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PROIECT DIDACTIC 

ACTIVITĂȚI LA LIBERĂ ALEGERE 1                       

“Animăluțele din ograda bunicii “ 

                                                           Prof.înv. preșcolar: Mișa Haida 

Grădinita:”Brândușa” 

Nivelul:I (3-4 ANI): Grupa Mică 

Propunător:Mișa Haida 

Tema anuală de studiu: “Cum este a fost și va fi pe pământ ?” 

Tema proiectului: “Animale mii și mii, îndragite de copii” 

Tema săptămânii: “Prin ograda bunicii “ 

Tema activității: “Animăluțele din ograda bunicii“ 

Tipul activității: consolidarea cunoștnțelor, priceperilor și deprinderilor 

Mod de desfășuare:-Activități online de tip sincron 

Elemente componente ale activității : Activități la liberă alegere 1 

Știință – “Ghicește hrana animalului” 

Joc de masă: “Puzzle cu animale domestice” 

Construcții:  “Cușca lui Azorică” 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL ACTIVITĂȚII 

 

A.1.3- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

 

 

C.2.1 - Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

 

 

         

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 

 A.1 – Motricitate grosieră și motricitate fina în contexte de viată familiare; 

 C.2 – Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor( persistență în activități) 
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COMPORTAMENTE VIZATE 

 

OBIECTIVE 

 

 

A.1.3- Utilizează mâinile și degetele 

pentru realizarea de activități variate; 

 

 

C.2.1 - Realizează sarcinile de lucru cu 

consecvență; 

 

 

             PREȘCOLARUL VA FI 

CAPABIL : 

 

-să asocieze corect jetonul care 

reprezintă hrana, cu jetonul care 

reprezintă animalul; 

 

-să îmbine bucațile de puzzle pentru a 

realiza imaginea completă; 

 

-să asambleze piesele de lego pentru 

realizarea casuței lui Grivei 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: explicația, demonstrația, conversația, exercițiul; 

 

Resurse materiale: laptop, imagini cu hrana animalelor,  puzzle cu animale domestice, trusa lego;  

 

FORME DE ORGANIZARE: individual; 

Durata estimata: 15 minute  

           

           EVALUAREA ACTIVITĂŢII: 

Evaluarea pe sectoare: La nivelul fiecărui sector de activitate se acordă feed-back cu privire la gradul 

de reuşită al copiilor „Aţi reuşit să realizaţi tema propusă!”. Voi promova o evaluare obiectivă, 

criterială, apreciind progresul raportat la alte activităţi similare, voi promova încurajarea permanentă 

a copiilor în direcţia îmbunătăţirii performanţelor. 

Evaluarea globală: Se va realiza în raport cu particularităţile de vârstă, îmbinând exigenţa cu respectul 

pentru personalitatea şi prestaţia copiilor. Evaluarea întregii activităţi pe centre de interes va fi realizată 

în final, cu toată grupa de copii împreună cu educatoarea.Voi face aprecieri privind comportamentul 

copiilor pe parcursul activităţii, precum şi respectarea regulilor. 

 

 

Bibliografie :  Suport pentru explicitarea și întelegerea unor concepte și instrumente 

cu care operează Curriculum pentru Educația Timpurie 2019; 

 Curriculum pentru Educația Timpurie 2019; 

 

 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Instrumente 

şi indicatori 
METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE” 

AUGUST 2022 

 

7 
 

de 

performanţă 

 

 

1. Moment 

organizatoric 

  Preșcolarii vor avea 

pregatite materialele 

pentru  

   desfășurarea activităţatii 

pe arii de stimulare.  

 

Expunerea 
Materialul 

didactic 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

Miaunica m-a rugat sa o 

ajutam  la  realizarea unui 

puzzle, sa construim 

cusca lui Grivei si sa  

descoperim hrana fiecarui 

animal domestic. 

Surpriza 

Expunerea 

 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

  

La centrul Știință, copiii 

vor descoperi   hrana 

specifica animalelor din 

imagini. 

La centrul Joc de masa, 

copiii vor realiza puzzle 

cu animale domestice; 

Iar la centrul Construcții, 

prescolarii vor construi 

din piese  lego,  cușca lui 

Grivei. 

 

 

Expunerea   

 

 

4. Prezentarea 

noului conţinut şi 

conducerea 

învăţării 

 

 

Prescolarii vor primi 

indicatii, in functie de 

materialele pe care le au 

la dispozitie. 

Astfel că: 

La centrul “Stiinta”, 

copiii vor alege o imagine 

cu un animal domestic 

caruia ii vor preciza hrana 

reprezentativă. 

La „Joc de masă ”, copiii 

care au puzeluri, le vor 

asambla  pentru realizarea 

imaginii complete. 

La centrul „Construcţii” 

vor realiza cusca  lui 

Grivei.  

 

Fiecare copil isi prezinta 

materialele pregatite. 

 

 

 

Observaţia 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Demonstraţia  

 

 

 

Materialele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 

Ip: să asculte 

cu atenţie 

explicaţia 

modului de 

lucru 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE” 

AUGUST 2022 

 

8 
 

 

 

 

5. Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea feed-

back-ului 

 

    Copiii vor lucra 

individual. 

   Voi da indicaţiile 

necesare. 

   

     exerciţiul  

 

 

 

explicatia 

imagini cu 

animăluțe , 

puzzle, piese 

lego  

Ip: să 

respecte şi să 

rezolve 

sarcinile de 

lucru  

 

E: practic-

acţională 

 

 

6. Evaluarea 

 

  Fiecare copil isi va 

prezenta lucrarea. 

   Se vor lua în 

considerare următoarele 

criterii : 

respectarea tehnicilor de 

lucru; 

creativitatea şi 

originalitatea; 

finalizarea lucrării. 

 

Conversația  

 

E: orală 

 

7. Încheierea 

activităţii 

 Se fac aprecieri  

individuale asupra 

modului  de lucru  pe tot 

parcursul activităţii. 

 

Conversația  

 

 

 

 

                                                                        



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE” 

AUGUST 2022 

 

9 
 

PROIECT DIDACTIC 

                                                                              Prof. Ana-Violeta Muntianu 

                                                                 Școala Gimnazială Răchiteni, județul Iași 

 

Clasa: a V-a 

Unitatea de învățare: III. Izvoarele identității personale 

Tema lecției: Gradele de comparație ale adjectivului 

 

 

                                         PREAMBUL METODIC EXPLICATIV 

 

a) Tipul lecției: mixtă 

b) Competențe generale: 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 

4. Utilizarea corecta, adecvata si eficienta a limbii in procesul comunicarii orale si scrise. 

III. Competențe specifice: 

3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor 

imagini, desene, scheme; 

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, 

al lizibilității, al coerenței și al clarității. 

4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă a intențiilor comunicative; 

 4.4. Respectarea normelor ortografice și ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale și 

sintactico-morfologice în interacțiunea verbal. 

IV. Competențe derivate: 

C1:    Identificarea  gradelor de comparaţie ale adjectivelor (corelare cu c.s. 3.2., c.s. 3.3.);  

C2:     Formarea gradelor de comparaţie ale adjectivului prin diferite mijloace lexicale sau gramaticale 

(corelare cu c.s. 4.1. );  

C3:    Construirea de  enunţuri cu adjective la  diferite grade de comparaţie (corelare cu c.s 4.4). 

 

V. Metode și procedee didactice: problematizarea, investigația continuă, rețeaua de discuții, exercițiul 

(de recunoaștere, de exemplificare, de completare, creator și cu caracter ludic), învățarea prin 

descoperire, argumentarea prin analogie, cubul. 

VI. Resurse și mijloace ale învățării 

a) Capacitatea de învățare specifică elevilor 

b) Schema la tablă 

c) Fișe de lucru 

d) Flipchart-ul 

e) Testul de evaluare formativă 

f) Manualul 

g) Tabla, caietele elevilor și instrumentele de scris 

h) Timp de lucru:  1 oră 

VI. Forme de activitate: frontală,  individuală și pe grupe. 

VII. Evaluare: aprecieri, note, test formativ. 
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VIII. Bibliografie selectivă: 

ILIE, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2014. 

PAMFIL, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a V-a, 

Colecţia Metodica activă, Editura Paralela 45, Pitești, 2008. 

Programa școlară pentru clasa a V-a, Limba și literatura română, București, 2017. 

GRAMNEA-DUMITRACHE, Mimi, ONOFREI, Margareta, Limba și literatura română - clasa a V-

a, Editura Booklet, București, 2017. 

 

 

                                                              Scenariul lecției 

 

a. Organizarea clasei 

Pregătirea materialelor, notarea absențelor etc. 

b. Faza de evocare 

Prin metoda exercițiului, profesorul îi întreabă pe elevi ce observă și le propune elevilor, organizați pe 

grupe, să compare obiectele prezentate de profesor (o riglă, un pix, o carte etc.). Elevii vor observa, 

vor numi și vor caracteriza obiectele prezentate de profesor. Sunt reactualizate cunoștințele dobândite 

referitoare la adjectiv. 

c. Faza de constituire a  sensului 

Profesorul scrie pe tablă titlul lecției Gradele de comparație ale adjectivului și enunță competențele 

derivate, pe înțelesul copiilor. 

Apoi, profesorul solicită elevilor să completeze tabelul recapitulativ despre adjectiv, aşezând termenii 

daţi în căsuţa corespunzãtoare. 

Profesorul prezintă aspectele teoretice  referitoare la gradele de comparație ale adjectivului: 

Gradele de comparație sunt formele pe care le ia adjectivul pentru a exprima în ce măsură un obiect 

sau o ființă posedă o însușire. 

Gradele de comparație sunt: 

a. Gradul pozitiv: exprimă însușirea, calitatea obișnuită fără a o compara - înalt. 

b. Gradul comparativ: când însușirea unui obiect este comparată cu aceeași însușire a altui obiect 

sau a aceluiași obiect în momente diferite: 

gradul comparativ de inferioritate: mai puțin înalt. 

gradul comparativ de egalitate: la fel de înalt, tot așa de înalt. 

gradul comparativ de superioritate: mai înalt. 

c. Gradul superlativ: exprimă însușirea la cel mai înalt sau cel mai scăzut grad: 

gradul superlativ relativ - de superioritate: cel mai înalt 

                                            - de inferioritate: cel mai puțin înalt 

gradul superlativ absolut: exprimă, fără comparație, gradul cel mai înalt sau cel mai scăzut al însușirii 

unui obiect  sau al unei ființe: foarte înalt. 

Gradul superlativ absolut se mai poate construi, în mod expresiv, astfel:  

cu ajutorul cuvintelor/structurilor: grozav de, neînchipuit de, din cale afară de, extrem de etc; 

prin repetarea adjectivului: mare, mare sau mare-mare; 

prin lungirea și repetarea unui sunet: maaare, mareee; 

cu ajutorul cuvintelor/expresiilor cu valoare superlativă: frumoasă foc/ foc de frumoasă, prea frumoasă, 

rea de mama focului etc. 
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Unele însușiri nu pot fi comparate (adjective fără grad de comparație): 

• adjective care, prin sensul lor, exprimă însușiri care nu pot fi comparate: complet, egal, minunat, viu, 

mort, principal etc. 

• adjective moștenite/ împrumutate din limba latină: major, minor, optim, inferior, superior, suprem, 

interior, exterior, minim etc.  

Elevii notează și solicită eventuale lămuriri privitoare la conținutul predat. 

 

 

 Profesorul împarte clasa în șase grupe și distribuie fișele de lucru nr. 1. Elevii rezolvă sarcinile de 

lucru date. Apoi, profesorul verifică modul de rezolvare a sarcinilor, solicitând elevii să precizeze 

soluţiile găsite. 

d. Faza de reflecție 

Profesorul solicită elevilor să pună la cele trei grade de comparație următoarele adjective: îndepărtat, 

frumos, distractiv și puternic. Au loc discuții, întrebări, problematizări, sunt consemnate răspunsurile 

pe tablă și sunt formulate concluzii. 

e. Evaluarea 

Test formativ (fișa de evaluare), aprecieri asupra activității elevilor, note. 

f. Asigurarea retenției și a transferului 

Compunere descriptivă: Alcătuiți o compunere descriptivă, de 10-15 rânduri,în legătură cu un peisaj 

de toamnă și utilizați în cadrul acesteia zece adjective la cele trei grade de comparație. Menționați-

le! 
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Fișa de lucru nr.1 

 

,,În acest decor principal, exista și unul secundar: scorbura mare a unui pom uriaș din grădină , pe care 

Maria, împreună cu fratele mai mare și cu surorile mai mici l-au descoperit într-una din zile.” 

,,Castelul Eastwell, unde a copilărit Maria, era o construcție din piatră cenușie, tipic englezească, 

înconjurată de un parc foarte frumos și de o pădure strălucitoare, cu pășuni întinse de iarbă verde.” 

,,Pe lângă acestea, în decorul copilăriei viitoarei regine era și un lac imens cu apă lucitoare.” 

,,La capătul cel mai îndepărtat al lacului, printre tot felul de tufișuri, se afla o fântână cu un susur 

misterios.” 

,,Maria își alesese un peștișor preferat, pe care l-a botezat Mefisto și care, deși era foarte mic, se 

distingea prin culorile sale puternice, roșu și negru.” 

,,Printre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei Mariei sunt jocurile  care îl aveau în centru pe tatăl 

acesteia, ducele Alfred.” 

,,Alfred născocea cele mai distractive jocuri pentru copiii săi.” 

     (Mihaela Simina, Din copilăria Reginei I de România, www.historia.ro) 

Grupa nr. 1 

Descrie - Precizează adjectivele  și gradele de comparație ale acestora, din fragmentele date. 

Grupa nr. 2 

Compară - Compară adjectivele din primele două fragmente cu cele din ultimele două fragmente ale 

textului dat. Ce observi? 

Grupa nr. 3 

Asociază - Care este rolul utilizării adjectivelor la diverse grade de comparație? 

Grupa nr. 4 

Analizează - Analizează adjectivele din primele două fragmente, după modelul dat: 

Principal= adjectiv propriu-zis, variabil cu două terminații și patru forme flexionare, se acordă în 

gen, număr și caz cu substantivul ,,decor”(genul neutru, numărul singular), fără grad de comparație, 

funcția sintactică de atribut. 

Grupa nr. 5 

Aplică - Scrie două adjective la gradul comparativ și două adjective la gradul superlativ.  

Grupa nr. 6 

Argumentează pro sau contra - Exprimă-ți punctul de vedere în legătură cu opțiunea autoarei pentru 

adjectivele la cele trei grade de comparație utilizate în fragmentele date. 
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Fișă de evaluare 

 

Alegeţi varianta corectă de răspuns: 

 

1. Adjectivul la gradul pozitiv este:                                                     1p. 

a. forma de dicţionar a adjectivului;                         

 b. forma de adjectiv cu particula „mai puțin” ;       

   c. adjectivul cu particula ,,mai”. 

 

2. Gradul comparativ se împarte în:                                                    1p. 

a. de superioritate, de inferioritate, de egalitate;    

b. de egalitate, de inferioritate;     

c. de superioritate, de inferioritate. 

 

3. Gradul superlativ se clasifică astfel:                                                 1p. 

a.  superlativ absolut;              

  b. superlativ relativ;            

  c. superlativ relativ şi superlativ absolut. 

 

4. În propoziţia ,,Copiii noştri  sunt mai cuminţi decât ai voştri.”, adjectivul este la 

gradul:                                                                                                  2p. 

a. pozitiv;    

b. comparativ de superioritate;        

c. superlativ relativ. 

 

5. În propoziţia ,,Prăjitura făcutăde bunica este cea mai bună.”, adjectivul este la gradul:                                                                                                 

2p. 

a. comparativ de superioritate;          

b. pozitiv;    

c. superlativ relativ de superioritate. 

 

6. În enunţul ,,Tata este tobă de carte”,  sensul expresiei ,,tobă de carte” este de: 

a. pozitiv;            

 b. superlativ absolut;   

 c. comparativ de inferioritate.                                                             2p.                        

Se acordă un punct din oficiu! 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR MAEREANU ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,FLORENȚA ALBU” VÎLCELELE 

Data:  

Clasa: I 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Prietenia 

Subiectul: Sunetul și literele (de tipar și de mână): v/V 

Tipul lecției: predare-învățare 

Forma de realizare: integrată 

Alte discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice 

Scopul lecției: 

-  familiarizarea cu sunetul și literele ,,v”, ,,V”. 

Competențe generale: 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute.  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute.  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare. 

Competențe specifice integrate: 

1. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;   

1.4. Exprimarea interesului  pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;  

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare; 

3.1. Citirea unor cuvinte  şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână; 

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

4.1. Scrierea literelor de mână; 

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale 

diverse. 

2. ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici  accesibile. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1. să identifice sunetul ,,v”  aflat în diferite poziţii ale cuvintelor; 

O2. să asocieze sunetul  ,,v”, ,,V” cu litera corespunzătoare; 

O3. să scrie corect, lizibil și estetic, în ritm propriu literele ,,v”, ,,V”  şi cuvinte cu acestea în diferite 

poziţii; 

O4. să identifice numărul cuvintelor unei propozitii după schema dată; 

O5. să citească corect și conștient cuvinte în mod independent, în șoaptă și cu voce tare; 
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O6. să alcătuiască cuvinte cu silabele date; 

O7. să alcătuiască oral propoziții cu cuvintele date. 

Resurse: 

I. Metodologice 

Elemente de strategie didactică: 

a. Metode și procedee: conversația, observația dirijată, demonstrația exercițiul, jocul didactic, metoda 

fonetico-analitico-sintetică. 

b. Mijloace de învățământ: manual, caiet de lucru, caiet TIP I,CD, laptop, videoproiector. 

c. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală. 

II. Temporale 

- 50 minute -     

III. Umane 

- 24 elevi – 

Bibliografie: 

Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a – Comunicare în limba română, București, 

2013; 

Coman, C., Grigorescu, C., Mihăilescu, C., Pițilă, T. (2015), Comunicare în limba română- caiet de 

lucru pentru clasa I, partea I, Ed. Art, București; 

Coman, C., Grigorescu, C., Mihăilescu, C., Pițilă, T. (2015), Comunicare în limba română- manual 

pentru clasa I, partea I, Ed. Art, București. 

 

Secvențele 

lecției 

 

Conținut instructiv-educativ Strategii didactice Evalua

re 
Metod

e și 

proced

ee 

Mijloa

ce de 

învăță

mânt 

Forme 

de 

organi

zare 

1. Moment 

organizato

ric 

- Se pregătesc materialele necesare lecției. 

- Se asigură condițiilor optime pentru 

începerea lecției. 

 

 

conver

sația 

manual

, caiet 

de 

lucru, 

caiet 

TIP I, 

laptop, 

CD, 

videopr

oiec 

tor 

 

 

frontal 

 

2. 

Reactualiz

- Se reamintesc literele învățate.    

frontal 
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area 

cunoștințe

lor 

- Cadrul didactic arată câte o planșă cu 

literele învățate anterior și cu grupul de litere 

ce. 

- Elevii vor spune individual ce literă a 

indicat (literele a, m, u, n, i, e, r, o, c, ă, l, t, s, 

p - mari și mici, de mână și de tipar). 

 

exerciți

ul 

individ

ual 

observa

re 

sistema

tică 

3. 

Captarea 

și 

orientarea 

atenției 

- Se vor citi de către cadrul didactic 

următoarele ghicitori: 

,,Cumetriţa cea 

şireată 

Vine-adesea prin 

vecini 

Şi-amatoare se arată 

De a “cumpăra” 

găini.” 

(vulpea) 

,,O sportivă cu 

renume 

Umblă-n pomi după 

alune.” 

(veveriţa) 

,,Ea este bună la 

toate, 

Ne dă carne, ne dă 

lapte, 

Iar viţei mititei 

Se numesc copiii 

ei.” 

(vaca) 

,,Trei surori, poţi să 

zici, 

Una mare, două 

mici 

Vin în fiecare an 

Şi pun lacăt la 

ghiozdan.” 

(vacanţele) 

 

- Elevii sunt întrebați ce sunet aud  la 

începutul fiecărui răspuns al ghicitorilor. 

 

 

 

 

conver

sația 

  

 

 

frontal 

 

 

observa

re 

sistema

tică 

 

4. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelo

r 

- Elevii sunt anunțați că vor învăța o altă 

literă care o să le permită să scrie mai multe 

cuvinte: Sunetul și literele ,,v”, ,,V”. 

- Atrage atenția asupra participării active și 

cu interes la lecție. 

 

 

conver

sația, 

observ

ația 

  

frontal 
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5. 

Dirijarea 

învățării 

 

a. 

observarea 

imaginilor 

 

b. 

localizarea 

sunetului 

,,v” în 

cuvinte 

 

 

 

c. 

prezentarea 

literei ,,v” 

mic și ,,V” 

mare de 

tipar 

d. 

recunoașter

ea literei 

,,v” mic si 

,,V” mare 

de tipar 

 

 

 

 

e. 

prezentarea 

literelor de 

mână 

 

 

 

- Se deschide manualul la lecția de la pag. 

60. 

- Se prezintă elevilor imaginea mare din 

manual și se alcătuiește o propoziție după 

aceasta. 

- Se stabilește locul cuvintelor în propoziție, 

apoi se despart în silabe aceste cuvinte și se 

precizează sunetele care compun fiecare 

silabă. 

- Elevii dau exemple de cuvinte care conțin 

sunetul nou în diferite poziții (la început, în 

interior, la sfârșit). 

-   Organizează un exercițiu-joc în care elevii 

trebuie sa bată din palme atunci când în 

cuvântul rostit se aude sunetul nou „v”: 

varză, pisică, avion, albastru, valuri, Viorel, 

concert. 

- Dirijează asocierea literei cu sunetul 

învățat. 

- Se prezintă planșa cu literele ,,v” mic și 

,,V” mare de tipar. 

- Îndrumă intuirea literei: 

+ Din ce semne grafice este formată? 

+ Cu ce seamănă? 

- Se vor alcătui propoziții formate din două 

sau trei cuvinte pe baza ilustrațiilor din 

manual. Apoi vor citi literele mici de tipar 

scrise sub imagini și vor colora literele 

corespunzătoare imaginilor, apoi vor încercui 

litera nouă (ex. 2 pag. 60). 

- Cadrul didactic dirijează descoperirea și 

citirea unor silabe cu litera nou învățată, 

compunerea și citirea unor cuvinte (ex. 4 

pag. 61). 

- Se prezintă literele ,,v” mic și ,,V” mare de 

mână. Se analizează elementele grafice din 

care este compus. Se scriu la tablă literele-

model cu explicarea fiecărei mișcări a mâinii. 

Câțiva elevi vor scrie la tablă conform 

modelului. 

 

conver

sația, 

observ

ația 

dirijată, 

exerciți

ul, 

jocul 

didacti

c, 

metoda 

fonetic

o-

analitic

o-

sintetic

ă 

 

manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caiet de 

lucru 

 

frontal

, 

individ

ual 

 

observa

re 

sistema

tică 
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f. 

încălzirea 

mușchilor 

fini ai 

mâinii 

 

 

 

g. scrierea 

literelor 

,,v” mic si 

,,V” mare 

de mână 

- Scrierea literei de către elevi se va efectua 

mai întâi în aer, pe bancă –cu stiloul închis. 

- Exerciții de încălzire a mușchilor fini ai 

mâinilor. Jocuri cu cântec: 

+ ,,Pic, pic, picură, 

Florile se bucură, 

Bum-bum tună 

Norii se adună,  

Soarele răsare, 

Bucurie mare!” 

- Elevii vor scrie cu creionul rândurile din 

manual și cu stiloul câte două  rânduri cu 

litera „v” mic și ,,V” mare de mână din 

caietele auxiliare. 

- Cadrul didactic verifică permanent modul 

cum scriu elevii. 

- Cadrul didactic citește elevilor câteva 

versuri legate de pronunția corectă a literei, 

iar elevii repetă după ea: 

,,V: e veverița care 

Vara vine la plimbare. 

Verde, verde-i codrișorul,  

N-o vânează vânătorul. 

                Rusalin Mureșan 

 

6. 

Obținerea 

performan

ței 

 

- Elevii vor rezolva câteva exerciții 

interactive cu literele ,,v” mic și ,,V”. 

explica

ția 

exerciți

ul 

CD, 

laptop, 

videopr

oiector 

individ

ual 

observa

re 

sistema

tică 

7. Tema 

pentru 

acasă 

- Elevii vor citi pagina cu litera sunetul și 

literele v, V din manual, vor scrie acasă câte 

trei rânduri cu fiecare și vor transcrie textul 

de la ex. 6 pag. 61. 

 

explica

ția 

   

8. 

Asigurare

a retenției 

și a 

- Aprecieri asupra modului în care s-a 

desfășurat lecția. 

conver

sația 

 frontal aprecie

ri 

verbale 
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transferul

ui 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Popescu Tatiana Elena 

Școala Gimnazială Zaharia Stancu 

Roșiorii de Vede, județul Teleorman 

 

Disciplina: Consiliere şi dezvoltare personală 

Unitatea de învăţare: Paşi în învăţare 

Subiectul: Pas la pas cu Harap-Alb. Experiențe de învățare 

Clasa: a VI-a.  

Durata: 50 de minute 

Competenţe generale: 

3. Reflectare asupra motivaţiei şi eficacităţii strategiilor pentru progres în învăţare 

Competenţe specifice: 

3.1. Autoevaluarea progreselor în învăţare, utilizând instrumente simple de planificare şi monitorizare 

3.2. Manifestarea interesului pentru a învăţa de la ceilalţi şi pentru a-i sprijini pe ceilalţi în învăţare 

Materiale necesare: Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă  (fragmente), imagini, manualul de 

Consiliere și dezvolare personală, clasa a VI-a, autor, Simona Elena Popa, Editura Didactică și 

Pedagogică S.A., 2017 

Metode de predare-învăţare: brainstormingul, conversaţia euristică, problematizarea, jocul de rol 

Mijloace de învăţământ: laptop, fişe de lucru, flipchart, videoproiector 

Forme de organizare: pe grupe, frontală, individuală 

Forme de evaluare: orală, observaţie sistematică, portofoliu 

BIBLIOGRAFIE:  

• Simona Elena Popa, Consiliere și dezvoltare personală, manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică 

și Pedagogică S.A., 2017; 

• Programa şcolară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală clasele a V-a –  a VIII-a, 

Bucureşti, 2017. 

SCENARIUL DIDACTIC 

Evocare (10 min) 

Profesorul asigură un climat plăcut, relaxant, potrivit desfăşurării lecţiei şi le cere copiilor să citească trei 

fragmente din Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă, amintindu-le copiilor faptul că au citit basmul ca 

lectură suplimentară, aceştia fiind familiarizaţi cu firul narativ. Copiii citesc și ascultă redarea 

fragmentelor din basm.  

Realizarea sensului (20 min) 

Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5 copii. Vor  primi câte o fişă de lucru pe care va trebui să o 

completeze răspunzând la întrebări: 

Ce învață fiul de împărat în fiecare dintre cele trei fragmente? 

De la cine învață fiul de împărat? 

La ce îi folosesc lui Harap-Alb învățăturile transmise? 

După redactarea răspunsurilor, elevii vor discuta pe marginea acestor aspecte. 

Reflecţia (20 min) 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

21 
 

Profesorul le cere copiilor să alcătuiască o listă de lucruri pe care le-au făcut de-a lungul vieții. În dreptul 

fiecăruia vor nota de la cine l-au învățat. Elevii sunt rugaţi să împărtășească ce au scris cu colegii și să 

discute despre beneficiile pe care le-au avut în urma învățării acestor lucruri. 

Li se cere elevilor să privească imaginile proiectate și să precizeze: 

- Care este spațiul în care învață copiii din imagine? 

- Cu cine învață? 

- La ce le poate folosi ceea ce învață? 

Grupa 1. Elevii vor scrie pe foaie de flipchart, într-un cerc, cuvântul învățare și vor adăuga în jurul lui 

cuvinte care explică ce înseamnă învățarea. 

Grupa 2. Elevii vor scrie pe foaie de flipchart, într-un cerc, sintagma medii în care învățăm și vor adăuga 

în jur cuvinte care exprimă locuri în care se poate produce învățarea, respectiv lucruri pe care le pot învăța 

în mediul respectiv. 

Rezulatele celor două diagrame vor fi notate de elevi (fișe de lucru). 

Profesorul le prezintă elevilor experiențe de învățare, care au loc în context formal, nonformal și apoi, va 

discuta cu elevii pe baza imaginilor prezentate pornind de la întrebarea Ce tipuri de experiențe credeți că 

au copiii din imaginile prezentate? 

Elevii vor prezenta experiențele lor de învățare pentru cele trei context și vor exolica cum s-au produs 

aceste experiențe și care au fost persoanele implicate în procesul de învățare și beneficiile acestora.  

Profesorul le propune un joc de rol. Elevii își vor alege una dintre situațiile de învățare descrise și își vor 

imagina un dialog în jurul acelei situații. 

Lucrările vor fi incluse în portofoliul de învăţare al elevului pe baza căruia cadrul didactic poate evalua 

progresul, iar elevul se poate autoevalua. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof. Înv. Preșcolar: Manta Lavinia-Andreea 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, orașul Vălenii de Munte 

 

NIVEL: II (grupa mare) 

TEMA ANUALĂ: „Cum a fost, este și va fi aici, pe Pământ?” 

TEMA PROIECTULUI: ”Lumea apelor” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „Călătorie în împărăția adâncurilor” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi și deprinderi 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):  

- Întâlnirea de dimineaţă: „Să călătorim în lumea apelor”  (salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea 

zilei) 

-Rutine: „Curați și sănătoși !” (deprinderi igienico-sanitare) 

-Tranziții: „Bat din palme clap-clap-clap!” (joc cu text și cânt) 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1): 

-Bibliotecă – „Solzii peștișorilor” – exerciții grafice    

                        -Joc de masă: „Lumea din adâncuri”-puzzle 

                        -Artă: „Peștele curcubeu”- lipire 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):  

„Călătorie în împărăția adâncurilor“  

DȘ-activitate matematică – „Ajut-o pe Ariel să găsească drumul spre palat”- joc didactic 

DOS-activitate practică– „Tablou din adâncuri” –colaj 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2): 

- „Lumea apelor în pași de dans” –joc distractiv 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE:  

Consolidarea cunoștințelor din domeniul matematic; 

Consolidarea priceperilor și deprinderilor specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

      DEZVOLTAREA LIMBAJULUI,  A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII: 

Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor (comunicare expresivă). 

 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI A CUNOAȘTERII LUMII: 
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Relații, operații si deducții logice în mediul apropiat; 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat; 

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

 

       DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ: 

Recunoaște și exprimă emoții simple. 

 

      DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ PERSONALĂ: 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării. 

 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE: 

Activare și manifestare a potențialului creativ; 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

 

COMPORTAMENTE AȘTEPTATE: 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă); 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor; 

Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente și metode 

specifice; 

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și de numerație; 

Efectuează operații de scriere, grupare a obiectelor; 

Recunoaște și numește emoții de bază; 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

Manifestă creativitate în activități diverse;  

Finalizează sarcini elementare.  

 

 
SCENARIUL DIDACTIC 

 

      Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. 
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     Copiii sunt aşezaţi în semicerc  pe scăunele pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii 

grupei. Pentru a constitui un model de comportament, educatoarea zâmbeşte, transmite căldură şi 

încurajare prin toate formele de comunicare- verbală şi nonverbală. 

Salutul- Copiii rostesc următoarele versuri:  

 

“ Dimineaţa a venit, 

Toţi copiii au sosit, 

În semicerc  ne adunăm 

Și frumos ne salutam!” 

 

Se folosește „tehnica comunicării rotative”-pornind de la educatoare către copilul din dreapta  (Ex. „Bună 

dimineaţa, Diana,/Mă bucur că sunteți aici!). Fiecare copil iși va saluta colegii. 

 

Gimnastica de înviorare 

Se va face prin intermediul versurilor, însoțite de mișcări corespunzătoare: 

“ Dacă vreau să cresc voinic, 

Fac gimnastică de mic. 

Merg în pas alergător, 

Apoi sar într-un picior. 

Mă opresc, respir ușor, 

Întind brațele să zbor! 

Toată lumea e a mea 

Când m-așez jos, la podea. 

Este doar un început.. 

Ia priviți cât am crescut!” 

 

 

 

 

Împărtășirea cu ceilalți 

 După salutul de dimineaţă se va iniția o discuție cu preșcolarii referitoare la tema 

săptămânală și activitățile planificate pentru ziua în curs. 

 

Prezenţa se va realiza prin intermediul versurilor: 

”După ce ne-am adunat, 

Și frumos ne-am salutat 

Colegii i-am intâlnit 

Oare cine n-a venit?” 
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După această etapă se va completa Calendarul naturii, discutându-se  despre condiţiile meteorologice şi 

stabilindu-se anotimpul în care ne aflăm. Sunt adresate următoarele întrebări: 

Cum este vremea astăzi? 

În ce zi a săptămânii suntem? 

Dacă astăzi este marți, ieri ce zi a fost? Dar mâine ce zi va fi? 

În ce lună suntem ? 

 

Noutatea zilei- Se vor prezenta copiilor în termeni accesibili activităţile pe care le vor desfăşura în această 

zi. Educatoarea le spune copiilor că a adus cu ea  o scrisoare de la Mica Sirenă,  Ariel 

          

Citesc scrisoarea de la Ariel: 

 

                  „Dragii mei, 

 

Vă rog să mă ajutați să ajung la prietenii mei deoarece am fost prinsă într-o furtună acvatică și dusă 

departe de palat. Pentru asta, v-am  pregătit câteva activități, pe care trebuie să le rezolvați cât mai bine.                                                  

   Vă mulţumesc pentru ajutor,  

                                                                                                            Ariel 

 

Tranziţie 

Tranziția o voi face printr-un joc de mișcare și anume:  

„Bat din palme clap!clap!clap! 

Din picioare trap!trap!trap! 

Ne-nvârtim, ne răsucim 

Și la masă noi pornim!” 

 

Activități liber alese 1: 

Copiii îşi vor alege centrul la care vor să lucreze –Bibliotecă, Joc de masă şi Artă. Le voi reaminti că vor 

lucra, pe rând, la fiecare sector. Le voi explica sarcinile pe care le au de rezolvat şi îi voi ajuta acolo unde 

este necesar. Copiii vor lucra la: 

Bibliotecă – „Solzii peștișorilor” – exerciții grafice 

Joc de masă: „Lumea din adâncuri”-puzzle 

Artă: „Peștele curcubeu”- lipire 

La finalul activității se realizează o expoziție a tuturor produselor din cadrul activităților liber alese. 

Tranziţie: Joc cu text și cânt:  

“Noi cu toţii am lucrat, 

Şi lucrul am terminat 

Bucuroşi ne învârtim 

Pentru că ştim  să muncim.” 
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Activităţi pe domenii experienţiale: 

DOMENIUL ȘTIINȚĂ (Activitate matematică) 

„Ajut-o pe Ariel să găsească durmul spre palat” –activitate matematică-joc didactic 

            Vom începe să purtăm o discuție despre decorul realizat, ce cred ei că simbolizează, despre 

animalele marine.  

            Așadar, îi voi introduce pe preșcolari în lumea jocului, în cadrul căruia vor trebui să rezolve diferite 

sarcini de lucru: vor recunoaște cifrele în limitele  1-10, vor număra în șir crescător si descrescător în 

concentrul 1-10, vor identifica vecinii unor numere,  vor raporta numărul la cantitate și cantitatea la 

numărt, vor realiza adunări și scăderi cu o unitate. Voi corecta copiii dacă va fi cazul, insistând pe 

formularea răspunsurilor în termeni matematici, dar corecți din punct de vedere gramatical. De asemenea, 

răspunsurile corecte vor fi apreciate prin aplauze, laude verbale, iar răspunsurile greșite vor fi corectate 

de un alt copil.  

 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE (activitate practică) 

„Tablou din adâncuri” – colaj  

 Pentru că am ajutat-o pe Ariel să ajungă înapoi la palat și a observat cât de iscusiți suntem, m-am 

gândit să realizăm și noi un tablou din adâncuri, din mare, ca amintire pentru aventura de astăzi.  Îi voi 

ruga pe copii să analizeze și să denumească materialele de pe măsuțe. Se va discuta despre elementele 

componente, făcându-se raportarea acestora  la lumea acvatică. Se va realiza încălzirea mânuțelor prin 

intermediul jocului muzical “Mișcam degețelele...”, executând mișcările sugerate de text. 

    Pe o farfurie de carton albastră, copiii  vor avea  de: 

lipit nisipul , folosind ca material pesmet; 

decupat vietățile marine; 

lipit vietățile marine pe farfuria de carton; 

de răsucit  şi lipit hârtia creponată verde, reprezentând algele. 

În timp ce copiii vor lucra, educatoarea va trece pe la mesele lor și  le va  oferi  indicațiile necesare . 

Se va organiza o expoziție cu lucrările realizate. Copiii vor evalua și autoevalua lucrările realizate pe baza 

criteriilor de evaluare prezentate: 

-respectarea etapelor de lucru; 

-finalizarea  lucrării; 

-acuratețea lucrării.  

Toate lucrările vor fi expuse. 

Tranziţie: Exerciţii de mişcare: „Bat din palme – clap-clap-clap” 
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Activități liber alese 2: 

 „Lumea apelor în pași de dans” –joc distractiv 

Invit copiii să danseze așa cum simt (euritmie) pe fragmente cu muzică distractivă (Aram, sam, sam; 

Dansează hopa-hop; Cucubau; Am o căsuță mică; Dacă vesel se trăiește; Ne învârtim), apoi sunt întrebați 

cum s-au simțit în momentul în care au ascultat fragmentele respective. 
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PROIECT DIDACTIC 

Albă-ca-Zăpada şi prietenii ei – „Numărul şi cifra 7” 

Prof. înv. primar ȚAPELEA LIGIA ELENA  

Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova  

DATA: 23 noiembrie 2021 

CLASA: Pregătitoare  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA TEMATICĂ: PRIETENIA - *Numere naturale: de la 0 la 10 - recunoaştere, formare, citire, scriere, comparare, ordonare; 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: exersare de competenţe 

DISCIPLINE INTEGRATE ÎN LECȚIE:  Matematică și explorarea mediului 

             Comunicare în limba română 

             Arte vizuale și abilități practice                                                      

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Matematică și explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31; 

1.3. Ordonarea unor numere date, crescător  sau descrescător; 

 

Comunicare în limba română 

  1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 
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Arte vizuale și abilități practice 

        2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale. 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

Cognitive:  

O1 - să recunoască cifrele de la 0 – 7, ca simboluri convenţionale ale numerelor mai mici decât 10, folosind reprezentarea grafică;  

O2 - să numere corect, crescător şi descrescător, în concentrul 0-7, cu pas dat sau cu suport intuitiv; 

O3 - să  identifice corect „vecinii” unui  număr în cel puțin 2 situații din 4 date, apelând la poziționarea pe axa numerelor sau pe baza numărării 

progresive; 

O4 - să efectueze corect cel puțin 3 exerciţii de compunere şi descompunere a  numărului 7, cu suport intuitiv și fără;  

O5 - să alcătuiască mulțimi cu câte 7 elemente, pe baza numărării progresive sau pornind de la mulțimi date; 

O6 - să identifice numărul elementelor dintr-o mulțime, folosind criteriul numărării sau al comparării; 

O7 - să răspundă în propoziții dezvoltate, corecte din punct de vedere gramatical, folosind terminologia matematică specifică vârstei; 

O8 - să utilizeze corect instrumentele de lucru necesare activității; 

Afectiv-atitudinale: 

O9 - să manifeste interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

Psiho-motorii: 

    O10 - să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes sugerat de învăţător; 

                      O11 - să-şi coordoneze mişcările pentru a stabili corespondenţe, pentru a scrie pe fișe. 

  

RESURSE 

 Metodologice  

Strategii didactice: 

1.METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, problematizarea, exercițiul, jocul didactic, munca independentă, brainstormingul, 

                                                   turul galeriei; 

2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ppt, videoproiector, laptop, ecran, fişe de lucru, flipchart, marker, plicuri, jetoane cu numere, jetoane cu     

                                                       fructe/legume; 

3.FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 
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4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a activității elevilor, aprecieri verbale, analiza răspunsurilor, autoevaluare. 

Temporale 

- 35 minute activitatea propriu-zisă;  

- 10 minute activităţi recreative.  

Umane - 25 elevi 

IV.Bibliografice: 

Mândru, E., Niculae, A.,Borbeli, L., Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010 

Micu A., Brie S.,  Culegere matematică clasa I, Editura Sinapsis, Bucureşti, 2013 

Lupu, C., Ghidul cadrului didactic- clasa pregătitoare, Editura Didactica Publishing House, 2012; 

***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013  

*** Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului,  Aprobată prin ordin al ministrului Nr.  3418/19.03.2013    

                                            

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Nr

. 

crt 

Evenimentul 

didactic 

Compe 

tenţe 

vizate 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Moduri de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

     Pregătirea  materialelor necesare desfăşurării 

lecţiei. 

    Asigurarea cadrului  organizatoric necesar 

desfăşurării în condiţii optime a lecţiei. 

 

Conversația 

  

Frontal 
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2. Reactualizarea 

cunoștințelor 

3 min. 

 

CLR 

1.4. 

     Se  realizează prin întrebări adresate elevilor cu 

privire la lecția anterioară. Un elev recită poezia 

,,Zilele săptămânii”. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Poezia 

,,Zilele 

săptămânii” 

 

Frontal 

Individual 

 

Observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

Aprecieri 

verbale  

3. Captarea atenției 

5 min. 

 

 

CLR 

1.4. 

MEM 

1.1. 

Se prezintă pe videoproiector un ppt cu titlul 

Povestea cifrei 7. 

La sfârșitul prezentării ppt copiii trebuie să 

răspundă la mai multe întrebări: 

,,În câte zile a fost făcută lumea?” 

,,Unde a locuit Albă-ca-Zăpada?” 

,,Dacă ar pleca doi pitici, câți pitici ar mai 

rămâne?” 

,,Câte zile are o săptămână?” 

,,Câte zile venim la școală?” 

,,Câte zile stăm acasă?” 

 

Conversaţia 

 

Observaţia 

  

Explicaţia 

 

Brain-

stormingul 

 

Ppt  

Povestea 

cifrei 7. 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

 

Observarea 

sistematică  a 

activității 

elevilor 

 

Analiza 

răspun-

surilor 

 

Aprecieri 

verbale  

4. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

2 min. 

 

CLR 

1.4. 

Astăzi o vom ajuta pe Albă-ca-Zăpadă să le 

pregătească cina prietenilor ei drept mulțumire că 

au salvat-o, vom arăta că ştim să numărăm şi vom 

învăța jocuri noi și interesante.  

 Elevii  vor fi anunţaţi  că vor efectua exerciţii de 

consolidare  a cunoştinţelor referitoare la numărul 

şi cifra 7, dar şi la alte numere,  pe care le-au 

învăţat până acum. 

 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

  

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

5. Dirijarea 

învățării 

17 min. 

 

 

 

 

 

 

MEM 

Activitate frontală dirijată  

Pentru a le putea găti mâncarea, Albă-ca-Zăpada 

trebuie să folosească câte 7 ingrediente, din 

fiecare fel. Ea dorește să pregătească ghiveci de 

legume și o salată de fructe. Îi trebuie următoarele 

ingrediente: 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 
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1.1. 

 

CLR 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

MEM 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru ghiveciul de legume: morcovi, cartofi, 

roșii, ardei; 

Pentru salata de fructe: mere, pere, nuci și gutui. 

Sunt expuse următoarele legume și fructe: 2 

morcovi, 1 cartof, 5 roșii, 3 ardei, 4 mere, 2 nuci, 

3 pere și 6 gutui. Alăturat se află câte 10 legume 

și fructe de fiecare fel. 

Avem expuși doi morcovi și alăturat 10. Se va 

forma mulțimea de 7 elemente, pornind de la 

mulțimea cea mai mică. 

Se invită un elev să o ajute pe Albă-ca-Zăpada să 

formeze o mulțime de 7 morcovi și se adresează 

întrebări ajutătoare. 

,,Câți morcovi mai trebuie adăugați pentru a avea 

7? De ce?” 

Se va proceda așa până la formarea tuturor 

mulțimilor de ingrediente. 

Activitate pe grupe 

Elevii se împart în grupe, numesc 4 elevi care vor 

primi câte 7 jetoane fiecare și pe care le vor 

distribui colegilor (elevi de nivel minimal). 

Fiecare grupă va primi un plic în care se află câte 

7 jetoane (numerotate 1-7) cu fructe sau legume și 

li se va solicita să le așeze crescător, apoi 

descrescător (lucrează elevi de nivel minimal). 

Vor primi apoi un plic cu cei șapte pitici: 

Înțeleptul, Bucurosul, Rușinosul, Somnorosul, 

Hap-Ciu, Morocănosul și Mutulică. 

Vor trebui să scoată trei pitici cărora să le împartă 

câte un fruct/o legumă din mulțimea de 7 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

Exercițiul 

 

Problemati-

zarea 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

Conversaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Jetoane  

 

 

 

 

 

 

Jetoane 

 

 

 

 

 

 

Plicuri cu 

jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

activității 

elevilor 

 

 

 

 

Analiza 

răspun-

surilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspun-

surilor 
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elemente. Află astfel că 7 se descompune în 3 

fructe/legume date piticilor și 4 rămase (lucrează 

elevi de nivel mediu). 

Vor încerca să împartă 7 elemente (legume sau 

fructe) unui număr de 2 sau 3 pitici. Asfel vor 

identifica mai multe variante de descompunere a 

numărului 7 (lucrează elevi de nivel maximal). 

Reprezentanți din fiecare grupă, vor prezenta 

rezultatele grupei lor. 

Problemati-

zarea 

 

 

 

6. Asigurarea feed-

back-ului 

 

7 min. 

MEM 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

CLR 

1.4. 

 

AVAP 

2.2. 

„S-o ajutăm pe Albă-ca-Zăpada să aranjeze masa.   

„De ce avem nevoie ?  

„De scaune, farfurii, pahare, șervețele și linguri ?   

„Câte  trebuie din fiecare ?  

„Să numărăm scăunelele! Farfuriile! Paharele!  

Linguriţele!”  

Albă-ca-Zăpada vă mulţumeşte mult că aţi ajutat-

o, se bucură că a fost aici și a făcut cunoştinţă cu 

voi. Ea vă lasă să lucrați în liniște și cu atenție 

următoarea fișă. 

 

Conversația  

 

Exercițiul 

 

Munca 

independent

ă 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

Frontal  

 

 

Individual  

 

Analiza 

răspun-

surilor 

 

 

Autoevaluare  

7. Activitate 

recreativă 

10 min. 

 Se împart elevilor fișe de colorat, cu grad diferit 

de dificultate. 

Se realizează o expoziție a lucrărilor.  

Elevii analizează lucrările expuse și fac aprecieri. 

 

Exercițiul 

Conversația  

Turul 

galeriei 

 

Fișe de 

colorat 

 

Individual 

Observarea 

sistematică a 

activității 

elevilor 

 

Aprecieri 

verbale 

8. Evaluarea 

activității 

1 min. 

 

CLR 

1.4. 

 

Voi face aprecieri generale şi individuale asupra 

modului de lucru şi de comportare al copiilor. 

    Copiii vor fi recompensaţi  cu  aplauze și 

aprecieri din partea învățătoarei și a colegilor. 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Recompens

e 

 

Frontal  

Individual  

 

Aprecieri 

verbale 
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Activitatea se încheie cu intonarea cântecului 

Imnul prieteniei. 
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Anexa 

NUMĂRUL ȘI CIFRA 7 

 

CÂȚI PITICI SUNT DIN FIECARE FEL? NUMĂRĂ-I ȘI ÎNCERCUIEȘTE CIFRA 

CORESPUNZĂTOARE DIN TABEL: 

 

 
     3        5          7                3         7         2      6          3         

4 

     5          6          

4 

     5          6          

3 

 

 

   

 

 

FORMEAZĂ MULȚIMI ÎNCERCUIND TOT ATÂTEA ELEMENTE CÂTE INDICĂ CIFRA: 

   7 

 

   6 

 
 

 

    4 
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     3. a) DESCOMPUNE: 

 

 

 

     b) COMPUNE: 

 

 

 

4. COMPARĂ NUMERELE: 

 5 4 2 7 7        7 3 0 6        1 

5.SCRIE NUMERELE CARE LIPSESC: 

 

 

 

 

   

     

 JOC. ŞIR CRESCĂTOR, ŞIR DESCRESCĂTOR.  UNDE LOCUIESC PITICII ?  

 

 

                                                         

                                                  

 7. 

                                                 6 .        . 6                                          

                                            5.                   . 5            COLORAŢI    CĂSUŢA PITICILOR!          

 

     4.                                   .  4                                  

3.                                   .  3                             

 

2.                                   .  2 

                    0 

1.                 .                 . 1 

                                                             0  

 

0 6  4   1 

 7 6  3  1 

 

 

 

5 

 

4 

 

6 

 

7 

 

3 

5 2 

 

3 4 

 

1 6 

 

0 7 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                                                                                          Profesor, Neagoe Ecaterina 

 Școala Gimnazială Gheorghe Corneliu, Domnești, Ilfov 

Clasa  : a V-a  

Aria curriculară : Limbă şi comunicare 

Obiectul : Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare : Descrierea 

Subiectul lecţiei : Adjectivul 

Tipul lecţiei : de consolidare a cunoştinţelor 

COMPETENŢE GENERALE: 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

COMPETENŢE SPECIFICE:  4.1 Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea 

corectă a intenţiilor comunicative 

OBIECTIVE OPERATIONALE 

La sfârşitul lecţei elevii vor fi capabili : 

   Cognitive: 

                                                  O1 –să  recunoască  adjectivul în diferite surse; 

  O2 –să foloseasca  adjectivele  potrivite în comunicarea orală sau scrisă; 

  O3 – să clasifice adjectivele; 

  O4 –să  recunoasca valoarea  expresiva a adjectivelor; 

                                                  O5 – să precizeze topica şi punctuaţia adjectivului; 

                                Motrice:  M1 – dirijarea atenţiei (văzul, auzul) către  centrul  de  interes  sugerat;  

       M2 – coordonarea mişcărilor mânii pentru a scrie estetic  pe  fişe, în  timpul stabilit; 

       M3 – controlarea mişcărilor, gesturilor şi a vocii în  timpul  lecţiei, astfel încât să  

  corespundă sarcinilor de lucru şi regulilor de disciplină stabilite; 

                                      Afective:   

      A1 – manifestarea  interesului  pentru  rezolvarea  sarcinilor  date; 

      A2 – manifestarea  dorinţei  de  a  rezolva  cât  mai  multe  exerciţii/situaţii-problemă; 

      A3 – manifestarea spiritului de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: 

A)Metode şi procedee:  conversaţia, exerciţiul, problematizarea, analiza  gramaticală, învăţare prin cooperare, jocul didactic, ciorchinele, învăţarea prin 

descoperire,activitatea pe grupe,lucrul în echipă ; 

 B)Mijloace  de învăţământ:  fişe  de  lucru, cartonaşe colorate, flipchart, marker colorat. 

C)Forme  de  organizare:  frontală,  individuală,  colectivă – pe  echipe, pe grupe; 

D)  Temporale:  50 minute; 

E)  Umane:  - colectiv  23 de   elevi,  cadrul  didactic 

F) Bibliografice:  

               a)metodice: 

Constantin Parfene , Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Ed. POLIROM, Iaşi, 1999 

Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 

Nicolae Eftenie, Introducere în metodica  studierii limbii şi literaturii române, Editura Paralela 45, 2008. 

b) didactice:  

Limba română, manual pentru clasa a V-a, Editura HUMANITAS EDUCATIONAL, Bucureşti, 2000; 

Aurelian Ilian, Şt. M. Ilinca,Petre Nicolescu, Limba şi literatura româna.Evaluare curentă, clasa a V-a ,Ed.Art, Bucureşi 2009. 

Ionescu Nicoleta,Georgescu Mihaela,Limba română pentru clasa a V-a, Ed.Booklet, Bucureşi 2010. 

c) ştiinţifice: 

Valentina Rotaru, Teoria literaturii, compendiu, cu aplicaţii, Editura Aula, Braşov. 2000 

d) pedagogice: 

Constantin Cucoş, (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Iaşi, POLIROM, 1998 

 e) oficiale: 

Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a. Aria curriculară 

Scenariul didactic 

 

 

 

Evenimentele 

                        

Conţinutul activităţilor 
 

 

Strategia didactică 

                            

 

Evaluare 
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lecţiei                        Activitatea 

profesorului 

                Activitatea 

elevilor 

Resurse  

 

                  

 

timp 

 

procedurale 

 

materiale 

 forma    de 

organizare 

 1  2  3 4 5 6 7 8 

1.Moment  

organizatoric 

Profesorul consemnează absenţii 

 şi îi mobilizează pe elevi în resta- 

bilirea ordinii; elevii îşi pregătesc 

materialele necesare începerii acti- 

vităţii. 

Se pregătesc pentru. lecţie. 

 

1’  caietele  

manualele 

  

2.Verificarea te- 

mei 

 

Profesorul verifică tema pe care 

elevii au avut-o pentru acasă 

(compunerea descriptivă), 

corectând greşelile şi făcând 

aprecieri asupra textelor care  

s-au remarcat.  

 

Elevii verifica tema. 

 

5’ conversaţia 

 

lucrarile 

elevilor 

 aprecieri orale 

3.Captarea 

atentiei 

      

Propun spre rezolvare un rebus, 

din care va rezulta cuvântul 

ADJECTIV, titlul lecției. 

Anexa 1 

Elevii solicitaţi răspund  

cerinţelor  

5’ jocul 

didactic 

rebus indivi-

duală 

evaluare frontală 

4. Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

obiectivelor. 

Se anunţă elevii că astăzi la ora de 

limba română, vom consolida 

adjectivul. 

Se prezintă  obiectivele lecției. 

Sunt receptivi la anunţ. 

 

Scriu titlul lecţiei în caiete. 

1’ 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

observare 

sistematică 
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6.Consolidarea Profesorul prezintă faptul că, 

pentru a consolida  noțiunile 

despre adjectiv,  se vor ,, juca’’, 

sub forma unui concurs. 

 

Elevii sunt împarţiţi în 4 grupe si   

vor rezolva cerinţele de pe  fişele 

date,  pentru fiecare probă primind 

puncte în ordinea în care  le 

rezolvă.(4p,3p,2p,1p). 

Anexa 2 

Ascultă răspunsurile 

colegilor, corectează, 

completează, evaluează. 

 

 

Se grupează după 

indicaţiile profesorului. 

Prezintă rezolvarea 

cerinţelor formulate. Îşi 

exprimă părerea referitoare 

la activitatea colegilor. 

Îsi apreciază reciproc 

răspunsurile. 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

conversaţia 

exerciţiul 

 

 

 

jocul 

didactic 

 

învăţarea 

prin 

cooperare 

fişe de 

lucru 

 

 

 

fişe de 

lucru 

 

 

 

frontal 

 

 

 

pe grupe 

echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri orale 

 

 

 

evaluare 

reciprocă 

 

 

7. Obţinerea 

performanţei si a 

feed-back-ului 

Profesorul desenează un ciorchine 

pe flipchart (ciorchinele 

primăverii), urmând ca elevii să-l 

completeze, cu noțiunile 

consolidate despre adjectiv. 

Elevii rezolvă sarcina de 

lucru. 

 

 

5’ 

 

 

ciorchinele 

 

 

tabla, 

marker 

colorat 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

observare 

sistematică 

8. Evaluare Are loc pe tot parcursul orei.Sunt 

apreciați elevii care s-au remarcat 

și încurajați ceilalți. 

Sunt receptivi la aprecieri 

şi observaţii. 

 

2’ conversaţia 

 

 frontal aprecieri 

colective şi 

individuale 
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9. Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

Inventați un obiect și descrieţi-l în 

10-15 rânduri, folosind cel putin 5 

adjective, pe care să le subliniaţi. 

Îşi notează tema pentru 

acasă. 

1’ conversaţia 

 

caietele 

elevilor 

  

        

 

ANEXA  1 

REBUS 
 1        

  2       

   3      

4         

 5        

         

         

   8      

    B     

Pentru a rezolva rebusul , scrieţi antonimele următoarelor cuvinte: 

1. TARE 
2. TREAZ 
3. USCAT 
4. MIC 
5. CALD 
6. SCUND 
7. INSTABIL 
8. MORT 
 

 

 

 

 

 

 

9. TARE 

10. TREAZ 
11. USCAT 
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Anexa 

Proba I 

           

  Ai crescut și bicicleta este prea mică acum pentru tine.Vrei să o vinzi pentru a-ți cumpăra una 

nouă. Concepe un anunț de vânzare, în care să precizezi cât mai multe caracteristici ale ei, redate 

prin adjective, astfel încât să atragi posibilii cumpărători. 

 

 
 

Proba a II-a 

       În norul de alături s-au rătăcit adjective propriu-zise printre 

      adjectivele participiale. Găsește-le  și selectează-le. 

 

 

 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

Proba a III-a 

 În cercul alăturat s-au amestecat mai multe litere. Aranjează-le în 

spațiile alăturate, astfel încAt să obții patru adjective invariabile.     

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

      

ars     rupt                         ciudat 

                                   zemos            rău 

 

destept      cumplit       cumplit 

 

 

gustos              sfâşiat      ciudat 

 

E 

Z    M   R 

 

G   I    J  O 

 V  B 
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Proba  a IV-a  

Recunoaște-mă! 

 

 Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv. 

 

Ex.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix)/   stilou auriu 

 lemnos………………………………………………………………………………………. 

străvechi…………………………………………………………………………………. 

familist………………………………………………………………………………………. 

neserios……………………………………………………………………………………… 

românesc……………………………………………………………………………………. 

 

Proba  a V-a 

Sherlock Holmes.Știu că ești un bun detectiv.Descoperă adjectivele care lipsesc. 

Omul harnic, ............................de pâine nu duce dor. 

Buturuga .................răstoarnă carul ........................ . 

                                                                                                                                    Vorba .....................mult aduce. 

                                                                                                                                                                    Paza ....................... trece primejdia ........................ 
Proba  a VI-a 

Descoperă mesajul! 

Marinarii încearcă să descifreze un mesaj.Ajută-i să pună în ordine următoarele  

cuvinte, pentru ca mesajul să aibă sens. 

 

 

 

 

 

 

     se           are            bătrâna           ce  

                   

 Comoara            pe             minunata 

 

              peştera            în  mijloc             găseşte 

      sacră           insulă 
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Proba  a VII-a 

Disputa!   Împăratul Atribut și Craiul Nume Predicativ își dispută drepturile asupra unor supuși adjectivali din enunțurile de mai jos.Ajută-i să se împace 

și aranjează cele doua tabere în mod corect, ducând în dreptul fiecărui enunț câte o săgeată spre tabăra din dreapta sau spre cea din stânga și apoi 

precizează cazurile. 

 

Tabăra împăratului                                                                                                                                                Tabăra craiului 

ATRIBUT                                                                                                                                                           NUME PREDICATIV 

 

Noi suntem nerăbdători . 

Baloanele albastre aparțin echipei câștigătoare. 

Prietenilor tradători nu le acordăm atenția necesară. 

Florin este neastâmpărat. 

Florile vecinului gospodar sunt  deosebite. 

-Copile drag, fii atent! 

Atenția familiei este importantă. 

Proba a VIII-a 

 

Rescrie construcțiile de mai jos , urmânad modelul dat: 

 

norul plumburiu- plumburiul nor- plumburiii nori 

 

omul grijuliu 

 

culoarea vie 
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Proba a IX-a 

Cum mă văd eu?  

    Pe o foaie de hârtie A4, desenează conturul mâinii tale.Pe fiecare deget notează câte un adjectiv care să exprime calitaţile tale definitorii. Mergi apoi 

în faţa clasei și prezintă. 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                                                                                                                                

Prof. Înv. Primar,PUȘCAȘU GABRIELA 

Școala Gimnazială Ing. Gheorghe Pănculescu 

Vălenii de Munte , jud. Prahova 

Clasa: a III-a  

Obiectul : Educatie civică 

Unitatea tematică: NOI , ANIMALELE ȘI PLANTELE 

Titlul lecţiei: Noi, animalele și plantele 

Tipul lecției: Recapitulare -sistematizare 

Scopul lecției: 

- Consolidarea cunoștințelor elevilor referitoare la viețuitoare, nevoia de plante și 

animale,atitudinea omului faţă de plante si  animale; 

 - Cultivarea  atitudinii  pozitive faţă de plante şi animale. 

Competențe generale : 

1.Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană  

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul 

cunoscut  

3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând 

disponibilitate 

Competențe specifice: 

1.2. Explorarea calității de persoană 

2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu plantele și animalele 

2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu plantele și animalele 

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, prin 

asumarea de drepturi și îndatoriri 

 

Obiective operaționale: 

a. cognitive 

 OC 1: să  recunoască viețuitoarele din mediul înconjurător   

OC 2: să  explice nevoia   oamenilor  de  plante  și animale  și relațiile care se stabilesc între 

viețuitoare  

OC 3: să  identifice    atitudinea  persoanelor  faţă  de  plante şi animale în contexte diferite; 

OC 4: să cunoască fenomenele care au dus la dispariția unor specii de plante și animale 

OC 5: să  recunoască  animalele  ocrotite de  lege; 

b. afective: 

OA 1: vor manifesta interes faţă de oferta didactică; 

OA 2: se vor mobiliza pentru realizarea sarcinilor date. 

c. psihomotorii: 

OPM 1: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de învățător 

OPM 2: să coordoneze actul manevrării instrumentului de scris. 

Strategii didactice : 

metode şi procedee: 

 -  Conversaţia 

-  Explicaţia 
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-  Exerciţiul 

-  Observaţia 

-  Jocul didactic/ Joc de rol/ Joc interactiv 

-  Dramatizarea 

-  R.A.I.( răspunde, aruncă, întreabă) 

-  Scaunul fierbinte 

-  Cubul 

-  Ciorchinele 

-  Știu/ Vreau să știu/ Am aflat 

 b) mijloace didactice: 

  -  Prezentare PPT 

   -  Jetoane ,gândăcel, albină, cățel 

  -  Minge, cub, coșulețe din portocale pline cu grăunțe 

                   -  Fişe de lucru  

                   -  Portofoliul elevului 

                    - Calculator, videoproiector     

 c) forme de organizare: 

  -  Frontală 

  -  Individuală 

  -  Pe grupe 

Resurse: 

  -temporale: 45 minute 

            -umane:  34 elevi 

     Bibliografie: 

Programa şcolară pentru Educație civică clasele a III –a și a IV-a, OMEN nr. 5003/ 

02.12.2014   

Tudora Pițilă,Cleopatra Mihăilescu , Educație civică pentru clasa a III-A ,caiet de aplicații -

Editura Art,București  2016 
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N

r. 

cr

t. 

Secvenţ

ele 

instruir

ii 

Ob. 

Op. 

Conţinutul 

informaţional şi 

demersul didactic 

Elemente de strategie 

didactică 

 

Evalua

re 

 

Activitate

a 

învăţătoru

lui 

 

Activitate

a elevilor 

Metod

e şi 

proced

ee 

Material 

didactic 

Forme 

de 

organi

zare 

1. Moment 

organiza

toric 

   ( 

1min) 

O.P.

M.1 

 Asigur 

condiţiile 

optime 

pentru 

buna 

desfăşurare 

a lecţiei 

    Se 

pregătesc 

pentru oră.  

Conver

saţia 

materialel

e 

necesare 

la lecţie 

Frontal  

2.  Verifica

rea 

cunoștin

țelor 

însușite 

anterior  

( 5 min) 

 

O.A.

1 

Voi adresa 

elevilor 

întrebări 

referitoare 

la lecția 

anterioară  

. 

 

 

Răspund 

 

Conver

sația 

 

 

 

Portofoli

ul 

elevului 

 

 

Frontal  

 

 

Observ

area 

sistema

tică 

3. Captare

a 

atenţiei 

( 3 min ) 

O.A.

2 

Prezentare 

PPT-

Oameni, 

plante și 

animale 

 

Vizionează 

 

 

Conver

saţia 

 

 

 

Calculato

r, 

videoproi

ector 

 

Frontal 

 

Individ

ual 

 

Apreci

eri 

verbale 

 

4. Anunţar

ea temei 

şi a  

obiectiv

elor 

( 3min ) 

 

O.A.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.A.

2 

Azi vom 

realiza 

împreună o 

lecție de 

recapitular

e a unității  

de învățare 

2: Noi, 

animalele 

și 

plantele.V

om discuta 

despre 

plante şi 

animale, 

Elevii 

recepţionea

ză mesajul. 

 

 

 

Explica

ţia 

 

Prezentar

e PPT 

Frontal 
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despre 

atitudinea 

oamenilor 

faţă de 

acestea, 

atât în 

viaţa de zi 

cu zi, cât şi 

în lecturile 

sau în 

lecţiile 

noastre, 

despre 

ceea ce am 

putea face 

pentru a le 

proteja. 

 

5.  Dirijare

a 

învăţării 

( 15 min 

)  

 

 

 

 

O.C.

1 

 

 

 

 

 

O.P.

M.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecția va 

urmări 

parcurgere

a 

următoarel

or  idei 

principale: 

1.Oamenii, 

plantele și 

animalele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor 

răspunde la 

urrmătoare

le 

întrebări: 

-Ce 

înțelegeți 

prin   

viețuitoare

? 

-Care este 

diferența 

dintre om 

și celelalte 

viețuitoare

? 

- De ce  

omul 

cultivă 

plante și 

crește 

animale 

domestice? 

 

 

 

 

 

R.A.I. 

 

 

Conver

sația 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

Observ

ația 

 

 

 

Scaunu

l 

fierbint

e 

 

 

Prezentar

e PPT 

 

minge 

 

 

 

 

 

Prezentar

e PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

digital 

Fișe de 

lucru, 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Individ

ual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreci

eri 

verbale 
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O.C.

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.C.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nevoia 

de plante și 

animale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Atitudine

a noastră 

față de 

plante și 

animale 

 

 

-Ce tipuri 

de plante 

cunoșteți? 

-De câte 

feluri sunt 

animalele?  

-Spuneți 

ghicitori 

despre 

plante și 

animale 

-Dați 

exemple de 

plante și 

animale- 

simbol 

 

Copii vor 

participa la 

dezbaterea 

Drumul 

laptelui,pe

ntru a 

înțelege 

lanțul 

trofic din 

natură. 

 

 

Importanța 

pădurii 

pentru 

oameni 

 

 

 

 

Elevii vor 

explica ce 

înseamnă 

atitudine 

pozitivă/ 

negativă 

 

Joc 

interact

iv 

 

 

 

 

 

Observ

ația 

 

Conver

sația 

 

 

 

Cubul 

 

 

 

 

 

 

Explica

ția 

 

Ciorchi

nele 

 

 

 

Conver

sația 

 

 

 

 

 

 

 

Joc de 

rol 

albină 

 

 

 

 

Prezentar

e PPT 

 

 

 

 

Cub 

 

Portofoli

ul 

elevului 

 

 

 

Fișă de 

lucru 

 

 

 

 

Prezentar

e PPT 

 

 

 

Coșulețe 

din 

portocale,

pline cu 

grăunțe 

 

 

 

 

 

Portofoli

ul 

elevului 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individ

ual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individ

ual 

 

 

 

 

 

 

Apreci

eri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreci

eri 

verbale 
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O.C.

4 

 

 

O.C.

5 

față de 

plante și 

animale. 

-De ce 

omul 

trebuie să 

trăiască în 

armonie cu 

plantele și 

animalele? 

-Cum 

puteți 

contribui și 

voi la 

ocrotirea 

plantelor și  

animalelor

? 

-

Dramatizar

e: 

 Fata babei 

și fata 

moșneagul

ui 

 

Gândăcelu

l Cățelușul 

șchiop- de 

Elena 

Farogo 

-Spuneți 

proverbe 

despre 

ocrotirea 

plantelor și 

animalelor 

-

Necesitatea 

ocrotirii 

unor specii 

de plante și 

animale pe 

 

 

 

Joc de 

rol 

 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

 

Conver

sația  

gândăcel, 

cățel 

 

Portofoli

ul 

elevului 

 

 

Prezentar

e PPT 

Frontal Apreci

eri 

verbale 
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cale de 

dispariție 

 

6. Obţinere

a 

perform

anţei 

( 10 min 

)  

 

 

O.P.

M.2 

 

 

 

 

O.A.

2 

Propun 

rezolvarea  

unor fișe 

de lucru , 

pe 

grupe,difer

ențiat. 

 

 

 

 

Prezint 

curiozități 

din lumea 

viețuitoarel

or. 

Recepţione

ază 

mesajul. 

Elevii 

rezolvă 

fișa de 

lucru , pe 

grupe,difer

ențiat. 

 

 

Parcurg 

fișa 

Știați că... 

Explica

ţia 

 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

 

Fișa de 

lucru 

 

 

 

 

Portofoli

ul 

elevului 

 

 

Individ

ual 

 

Pe 

grupe  

 

 

Observ

are 

sistema

tică 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fixarea 

cunoștin

țelor 

 

(5 min) 

O.A.

2 

Vom invita 

pe Zâna 

Natură șă 

ne ofere 

câteva flori 

din coșul ei 

fermecat. 

Elevii 

completeaz

ă tabelul cu 

florile 

aduse de 

Zâna 

Natură.. 

Explica

ţia 

 

Știu/ 

Vreau 

să știu/ 

Am 

aflat 

 

Jetoane 

Frontal Apreci

erea 

verbală           

 

8. Încheier

ea 

activități

i 

(3 min) 

O.A.

1 

  Voi face 

aprecieri 

cu privire 

la 

participare

a la lecţie a 

elevilor. 

Îşi notează 

tema . 

Explica

ţia 

Manual Frontal 

Individ

ual 
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LESSON PLAN 

BUCUR ANDREEA-DANIELA 

           School: ,,Anghel Saligny”, Focșani, Vrancea 

 

Form: 6th   

Number of students: 20 

Textbook: Limba modernă 1 - Clasa a VI-a, ArtKlett 

Unit: 8. I never make my bed! 

Lesson/Topic: Have to & Must 

Type of lesson: Revision  

Techniques: conversation, observation, discovery and discussion, dialogues, explanation, 

exercise, games, description 

Classroom interaction: teacher – whole class, teacher – student, student – student, student – 

teacher 

Class management: Whole Class / Group and Pair work / Individually 

Teaching aids: whiteboard, laptop, video projector, handouts, video compact disc player, 

books, photos, flipchart 

Skills: Reading, Listening, Speaking, Writing 

Time: 40 min 

 

Lesson aims: 

 

to revise and practice the modals have to / must; 

to recognize different types of uses for have to / must; 

to review and improve the Ss’ vocabulary range; 

to develop reading, speaking, writing, listening skills; 

to encourage Ss to communicate freely and spontaneously during the activities; 

produce questions and answers; 

have fun in using English; 

to encourage students to learn the English language through  dialogues, games, conversation. 

 

Competences:  

 

identify familiar expressions and phrases using have to/must; 

identify different types of uses for have to/must; 

use certain expressions correctly with the purpose of developing speaking abilities;  

practice vocabulary related to the topic in sentences of their own (engage in conversations, 

provide and obtain specific information).  

 

Assumptions: 

Ss are familiar with most of the lexis involved; 

Ss must be eager to participate. 

 

Anticipated problems and possible solutions: 
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There may be difficulties in making differences between the use of the modal verbs have to and 

must. 

 

Sources :  

  

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-en6-lm-1/v1/index.html#book/u08-100-101 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_h

ave_to/Plans_for_the_week_ns1735236uf 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_h

ave_to/Have_to_vs_Must_yc1517416du 

https://wordwall.net/resource/428485/angielski/have-to-must-mustnt 

 

  

 

STAGE 

OF 

LESSON 

TIMING 

 

TEACHER’S 

ACTIVITY 

 

STUDENTS’ 

ACTIVITY 

 

INTERAC

TION 

 

SKILLS 

AND 

TECHNI

QUES 

 

MATERI

ALS  

 

AIMS 

 

Activity 

1 

Organiza

toric 

moment 

1 min 

 

T enters the 

classroom and 

greets the pupils, 

then asks Ss 

questions if they 

feel confident and 

relaxed. One S 

comes to the 

whiteboard and 

writes the date in 

English. 

 

The pupils greet 

the teacher, then, 

they answer to 

T’s questions. 

One of the pupils 

comes to the 

whiteboard and 

writes the date. 

 

 

 

 

T-Ss 

Ss-T 

 

Speakin

g 

Writing 

Questio

ning 

Convers

ation 

 

 

whiteboa

rd 

 

 

 

-to provide 

the 

introductive 

part of the 

lesson. 

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-en6-lm-1/v1/index.html#book/u08-100-101
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_have_to/Plans_for_the_week_ns1735236uf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_have_to/Plans_for_the_week_ns1735236uf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_have_to/Have_to_vs_Must_yc1517416du
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_have_to/Have_to_vs_Must_yc1517416du
https://wordwall.net/resource/428485/angielski/have-to-must-mustnt
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Activity 

2  

 

 Warm-

Up + 

Checking 

homewor

k 

  

5 

minutes 

 

T checks homework 

and makes error 

corrections, if any. 

Ss had to learn a 

dialogue in English.  

T asks students to 

identify in that 

dialogue 

expressions with 

have to / must. 

Ss interpret the 

dialogue in 

English. They 

identify specific 

expressions with 

have to/must. 

 

 

 

 

T-Ss 

Ss-T 

 

Speakin

g 

Questio

ning 

Convers

ation 

 

Dialogu

e 

 

 

 

Video-

projector 

 

Whitebo

ard 

 

Digital 

English 

book 

 

 

-to prepare 

the children 

for the 

lesson 

-to check 

homework 

and to 

correct the 

mistakes. 

-to check 

previous 

knowledge. 

 

 

Activity 

3 

 

Checking 

previous 

knowled

ge 

 

10 

minutes 

 

T aks Ss which are 

the rules of using 

have to or must.  

When mentioning 

the rules, the T asks  

Ss to offer 

examples in oral 

sentences. Then, T 

asks Ss to open 

their books and 

solve the exercises 

on page 103. 

T makes error 

corrections and 

provides additional 

explanations, where 

necessary.  

Ss tell the rules 

of using have 

to/must. They 

offer examples. 

 

 

T-Ss 

Ss-T 

 

 

 

Speakin

g 

 

Writing 

 

Exercise 

 

Explanat

ion  

 

 

Video-

projector 

 

Digital 

books 

 

Noteboo

ks 

-to check 

the 

Students’ 

ability to 

offer 

examples 

after telling 

the rule; 

-to 

understand 

the 

sentences in 

which the 

verbs are 

used. 

 

Activity 

4  

 

Practice 

and 

consolida

tion 

 

 

T opens a link with 

a digital worksheet 

and asks students to 

match the activities 

with the correct 

modal verbs.  

T makes error 

corrections and 

provides additional 

 

Ss work 

individually. 

They match the 

verbs with the 

correct activity. 

 

 

 

 

Individua

l work 

 

 

 

 

Writing 

 

Discove

ry  

 

 

 

 

Video 

projector 

 

Noteboo

ks 

 

 

-to use the 

modal verbs 

correctly 

-practice 

vocabulary  
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7 

minutes 

explanations, where 

necessary. 

 

 

Activity 

5 

 

 Practice 

 

10 

minutes 

 

T explains to Ss the 

next activity. In 

groups, Ss will have 

to design of chart of 

rules available 

when being at 

school at the 

supermarket / at the 

cinema/. Ss will 

have as guide 

specific signs in 

pictures. 

Ss design the 

chart of rules for 

each given 

situation. When 

being involved 

in this activity 

they ask and 

answer in 

English. 

 

    

Group 

work 

    

 

Convers

ation 

 

Writing 

 

    

 

Handouts 

 

- use the 

vocabulary 

correctly 

with the 

purpose of  

developing 

speaking and 

writing 

abilities 

 

-to talk 

about rules 

when being 

in a certain 

situation 

 

 

 

 

Activity 6   

 

Follow up 

+ 

Feedback 

 

5 min  

 

T invites Ss to play 

games online in order 

to practice the usage 

of modal verbs.  

Ss play the games 

online. 

If internet 

problems come 

up, the online 

game is replaced 

by another activity 

(puzzle, etc).  

T appreciates Ss’ 

activity. 

 

 

 

 

 

 

Individual

ly 

Pair work 

 

 

Game 

 

Video 

 

 

video-

projector 

 

 

Internet 

 

 

 

-to have fun 

when playing 

games and 

using English 

language 
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HOMEW

ORK 

ASSIGN

MENT 

 

2min 

T explains to Ss the 

task they have to do 

at home. Their 

homework is to write 

about their chores at 

home, using modal 

verbs. 

Ss write in their 

notebook what 

they have to do at 

home. They ask 

questions and get 

explanations. 

T –Ss 

Ss-T 

 

reading 

writing 

notebooks -to increase 

Ss` self-

confidence and 

encourage 

them in their 

study of 

English. 

to evaluate 

students’ 

work. 
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                                                                PROIECT DIDACTIC 

                           Prof. înv. primar, Daniela Solomon 

 Școala Gimnazială nr. 3, Piatra-Neamț 

CLASA: a IV-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare- abordare transdisciplinară 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Dialoguri despre lume 

TEMA: Lectură – Micul prinț, de Antoine de Saint-Exupery 

TIPUL LECŢIEI: consolidare 

OBIECTIV FUNDAMENTAL: receptarea mesajului oral şi scris prin activităţi în grupe organizate 

conform teoriei inteligenţelor multiple 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.4. manifestarea atenției față de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile; 

2.2. relatarea unei întâmplări pe baza unor imagini; 

2.4. inițierea și menținerea unei interacțiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup; 

2.5. manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale; 

3.1. formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului literar; 

3.3. extragerea din text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la textul citit; 

4.4. povestirea pe scurt a unei secvențe dintr-o poveste; 

4.5. manifestarea interesului pentru scrierea creativă.  

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, jocul de rol, puzzle,TIM,  turul galeriei 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: videoproiector, calculator, flipchart, planșe, marionete 

FORME DE ACTIVITATE; frontală, pe grupe de inteligență 

1. EVOCAREA 

Prima etapă a lecţiei implică activităţi cognitive de evocare, stimularea interesului pentru lectură, 

provocarea elevilor pentru a gândi asupra temei abordate de text. 

a)Frontal, se rezolvă un rebus, pe a cărui verticală se formează titlul lecturii. (anexa 1) 

b)Elevii descoperă portretul autorului ascuns printre scriitorii români și enumeră câteva date biografice 

despre acesta. 
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c) Pe rând, câte un reprezentatnt din fiecare grupă, ordonează pe flanelograf  imaginile, respectând firul 

epic al povestirii. 

d) Li se prezintă elevilor la videoproiector povestirea pe scurt a cărții, ei având ca sarcină să recunoască 

și să numească momentele subiectului, după citirea în prealabil a fragmentelor date. (anexa 2) 

e) Prin ordonarea cuvintelor- puzzle, elevii vor descoperi mesajul textului. 

2. REALIZAREA SENSULUI 

În cadrul celei de-a doua etapeelevii sunt împărţiţi în șapte grupe, fiecare echipă primind un plic 

individualizat, cu o sarcină adecvată tipului de inteligenţă identificat la elevii care o reprezintă.  

( anexa 3) 

Planeta scriitorilor (inteligenţa lingvistică/ verbală) 

Planeta matematicienilor (inteligenţa logico-matematică) 

Planeta constructorilor(inteligenţa vizuală/spaţială) 

Planeta muzicienilor (inteligenţa ritmică/muzicală) 

Planeta actorilor  (inteligenţa corporală/kinestezică) 

Planeta avocaților  (inteligenţa interpersonală) 

Planeta naturaliștilor (inteligența naturalistă) 

 

 

3. REFLECŢIA 

A treia etapă în desfăşurarea lecţiei presupune prezentarea activităţilor realizate în cadrul grupelor, 

aplicând metoda Turul galeriei. 

După prezentarea fiecărei echipe, ceilalţi colegi vor primi sarcini diferite, în funcţie de modul de 

relaţionare în cadrul grupului de elevi ai clasei şi tipul de personalitate, în vederea modelării caracterului 

(inteligenţa interpersonală). Fiecare elev are un ecuson în piept cu rolul său în aprecierea activităţii 

colegilor: 

Eu încurajez ... 

Eu apreciez ... 

Eu aș fi procedat astfel ... 

Eu recomand ... 

Mie mi-a plăcut ... 

Eu vreau să ştiu ... 

Ei au reuşit să ... 

 

Fiecare elev primește un semn de carte cu personajul principal. 
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Se citește scrisoarea trimisă de către Micul prinț.(anexa 4) 

Elevii scriu mesaje adresate acestuia, pe care le pun în cutia confecționată special pentru a-i fi dăruită.  

 

Anexa 1    REBUS ( pe flipchart) 

Motivul pentru care geograful nu scria despre flori în cărțile sale. ( efemere) 

Ce credeau adulții că reprezintă primul desen al autorului? (pălărie) 

Erau 3 pe planeta Micului prinț. ( vulcani) 

43 de ….. în 24 de ore a văzut Micul prinț. (apusuri) Sinonim cu apus = vest. Înce parte este V pe hartă? 

Verb care exprimă acțiunea pe care afăcut-o Micul prinț pentru a avea un prieten. ( a îmblânzi) 

Personaj cu care Micul prinț ar fi putut fi prieten, care se îngrijea de altceva decât de sine însuși. 

(lampagiu) 

Corp ceresc, descoperit de către un astronom turc. ( asteroid) 

Însușire a personajului principal, specifică vârsteic opilăriei. ( curios) Cum era? 

Recunoște personajul, după replica:–Vai! Abia m-am trezit. N-am apucat nici să mă pieptăn… M-am 

născut odată cu soarele. (trandafir) 

Ce cuvânt lipsește ?Ochii sunt orbi. Cu inima trebuie să ….. 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Anexa 2 Precizați momentele subiectului / ordinea întâmplărilor: 
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N-am fi aflat povestea lui,dacă în scurta sa prezență pe Pământ nu ar fi 

întâlnit un aviator naufragiat în deșert, care nu a uitat ce înseamnă să fii 

copil și care nu se simțea nici el prea bine între adulții de tipul celor pe 

care i-a văzut Micul Prinț. 
 

Poate și-ar fi trăit liniștit viața acolo, dacă pe planeta lui nu ar fi răsărit 

o minunată floare. Ea a trezit în Micul Prinț sentimente de admirație, de 

bucurie, darșiunele de confuzie . Punând preț prea mare pe unele vorbe 

ale florii, ajunsese nefericit. Văzând că propria planetă îi oferă puține 

resurse pentru a învăța și alte lucruri, Micul Prinț a plecat în lume,ca să 

descopere o altfel de viață. 
 

Pe drumul către Pământ a vizitat diverse planete cu oameni singuri și a 

fost chiar în pericol de a fi reținut pe unele dintre ele. Și-a păstrat 

libertatea chiar și când un rege dorea să îl facă ministru al justiției, cu o 

responsabilitate interesantă: de a se judeca pe sine însuși. Următoarea 

planetă a părăsit-o pentru a nu deveni prea mult încântat de sine. Un 

om care obișnuia să bea, de pe a treia planetă,l-a întristat pe Micul 

Prinț. Pe planeta a patra, un om de afaceri se pretindea stăpânul a toate 

stelele,așa că vizitatorul a plecat și de acolo, cu concluzia că oamenii 

mari sunt destul de ciudați. Pe planeta a cincea a întâlnit un om care 

aprindea și stingea un felinar în fiecare minut, din cauza rotației tot mai 

rapide a planetei mici pe care era. Micului Prinț i-a plăcut, deoarece 

dintre toți pe care îi întâlnise era singurul care se îngrijea de 

altcevadecât de sine însuși.Pe a șasea planetă trăia un savant care scria 

multe cărți. Părea să le știe pe toate.Aici prințul a avut primul regret că 

a părăsit floarea sa, când a aflat că lucrurile efemere, precum 

frumusețea florilor, nu sunt considerate demne de a fi trecute în cărțile 

de știință. Pe Pământ ,profesorul de la care a învățat despre legăturile 

dintre cei care se împrietenesc, a fost o vulpe. De la ea a învățat să 

privească oamenii cu ochii inimii, să recunoască și să se bucure de 

calitățile florii sale,deși sunt mii pe lume, asemănătoare cu ea. 
 

A fost odată un prinț de mărimea unui băiețel, care își ducea viața 

singur pe o planetă destul de mică, undeva departe de Pământ. Pe 

planeta sa își îndeplinea cu răspundere îndatoririle sale, fiind un bun 

gospodar, care avea mare grijă de echilibrul acesteia.N-am fi aflat 

povestea lui,dacă în scurta sa prezență pe Pământ nu ar fi întâlnit un 

aviator naufragiat în deșert, care nu a uitat ce înseamnă să fii copil și 

care nu se simțea nici el prea bine între adulții de tipul celor pe care i-a 

văzut Micul Prinț.  
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Anexa 3 

                 GRUPA MATEMATICIENILOR 

1. Ultima eclipsă parțială de Lună , din 16 septembrie 2016, a început cu faza de penumbră la ora 11 și 39 

minute (ora Bucureștiului) când penumbra Pământului  a atins fața Lunii. Durata totală a fenomenului a 

fost de 4 ore și 25 minute. Află la ce oră s-a încheiat acest fenomen. 

………………………………………………………………………………………………. 

2.Cea mai veche eclipsă de Lună consemnată a avut loc în anul 3450 î.e.n. În vechile culturi, când avea 

loc o eclipsă, oamenii spuneau că soarele sau luna au fost înghițite de balaur sau de dragon. La noi, oamenii 

spuneau că erau mâncate de vârcolacii. 

Scrie cu cifre romane anul precizat. 

…………………………………………………………………………………………….. 

3. La 20 iulie1969 ,Misiunea Apollo 11, reuşea aselenizarea. Neil Armstrong şi Buzz Aldrin erau 

primii oamenii care puneau piciorul pe Lună. Modulul lunar a rămas 2 ore şi 31 de minute pe suprafaţa 

selenară şi a colectat 21kg și 600g de mostre. Calculează cât au cântărit aceste mostre la întoarcerea 

pe Pământ.(Gravitația Lunii este de 6 ori mai mică decât a Pământului.) 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Micul prinț locuia pe asteroidul B 612. Presupunând că a existat și asteroidul 1, află câte cifre s-au 

folosit pentru numerotarea lor. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

GRUPA SCRIITORILOR 

Imaginați-vă un alt final al poveștii. 

GRUPA NATURALIȘTILOR 

Descrie planeta Micului prinț 

„Salvați planeta Pământ – casa noastră a tuturor! ” 

Scrieți îndemnuri pentru protejarea naturii. 

 GRUPA CONSTRUCTORILOR 

Construiți din piese lego balonul cu care Micul prinț ar putea călători. 

Realizați harta călătoriei prin cosmos a Micului prinț 

 
Aviatorul a fost și martorul plecării spre casă a Micului Prinț, care a 

fost nevoit să-și lase trupul aici, fiind prea greu pentru a fi transportat 

așa departe. Cerul a devenit astfel mai frumos pentru aviator,deoarece 

de pe o planetă necunoscută râsul drăgălaș al Micului Prinț pare să se 

audă când privește stelele. 
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GRUPA ACTORILOR 

   Joc de rol 

    Ordonați replicile, realizați un dialog purtat de către personajele prezentate, pe care apoi să-l 

interpretați, cu ajutorul marionetelor. 

GRUPA AVOCAȚILOR 

Completați  jurnalul Micului prinț cu ziua în care a părăsit asteroidul său. 

GRUPA MUZICIENILOR Creați o linie melodică potrivită versurilor primite și apoi interpretați-o , 

folosind instrumente de percuție și mișcare ritmică. 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 

 Salut,  

Îti multumesc ca ai intrat în lumea mea si ai citit despre aventurile mele!  

As vrea sa-ti spun un secret: ori de câte ori vei citi cartea“Micul Print,”vei mai descoperi noi 

întelesuri  ale  povestii mele. Povestea mea e o comoara! Trebuie doar sa cauti printer rândurile  ei 

cu atentie! 

Succes la scoala si nu uita: fii curios! 

Astept mesajele voastre! 

Cu drag, , Micul Print 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Zamfirescu Luminița 

Școala Gimnazială Rădulești, Ialomița 

 

CLASA: a II-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba  română 

SUBIECTUL: Textul narativ  -  Pif, Paf, Puf  după Cezar Petrescu  

TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoștințelor 

 COMPETENȚE SPECIFICE: 

 Identificarea semnificației  unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate; 

2.1    Formularea  unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare; 

2.2   Transmiterea unor informații prin intermediul mesajelor simple; 

3.2   Identificarea mesajului unui scurt text în care prezinta întâmplări, fenomene, evenimente familiare; 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Cognitive : 

O.1  Să citească corect, fluent, conștient și expresiv textul;  

O.2  Să formuleze întrebări și răspunsuri referitoare la text; 

O.3  Să –și  exprime acordul/ dezacordul față de comportamentul personajelor; 

O.4  Să identifice asemănări și deosebiri între cei trei prieteni. 

Motrice: 

OM1 - să-și dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învățător; 

OM2 - să păstreze poziția corectă a corpului, a caietului și a instrumentului de scris în timpul scrierii; 

Afective: 

OA1 – să dovedească interes pentru lecție, concretizat în participare activă; 

OA2 - să manifeste spirit de inițiativă și cooperare în cadrul colectivului. 

SRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, jocul, exercițiul, observația,  munca independenta, diagrama Venn , pătratul magic, explozia stelară; 
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RESURSE MATERIALE: fișă de lucru, pătratul magic; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal,  individual, pe grupe; 

FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare continuă.  

RESURSE TEMPORALE:  50 minute  

BIBLIOGRAFIE: 

Programa pentru disciplinele Arte vizuale și abilități practice, Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului , aprobată prin ordinul 

ministrului Nr. 3418/19.03.2013,   

Curs formare: ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” - program de formare 

continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar. 
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Momentele 

lecției 

Ob Elemente de conținut Strategia didactică Modalităţi de 

evaluare Metode  şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Resurse 

materiale 

 

1.Momentul 

organizatoric 

 Asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării activității. 

Pregătirea materialului didactic necesar 

bunei desfășurări a activității. 

 

 

Conversația 

 

Frontal 

  

Observarea 

comportamentului 

inițial 

 

2.Captarea 

atenției 

O.4 Se va realiza prin fișa Pătratul Magic  

(anexa 1) în care va trebui să descopere 

personajele textului Pif, Paf , Puf după 

Cezar Petrescu   .  

Conversația 

 

 

Observația 

 

Individual 

 

 

Frontal 

Fișă de șucru Aprecieri verbale 

 

 

3.Anunţarea 

temei şi 

enunțarea 

obiectivelor 

 În această oră vom continua cu exerciții 

referitoare la textul Pif, Paf , Puf după 

Cezar Petrescu .La sfârșitul orei vom ști 

să citim corect,  expresiv, vom formula 

întrebări/ răspunsuri, etc. 

Conversația 

 

explicația 

Frontal  Observare 

sistematică 

 

 

4.Dirijarea 

învățării 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizează citirea textului utilizând 

diferite procedee : 

*citirea integrală ; 

*citirea în lanț 

*citirea pe roluri. 

Clasa este împărțită în 5 echipe . 

Următorul exercițiu se va desfășura sub 

forma unui concurs. 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

Exercițiul  

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

 

Pe echipe/ 

grupe 

Fisa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orala 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

67 
 

 

 

O2 

Elevii fiecărei grupe vor avea de răspuns 

la cele 5 întrebări ale ”Exploziei stelare” 

într-un timp dat. (Anexa 2) 

         

Ce condiție le pune Pif bunicilor? 

Unde va merge Pif în 

 vacanță?                                             Când 

se petrece                                                                    

acțiunea?  

Cine e autorul textului?        Care sunt 

personajele? 

 

Câștigă echipa care termină prima și 

corect. 

 

 

Explozia stelară  

 

 

Aprecieri verbale 

5.Obținerea 

performanței 

O3  

Elevii vor completa diagrama Venn 

(anexa 3) 

 

Conversația 

 

Explicația  

Frontal 

 

 

 

Videoproiector  Evaluări orale 

Aprecieri 

Corectare unde 

este cazul 

6.Asigurarea 

feedback-ului 

 Elevii vor  avea de formulat enunțuri cu 

cuvinte date, respectând cerințele. 

 ( Anexa 4) 

Explicația  

Exercițiul  

Munca 

independentă 

Frontal 

 

 

Individual 

Fișă de lucru Aprecieri verbale 

 

Observare 

sistematică 

7.Aprecieri 

finale 

  Se fac aprecieri globale și individuale 

cu caracter motivant privind participarea 

elevilor la desfășurarea lecției.  

Conversația Frontal  Aprecieri verbale 
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Anexa 1  

 

PĂTRATUL MAGIC 

Numele personajelor textului nostru s-au  strecurat  în acest careu de litere . Dacă te simți în stare, 

micule detectiv,   găsește  tu  numele  ce  denumesc personajele . Colorează denumirile celor 4 

personaje.  

 

 

Anexa 2  

Explozia stelară  

 

Ce condiție le pune Pif bunicilor? 

 

 

 

Unde va merge Pif în                                                                                 Când se petrece acțiunea? 

 vacanță?                                                                                                                 

                                                                    

 

 

 

 

 

Cine e autorul textului?                                                                             Care sunt personajele? 

 

 

Anexa 3  

 

V C X C E P V U 

E O E R C U R Z 

N T G U P I F E 

O B R A A U S M 

S C D F F J L A 

T D O P U F Y R 

B U N I C A J T 

A V B C D E F E 

 

     Pif, Paf, Puf 
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Anexa 4  

 Formulează câte un enunț , folosind cuvântul ”prieten”, care să exprime: 

o constatare  

o întrebare  

un sfat  
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. înv. primar: Tanasaciuc Valentina 

Școala Gimnazială nr. 28 Galați 

 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Științe ale naturii 

UNITATEA DE INVAȚARE: Viețuitoare: Etape de viață și hrănire 

SUBIECTUL: Despre viața plantelor (ciclul de viață) 

TIPUL LECȚIEI: predare- învățare 

COMPETENȚE SPECIFICE:                                                                                                                                                                                                                                               

Științe ale naturii 

1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii 

1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese 

2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

cognitive: 

O1 – să precizeze condițiile de creștere și dezvoltare a plantelor; 

O2 - să identifice părțile componente ale unei plante și rolul acestora; 

O3 - să descrie ciclul de viață al plantelor; 

O4 - să enumere importanța unei plante în viața omului; 

psiho-motorii: 

O5 – să înceapă procesul de investigație a creșterii și dezvoltării plantei de floarea-soarelui, urmând 

pașii indicați;  

afectiv-atitudinale: 

O6 - să participe cu interes la lecţie realizând sarcinile didactice propuse; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Tipuri de experiențe de învățare: active şi interactive - de exersare, aplicare; 

Sistemul metodologic: observaţia, explicaţia, demonstrația, experimentul, conversaţia,  expunerea, 

exercițiul, instructajul verbal, jocul; 

Sistemul resurselor curriculare: planul de învăţământ, programa şcolară, documentele de proiectare 

curriculară; 

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe grupe. 

RESURSE: 

Umane: 26 elevi; 
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Materiale: video, calculator, videoproiector, germinator, farfurii, etichete, boabe de fasole, dischete de 

vată, jurnal de observație;  

Spațiale: sala de clasă; 

Temporale: 40 minute; 

Bibliografice:  

1. Programa școlară pentru disciplina Științe ale naturii, clasa a III-a și clasa a IV-a), 2014; 

2. Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor 

cheie la școlarii din clasele I-IV, program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele 

didactice din învățământul primar; 

3. Resurse digitale: 

https://wordwall.net/resource/29055070/un-stil-de-viata-sanatos 

https://www.youtube.com/watch?v=nvSzAs_2fKI 

https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-

cuno%C8%99tin%C8%9Belor 

 

EVALUARE: 

Strategii, metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității şi a comportamentului 

elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare, aprobarea/ dezaprobarea, analiza produselor activităţii 

https://wordwall.net/resource/29055070/un-stil-de-viata-sanatos
https://www.youtube.com/watch?v=nvSzAs_2fKI
https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-cuno%C8%99tin%C8%9Belor
https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-cuno%C8%99tin%C8%9Belor
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Secvenţele 

instruirii 

Ob

. 

Op

. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Elemente de strategie didactică Evaluarea 

Activitatea învăţătoarei Activitatea copiilor Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

(1`) 

  

Se creează condiţiile necesare 

desfăşurării lecţiei .  

 

 

 

Se pregătesc pentru oră. 

 

Instructajul 

verbal 

 

Materialele 

necesare 

desfăşurării 

lecţiei 

 

Frontal 

şi 

individual 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

2. 

Actualizarea 

cunoștințelor 

(2`) 

 Se verifică cunoștințele anterioare 

prin folosirea aplicației: 

https://wordwall.net/resource/2905

5070/un-stil-de-viata-sanatos 

Se poartă discuții pe marginea 

stilului de viață sănătos. 

 

 

Formulează răspunsuri la 

întrebările adresate. 

1-2 elevi prezintă 

programul propriu 

justificând de ce poate fie 

considerat un stil de viață 

sănătos. 

 

  

 

conversația 

  

Frontal 

şi 

individual 

 

Aprecierea 

verbală 

3. Captarea 

atenţiei 

(2`) 

 

 

 

O1 

 

Se prezintă elevilor un germinator în 

care sunt vlăstari de fasole în diferite 

etape. 

Se poartă o scurtă discuţie cu elevii 

despre cele observate, accentul 

căzând pe descrierea plantulelor 

Observă plantele, 

formulează întrebări şi 

răspunsuri coerente, logice, 

corecte din punct de vedere 

gramatical. 

 

Observaţia 

Conversaţia 

 

 

Film 

germinator 

 

Frontal 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 

 

 

https://wordwall.net/resource/29055070/un-stil-de-viata-sanatos
https://wordwall.net/resource/29055070/un-stil-de-viata-sanatos
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 prin evidențierea asemănărilor și 

desebirilor. 

  

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

(1`) 

  Se anunță  tema  şi obiectivele 

operaţionale pe înţelesul copiilor. 

Se scrie titlul la tablă: 

Ciclul de viață al plantelor 

 

 

Ascultă informațiile și scriu 

titlul lecţiei în caiete. 

 

Expunerea 

  

Frontal 

 

Observaţia 

sistematică 

 

5.Dirijarea 

învăţării 

 

(7`) 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

 

O4 

Se prezintă un scurt video. 

https://www.youtube.com/watch?v

=nvSzAs_2fKI 

Se inițiază o conversație cu elevii pe 

baza căreia se fixează conținutul 

învățării. 

-Ce sunt plantele? 

  

-Care sunt părțile componente ale 

unei plante? 

Se prezintă elevilor o planșă 

ilustrând etapele de dezvoltare ale 

plantelor. (Anexa 1) 

-Ce este ciclul de viață al unei 

plante? 

Urmăresc video-ul 

prezentat. 

 

Participă la conversație și 

desprind din  informațiile 

prezentate: 

-ce este o plantă; 

-care sunt părțile 

componente ale plantei și 

rolul lor; 

-ce este ciclul de viață al 

unei plante 

 

 

 

Observaţia 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

video 

 

Laptop 

Videoproiector 

Video 

Laptop 

Videoproiector 

 

 

 

 

Frontal şi 

individual 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 
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- Ce rol au plantele pe Terra ? 

Pe parcursul discuțiilor purtate se 

realizează schema lecției la tablă și 

pe caiete. (Anexa 2) 

Intuiesc imaginea și 

ascultă explicațiile oferite. 

 

 

Scriu schema lecției. 

 

Învățarea prin 

descoperire 

Observaţia 

Exercițiul 

(Anexa 2)  

 

 

Individual 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 

6. Obţinerea 

performanţei 

(5`) 

  

 

O5 

 

Activitate practică: Jurnalul celor 3 

boabe de fasole  

Materiale necesare: semințe de 

fasole, câte 3 farfurii, dischete de 

vată,  etichete. 

Se solicită elevilor să eticheteze 

farfuriile și să noteze în ordine 

cronologică de la momentul 

încolțirii primei boabe de fasole 

până la ultima 

Se propune începerea completării 

fișei de observație. (Anexa 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii etichetează farfuriile 

și presară semințe. Ascultă 

indicațiile primite. 

 

 

Elevii completează jurnalul  

de observație. 

 

experimentul 

instructajul 

verbal 

 

 

 

 

exercițiul 

 

farfurii, 

etichete, boabe 

de fasoloe, 

dischete de 

vată, apă,  

 

fișe de 

observație 

(Anexa 3) 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Observaţia 

sistematică 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 

7.Evaluarea 

(5`) 

O6 Joc: Spune repede și bine! 

Se propune elevilor un joc, în 

aplicația Wordwall, având ca 

sarcină să aleagă varianta corectă de 

răspuns. 

https://wordwall.net/resource/6789

360/ciclul-de-

Elevii aleg varianta corectă 

de răspuns. 

Joc didactic Joc aplicația 

Wordwall 

Frontal Observaţia 

 sistematică 

https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-cuno%C8%99tin%C8%9Belor
https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-cuno%C8%99tin%C8%9Belor


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

75 
 

via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-

fixarea-

cuno%C8%99tin%C8%9Belor  

 

8.Încheierea şi  

evaluarea 

activităţii (1`) 

 -Se fac aprecieri cu referire la  

participarea elevilor la lecţie. 

 

Ascultă observațiile. 

 

Aprecierea 

verbală 

cheie Frontal 

Individual 

Aprecierea 

verbală 

https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-cuno%C8%99tin%C8%9Belor
https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-cuno%C8%99tin%C8%9Belor
https://wordwall.net/resource/6789360/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-al-plantelor-fixarea-cuno%C8%99tin%C8%9Belor
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Anexa 1 
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Anexa 2 

Schema lecției: 
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Anexa 3.2
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PROIECT DE LECŢIE                                                       

  PROF.ÎNV. PRIMAR: Manciulea Mihaela Elena 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” BUCUREȘTI 

 

                      CLASA: Pregătitoare D 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare 

DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice 

UNITATEA TEMATICĂ: „Ursulețul răsfățat” 

SUBIECTUL LECȚIEI: Sunetul si literele U,u 

TIPUL LECȚIEI: fixare și sistematizare a cunoștințelor și deprinderilor  

FORMA DE REALIZARE: lecție integrată 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiale  

1.3. Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite rar și clar  

2.1. Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor rostite in enunțuri simple 

2.2. Transmiterea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 

2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale scrise cu litere mari și mici de tipar 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor unor litere (A, M, I, U), folosind resurse variate 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, in contexte uzuale de comunicare 

Matematică și explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, 

sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic 

Dezvoltare personală 
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2.1 Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal; 

3.1 Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate; 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

           2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

O1- să recunoască literele mari și mici de tipar învățate ( A, M, I, U) si cuvinte simple ; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii reușesc să recunoască 

cel puțin 3 din cele 4 litere indicate de învățătoare. 

O2 - să despartă corect în silabe cuvintele propuse; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii reușesc să despartă corect în silabe cuvântul primit. 

O3 – să recunoască literele U/u pe diferite suporturi; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii reușesc să identifice literele nou învățate în contexte 

diferite. 

O4 – să asocieze litera inițială cu un cuvânt ilustrat; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii reușesc sa asocieze cel puțin 3 litere din 5. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

RESURSE:  

1. Procedurale: conversația euristică, exercițiul, jocul didactic, explicația, observația, munca  independentă, aprecierea verbală; 

2. Materiale: laptop, videoproiector, fișe cu sarcini de lucru, creioane colorate, CD Edu. 

3. Temporale: 30 minute activitate + 10 minute activități liber alese; 

4. Spațiale: sala de clasă 

5. Forme de organizare: frontal, individual; 

6. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale 

BIBLIOGRAFIE: 

M.E.N. – “Programa școlară pentru disciplina  Matematică și explorarea mediului – clasa pregătitoare”, București, 2013 

Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Oana, „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare:Caiet de creație 1,  Editura Edu, 2016.  

Manea Alexandra, Matache Claudia, Ioan Liliana, Ruse Clara, “Ghid practic pentru clasa pregătitoare”, Editura Delta Cart Educațional, Pitești, 2013 
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Momen

tele 

lecției 

Co

mp. 

spec

. / 

Ob. 

Op. 

 

Unități de conținut 

 

Metode 

și 

procedee 

 

Mijloa

ce 

Forme 

de 

organi

zare/ 

evalua

re 

1. 

Momen

t 

organiz

atoric 

  

CL

R 

2.1 

2.2 

2.3 

- pregătirea materialelor pentru 

desfășurarea orei 

- asigurarea unui climat optim 

învățării  

 - Întâlnirea de dimineață  

 

- 

conversaț

ia 

- 

explicația 

Panou  -

frontal 

-

observ

ația 

curent

ă 

2. 

Captare

a 

atenției 

CL

R 

2.1 

3.1 

4.2 

O1 

 

-citirea literelor învățate: A, a, M, m, 

I, I, U, u       

https://library.livresq.com/view/5f8b

17a8e050b98410a6b720/ (Deschide 

usa și citește!) 

-jocul 

didactic 

-

instructaj

ul 

-

explicația 

-

conversaț

ia 

laptop 

 

 

 

 

 

 

-

frontal 
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3. 

Anunța

rea 

temei și 

a 

obiectiv

elor 

CL

R 

1.1 

1.2 

2.1 

2.3 

 

,,Astazi ne vom întâlni cu un alt 

prieten din familia ursilor, pe care îl 

cunoastem dintr-o poveste. 

Stiți cine este acest urs?” 

 

-

conversaț

ia 

-

explicația 

 -

frontal 

 

-

individ

ual 

4. 

Dirijare

a 

învățări

i 

CL

R 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2.1 

AV

AP 

2.4 

O3 

- audierea  poveștii „Ursul păcălit de 

vulpe”  

- identificarea personajelor poveștii 

- formularea unui enunț despre urs ( 

Ursul este păcălit.) 

- reprezentarea grafică a propoziției la 

tablă 

- analizarea componenței propoziției 

( număr de cuvinte, număr de silabe) 

- descoperirea sunetului  U  

- pronunțarea în cor și individual a 

sunetului 

- exemplificarea sunetului în cuvinte 

găsite de elevi 

- scrierea literei mari de tipar (Caiet 

de creatie 6) 

 

  

 

-

conversaț

ia 

- lectura 

-metoda 

fonetico-

analitico-

sintetică 

 

-

explicația 

-joc 

didactic 

-

conversaț

ia 

-

exercițiul 

 

 

-

calcula

tor 

-

videop

ro-

iector 

-fișă 

de 

lucru 

- 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

individ

ual 
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5. 

Consoli

da-rea 

noilor 

cunoști

nțe 

CL

R 

3.1 

4.2 

MM 

2.1 

O3 

Fișa de lucru: 

Ex. 1 Reprezintă grafic silabele și 

sunetele din cuvinte, după model. 

Colorează cerculețul corespunzător 

sunetului „u”. 

Ex. 2 Colorează cu roșu cerculețele 

cu litera „u” și cu albastru pe cele cu 

litera „U”. 

Ex. 3 Colorează imaginile ale căror 

denumiri încep  cu sunetul „u”. 

Ex. 4 Trasează literele după contur . 

          Ex. 5 Numerotează imaginile 

în ordinea întâmplărilor din poveste. 

 

-

exercițiul 

 

-

instructaj

ul 

 

 

 

 

-fișa 

cu 

sarcini

le de 

lucru 

 

 

-

creioa

ne 

colorat

e 

 

 

- 

frontal 

- 

observ

ația 

curent

ă 

 

 

 

 

6. 

Obținer

ea 

perform

anței 

CL

R 

1.3 

4.2 

3.1 

 

O4 

AV

AP 

2.4 

 

 

Fișă cadrane 

 

Ex. 1 Colorăm literele 

Ex. 2 Trasăm literele 

Ex. 3 Colorăm picăturile de ploaie 

care conțin literele U și u. 

Ex. 4 Colorăm bulinuța de sub 

desenele în a căror denumire se aude 

sunetul u. 

 

 

-

exercițiul 

 

-

instructaj

ul 

 

-

explicația 

 

-fișa 

cu 

sarcini

le de 

lucru 

 

 

-

creioa

ne 

colorat

e 

 

- 

individ

ual 

 

 

-probe 

scrise 
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- metoda 

cadranelo

r 

7. 

Activita

te 

recreati

vă 

 Cântecul săptămânii - CD-ul  EDU -joc de 

mișcare 

 -

frontal 
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PROIECT   DIDACTIC 

                                                                                                                                   PROPUNĂTOR: Prof. Antonescu Mirabela 

                                                                                                      UNITATEA DE ȊNVǍŢǍMÂNT: Școala Gimnazială ”Panait Cerna” Cerna 

CLASA:  a V-a  

ARIE CURRICULARĂ: Matematică și științe 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fracții zecimale 

SUBIECTUL: Fracții zecimale- recapitulare 

DATA:   30 martie 2021 

TIPUL:  Lecţie de  recapitulare  și consolidarea cunoștințelor 

 

Resurse TIC:  

Activitate desfășurată sincron folosind aplicația http://zoom.us/  

Folosirea manualului digital de pe http://manuale.edu.ro/  

Joc interactiv https://www.liveworksheets.com/rg985890mf 

Lucru sincron cu ajutorul aplicației https://whiteboard.zoom.us  

Feedback-ul zilei se asigură prin intermediul aplicației https://www.mentimeter.com/  

Temele pentru acasă se încarcă pe platforma https://www.adservio.ro/ 

 

Competenţe generale: 

CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite; 

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse ȋn enunțuri matematice; 

CG 3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete; 

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a  acestora;  

CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţi problemă; 

CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii; 

 

 

Competenţe specifice: 

Identificarea ȋn limbaj cotidian sau ȋn probleme a fracțiilor zecimale; 

Efectuarea de operaţii cu numere raţionale exprimate sub formă de fracţie zecimală şi/sau ordinară; 

http://zoom.us/
http://manuale.edu.ro/
https://www.liveworksheets.com/rg985890mf
https://www.mentimeter.com/
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Interpretarea matematicǎ a unor probleme practice, prin utilizarea operațiilor cu fracții zecimale; 

Obiective operationale : 

Cognitive 

OC1- să efectueze calcule cu fracţii zecimale utilizând proprietăţile operaţiilor; 

OC2- să utilizeze transformările în fracţii ordinare respectiv fractii zecimale;  
OC3- să compare şi să ordoneze crescător sau descrescător fracţiile zecimale; 

OC4- să rezolve ecuaţii şi inecuaţii cu fracţii zecimale; 

OC5- să calculeze media aritmetică a fracţiilor zecimale; 

OC6- să manifeste perseverenţa în rezolvarea de probleme; să participe cu idei la găsirea unor soluţii; 

Afective 

OA1- sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ; 

OA2- dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare; 

OA3- să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu performanţele; 

OA4- stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic; 

OA5- să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic; 

Psiho-motorii 

OP1- să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasa virtuală pentru buna desfăşurare a lecţiei; 

OP2- să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse.  

Strategii didactice: 

principii didactice: principiul participării și învățării active; principiul asigurării progresului gradat al performenței; principiul conexiunii 

inverse. 

pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, ciorchinele, învățarea prin descoperire. 

materiale : Fişe de lucru interactive, caiete, culegere, whiteboard, prezentare ppt. 

bibliografice: manual,Culegere de matematică- Clasa a V-a –Editura Paralela 45, www.didactic.ro, www.scribd.ro  

forme de organizare: frontală și individuală. 

temporale  -  50  minute 

Instrumente de evaluare: evaluarea orală, observare sistematică, autoevaluare. 

   

DESFĂŞURAREA   LECŢIEI 

http://www.didactic.ro/
http://www.scribd.ro/
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EVENIMENTELE 

LECŢIEI/ 

DURATA 

CONŢINUTUL INSTRUIRII STRATEGIA DIDACTICĂ 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR A B C D 

I. Moment 

organizatoric. 

(5 min) 

Toți elevii au primit linkul și acceptul pentru a 

participa la videoconferință; întreb dacă are 

cineva probleme cu conexiunea, microfonul sau 

camera; fac prezența folosind lista de participanți 

pe care o oferă aplicația. 

Se conectează pe platforma Adservio 

cu id-ul și parola proprie, apoi 

accesează linkul lecției și participă. 

Se pregătesc pentru lecție. 

Conversaţia 

 

 

 

Frontal 

 

  

II. Verificarea 

temei  (3 min) 

Se verifică corectitudinea rezolvării temei de 

către elevi şi sunt efectuate la tabla interactivă 

exerciţiile la care elevii au întâmpinat dificultăţi. 

Sunt atenţi şi reţin explicaţiile oferite 

în vederea soluţionării exerciţiilor 

 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Frontal Tema 

trimisă 

pe 

platfor

mă 

Verificarea 

prin sondaj 

 

III. 

Recapitularea 

cunoştinţelor  

anterioare 

(20 min) 

 

Se recapitulează cunoştinşele dobândite în orele 

precedente: adunarea, scăderea, înmulţirea, 

împărţirea, ridicarea la putere a fracţiilor 

zecimale finite, media aritmetică a fracţiilor 

zecimale, transformîri. 

Se rezolvă, folosind un ciorchine, exerciţii care 

au ca scop  efectuarea corectă a acestor operaţii. 

(Anexa 1 pag 5) 

Sunt atenţi şi răspund la întrebările 

profesorului. 

Rezolvă, cu sau fără ajutor,  

exerciţiile propuse. 

Rezolvă pe caiete, dar și pe 

whiteboard, dacă au această 

posibilitate 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Exerciţiul 

 

Frontal 

Individu

al 

 

Individu

al 

 

Caiet 

de 

clasă 

Fişă de 

lucru 

Observarea 

sistematică 

 

Verificarea 

prin sondaj 

 

IV. Evaluarea 

(8 min) 

 

 

Etapa de recapitulare continuă cu un mic test. 

(Anexa 2 pag 6) 

Elevii rezolvă pe caiete testul propus 

de profesor. Elevii care reuşesc să 

incheie testul corect primesc aprecieri 

din partea profesorului. 

Exerciţiu 

Explicaţia 

Frontal 

Individu

al 

Caiet 

de 

clasă 

Fişă de 

lucru 

Observarea 

sistematică 

 

Verificarea 

prin sondaj 
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V. Asigurarea 

feedback-ului 

(15 min) 

 

În limita timpului rămas, în continuare se rezolvă 

un set de exerciţii, fiecare exerciţiu fiind 

numerotat cu o literă. Rezultatele acestor 

exerciţii se vor ordona crescător obţinându-se un 

cuvânt. 

(Anexa 3 pag 7) 

Elevii se grupează doi câte doi (pe 

băncuţe) şi rezolvă pe caiete setul de 

exerciţii propus de către profesor 

ordonând apoi soluţiile obţinute. 

 

Exerciţiu 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

Caiet 

de 

clasă 

Fişă de 

lucru 

Observarea 

sistematică 

 

VI. Încheierea 

lecţiei (2 min) 

Se fac aprecieri asupra modului în care au 

răspuns elevii şi se anunţă tema pentru ora 

viitoare. Profesorul generează tema pe platforma 

Adservio anexând fișele de lucru care au rămas 

nerezolvate şi explică pe scurt elevilor cum o vor 

rezolva.  

(Anexa 4 pag 8)  

Elevii sunt atenţi la explicaţiile 

profesorului şi studiază fişa pentru 

temă 

Aprecierea 

verbală 
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Anexă 1.                                            FRACŢII ZECIMALE - RECAPITULARE 

 

Fișă de lucru- Ciorchine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 1. Alegeţi alte numere zecimale şi parcurgeţi cerinţele ciorchinelui. 

              2. Inventaţi cerinţe asemănătoare şi propuneţi-le colegilor. 

5. Rezultatul împărţirii 

numărului 5,36 la  a  
este…................... 

 

 

a = 13,4 

 

4. Puterea a doua a lui a este 

……… 

 

14. Micşorând de 10 ori a 

obţinem …….... 

 
13. 10,2 + 3  a= ….. 

 

2. Numărul cu 28,9  mai mare 

decât a  este ……... 

 

7. Numărul cu 11,6  mai mic decât a 

este ….......... 

 

3. Dintre a şi 12,52 mai mare 

este………. 

 

1. Transformând numărul a în fracţie 

ordinară ireductibilă obţinem …….  

6. Mărind de 100 de ori numărul a 

obţinem……...... 

 

8. Media aritmetică dintre a şi 

15,6 este numărul …… 

 

12. Sfertul numărului a este  …. 

11. Suma dintre jumătatea 

numărului a şi dublul numărului a 

este ………… 

 

10. Rezultatul calculului  

a +29:4=............ 

9. Predecesorul natural al fracției 

2,89 este..... 
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Anexă 2 

 

Alege două numere a şi b, a din mulţimea {7,9,11} şi b din mulţimea {40,50}.  

 

1. În căsuţa 1 scrie rezultatul împărţirii lui a la b 

 

2. La numărul obţinut adună 1,5 ; 

    scrie rezultatul în a doua căsuţă. 

 

3. Rezultatul obţinut înmulţeşte-l cu 0,8 ; 

    scrie rezultatul în a treia căsuţă. 

 

4. La ultimul numărul obţinut adună 6,8 ; 

    scrie rezultatul în a patra căsuţă. 

 

5. Ultimul rezultat împarte-l la 0,8 ; 

    scrie rezultatul în a cincea căsuţă. 

 

6. Din ultimul rezultat scade numărul din căsuţa 1 

    scrie rezultatul în ultima căsuţă. 

 

§ Dacă ai lucrat corect la toate aplicaţiile, ultimul rezultat este chiar nota la acest test! 

§ Dacă ai greşit, reia aplicaţia acasă de …….ori, insistă şi vei reuşi!!! 

 

 

 

SUCCES!!! 
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Anexă 3 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

 

Numele: 

Prenumele: 

Clasa: a V – a  

Data: 30.03.2021 

     

Calculaţi şi aranjaţi rezultatele obţinute în ordine crescătoare. Ce cuvânt ati obţinut? 

 

 

L:     X+25,17=32,15 

R:    29,736·100:10= 

Ă:    437 – X=300,3 

E:     35,1·X=175,5 

I:     X :7,4=5,6 

I:     Media aritmetică a numerelor 9,06; 8,28 şi 10,26 

T:     4,7+X=49 

F:     0,9x– 0,5=0,4 

C:     5,22+5,2·2= 

I:     X+12,5 – 10,6=500,01 
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Anexa 4  ,,În trecut.....sunt lecțiile. În viitor.....sunt obiectivele. Învață-le pe primele, pentru a le atinge pe celelalte !                                                      

                                                    

FIȘĂ RECAPITULATIVĂ 

Fracții zecimale 

 Completați spațiile punctate cu răspunsurile corecte 

 Ordonând  crescător numerele 27, 4 ; 24,7  ; 74,2 ;  42,7; 72,4 obținem....... 

 Rezultatul calculului  48,16 - 47,28 =……… 

 Rezultatul calculului  15,2 + 7,8 - 0,3 - 0,7 este…………… 

 Rezultatul  calculului 11,011· 100 =……… 

 Transformați în fracții zecimale  precizând felul lor   

Transformați în fracții ordinare ireductibile   0,(14) ;   10,52;   1,12(3) ;   0.0004    

Calculați :    

23 +5,6:8= 

63 :6 -3,6= 

6,3:7+5,6:8= 

75:25+200:2,5= 

42,5+2,6∙2,8 = 

47∙5,8-6,9:3= 

13:13-0:1,3-1= 

12,4:2+2,4:2  =  

39,6:0,36=  

 8,24:0,4= 

0,01910000=  

92:1000=  

   

Calculați media aritmetică  a numerelor  32,4    și  8 ,16. Aproximați rezultatul cu eroare de o zecime, prin adaos. 

Fie numărul  a=0,72(405). Aflați  suma primilor 100 zecimale a numărului a . 

Aflaţi suma tuturor numerelor naturale de forma ab astfel încât 5,10,, =+++ baabba  ( se poate folosi ideea    
10

,
xy

yx = )
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PROIECT DIDACTIC  

AXENTIOI ANCA- CECILIA 

Colegiul Alexandru cel Bun – Gura Humorului 

 

 

Disciplina: ECONOMIA ÎNTREPRINDERII 

Unitatea de învățare: Procese economice-aprovizionare, depozitare, producție, comercializare. 

Tema: Procesul de aprovizionare. 

Clasa a IX a H 

Data:  

Durata: 50 min.   

Tipul lecției: Lecţia mixtă 

Scopul lecției: Dobândirea, comunicarea, fixarea de către elevi a unor cunoștințe esențiale legate de procesul 

de aprovizionare. 

URÎ-4-ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚILOR ECONOMICE:  

Cunoștințe:  

4.1.8. Clasificarea proceselor tehnologice la nivelul unei unități economice. 

Abilități:  

4.2.12. Aplicarea proceselor tehnologice la nivelul locului de muncă. 

Atitudini:  

4.3.7. Respectarea etapelor de realizare a unui process economic. 

 

Obiective operaționale: La finalul activității, elevii vor fi capabili: 

O1 - să definească aprovizionarea. Obiectivul va fi atins, dacă elevii vor ști să definească activitatea de 

aprovizionare. 

O2 – să identifice indicatorii specifici. Obiectivul va fi atins, dacă elevii vor identifica cele două categorii 

de indicatori. 

O3 – să recunoască formele de aprovizionare. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor recunoaste principalele 

forme de aprovizionare. 

 

Strategia didactică:  

Metode și procedee: exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, observatia dirijată, conversaţia euristică, 

expunerea, exemplificarea, demonstraţia, sinteza, analiza. 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: caiete, manual, fişe de lucru, fişa de documentare (schiţa lecţiei), 

portofoliul personal. 

Formă de organizare: individual, frontal; 

Evaluare inițială: exercițiu de energizare, întrebări; 

Evaluare formativă: observarea curentă a comportamentului școlar al elevului; 

Evaluare sumativă: fișa de lucru, tema pentru acasă. 

Bibliografie: Economia întreprinderii –clasa a IX-a Editura CD PRESS 2018. 
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Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timp 

min 

Metode 

didactice 

Material  

didactic 

I. Moment organizatoric -   pregăteşte materialul didactic; 

- salută elevii; verifică prezența și asigură 

condiţiile psihodidactice de începere a 

lecţiei (stabilirea liniştii şi captarea 

atenţiei). 

- Îşi pregătesc cărţile şi 

caietele. 

- răspund la 

prezent/absent. 

5   

II. Verificarea conţinuturilor 

insuşite din lecțiile 

anterioare 

Profesorul prezintă elevilor modul de 

desfășurare a lecției. Pe baza intrebarilor 

adesate de profesor, elevii vor răspunde la 

întrebările sale. 

Se pun întrebări: 

Clasificați tipurile de resurse 

Descrieți resursele întreprinderii  

Clasificați structura personalului 

întreprinderii 

Clasificați categoriile de angajați ai 

întreprinderii 

Cadrul didactic solicită elevii să 

reactualizeze cunoștințele folosind fișele 

de lucru;  

ascultă şi receptionează 

mesajul. 

Răspund frontal/ 

individual la întrebările 

puse de profesor. 

 

 

 

10 expunerea 

conversația 

 

III. Anunţarea subiectului şi 

precizarea obiectivelor 

lecţiei 

 

 

anunță subiectul lecției şi precizează că  

pentru aceasta se încearcă a se atinge 

obiectivele operaționale O.P.1- O.P 3. 

 

 

 

- sunt atenti la indicațiile 

profesorului 

2 
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IV.  Comunicare 

şi asimilare 

de noi cunostinţe 

conduce observarea dirijată a informatiilor 

prezentate pe toată durata de lucru a 

elevilor; 

în timp ce elevii lucrează fișa de lucru, 

profesorul îi îndrumă 

 

-ascultă explicațiile 

profesorului și rezolvă 

fișa. 

 

 

 

20 

 

 

expunerea 

 

 

 

caiete, manuale, 

fise de 

documentare,  

 

 

 

V. Fixarea cunoștințelor  

 

- solicita elevilor să-și deschidă fișa de 

lucru 

- dă explicatii legate de completarea fișei 

de lucru 

- noteaza elevii care au dat raspunsuri bune 

de a lungul orei. 

- lucreaza în echipă, 

dirijați de profesor și prin 

materiale didactice: fișă 

de documentare, fișă de 

lucru 

5 

 

 

 

Pe grupe 

frontal 

 

Fișă de lucru 

Fișă de 

documentare 

 

VI. Dirijarea învăţării Profesorul solicită elevilor să prezinte 

rezolvarea fișelor de lucru 

Profesorul sondează modul în care a fost 

rezolvată fişa de lucru a elevilor şi 

corectează greşelile.  

Face observaţii legate de corectitudinea 

rezolvărilor. 

 

sunt atenţi la indicaţiile 

profesorului. 

notează tema și ascultă 

indicațiile profesorului. 

răspund frontal/ 

individual la întrebările 

puse de profesor. 

3 Conversația 

explicatia 

caiete 

VII. Evaluarea finală a lecţiei Face aprecieri colective şi individuale 

asupra activităţii elevilor. Dă explicaţii 

elevilor cu calificative pentru activitatea 

depusă la clasă 

sunt atenţi la observaţiile 

profesorului; 

are loc o discuţie pe baza 

activității desfășurate de 

către elevi;  

elevii pot adresa întrebări 

în legătură cu noţiunile pe 

care nu au reuşit să le 

înţeleagă. 

2 individual 

frontal 

 

Catalog personal 

al profesorului 
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VIII. Tema pentru acasă Profesorul propune tema pentru acasă : 

 

 

sunt receptivi şi îşi 

notează în caiet cerinţele 

privind tema de casă. 

3 individual 

frontal 

 

Caiet, pix 
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Proiect didactic 

                                                                                                                 Prof.înv.primar,Crăciun Daniela 

                                                                                                                 Şcoala Gimnazială “I.A.Bassarabescu”Ploieşti 

 

CLASA : a II-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: În lumea poveştilor 

SUBIECTUL LECŢIEI: Ursul păcălit de vulpe 

TIPUL ACTIVITĂŢII: dobândire de noi cunoştințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DOMENII INTEGRATE:  DP, MM 

 

SCOPUL LECŢIEI: însuşire de noi cunoştințe referitoare la un text narativ 

 

COMPETENŢE VIZATE: 

Competențe generale:  

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute ;  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare; 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute; 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare.  

 

Competențe specifice: 

Comunicare în limba română 

Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

1.2.    Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate;  

   1.4.    Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;  

   2.1.    Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;  
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   2.2.    Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 

   2.4.    Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine;  

   3.1.    Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;  

   3.2.   Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare.  

 

Dezvoltare personală 

  2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

  2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă. 

  2.3 Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți.  

 

Muzică şi mişcare: 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text.  

 

Obiective operaţionale: 

Cognitive 

O1 Să asambleze corect piesele de puzzle primite;  

O2 Să descrie oral cele două vieţuitoare;  

O3. Să citească corect, cursiv şi expresiv textul „Ursul păcălit de vulpe”, după Ion Creangă; 

O4. Să identifice personajele din text; 

O5. Să transcrie cuvinte din text după criteriu (litera î, â, grupurile mp, ge, gi, ghe);  

O6. Să stabilească însuşiri ale personajelor după înfățişare şi acțiuni;  

O7. Să ordoneze şi să explice proverbul;   

O8. Să relateze, în succesiune logică, întâmplările din text;  

O9.Să participe activ la desfăşurarea jocului de rol. 

Afective 

OA1 -să manifeste interes pentru lecţie; 

OA2 -să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar) 

Psiho-motrice  
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OM1 -să intoneze corect, din memorie, cântece învăţate; 

OM2 –să execute mişcări sugerate de textul cântecelor. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, brainstorming, descrierea,  lectura explicativă, lucrul cu manualul, joc de rol 

mijloace de învăţământ: plicuri, piese puzzle, sac, peştişori recompense, lipici, cărticică, tablă magnetică, videoproiector laptop, ursuleţi 

gumaţi 

forme de organizare: frontal, individual, pereche 

forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, autoevaluare .                                      

resurse temporale: 45 minute. 

resurse umane: 32 de elevi 

resurse spaţiale:sala de clasă 

 

BIBLIOGRAFIE:  1.Ministerul Educației şi Cercetării-“Programa școlară pentru clasa pregătitoare, I  și a II a” , București, 2013 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

OB. 

OP. 

CONŢINUTURI STRATEGII DIDACTICE EVALUAR

E METODE MIJLO

ACE 

FORME 

DE 

ACTIV. 

1. Moment 

organizatoric 

 

       Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar, 

stabilirea liniştii, îndrumarea elevilor în  activitatea 

de pregătire. 

Conversaţia  Frontal  Observare 

sistematică 

2. Captarea atenţiei  

 

O1 

OA1 

OA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

   Activitate în pereche  

      Captarea atenției se va face printr-un joc – puzzle. 

Fiecare pereche va primi câte un puzzle. După ce 

elevii vor aranja piesele corespunzător vor constata 

că au obținut cele două personaje din Ursul păcălit 

de vulpe – Ion Creangă.  

Explic elevilor semnificaţia sacului pe care l au găsit 

pe bancă. Le spun copiilor că vor putea să-şi 

împodobească sacul pe care au primit-o pe parcursul 

întregii zile cu „peştişori magici”. La fiecare răspuns 

corect vor primi câte o peştişor. 

 

Copiii privesc imaginea puzzle și, pe fișele cu cele 

două animale  , pe spațiul punctat vor scrie, 

individual,  tot ceea ce știu ei despre aceste animale.  

Voi veni în sprijinul lor cu câteva întrebări: ”Ce știi 

despre vulpe/urs?”, ”Unde trăiește?”, ”Cum 

arată?”,  ”Cu ce se hrănește?”, ”Cum îşi procură 

hrana?”, ”Cum se numeşte adăpostul fiecăruia?”  

Explicația 

 

Joc  - puzzle  

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstormin

g  

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

Videopr

oiector 

Imagini 

puzzle 

 

 

 

Recomp

ense 

peşti 

Lipici 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Pereche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Observare 

individuală 
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După finalizarea sarcinii se vor citi informațiile 

scrise de copii și se vor realiza scurte descrieri orale 

ale celor două viețuitoare. 

Pentru a face legătura cu textul nou, copiii sunt 

întrebați în ce poveste au  întâlnit aceste animale. 

3. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

OA1  

 

 

 

 

 

 

 

 

OM1 

OM2 

 

Ziua aceasta se anunță a fi foarte interesantă și avem 

de câștigat un joc! Să o ajutăm pe vulpiţă să se împace 

cu ursul! Pentru a reuși va trebui să începem să 

arătăm ce am învățat la CLR: să ne descurcăm în a 

citi un text nou, la prima vedere,să intelegem textul, 

să rezolvăm exerciții pe baza acestui text și sa fim 

creativi!  

Se anunță titlul textului : Ursul păcălit de vulpe – 

Ion Creangă.  

Înainte de a prezenta textul, elevii  vor intona 

cântecul „Ursul păcălit de vulpe”  

https://www.youtube.com/watch?v=JBV_7QPriz8 

 

Explicația Laptop  

 

Frontal  

 

Observare 

sistematică 

4. Dirijarea învăţării  

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

Vom discuta despre Ion Creangă: 

-date biografice; 

-basme scrise de acesta şi cunoscute de elevi;  Elevii 

primesc fişa scriitorului. 

  Anunț elevii că pe parcursul celor două ore de 

Comunicare în limba română vor lucra pe o 

cărticică pe care o vor completa treptat pe parcursul 

lecțiilor. 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

Laptop  

Videopr

oiector  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBV_7QPriz8
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

O5 

Voi citi model textul. 

  Solicit elevilor citirea în lanț a textului, citirea pe 

roluri  şi citirea selectivă a acestuia . 

Găseşte şi citeşte propoziţia în care  

întâlnim cuvântul cu acelaşi sens pentru adăpost;  

Descoperă în text două cuvinte care pot avea mai  

multe înţelesuri.Alcătuieşte enunţuri orale cu ele: 

-Mână (parte a corpului omenesc) 

-Mână (a dirija mersul unui animal ) 

-Coadă (de pe capul femeilor) 

-Coadă (şir (lung) de oameni care își așteaptă 

rândul). 

 

Următoarea activitate este dedicată desprinderii 

elementelor de detaliu din textul citit . 

Aici folosim cea de a doua fișă, cea cu imaginea 

ursului pe care sunt scrise câteva sarcini de lucru  

Vom începe cu cele de pe capul ursului unde copiii 

notează titlul și autorul textului, timpul și locul 

acțiunii, personajele și numărul alinatelor textului 

folosindu-se tombola întrebărilor. 

Pe corpul ursului avem trei exerciții: 

Primul exerciţiu este de transcriere a unor enunțuri 

sau cuvinte din text conform cerințelor.  

La cel de al doilea exerciţiu vom stabili câte două 

însuşiri ale personajelor principale după înfățişare şi 

Lectura 

explicativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cărticică 

Fişe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

O8 

acțiuni .Pentru fiecare personaj va fi scrisă o acţiune 

făcută de acesta. 

     

La al treilea exercițiu își vor imagina sfârșitul 

poveștii în două-trei propoziții.  

Ultimul exercițiu constă în ordonarea cuvintelor 

scrise pe peştişori pentru a obține un proverb . 

Cer elevilor să-mi relateze, în succesiune logică, 

întâmplările textului audiat , folosindu-se de 

ordonarea desfăşurării evenimentelor din text. 

Vulpea a împins cu picioarele tot peştele din car;  

În zadar ursul a încercat să o pedepsească pe vulpe;  

Ţăranul a aruncat vulpea în carul cu peşte;  

Vulpea s-a întins în mijlocul drumului;  

Mirosul peştelui l-a atras pe urs la vizuina vulpii;  

Vulpea l-a trimis pe urs să îşi bage coada în baltă. 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

Ati vazut copii, sireata vulpe ce s-a gandit sa faca?! 

Bietul urs si-acuma plange si se vaita de durere si de 

rusine. Asa a ramas fara coada sarmanul, ascultand-

Explicaţia, 

reflecţia 

personală, 

 Pe grupe Observarea 

sistematică 

evaluarea 

echipelor 
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O9 

o pe cumatra. Dar lasa ca ii vine el de hac!A 

chemat-o la judecată! 

  Joc de rol „Judecata vulpii”.Trei elevi vor  

interpreta rolurile din poveste (judecătorul,ursul și 

vulpea). Vor veni în grupe de câte trei şi vor juca 

rolul în faţa clasei. 

jocul de rol, 

dramatizarea 

 

 

7. Aprecierea 

activităţii elevilor 

 Aprecieri generale și individuale cu privire la modul 

de participare al elevilor la lecţie, în funcţie de 

frecvenţa şi calitatea răspunsurilor,  la modul în care 

s-au implicat în rezolvarea sarcinilor pe echipe şi 

individual. 

 

Conversaţia  Frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

recompense 
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LESSON PLAN 

Calborean Ana 

      Colegiul Tehnic ”August Treboniu Laurian”,Agnita, județ Sibiu 

 

Teacher: Calborean Ana 

School: Colegiul Tehnic “A.T.L”, Agnita 

Form: 10th Grade 

Date: May 18th 2022 

Textbook: Upstream Upper-Intermediate, Express Publishing  

Lesson Topic: Conditionals – Planet Issues 

Time: 50 min 

Type of lesson: Fixation of knowledge, developing skills and acquisition of knowledge 

Anticipated problems: Ss. may not understand the new words they read in the texts. 

Teaching techniques: conversation, explanation, example, brainstorming,  

Lesson aims: 

To reinforce the already studied grammar structures, conditionals,  and to practice them in a new context; 

To introduce new vocabulary related to environment; 

Lesson objectives:  by the end of the lesson Ss will be able to: 

Understand all the types of conditionals, 

Produce conditional clauses in meaningful situations. 

Use conditional clauses (all types) in  various contexts. 

Materials: textbooks, handouts, worksheets, laptop. OHP, whiteboard. 

Methods: scanning for details, skimming for the gist, conversation, explanation and example.  

Bibliography:  

Harmer, Jeremy, How to Teach English, Pearson Longman, 2007 

Scrivener, Jim, Learning Teaching, Macmillan Books for Teachers,2005 

Dimensiuni europene moderne in predarea-invatarea limbii engleze, MEC 

Side, Richard, Wellman, Guy, Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and   Proficiency, 

Pearson Longman, 2012 

Mann, Malcom, Taylore-Knowles, Steve, Destination C1&C2. Grammar and Vocabulary, Macmillan, 

2010. 

 

Activity 1: Checking homework 

Aim: to check and reinforce the previous knowledge. 

Procedure: T greets the Ss, checks the attendance.  

       T checks the homework.  

Class management: whole class activity 

Teacher role: controller, organizer, participant  

Interaction: Ss. – T., Ss. – Ss., T. – Ss.  
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Teaching techniques: conversation 

Time: 5’ 

 

Activity 2: Warm-up 

Aim: introducing the topic 

Procedure:  Teacher announces the Ss that they are going to revise their knowledge on Conditional 

Clauses and writes on the blackboard the title of the lesson, Conditional Clauses” 

Materials: blackboard and chalk, Notebooks 

Class management: whole class activity 

Teacher role: controller, organizer, participant  

Interaction: T. – Ss., Ss. – T. 

Teaching techniques: conversation 

Time: 3’ 

 

Activity 3. Lead-in: Scanning for details 

 

Aims:  

to read and find specific information in the text; 

to involve them and motivate them to participate in the activity; 

to raise expectations; 

to create emotional involvement. 

Procedure: Teacher tells the students they are going to read a short-gapped text (ex.1) in which they have 

to find the correct form of the verbs to fill in the gaps. Ss. read the text   and find out the appropriate verbs 

they need in order to complete the text.  

Material:  Handouts, Worksheets, textbook 

Class management: whole class activity 

Teacher role: controller, organizer 

Interaction: T. – Ss., Ss. – Ss., Ss. – T.  

Teaching techniques: conversation, explanation,  

Time: 5’ 

 

Activity 4: Presentation. Elicitation  

Aims:  

to introduce the language structures; 

to activate Ss’ knowledge of the language; 

to elicit from the Ss the form and use of conditional clauses; 

to raise expectations. 

 

Procedure: T. asks the Ss. to look at ex. 4, page 168, and say which parts of the sentences refer to a past 

time and which to present time; Then the Teacher asks the students to take a look at the worksheets they 
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have been given and identify the correct form of the verbs in brackets (ex.2).      T elicits from the Ss the 

tree main types of conditionals, the tenses used in each type either in the main clause or in the subordinate 

clause and the conjunctions used to introduce a conditional. 

Teacher presents the PPT to demonstrate the Ss conclusions and shares the handout containing the types 

of conditional clauses. Ss write in their notebooks. 

Type 1: FUTURE TENSE, IF, PRESENT TENSE 

Eg:   If the weather is fine, I’ll go to the seaside in summer. 

Type 2: PRESENT CONDITIONAL, IF, PAST TENSE 

Eg:   If the weather were fine, I would go to the seaside. 

Type 3: PAST CONDITIONAL, IF, PAST PERFECT TENSE 

Eg: I would have gone to the seaside last summer if the weather had been nice. 

 

T. underlines the use of conditional sentences and writes on the board other conditional structures:  

Type 0= something that is generally true (the use of IF here is very similar to WHEN); rules and 

regulations.  

Type 1=real, possible situations (to talk about something that is quite likely to happen in the future) 

It is very possible that the weather will be nice, in which case I’ll go to the seaside. The condition is     quite 

likely to be fulfilled. 

Type 2 =improbable situations (to talk about a present situation which is impossible: a hypothetical 

situation) 

The condition can’t be fulfilled because the weather is not fine. 

Type 3 =unreal situations, regrets (to talk about something in the past that did not happen) 

The weather was not nice and I didn’t go to the seaside. It is an unfulfilled condition in the past. 

Other conditional structures: 

Provided/ing that: You can have a cat provided you promise to look after it. 

Suppose/ing that: Supposing the prices tripled, what would you do? 

On condition/in case that: Applications for membership are accepted, on condition the applicants are 

over 18. 

Should (with the omission of if): Should he come here, tell him to wait for me. 

Unless (if not): Unless the government acts now, the environment is really going to suffer. 

But for (=if it hadn’t been for): But for John, we would have drowned. 

If it wasn’t/weren’t for: If it weren’t for you, I would be quite lonely. 

Had it not been for/ had + inversion:  Had there been a warning, a lot of people would have been saved. 

 

Material: whiteboard,  Handouts, Worksheets, computer, OHP. 

Class management : lockstep, pair work  

Teacher role: controller, organizer 

Interaction : T-Ss; Ss-Ss; Ss-T; 

Teaching techniques: conversation, explanation, brainstorming,  
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Time: 15’ 

 

Activity 4. Practice. Activate  

Aim: to provide further practice on conditional clauses. 

Procedure: 1. Teacher asks the Ss to solve exercise no. 3 from their worksheets, rephrasing 10 

sentences so that the meaning remains the same, and a matching exercise on PPT. 

Material: whiteboard ,  Handouts, Worksheets, computer, OHP. 

Class management : whole class activity, pair work  

Teacher role: controller, organizer 

Interaction : T-Ss; Ss-Ss; Ss-T; 

Teaching techniques: conversation, explanation, brainstorming  

Time: 10’ 

 

Activity 5:  Production. Feedback  

Aim:    to reinforce the practice of conditionals, to provide feedback. 

Procedure: T. asks Ss to make 4 clauses of their own, one for each type (0,1,2 and 3) and then to take a 

look at the Quiz in the PPT presentation and find the correct answers for each of the 5 questions,  thus 

offering a feedback on their understanding of the conditionals. After the Ss have solved the task, they 

check the answers and correct themselves.  

Materials: laptop, OHP, notebooks 

Class management: whole class activity 

Teacher role: controller, organizer 

Interaction: T. – Ss., Ss. – Ss., Ss. - T. 

Teaching techniques: conversation, explanation 

Time: 5’ 

Activity 6: Reinforcement. Assigning homework 

Aim: to provide consolidation of language  

Procedure: T. assigns the homework: ex. 6, 7 page 168..   

Interaction: T. – Ss. 

Teaching techniques: conversation 

Time: 2’ 
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Christmas celebration in UK 

LESSON PLAN -  

 

VIȘAN VIOLETA - CORNELIA  

 Școala Gimnazială Nr. 1, Dumbrava Roșie, Jud. Neamț 

 

Grade: 7th 

Level: intermediate 

Lesson topic: Christmas celebration in UK 

Type of lesson: mixed 

Aims and objectives:  

 Specific aims:  -    to stimulate their curiosity about holidays and customs; 

to encourage free conversation and develop fluency; 

to practice and develop writing; 

to develop intercultural communication interpersonal relationships. 

Objectives:  after completing the lesson, the students will be able to: 

  -  to communicate meaning, 

- to search for information and pictures, 

- to listen to each other in order to reach agreement,  

- to write a composition based on a storyboard. 

Affective aims:  

 - to help students become more confident when speaking and writing in English 

Interaction: T – Ss, Ss – T, IW, PW 

Teaching Techniques:  -    ice-breaking questions, brainstorming, conversation, explanation,  

discussion, pictures / drawings, storyboard, dialogue. 

Skills involved reading, speaking, listening, and writing 

Method: CLIL (combining English language and culture) 

Teaching aids: blackboard, pictures/ drawings, handouts, notebooks 

Time: 50 minutes 

 

 

STAGES OF THE LESSON 

 

ACTIVITY 1 – ORGANIZATIONAL MOMENT (1’) 

Procedure: Teacher enters the classroom, greets the students and notes the missing ones in the class 

register if there are any. 

Aims: to assure the introductory part of the lesson. 

Skills: speaking 

Techniques: informal conversation, questioning 

Interaction: T – S, S – T  

ACTIVITY 2 – WARM UP (4’) 

Procedure:  the word of the day – at the beginning of each class, two of the students present one new 

word they have prepared and bring cardboards offering explanations and examples. 

Aims: - to assure the transition between the stages of the lesson; 

            - to enrich vocabulary; 

 - to revive the spirit of the class and assure a proper atmosphere of the lesson. 
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Skills: speaking 

Techniques: brainstorming, discussion 

Interaction: Ss – T, S – S  

ACTIVITY 3 – CHECKING PREVIOUS KNOWLEDGE AND HOMEWORK (10’) 

Procedure: the students had to work in groups of four and search information about the sights in London. 

The teacher encourages them to present their work, providing a map (see Appendix 3) to each group and 

eliciting students to pin the pictures and organize a trip as in a real life situation. The leaders of each team 

come to the board and presents his/her group map. 

Aims: - to check previous knowledge 

            - to assure feedback for the students’ work at home 

Skills: speaking 

Techniques: brainstorming, conversation 

Interaction: T – S, S – T, S – S 

 

 

ACTIVITY 4 – INTRODUCTION OF THE NEW TOPIC (5’) 

Procedure: the teacher invites students to make a list with the main British celebration they know. 

Meanwhile, he/she sticks on the board cards with definitions of various celebrations. Once the students 

have finished their lists, the teacher invites them to come to the board, on turns, and to name the celebration 

defined on each card. Thus, the teacher introduces the topic of the lesson: Christmas celebration in UK 

and writes the title of the lesson on the board.  

Aims: - to assure a proper transition and continuity between the stages of the lesson; 

             to inform students about the topic of the lesson; 

             to capture their interest. 

Skills: speaking, writing 

Techniques: brainstorming, questioning, explanation 

Interaction: T – S, S – T 

ACTIVITY 5 – STUDY (3’) 

Procedure: the teacher asks students to name all the words related to Christmas that they can think of. 

The students can answer: Christmas tree, cleaning, special food, sweets and cakes, carols, snow, snowman, 

holiday, guests, dinner, gifts, etc. and the teacher writes them on the board. 

Aims: - to assure a better comprehension of the topic 

Skills: speaking 

Techniques: brainstorming, discussion 

Interaction: T – S, S – T 

ACTIVITY 6 – PRE-WRITING (7’) 

Procedure: the teacher divides the students into groups of four and gives each group a set of picture 

representing various activities typical for Christmas celebration in UK. The students have to arrange the 

pictures according to the real life order of events and to name what is going on in each image. The group 

that finishes first correctly comes, sticks the pictures on the board, in the correct order, and writes the 

activities represented. 

Aims: to reconstruct real life order of events 

Skills: speaking, writing 

Techniques: brainstorming, explanation, dialogue  

Interaction: T-Ss, Ss-Ss, Ss-T 

ACTIVITY 7 – WRITING (10’) 
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Procedure: Still in groups, the students are asked to decide on the stages of their story based on the 

pictures on the board and to write the text of their story paying attention to the paragraph plan.   

Aims: - to develop creative thinking, to use multiple intelligence,  

            - to practice and improve writing skills 

Skills: speaking, writing 

Techniques: discussing, writing 

Interaction: Ss-Ss 

ACTIVITY 8 – FEEDBACK AND ASSESSMENT (8’) 

Procedure: Once the students have finished writing their stories, the teacher asks each group leader to 

read their composition while the other students listen and try to identify mistakes or think of better 

alternatives regarding the vocabulary or grammar. After that, the teacher elicits students to offer feedback 

to their peers, and she offers feedback correction for pronunciation, vocabulary, grammar items. 

Aims: - to correct and improve language items 

 - to encourage students to use self-evaluation and peer-evaluation 

Skills: speaking 

Techniques: reading, conversation, dialogue 

Interaction: T-Ss. Ss-T 

ACTIVITY 9 – ASSIGNING HOMEWORK (1’) 

Procedure: the teacher asks students to work in groups of four and to write dialogues related to Christmas 

celebration in a British family (for example: at dinner, preparing / opening gifts, preparing a party, waiting 

for Santa, organizing to go caroling). 

Aim: - to increase students’ self-confidence and encourage them in their study of English 

           -to develop their writing skills in English 

Interaction: T - Ss 

ACTIVITY 10 – EVALUATION OF THE CLASS (1’) 

Procedure: the teacher appreciates students’ activity, verbally – praising their activity, and by giving 

marks. 

HANDOUTS :  London map, Set of pictures representing Christmas activities 

London map 
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Set of pictures representing Christmas activities 
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PROIECT DE ACTIVITATE  DIDACTICĂ 

LIMBA ROMÂNĂ – CLASA A IV-A 

 

Prof. Pleșa Elena 

Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraș 

                                                                   

CLASA: a IV a 

NUMELE ȘI PRENUMELE: Pleșa Elena 

FUNCTIA DIDACTICA: Prof.înv.primar 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Aurel Vijoli 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA : Limba și literatura română 

UNITATEA TEMATICĂ: Pagini alese 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE:  Științe ale naturii 

             Arte vizuale și abilități practice 

SUBIECTUL LECTIEI: Guleraș Cenușiu, de Dmitri Narkisovici 

TIPUL LECTIEI: Transmitere și însușire de noi cunoștințe 

COMPETENȚE SPECIFICE:   

 

Limba şi literatura română 

Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil 

Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare 

1.4.     Manifestarea atenției  faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile 

2.5.   Manifestarea interesului pentru participarea la interactiuni orale 

3.1.  Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

3.4.    Evaluarea elementelor textuale care conduc la întelegerea de profunzime în cadrul lecturii  

 

 

COMPETENȚE  INTEGRATE:  

Științe ale naturii 

Identificarea unor relații  între  corpuri  în cadrul unor  fenomene  și  procese 

 

Arte vizuale si abilitati practice 

 

1.2.`  Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în compoziții, 

în mediul înconjurator și în imagini 

 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE: 

COGNITIVE 

OC1- să citească fluent, corect, conștient și expresiv textul adoptând intonația impusă de semnele de 

punctuație 

OC2- să desprindă informații esențiale de conținut ; 

OC3- să-și îmbogățească vocabularul cu cuvinte noi și expresii 

OC4- să integreze cuvintele și expresiile noi în enunțuri proprii 

OC5 -să rezolve cerințele date dovedind că au înțeles conținutul textului  

OC6- să extragă mesajul textului citit, dovedind înțelegerea esenței conținutului textului 

 OC7- să  cunoască cuvinte cu sens opus si cuvinte cu inteles asemanator 

PSIHOMOTORII 
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OM1- să mânuiască corect materialele cu care lucrează 

OM2- să adopte poziția corectă pentru scris 

 

AFECTIVE 

OA1- să participe cu plăcere la activitățile lecției  

OA2- să-și exprime trăirile afective declanșate de citirea și interpretarea textului 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: lectura explicativa, explicatia, citirea în lanț, conversaţia, observatia, exerciţiul, 

munca independentă, harta textului, ciorchinele. 

      

Mijloace de învăţământ: manual, fișe de lucru,caietul de lucru , imagini. 

  

Forme de organizare: frontală, individuală 

Resurse umane: 25 elevi 

Resurse temporale: 45 minute 

Forme de evaluare: observarea sistematică, evaluarea formativă prin aprecieri verbale 

 

BIBLIOGRAFIE 

Constantin Cucoş-coordonator, ”Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice”, Editura „Polirom”, Iaşi, 1998 ; 

Mariana Norel,  Didactica limbii si literaturii romane in invatamantul primar, Editura  Art, 2010; 

Manual Limba si literatura romana , Editura  Ars Libri, clasa a IV a, 2016; 

Programa școlară  aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/2.12.2014;
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Momentele  

lectiei 

Ob. 

Op. 

Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică   

    Evaluare Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Forma de 

organizare 
Mijloace 

didactice 

Resurse 

temporal

e 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

OA1 

Se stabileşte un climat de ordine şi 

disciplină optim pentru buna 

desfăşurare a lecţiei. 

 

Reamintesc elevilor regulile 

sanitare ale clasei si urarea 

noastra ″Să fim sanatosi!″ 

Elevii îsi pregătesc  

materialele necesare 

(cărţi, caiete, 

instrumente de scris). 

Elevii ascultă 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Caiete 

Pixuri  

Creioane 

colorate  

 

 

 

 

 

Planșă 

3 min Observarea  

sistematică 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

învățate anterior 

si verificarea 

temei 

 

 

 

 

 

 

 

3.Captarea 

atentiei 

 

OC7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC1 

Verific dacă elevii cunosc cuvinte 

cu sens opus si cuvinte cu inteles 

asemanator 

 

 

Verific tema pentru acasă 

 

 

Voi citi o ghicitoare, pentru a 

identifica anotimpul reprezentat 

in imagine  

 

 

 

Elevii răspund  

 

 

 

 

 

Elevii citesc tema. 

 

 

 

Elevii ascultă și 

răspund 

Elevii recită 

 

 

Conversația 

 

Exercițiu 

 

Observația 

 

 

 
Conversatia 

Observatia 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

Imagine 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 min 

Observarea  

sistematică 

 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

Evaluare  

formativă 

 

 

 

 

Evaluare  
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. Cer elevilor să recite a doua 

strofă din poezia ,,Toamna″ si  

vom completa impreuna  

ciorchinele pe pe flipchart. 

 

 

 

formativă 

4.Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA1 

 Viata animalelor a fost 

dintotdeauna o temă mult 

preferată de scriitorii pentru copii, 

iar printre aceștia se numară și 

Dmitri Narkisovici,  autorul 

textului pe care il studiem azi.  

Prezint elevilor o imagine cu 

pasari calatoare si port o 

conversație despre acestea. 

 

Anunț titlul lecției și  câteva 

obiective în maniera accesibilă 

elevilor. 

Notez pe tablă data si titlul lecției: 

,,Guleraș Cenușiu″-dupa  Dmitri 

Narkisovici 

 

Receptează 

informațiile transmise 

și sunt atenți la 

explicații. 

 

 

 

 

Elevii răspund 

 

 

 

Elevii sunt atenti la 

informatii si scriu 

titlul in caiete. 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea  

sistematică 

 

  

 

  

Elevii ascultă. 

 
Conversația 

 

 

 

 

Planșă 
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5.Dirijarea 

învăţării 

 

 

OM2 

 

 

OC3 

 

OC4 

 

 

 

 

 

 

OA4 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC5 

OM1 

OC6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Citesc textul model, după care 

numesc elevii care să citească 

textul în lanț, adaptând intonația 

impusă de semnele de punctuație.  

-Cer elevilor să  să identifice 

cuvintele și expresiile noi. 

-Explic cuvintele și expresiile noi 

-Solicit elevii să alcătuiască  

câteva enunțuri cu acestea 

Vom purta discutii referitoare la 

text:    

Care este titlul şi autorul textului? 

Cine era Guleraș Cenușiu? 

De ce nu putea zbura? 

De ce trebia sa plece familia de 

rate? 

Cum o incuraja Mama Rata pe 

Guleras Cenusiu? 

Cine îi voia raul raței? 

Cum a scăpat rațușca de vulpe? 

 

 

 

 

Elevii notează în 

caiete. 

Elevii citesc pe strofe, 

identifică cuvintele 

noi, alcătuiesc 

enunțuri. 

 

 

 

 

 

Elevii răspund și 

notează tema poeziei 

în caiete. 

 

Elevii citesc. 

 

Elevii completează   

harta pe fișa 

individuală 

și pe planșă. 

 

 

Explicația 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 
 

Conversația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Observația 

Explicația 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

 

Manual 

 

 

Fișe 

Planșa 

 

23 

min 

 

Observare  

sistematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

 verbale 
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OC5 

 

OC7 

       Explic că autorul ne transmite 

mesajul textului prin intermediul 

faptelor personajelor. 

      Facem impreuna harta 

textului (Anexa 1). Explic 

cerințele și completez la tabla 

harta. 

     Propun spre rezolvare exerciții 

cu informații din text(Anexa 2). 

 

6.Obţinerea 

performanţei 

 

 

OC5 

OM1 

 

Spre rezolvare o fisa de lucru 

(ANEXA 3) 

Port o conversație pe baza fișei  

 

 

 

Elevii completează și 

colorează fișa . 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

Fișă 

5 min Observarea 

 Sistematică 

 

Evaluare  

formativă 

7.Asigurarea 

retenţiei şi 

a transferului 

OA1 

OA2 

 

Verific și apreciez munca 

independenta 

 

 

Elevii ascultă. 

 

Conversația 
 

Frontal 

 

 

 

2 min Observarea  

sistematică 

 

8.Încheierea 

lecției 

 

 Voi da tema pentru acasă 

Voi face aprecieri pozitive asupra 

modului în care au participat 

elevii la oră. 

 

 

Elevii sunt atenți si 

noteaza tema . 

Conversatia 

Explicația 

 

Frontal Caiete  

Manuale 

1 min Aprecieri 

verbale 
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Ghicitoare: 
Anotimpul frunzelor uscate, 

Lăzilor cu roade încărcate. 

Anotimpu-n care noaptea creşte 

Şi în care vremea se răceşte. 

Raspuns: …… 

ANEXA 2 

EXERCIȚII 

 

Găsește cuvinte cu înțeles opus: 

primele =                                                                reci = 

lungă =                                                                   leneș = 

început =                                                                 plângea = 

plecare = 

 

Găsește cuvinte cu același înțeles: 

leneș =                                                                   larmă = 

veseli =                                                                  a frânt = 

prietenă =                                                              spaimă = 
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Anexa 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXA 3 

Răspunde: 

Cine era Guleraș Cenușiu? De ce crezi că purta acest nume? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Din ce cauză nu putea pleca rățușca sălbatică împreună cu celelalte păsări călătoare? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

De ce erau îngrijorați Rața și Rățoiul în privința lui Guleraș Cenușiu? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Cu cine s-a împrietenit Guleraș? 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

TOAMNA 

Lunile 

Flori 

Aspecte şi 

fenomene ale 

naturii 
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PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE ON-LINE 

„Conni învață despre coronavirus” 

 

Profesor pentru învățământ preșcolar Grecu Mihaela  

Grădinița P.P. nr. 1 

Târgoviște, Dâmbovița  

Unitatea de învățământ: Grădiniţa P.P. nr. 1 Târgovişte 

Grupa: mijlocie A step by step 

Educatoare: Grecu Mihaela  

Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema zilei (proiect de o zi): Conni învață despre coronavirus 

Tipul activității: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi; activitate integrată – ADE: 

DOS/EPS+ ADE: DEC/EAP+ALA 

Scop: consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor igienico-sanitare adecvate păstrării 

sănătății în contextul pandemiei de coronavirus, precum și consolidarea unor deprinderi plastice. 

Componența activității integrate: 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă: Conni la grădiniță! (salutul, prezenţa, Calendarul naturii, Noutatea 

zilei) 

Tranziţii: 

 ”Mâinile ni le spălăm” https://www.youtube.com/watch?v=J6cE7iJr0Cw  

”Numărăm și mânuțele spălăm”  https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE&t=28s 

ADE:  

Domeniul Om și Societate  – Educație pentru societate: „Conni învață despre coronavirus” – 

lectura educatoarei  

Domeniul Estetic și Creativ – Tema: Culori reci, Subiectul  „Coronavirusul” – pictură cu furculița  

(se desfășoară în centrul Artă) 

ALA:   

Alfabetizare: „Album Stop Covid 19” – realizarea albumului prin lipirea imaginilor corespunzătoare 

regulilor pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus și descrierea acestora. 

Știință: ”Cum se răspândește coronavirusul?” experimente simple 

Matematică / Manipulative: „Formează mulțimi de coronavirusuri cu atâtea elemente câte îți indică 

cifra”– exerciţiu cu material individual 

Joc de rol: „Pregătim ceaiuri din plante medicinale și fructe uscate” 

ALA DE RELAXARE, RECUPERARE SI RECREERE :  

Jocuri distractive: ”Bul-Bul-Bul-du-buc”,  ”Cum să ne spălăm pe mâini”, ”Cântecul lui Yupi” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A3: Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 

B2: Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității 

COMPORTAMENTE: 

A 3.3. Demonstrează abilități de autoprotecție față de obiecte și situații periculoase 

B 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

variate.  

Obiective operaționale: la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

 O1: să identifice emoțiile, asociindu-le cu un anumit context din povestea relatată; 

https://www.youtube.com/watch?v=J6cE7iJr0Cw
https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE&t=28s
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O2: să enumere cel putin trei reguli igienico/sanitare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus; 

O3: să realizeze experimente simple, observând modalitatea de răspândire a coronavirusului; 

O4: să utilizeze culori reci în realizarea compoziţiei plastice, utilizând tehnica picturii cu furculița; 

O5: să formeze mulţimi de coronavirusuri, realizând corect corespondența cifră – număr de elemente; 

O6: să realizeze ceaiuri din plante medicinale sau fructe uscate, conform instrucţiunilor; 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversaţia, experimentul, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, problematizarea, 

jocul, lectura educatoarei  

Mijloace de învățământ: Panou pentru Calendarul naturii şi prezenţă, prezentare ppt pentru susținerea 

lecturii, albume și imagini decupate ilustrând reguli igienico-sanitare, spray/uri cu apă colorată, foi de 

flip-chart, foi desen, furculițe, acuarele, plicuri de ceai, căni, apă 

RESURSE WEB: 

 https://www.youtube.com/watch?v=J6cE7iJr0Cw 

https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE&t=28s 

https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM 

https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28 

https://wordwall.net/resource/8113524 

https://www.liveworksheets.com/lwsmaker/index.asp 

https://blabberize.com/ 

 

Forme de organizare: frontal, individual, în grup 

Forme de evaluare: Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor, analiza 

produselor activității şi corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări 

individuale, fotografia, acordarea de stimulente. 

 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educaţia timpurie M.E.N., 2019; 

2. Piramida cunoaşterii – Repere metodice în aplicarea curriculum-ului preşcolar, L. Tătaru, A. 

Glăvan, O. Chiş, prof. univ. Dr. Vasile Chiş, editura Diamant, Piteşti, 2014 

3. Conni învață despre coronavirus, L. Scheinder, J. Gorissen, Editura Casa, București, 2020 

 

Scenariul didactic 

 

    Activitatea sincron:     

   Copiii se pregătesc pentru activități și rostesc împreună cu educatoarea următoarele versuri: 

„Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ Haideți să ne adunăm /Cu toţi să ne salutăm!” 

Rutină: Întâlnirea de dimineață: Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin intermediul 

jocului ”Strigă un prieten!”. Salutul porneşte de la educatoare care strigă un copil pe care îl salută şi 

este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul strigat! Se poartă o scurtă discuție cu 

copiii despre motivul pentru care ei sunt acasă, dacă le este dor de colegi, cum se simt din cauza 

faptului că nu se mai întâlnesc, cum își petrec timpul acasă. 

Se completează Panoul de prezență, educatoarea aşază pozele preșcolarilor prezenţi. Apoi se 

completează Calendarul naturii, verbalizând acţiunea: „ Suntem în anotimpul ....., data de....... luna 

https://www.youtube.com/watch?v=J6cE7iJr0Cw
https://www.youtube.com/watch?v=Zq0uytQvGXE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM
https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28
https://wordwall.net/resource/8113524
https://www.liveworksheets.com/lwsmaker/index.asp
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.......”, ,,Astăzi este miercuri, a treia  zi a săptămânii”. Numărăm câți băieți sunt prezenți și câte fete, 

stabilim care sunt mai mulți/multe.  

Noutatea zilei.  Educatoarea le povestește copiilor, cum într-o zi, pe când se afla la grădiniță pentru a 

pregăti materiale pentru copii, a auzit o bătaie în geam. O fetiță, pe nume Conni venise la grădiniță să 

se joace cu copiii. Observând că clasa este goală, a întrebat unde sunt copiii, iar educatoarea i-a explicat 

că grădinițele sunt acum închise din cauza pandemiei de coronavirus.  Dar Conni s-a întristat foarte 

tare pentru că nu știa nimic despre coronavirus și nu putea înțelege de ce nu se poate juca cu copiii. Se 

cere ajutorul copiilor, ei vor audia povestea lui Conni  - ”Conni învață despre coronavirus”, îi vor picta 

ca ea să vadă cum arată coronavirusul și o vor învăța ce trebuie să facă pentru a rămâne sănătoasă.  

 Educatoarea citește povestea ”Conni învață despre coronavirus”, explică sensul cuvintelor atunci când 

este cazul. Se expune copiilor conţinutul poveştii (Anexa 1), utilizând imagini într-o prezentare ppt. În 

timpul povestirii îmi voi nuanța vocea, voi marca principalele  momente prin expresivitatea limbajului. 

Prin mimică și gestică voi reda starea sufletească a personajelor. Prin intensitatea timbrului vocal voi 

încerca să creez o atmosferă propice captării atenției copiilor asupra comportamentelor igienico-

sanitare dezirabile apărute în acțiunea desfășurată în poveste. 

Pentru ca acum Conni a mai învățat câte ceva despre coronavirus, copiii o vor ajuta să aprofundeze 

aceste cunoștințe prin realizarea sarcinilor din centre. Prin intermediul unui filmuleț se face intuirea 

materialelor și prezentarea sarcinilor din centre, demonstrația picturii cu furculița. După ce sunt 

explicate toate sarcinile de lucru, se fac exerciții de încălzire a mușchilor mâinii, iar copiii realizează 

sarcinile în mod asincron, comunicând cu educatoarea ori de câte ori apare o situație problemă.  

Activitatea asincron:  

La Alfabetizare copiii vor realiza albumul ”Stop Covid 19” prin lipirea imaginilor corespunzătoare 

regulilor pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus și descrierea acestora. La Știință vor realiza 

experimente simple ”Cum se răspândește coronavirusul?” prin pulverizarea apei colorată cu sprayul, 

pe foile de flip-chart, pentru a observa transmiterea coronavirusului prin tuse și strănut și experimentul 

cu sclipi pentru a observa transmiterea coronavirusului prin atingerea cu mâinile murdare. La Artă se 

va desfășura ADE: DEC-EAP copiii vor picta cu furculița, utilizând culori reci, coronavirusul. La 

Matematică / Manipulative: „Formează mulțimi de coronavirusuri cu atâtea elemente câte îți indică 

cifra”– copiii vor accesa linkul transmis de educatoare și vor executa sarcinile de lucru, iar la Joc de 

rol vor pregăti ceaiuri din plante medicinale și fructe uscate, conform indicațiilor.  

In același timp, educatoarea pregătește panourile virtuale pentru prezentarea rezultatelor copiilor și 

verifică realizarea sarcinilor în aplicațiile utilizate.  

Activitate sincron:  

După ce se realizează sarcinile corespunzătoare centrelor, se expun rezultatele copiilor prin fotografii 

pe panourile virtuale padlet, se evaluează colectiv lucrările şi se fac aprecieri verbale de grup. 

 Pentru că acum toți copiii știu ce trebuie să facă pentru a rămâne sănătoși și Conni are acum atâţia 

prieteni buni, educatoarea îi răsplăteşte pe copii cu câte o trusă cu materiale igienico-sanitare şi 

hotărăsc să se joace împreună şi să danseze pe cântecele cunoscute ”Bul-Bul-Bul-du-buc”,  ”Cum să 

ne spălăm pe mâini”, ”Cântecul lui Yupi” 

https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM 

https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NFbvgaSfIHM
https://www.youtube.com/watch?v=tRd7RTpf86g&t=2
https://www.youtube.com/watch?v=tg3BXVgNl28
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LESSON PLAN 

NAME:  DOROBANTU ANDREEA        CLASS: Xth   

DATE:               LEVEL: UPPER INTERMEDIATE 

TIME: 09.00-09.50      NO. OF STUDENTS:  25 

  COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL, PLOIEȘTI 

DOROBANTU ANDREEA MĂDĂLINA 

 

LESSON AIMS: 

To introduce the theme, that is Special Relationships, and encourage language production, using the 

clustering method  

To get the students involved in a reading task by means of the double entry journal 

To develop the students’ top down listening skills 

 

 

OBJECTIVES:  

By the end of the lesson SS will be able to 

Talk about different types of animals/animal relationships 

Recreate a video using their own knowledge of the world 

KEY SKILLS: SPEAKING, READING, LISTENING, WRITING 

AIDS/MATERIALS:     Worksheets, board, markers, notebooks, pens, video projector, DVD 

TEACHING TECHNIQUES: brainstorming, clustering, double entry journal, prediction 

 

Aim 1 (estimated time: 15 min) Interaction 

CONTEXT Special relationships  

ACTIVITY/CLASS  

ORGANIZATION 

T starts by playing a small video clip and then asks the 

students what the theme of the lesson might be, eliciting 

the students to say “Special Relationships”. T tries to 

brainstorm a few types of relationships, and then they are 

given the worksheets containing the “clustering” pattern.  

T tells students that they are going to use a tool that will 

enable them to speak more easily and more powerfully, a 

tool similar to brainstorming. They are arranged in groups 

of 4 and asked to give each team a name. 

T shows the concept “animal relationship” in the middle 

of the worksheet and encourages SS to answer the 

question, "What do you think of when you see these 

words?"  . SS have to cluster these responses, radiating 

outward. When they have finished writing down their 

responses, one leader of each group will have to come to 

the front of the class and report their answers. 

 

 

T→C 

 

 

 

 

T→C 

GG 

 

 

 

GG 

S→C 

 

 

 

 

AIDS Worksheets, board, markers, laptop, video projector 

LANGUAGE All and any, especially animal related words 

http://grammar.about.com/od/ab/g/brainsterm07.htm
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POSSIBLE 

PROBLEMS 

SS may have problems with understanding the concept of clustering, but 

it will be covered by giving them the explanations necessary and by 

eliciting a few examples from the class before they start working by 

themselves. 

                                                                   

Aim 2 (estimated time: 15 min) Interaction 

CONTEXT Special Relationships  

ACTIVITY/CLASS  

ORGANIZATION 

T gives SS the worksheet containing the texts. Then, T 

explains the method of double journal entry.  Students 

have to write down phrases or sentences from their 

assigned reading and then write their own reaction to that 

passage with the a view to give students the opportunity to 

express their thoughts and become actively involved with 

the material they read. 

Students fold a piece of paper in half, lengthwise. 

In the left hand column, the students write a phrase or 

sentence from the selection that was particularly 

meaningful to them, along with the page number.  

In the right hand column, the students react to the passage 

by writing personal responses to the quotes on the left. 

The entry may include a comment, a question, a 

connection made, or an analysis.  

After finishing their entry, SS give their paper to the 

person next to them who will have to read the comment 

and try to guess what the paragraph in the text is, giving 

reasons for their opinions  

 Some pairs report their findings to the whole class and 

teacher gives feedback. 

 

 

T→C 

 

 

 

 

 

 

 

S,S ,S  

 

 

 

 

PW 

 

S-C 

 

 

 

 

 

 

AIDS Worksheets 

LANGUAGE All and any 

POSSIBLE 

PROBLEMS 

SS may have problems with identifying the correct paragraphs in the 

text, but it will be covered by asking their partner different questions in 

order to make it clearer. Also, T can help students whenever they do not 

know a word or find it difficult to express themselves.  

 

 

Aim 3 (estimated time: 20 min) Interaction 

CONTEXT MAN’S BEST FRIEND  

ACTIVITY/CLASS  

ORGANIZATION 

Students will be organized in groups. They will be asked 

what they understand by the phrase “man’s best friend”. 

After hearing a few answers, T will ask SS to look at the 

 

GG 

S-S 
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pictures and elicit how they are related. Then, SS will be 

asked to look at the dogs A-D and decide which statement 

best goes with each one.  

After comparing their answers, T tells students that they 

are going to watch a DVD which contains a short 

documentary. Each group will be assigned a different type 

of dog from the ones in the picture.  They will watch the 

DVD without the sound being played. Each group will 

have to look at the images on the screen and they will have 

to recreate in groups what the documentary is about. 

 After having completed the task, T will play the DVD 

again, with sound. In the end, each group will give 

feedback, making comparisons between their answers and 

the real material. 

If SS do not work as fast as predicted, they will be given 

only one or two parts of the DVD that each group will 

have to recreate. 

T-S 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS Worksheets, notebooks, pens, DVD, laptop, video projector 

LANGUAGE All and any 

POSSIBLE 

PROBLEMS 

SS may have problems recreating the documentary. It will be covered by 

asking them additional questions or by buzz discussions.  
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"Clustering (sometimes also known as 'branching' or 'mapping') is a structured technique based on the 

same associative principles as brainstorming and listing. Clustering is distinct, however, because it 

involves a slightly more developed heuristic (Buzan & Buzan, 1993; Glenn et al., 2003; Sharples, 

1999; Soven, 1999). Clustering procedures vary considerably, although the fundamental objective is 

to equip students with tools for arranging words, phrases, concepts, memories, and propositions 

triggered by a single stimulus (i.e., a piece of information, a topic, a provocative question, a metaphor, 

a visual image). As with other [invention] techniques , clustering should first be modeled and practiced 

in class so students can eventually incorporate the tool into their own repertoire of invention and 

planning strategies." 

(Dana Ferris and John Hedgcock, Teaching ESL Composition: Purpose, Process, and Practice, 2nd 

ed. Lawrence Erlbaum, 2005) 

What instructions should you give to begin this prewriting process? We have found the following both 

appropriate and effective: 

Tell students that they are going to use a tool that will enable them to write more easily and more 

powerfully, a tool similar to brainstorming. 

Encircle a word on the board--for example, energy--and ask students, "What do you think of when you 

see that word?" Encourage all responses. Cluster these responses, radiating outward. When they have 

finished giving their responses, say, "See how many ideas there are floating around in your heads?" 

Now, if you cluster all by yourself, you will have a set of connections as unique to your own mind as 

a thumbprint is to your thumb. 

Now ask students to cluster a second word for themselves. Before they begin, tell them that the 

clustering process should take no more than one or two minutes and that the paragraph they will write 

 The 

CONCEPT 

http://grammar.about.com/od/ab/g/brainsterm07.htm
http://grammar.about.com/od/il/g/Listing.htm
http://grammar.about.com/od/fh/g/Heuristic.htm
http://grammar.about.com/od/mo/g/metaphorterm.htm
http://grammar.about.com/od/ab/g/brainsterm07.htm
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should take about eight minutes. Ask them to keep clustering until the "Aha!" shift, signaling that their 

mind is holding something they can shape into a whole. In writing, the only constraint is that they 

"come full circle": i.e., that they do not leave the writing unfinished. Some excellent words are afraid 

or try or help. 

After they finish writing, ask students to give a title to what they have written that is suggestive of the 

whole. 

(Gabriele Lusser Rico, "Clustering: A Prewriting Process," in Practical Ideas for Teaching Writing as 

a Process, ed. by Carol B. Olson. Diane, 1996) 

Mind-Mapping 

"Mind-mapping is a colorful and creative method of generating, organizing, and remembering ideas. 

To mind-map, write your topic in the center of a blank page within a visual representation of your 

topic, such as a giant musical note, a sailboat, or scuba gear. If no central image comes to mind, use a 

box, heart, circle, or other shape. Then use various colors of ink to color-code related ideas. From the 

central figure draw radiating lines like the rays of the sun or branches and roots of a tree. Then, as you 

think of parts of the subject you wish to discuss, jot down pictures, key words, or phrases on or near 

these lines. Also add examples and subparts using branching lines and more images and words. If you 

do not already have a central focus for your essay, watch for a key phrase or image as you complete 

your exploration. 

Double-Entry Journals 

The Double-Entry Journal strategy enables students to record their responses to text as they read. 

Students write down phrases or sentences from their assigned reading and then write their own reaction 

to that passage. The purpose of this strategy is to give students the opportunity to express their thoughts 

and become actively involved with the material they read. 

Benefits 

Double-Entry Journaling improves students' comprehension, vocabulary, and content retention. This 

interactive strategy activates prior knowledge and present feelings, and promotes collaborative 

learning. It fosters the connection between reading and writing as students are able to "reply" to the 

author or speaker as they write their responses. 

The technique offers flexibility in that teachers can use any form of written text, read alouds, or 

listenings that are assigned in class. 

Create and use the strategy 

Introduce a passage of text to the students. Discuss the Double-Entry Journal technique and model 

the procedure including specific guidelines for writing. Have students read the selected text making 

journal entries whenever a natural pause in the reading occurs, so that the flow is not interrupted 

constantly. 

Students fold a piece of paper in half, lengthwise. 

In the left hand column, the students write a phrase or sentence from the selection that was particularly 

meaningful to them, along with the page number.  

In the right hand column, the students react to the passage by writing personal responses to the quotes 

on the left. The entry may include a comment, a question, a connection made, or an analysis.  

Students can share their responses with the class or literature discussion group. 

http://grammar.about.com/od/tz/g/titleterm.htm
http://grammar.about.com/od/tz/g/topicterm.htm
http://grammar.about.com/od/e/g/exampleterm.htm
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Read the text carefully and, after reading it, write down the sentences that impressed you the 

most: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Comment upon the fragment chosen, taking into considerations the following points as 

guidelines: (Why did you choose it? What memories did it bring into your mind? What 

questions did you have while reading? How did you feel while reading? Do you agree or not 

with the author?) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______ 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,,LADA CU AMINTIRI DE LA BUNICA” 

 

                                                        Prof.Înv.Preșc. Roman Doinița 

                                            Școala Gimnazială,,Aristotel Crîșmaru” , Loc.  Drăgușeni,Jud.Botoșani 

                                                                                                    

 

 

Tema anuală de studiu: ,,Cine sunt/suntem?’’ 

Tema proiectului tematic:„Din moși strămoși” 

Tema săptămânii: ,,Noi suntem români’’ 

Tema activităţii integrate: „Lada cu amitiri de la bunica” 

Nivel: II  

Tipul de activitate: Consolidare de cunoștințe și deprinderi 

Scopul activităţii: Consolidarea capacității copiilor de a înțelege însemnătatea obiectelor populare și 

de a duce mai departe tradițiile și obiceiurile lăsate de strămoșii noștri . 

Obiective operaţionale: 

 Să compare mulțimile de obiecte pe baza aprecierii globale; 

Să formeze mulțimi de obiecte după unul, două sau trei criterii (formă, mărime, culoare) simultan; 

Să formeze mulțimi prin punerea în pereche a elementelor; 

Să utilizeze corect numeralul ordinal identificând poziția în șirul numeric, folosind limbajul matematic 

adecvat; 

Să numere conștient (prin încercuire) elementele mulțimilor formate, asociind cifra corespunzătoare 

în limitele 1-9; 

Să realizeze lucrarea practică prin tehnica de șnuruire; 

Strategii didactice:  

Metode și procedee: conversația,observația, problematizarea, explicația, demonstrația, exercițiul, 

jocul, șnuruire, turul galeriei.  

Mijloace didactice: calendarul naturii, calculator, bilete cu sarcini, jetoane cu cifre, tablă magnetică, 

jetoane cu obiecte de îmbrăcăminte/încălțăminte; 

Resurse: 

umane: preșcolarii de la grupa ,,Buburuzele’’; 

materiale: paner cu:fusul fermecat,scrisoare de la bunica Elena, bilete cu sarcini, jetoane, ghem de 

ață, linguri de lemn, cănițe de lut, costume populare, creioane colorate, jetoane cu cifre, imagini cu 

obiecte de  îmbrăcăminte/încălțăminte; 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri 

Modalități  de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, probe orale,probe practice, 

apreciere verbală. 
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Categoriile de activităţi de învăţare abordate:  

Activităţi de dezvoltare personală: Rutine: Întâlnirea de dimineață: „Îmi respect strămoșii !”; 

Salutul; Prezența; Calendarul naturii (Ce zi este astăzi?, Cum este vremea?); Tranziție: „Alunelul” 

– joc cu text și cânt 

Obiective urmărite:  

O1: Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;  

O2: Să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i numele;  

O3: Să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-

le prin simbolul adecvat; 

O4: Să exprime verbal  propriile trăiri și emoții, formulând propoziții corect din puncte de vedere 

gramatical. 

Activități pe domenii experienţiale:  

ADE – DȘ (Activitate matematică) + DOS (Activitate practică) - ,,Lada cu amintiri de la bunica” 

Domeniul Științe – Activitate matematică – „ Câte obiecte populare sunt?” – joc didactic matematic; 

Domeniul Om și Societate – Activitate practică – „Costumul popular” – șnuruire 

Jocuri şi activităţi didactice alese:   

ALA 1: Vor fi deschise 3 centre de interes : 

Joc de masă: „Alege obiectele de îmbrăcăminte/încălțăminte populare/străvechi”. 

Sarcini:  

Alege obiectele de îmbrăcăminte/încălțăminte populare/străvechi; Descrie imaginile ; Precizează 

elementele specifice costumului popular. 

Bibliotecă: ,,Cruciulița de pe ie,, – Semnul grafic X;  

Sarcini: Identifică imaginile în contur trasate pe fișele de lucru !; Trasează semnele grafice conform 

modelului indicat !; Găsește utilitate produselor realizate!. 

Joc de rol: ,,Gospodari și gospodine’’- pregătim colăcei și pâinițe pentru musafiri;  

Sarcini: Modelează aluatul pentru a obține colăcei și pâinițe!; 

ALA 2: ,, Dansăm și cântăm românește‘’. 

 Scenariul didactic 

           Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață. Copiii vor fi așezați în semicerc pe pernuțe/covor 

sunt salutați de doamna educatoare :,,Bună dimineața românași și româncuțe!’’, iar copiii vor 

răspunde: „Bună dimineața doamna educatoare!”. Se rostesc versurile: În fiecare dimineață/S-avem 

gândul bun pe față, (trecem palmele peste față) /Către soare să privim (desfacem brațele în formă de 

cerc, privim în sus)/Iubire să dăruim (strângem brațele spre piept și apoi le desfacem)/ De gând rău 

să ne ferim (mâna alungă gândul rău)/ S-adunăm doar bucurie! (strângem brațele spre piept și apoi 

le desfacem) /Și-n lume s-o răspândim! (sărim în sus cu brațele desfacute)/ Și-atunci orișice copil, 

/În fiecare dimineață/ Are gândul bun pe față! (trecem palmele peste față).  

Se realizează Prezența: „Cine lipsește ?/Să vedem cine ghicește ?”.  

Îndrept atenția copiilor spre calendarul naturii. Împreună vom purta o discuție despre anotimpul în 

care ne aflăm, se precizează ziua săptămânii și se stabilește starea vremii, motivându-se așezarea 

imaginilor în calendar. În continuare se va desfășura gimnastica de înviorare, pe baza următoarelor 

versuri : 

“Dacă vreau să cresc voinic! / Fac gimnastică de mic./ Merg în pas alergător, / Sar voios într-un 

picior, / Mă opresc, respir ușor, / Întind brațele să zbor! / Toată lumea e a mea, /  Când m-așez jos la 

podea! / Ăsta-i doar un început..! / Ia uitați cât am crescut!” 
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Se vor împărtăși gânduri, emoții, trăiri cu mesajul „Îmi respect strămoșii !” 

Noutatea zilei Copiii vor primi un coș - surpriză în care se află obiecte pe care le vor folosi la activități 

și următoarea scrisoare : 

 „Dragi copii,  

Sunt bunicuța Elena și astăzi voi organiza o șezătoare. Deoarece sunt bătrână și nu am reușit să 

termin singură pregătirile am venit să vă cer ajutor.Vă rog pe voi, să pregătiți colacii, cadourile pentru 

musafiri,să numărați formând mulțimi, să așezați să cântați, să spuneți poezii, să dansați și pe musafiri 

să-i distrați. Aveți tot ce vă trebuie în coș! 

Dar știți voi ce este o șezătoare?Pe parcursul zilei dacă mă veți ajuta și pe doamna educatoare o veți 

asculta, sigur veți afla și multe surprize vă vor aștepta! ” 

Mesajul zilei : „Harnici de vom fi, Bunicuța ne va răsplăti!” 

Copiii sunt  invitați la centrele de interes unde vor intui materialul didactic pus la dispoziție. Se prezintă 

centrele și se oferă explicații referitoare la sarcinile și tehnicile de lucru. 

Așezarea la centrele de interes se va stabili prin metoda ,,Mâna oarbă’’. 

ALA 1: la centrul Joc de masă copiii vor  „Alege obiectele de îmbrăcăminte/încălțăminte 

populare/străvechi” din imagini care reprezintă articole vestimentare tradiționale și moderne; la 

centrul Bibliotecă copiii vor trasa cruciulița de pe ie – semnul grafic X; iar la centrul Joc de rol: 

,,Gospodari și gospodine ‘’vor modela din aluat colăcei și pâinițe. 

După terminarea activităţilor de la sectoare se va face evaluarea şi aprecierea  rezultatelor. 

Tranziţii  „Bat din palme” 

Prin intermediul versurilor:  „Să ai mâinile curate / Bine-i pentru sănătate; / Mâinile de-am murdărit,/ 

La chiuvetă am fugit”, copiii vor fi direcţionaţi spre ieşirea din sala de grupă. 

Rutină:   Servirea micului dejun. 

      ADE – DȘ (Activitate matematică) + DOS (Activitate practică) - ,,Lada cu amintiri de la 

bunica’’ 

          Întorşi în sala de grupă, copiii se vor așeza în semicerc, pe scăunele. Li se va reaminti faptul că 

bunicuța le-a cerut ajutorul pentru organizarea unei șezători. Astfel,la activitatea matematică în 

cadrul jocului didactic „ Câte obiecte populare sunt?”, copiii vor avea de rezolvat mai multe sarcini 

de lucru (să grupeze obiectele după formă, mărime, culoare, să formeze mulțimi prin punerea în 

pereche a elementelor, să utilizeze corect numeralul ordinal identificând poziția în șirul numeric să 

verbalizeze acțiunea efectuată folosind limbajul matematic adecvat, să numere conștient (prin 

încercuire) elementele mulțimilor formate, asociind cifra corespunzătoare în limitele 1-9 ), iar în 

cadrul activității practice, copiii vor șnurui „Costumul popular” –  activitate cu scopul de 

consolidare a priceperilor și deprinderilor de realizare a unei lucrări practice  pentru dezvoltarea 

simțului creativ. 

     În timpul activităţii, se vor realiza mai multe tranziţii: versuri ritmate, jocuri  cu text şi cânt: 

„Hai la hora mare”. 

          Ziua se încheie cu activitatea  de la ALA 2   ,, Dansăm și cântăm românește’’ pe parcursul 

căreia copiii vor cânta și vor dansa, având ca suport auditiv cântece populare: „Alunelu' ”, „Drag mi-

e jocul românesc”, „Sunt român”. 

     La finalul zilei, vor primi recompense și vor fi apreciați referitor la implicarea acestora în 

activitățile desfășurate. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                          Prof.Înv. Primar: Rotar Ancuţa 

                                                         Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea 

 

                                                                                 

 Data: 21.02.2022 

 Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.3 Marginea

  

 Clasa: a III-a 

 Profesor învăţământ primar: Rotar Ancuţa

  

 Aria curriculară: Tehnologii 

 Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 

 

 

 Unitatea de învăţare: Tărâmul formelor 

 Titlul lecţiei:   ,,Mărţişor pentru mama”- Tehnica Quilling 

 Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi 

 

Scopul:  

Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici  de lucru utilizând hârtia. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

      ● ARTE VIZUALE ŞI ABILITǍŢI PRACTICE  

      1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic; 

      2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte; 

      2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile; 

      2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 

de exprimare vizuală, muzicală, verbal       kinestezică 

      ● COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ 

      1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 

comunicare; 

      3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual 

sau verbal, în contexte cunoscute 

       ● MUZICǍ ŞI MIŞCARE 

       3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj musical 

 

 Obiective operaţionale: 

                 O1: să denumească materialele necesare pentru activitate; 

                 O2: să utilizeze corect tehnica rulării hârtiei; 

     O3: să asambleze corect şi estetic părţile componente ale mârţişorului; 
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     O5: să analizeze  în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare: corectitudine,  

acurateţe, grad de finalizare; 

 

            Strategii didactice: 

                   a) Metode şi procedee: conversaţia,   observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

       b)Mijloace de învăţământ:  carton, şabloane, benzi şi ac pentru Quilling, lipici, foarfece, şnur 

pentru mărţişor, capsator, capse 

       c) Forme de organizare: individuală, frontală 

       

 Resurse: 

Resurse umane: 17 elevi 

Resurse temporale:45 minute 

Resurse bibliografice :                   

        „Rolul şi locul abilităţilor practice în orientarea socială a copiilor”, Tauru , Areta –  Revista 

Învăţământul primar, nr.1/ 2001 

         www.edu.ro 

         didactic.ro 
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O1 Se stabileşte un climat propice 

desfăşurării activităţii.  

Se pregătesc materialele necesare. 
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2

. 

2.Captare

a atenţiei 

5 min 

   

 

Se realizează prin prezentarea Legendei 

Mărţişorului- 

Ppt, după care se adresează următoarele 

întrebări: 

-Cine era întruchipat într-un băiat 

chipeş? 

-Cine l-a aruncat într-un beci, în castelul 

său? 

-Cine a coborât în beci să-l salveze pe 

Soare? 

-Cât a durat călătoria sa? 

-De ce nu a mai apucat flăcăul să vadă 

venind primăvara? 

-Cum sunt numiţi ghioceii? 

-De ce a murit tânărul împăcat? 

-Ce obişnuiesc, de atunci, oamenii să 

împletească? 

-Ce reprezintă culoarea roşie? 

-Ce simbolizează albul? 

 

 

 

-Ce se întâmplă în prima zi a lunii 

Martie, conform unei alte legende 

populare? 

-Ce a făcut Primăvara atunci când Iarna 

s-a înfuriat? 

-Ce s-a prelins din deget? 

-Primăvara a învins Iarna) 

-Ce simbolizează culorile mărţişorului? 

 

 

 

 

 

Conversaț

ia 

 

 

 

 

Calcul

ator 

Video

proiect

or 

Filmul

eţ ppt 

 

 

 

 

  

Frontală Capac

itatea 

elevilo

r de a 

ascult

a 

3

. 

3.Anunța

rea temei 

și 

enunțare

a 

 Se anunţă titlul şi obiectivele urmărite 

pe înţelesul elevilor. 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Frontală  Capac

itatea 

elevilo

r de a 

ascult
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obiectivel

or 

3 min 

a un 

mesaj  

 4. 

Prezentar

ea 

lucrării – 

model 

2 min 

01 Se prezintă elevilor planşa model. 

Se enumeră materialele  necesare: benzi 

de hârtie colorate, foarfece, lipici, 

şnur,ac de Quilling, şablon. 

 

Explicaţia 

 

 

Observaţi

a  

Planşa 

model 

 

Frontală Capac

itatea 

elevilo

r de a 

observ

a 

materi

alele 

necesa

re 

 5.Explica

rea 

etapelor 

de lucru 

3 min 

02 Se explică etapele de realizare a lucrării: 

 

● se prinde banda de hârtie în acul 

special şi se rulează; 

●  se lipeşte capătul benzii; 

● se asamblează şi se lipesc formele 

rulate pentru a crea modelul dorit; 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Demonstr

aţia  

Planşa 

model 

Frontală Capac

itatea 

de 

înţeleg

ere a 

tehnici 

de 

lucru 

 6. 

Realizare

a lucrării 

de către 

elevi 

20 min 

03  Se realizează lucrarea propusă.        

 Se intervine acolo unde este cazul. 

 Se asigură un fond muzical.- 

„Cântecul mărţişorului” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0n

FT0CgyIP4 

 

 

Lucrările finalizate vor fi expuse pe un 

panou . 

 

 

 

 

Exerciţiul Şablon 

Şnur  

Benzi 

şi ac 

pentru 

Quillin

g 

 

Individu

ală 

Capac

itatea 

elevilo

r de a 

realiza 

lucrar

ea 

https://www.youtube.com/watch?v=0nFT0CgyIP4
https://www.youtube.com/watch?v=0nFT0CgyIP4
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FORMA FINALĂ 

                                                                                       MATERIALE DE LUCRU 

 

 

 7. 

Evaluare

a  

lucrărilor 

7 min 

04  

Se evaluează lucrările după următoarele 

criterii: 

- respectarea etapelor de lucru; 

- corectitudinea rulării; 

- aranjarea  elementelor; 

- acurateţea lucrării; 

- gradul de finalizare; 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia Lucrăr

ile 

elevilo

r 

Frontală 

 

 

Capac

itatea 

elevilo

r de a 

analiz

a 

lucrări

le 

 8. 

Încheiere

a 

activiţăţii 

3 min 

 Se fac aprecieri  referitoare la modul în 

care elevii au participat la desfăşurarea 

lecţiei. 

 Se acordă recompense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţ

ia 

Mărţiş

oarele 

realiza

te de  

elevi 

Frontală Capac

itatea 

elevilo

r de a 

face 

curat 

la 

locul 

de 

muncă 
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PROIECT DIDACTIC 

       Mateescu Florica Cornelia 

       Unitatea: CJRAE Caraș-Severin 

 

PROPUNĂTOR:  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :  

ELEV/CLASA:  

ORA:  

DATA:  

ARIA CURRICULARĂ:Om și societate 

OBIECTUL: Logopedie 

TIPUL DE TULBURARE: Dislalie polimorfă 

SUBIECTUL: Emiterea și diferențierea sunetului T 

ETAPA DIN TERAPIA LOGOPEDICĂ:Etapa diferențierii sunetului 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate de formare de priceperi și deprinderi 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1:să execute diferite mișcări pentru dezvoltarea musculaturii la nivel de aparat fonoarticulator; 

O2: să identifice corect sunetele prezentate de terapeut; 

O3: să poziționeze corect organele fonoarticulatorii pentru emiterea sunetului ”T”; 

O4: să emită silabe și cuvinte cu sunetul ”T” ; 

O5: să facă diferența între sunetul”T” și ”C”   la nivel de cuvânt, dar și de propoziție; 

O6: să rezolve corect cerințele din fișa de lucru; 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,   jocul didactic. 

Mijloace didactice: planşe, fișe de lucru, oglinda logopedică, discul logopedic, paie, șervețele; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Hațegan, C.B.- Logopedie-Terapia tulburărilor de limbaj.Structuri deschise, Editura Trei, 

București, 2016; 

2. Hărdălău L – Psihologia și logopedia în practică, Editura Metropolis, Oradea, 2011; 

 

Tabletă…cabletă…? 
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N

r. 

c

rt 

Etapele 

lecției/timp 

 

O

b

. 

o

p 

Elemente de 

conținut 

Strategia didactică Eva

-

luar

e 

Intersubiectivitate Forme 

de org a 

învățări

i 

 

Metode 

și 

proced

ee 

Mijloac

e de 

învațar

e 

C G I 

1 Moment 

organizato

ric/2 min 

 Pregătirea 

pentru 

activitate 

Sunt pregătite materialele 

necesare și se creează un 

climat terapeutic adecvat 

  I Conver

-sația 

  

2 Captarea 

atenției/3 

min. 

 Cartoane cu 

imagini care 

conțin sunetul 

T 

Anexa 1 

Copilului i se prezintă 

planșa cu imagini și i se 

cere să spună ce sunet au 

în comun imaginile 

prezentate. 

  I Conver

- 

   sația, 

Explic

ația 

  

3 Anunțarea 

subiectului 

și a 

obiectivelo

r/ 

2 min 

 Emiterea și 

diferențierea 

sunetului T  

Copilul este anunțat că în 

cadrul ședinței terapeutice 

îl va emite pe ”T” în 

silabe, cuvinte și 

propoziții, iar la sfârșit îl 

va diferenția de sunetul 

”C”. 

  I Conver

-sația, 

Explic

ația 
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4 Desfășurar

ea 

activității 

terapeutice

/16 min. 

O

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Etapa 

exercițiilor de 

antrenare a 

abilităților 

motorii la 

nivelul 

aparatului 

fonoarticulato

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutul este poziționat 

alături de copil în fața 

oglinzii logopedice și 

execută împreună cu 

acesta o serie de exerciții : 

Exerciții de respirație: 

tragem aer pe nas și îl 

scoatem pe gură, tragem 

aer pe nas și îl scoatem pe 

nas, tragem aer pe gură și 

îl scoatem pe gură; 

 

exerciții pentru 

dezvoltarea musculaturii și 

expresivităţii faciale: ex. 

de clipire, umflarea 

obrajilor, surâsul, 

increţirea descreţirea 

frunţii; 

exerciții pentru mobilitatea 

maxilarelor: închidera – 

deschiderea gurii, 

muşcătura, mişcări stânga 

dreapta ale maxilarului 

inferior; 

exerciții pentru  

mobilitatea linguală: 

scoaterea-tragerea limbii 

sub formă de lopată şi 

săgeată, scoaterea limbii 

până la buza superioară 

apoi la cea inferioară, 

mişcări ale vârfului limbii 

  I Explic

ația, 

Demon

-

strația, 

Jocul 

didacti

c 

Oglind

a 

logope

-dică, 

paie, 

poartă 

din 

palete, 

mingi 

din 

șervețe

le, fișe 

de 

lucru, 

Discul 

logope

dic 
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O

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

2, 

O

3 

 

 

 

 

 

O

2 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

2.Etapa de 

antrenare a 

percepției 

auditive și 

auzului 

fonematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Etapa de  

emitere a 

sunetului T în 

silabe, cuvinte 

și propoziții 

 

spre comisurile buzelor 

etc.; 

exerciții pentru mobilitatea 

labială: zâmbetul, 

ţuguierea buzelor, vibrarea 

buzelor, suflatul, etc 

 

 

După terminarea 

exercițiilor va avea loc un 

joc de educare a resprației 

sub formă de concurs:” 

Mingea la poartă”. 

Cine dă cele mai multe 

goluri câștigă. 

 

 

 Copilul ascultă o serie de 

sunete și silabe  prezentate 

de terapeut. Sarcina lui 

fiind de a spune dacă sunt 

asemănătoare sau diferite: 

A/B 

O/U 

D/G 

P/B 

Ș/S 

SO/TO 

MU/TU 

PE/CHE 

LA/VA 
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O

3 

O

4 

 

 

 

4.Etapa 

diferențierii 

sunetului T de 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutul emite diferite 

silabe și cuvinte care 

conțin sunetul T, iar 

copilul trebuie să repete 

după terapeut.(Anexa 2) 

 

 

 

Terapeutul redă în paralel 

cuvinte care au în 

componența sa și sunetul 

T și C, copilul având 

sarcina de a reda corect 

cuvintele, emițând T și C 

doar acolo unde trebuie, 

fără să le încurce.(Anexa 

3) 

5 Fixarea  și 

consolidar

ea 

deprinderil

or 

achiziționa

te/6 min. 

O

5 

Fișă de lucru 

Anexa 4 

Copilul primește o fișă de 

lucru care conține mai 

multe imagini care au în 

componența sa atât sunetul 

T, cât și C. 

Sarcina lui este de a colora 

imaginile  a căror 

denumire conține sunetul 

T. 

  I Conver

-sația, 

Explic

ația 

Fișă de 

lucru 

 

6 Încheierea 

activității/

1 min. 

 Aprecieri 

finale 

Se fac aprecieri verbale 

asupra activității 

desfășurate 

  I Conver

-sația, 

Explic

ația 
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Proiect  didactic 

Prof. Bănică Veronica 

Liceul cu Program Sportiv - Brăila 

 

Profesor: Bănică Veronica 

Școala: Liceul cu Program Sportiv Brăila 

Data: mai 2022 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Clasa: a IX-a B 

 

Tema (subiectul lecţiei): Fișă de lucru – verificare și evaluare a cunoștințelor 

Tipul lecţiei: mixtă 

 

Competenţe generale: 

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea  

          mesajelor în diferite situaţii de comunicare; 

Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea    

          diferitelor texte literare; 

Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

 

Competenţe specifice: 

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind  textele receptate; 

1.4 redactarea unor texte diverse; 

1.5 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii  

     de comunicare; 

2.3 compararea ideilor şi atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme literare; 

3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. 

 

Obiective operaţionale 

Elevii vor fi capabili: 

- să citească corect, coerent, conștient și expresiv; 

- să identifice cuvinte sau forme necunoscute/neclare; 

- să rezolve exerciții de vocabular; 

- să recunoască persoana narativă; 

- să ofere o interpretare personală a textului; 

- să identifice personajele și să recunoască trăsături ale acestora; 

- să argumenteze un punct de vedere. 

 

Resurse: fișa de lucru, capacităţile receptive normale ale elevilor, timp – 50 de minute 

 

Strategia didactică: 

Metode şi procedee: lectura expresivă, audiția, lucrul cu fișa, jurnalul cu dublă intrare, conversaţia 

euristică şi catihetică, votați un citat, cadranele 
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Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, individuală, online 

 

Material didactic: fișe de lucru, un videoclip, dexonline.ro 

 

Material bibliografic:  

Marinescu, Valeriu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, 2004 

Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, ed. Polirom, 1999 

Mijloace de învăţământ: laptop, videoproiector, caietele elevilor, dosarul cu operele studiate, 

telefonul mobil. 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Evenimentul 

didactic 

                    Activitatea de instruire  

Conţinutul activităţii Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

 

1.Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

Fac prezența, ne 

salutăm, deschidem 

caietele, dosarele 

de texte etc. 

Elevii se 

pregătesc. 

 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenţiei prin 

verificarea temei 

(4 min.) 

Tema: textul 

argumentativ 

despre iubire 

Prezintă. 

 

 

 

Organizarea corectă a 

argumentării 

Exploatarea poeziei date 

3.Dirijarea 

învăţării 

30 de min. 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

feedback-ului: 

are loc pe 

parcursul 

conducerii 

învăţării, întărirea 

făcându-se treptat 

prin aprecieri 

verbale 

Se prezintă 

materialul despre 

“Romanul 

adolescentului 

miop” de Mircea 

Eliade 

Lucrăm fișa de 

lucru în caiete (fișa 

o atașăm în dosar, 

lucrăm cerințele în 

caiet) 

Există cuvinte 

necunoscute? Îi 

invit pe 

dexonline.ro. 

 

Notează în caiete 

date despre autor 

și informații 

despre romanul-

jurnal 

 

Citesc, rezolvă 

cerințele 

 

 

 

Caută. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dexonline.ro/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dexonline.ro/
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Cu care dintre 

personaje vă 

identificați? 

 

 

 

 

 

Care dintre citatele 

date credeți că se 

potrivește 

personajelor din 

text? 

Citesc, notează, 

explică. 

 

 

 

 

 

 

Se gândesc, spun.  

 

Jurnalul cu dublă intrare: 

Elevii citesc cu atenție 

textul și se gândesc la 

anumite tipuri de personaje 

sau de adolescenți 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

4.Evaluare 

formativă 

9 min. 

Completați 

cadranele! 

Se gândesc, scriu, 

spun. 

Anexa 2 

 

 

 

5.Retenţie şi 

transfer 

(1 min.) 

Temă: rezolvă 

cerința 9. 

Notează. Scrie ideile principale / un 

rezumat al textului. 

 

 

 

 

Anexa 2 – Completați cadranele! 

 

Tema / cuvânt-cheie 

 

 

 

 

 

 

Mesajul textului 

 

 

 

Personaje  

 

 

 

 

 

Tipul de personaj/ de adolescent 
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FIȘĂ de lucru 

 

Citește cu atenție textul și răspunde cerințelor: 

”Când ne adunam, prieteni mulți, Robert ne vorbește despre gloria lui. Eu îl intreb, bănuitor, dacă 

muncește cu adevărat ca s-o ajungă. El ne spune că citește pe Balzac, pe Ibsen și pe Victor Eftimiu. 

Noi toți îl tulburăm cu glume rele, pentru că tuturor Robert ne e simpatic și antipatic în același timp. 

Aceasta e deosebirea între mine și el: că unul visează o fericire și o așteaptă, iar altul se chinuie s-o 

ajungă, fără să se gândească asupra ei. Iată o frază stupidă, care nu trebuie ștearsă; ca să îmi aduc 

aminte mai târziu cât de simplu se fac deosebirile la șaptesprezece ani. În romanul meu, Robert va 

trebui să făptuiască, să vorbească, și astfel să fie cunoscut cititorilor. E gol și suficient. Eu am fost 

ispitit să-i vorbesc despre rolul însemnat pe care îl va avea în cartea adolescenței noastre. Robert 

asculta cu înfrigurare. I-am spus că îi voi exagera păcatele, îl voi ridiculiza, îi voi culege naivitățile și 

neghiobiile împărtășite prietenilor timp de atâția ani (…). Robert mi s-a plâns că nu-i sunt prieten, ci 

mă arăt mincinos scriind în roman numai lucruri rele despre el. 

 - Și cum mă va chema? 

 - Jean Victor Robert. 

A protestat. Mi-a strigat că îi voi compromite cariera și Gloria. Că dacă i-am aflat atâtea taine și 

sluțenii, prietenia noastră cere ca ele să rămână între noi.”  

     Mircea Eliade, ”Romanul adolescentului miop” 

Scrie sinonime pentru cuvintele subliniate.      

Transcrie o pereche de antonime din text.       

Alcătuiește 2 enunțuri cu sensurile cuvântului polisemantic a culege.  

Precizează la ce persoană este scris textul (ce tip de narator există).     

Numește două trăsături morale pe care le au cei doi adolescenți din text, Robert și naratorul și 

ilustrează-le cu câte o secvență/ citat.                                                                                                                         

Ce fel de adolescenți sunt cei doi? Argumentează pe scurt.  

Explică de ce substantivul comun gloria e scris cu majusculă în ultimul paragraf.    

Numește starea de spirit sau un sentiment al unuia dintre personaje.    

Scrie ideile principale / un rezumat al fragmentului. 

 

Anexa 1  -  Votați un citat! 

 

1.Adolescența este timpul în care luăm universul prea în serios. (Mihai Ralea) 

2.Adolescența este singurul timp când înveți ceva. (Marcel Proust) 

3.Adolescența este timpul în care admirăm și ne umilim. (anonim) 

4.Modestia șade bine adolescentului. (Plaut) 

5.Geniul este o lungă adolescență. (Martha Bibescu) 

 Cele patru tipuri de temperament ale 

 ADOLESCENȚILOR 

SANGVINIC (strălucitorul) 

Trăsături pozitive: prietenos, responsabil, sociabil, cald, comunicativ, spontan, generos, impulsiv, 

fermecător, înțelegător, tandru  

Trăsături negative: indisciplinat, voință slabă, împrăștiat, neatent, schimbător, imprevizibil, agitat, 

neproductiv, dezorganizat, superficial, capricios, lipsă de concentrare 
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COLERIC (liderul) 

Trăsături pozitive: hotărât, voință puternică, încrezător, cutezător, îndrăzneț, energic, practic, rapid 

în gândire, ferm, insistent 

Trăsături negative: încăpățânat, răzvrătit, iritabil, nechibzuit, agresiv, sarcastic, arogant, viclean, 

răzbunător, greu de mulțumit, neînțelegător 

 

MELANCOLIC (sensibilul) 

Trăsături pozitive: cugetat, sensibil, analitic, creativ, idealist, perfecționist, gata de sacrificiu, onest, 

conștiincios, perfecționist, meticulos 

Trăsături negative: supărăcios, trist, egoist, pesimist, negativist, arogant, ușor de ofensat, suspicios, 

răzbunător, neiertător, rareori mulțumit 

 

FLEGMATIC (comodul) 

Trăsături pozitive: calm, imperturbabil, pașnic, de încredere, adaptabil, eficient, bun la suflet, 

echilibrat, imparțial, diplomat,  

politicos 

Trăsături negative: încet, leneș, indiferent, pasiv, apatic, mândru, arogant, disprețuitor 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic”Paul Georgescu„Țăndărei, jud. Ialomița 

Profesor :Vasile Cătălina 

Clasa : a IX-a  

Obiectul : Istoria  

Unitatea de învăţare: Forme de organizare politică în Antichitate  

Titlul lectiei: Regatul dac 

Tipul lecţiei : mixtă 

Organizarea spaţiului de instruire şi a resurselor 

Locul de desfăşurare : Sala de clasă 

 

Obiective operaționale 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili : 

O1 - să identifice factorii care au contribuit la unificarea triburilor geto-dace 

O2 - să precizeze acţiunile de politică internă şi externă prin care Burebista a creat şi consolidat primul stat dac 

O3 - să analizeze politica externă a lui Decebal 

O4 - să înţeleagă consecinţele războaielor daco-romane  

 

Strategii didactice 

         Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia, descoperirea, aritmograf. 

        Mijloace de învăţare: tabla şi creta, hartă, manualul, documentare, fişe de lucru, laptop, videoproiector. 
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Bibliografia:  

Maria Ochescu, Istorie,  Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Didactică și Pedagogică,2008 

Gabriel I. Stan, Nicolae I. Diță, Atlas şcolar. Istoria Românilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002. 

D.Dumitrescu, L.Lazăr, F.Adăscăliței – Elemente de didactică a istoriei, Bucuresti, 2010. 

 

Desfăşurarea lecţiei 

 

 

Etapele  lecţiei 

 
 Strategia didactică 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de 

activitate 

I.Momentul 

organizatoric 

 

- organizează materialele; 

- organizează clasa, 

- creează un climat cooperant.  

-răspund cerinţelor 

profesorului 

-îşi pregătesc materialele 

necesare desfăşurării orei; 

 

Conversaţia  

  

Activitate 

frontală 

 

II.Reactualizarea 

cunoştințelor 

 

Profesorul împarte o fișă elevilor ce conține un 

artimograf  

 

Elevii completează 

aritmograful 

 

Conversația 

euristică 

Explicația 

Descoperirea  

 

Fișă de lucru 

 

Activitate 

individuală 

 

III.Captarea 

atenției 

     În orele precedente am discutat despre 

Republica și Imperiul Roman.  

Elevii sunt atenţi la profesor    

Laptop, 

videoproiector 

Activitate  

frontală 
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     Astăzi vom discuta despre crearea și 

consolidarea statului dac sub conducerea lui 

Burebista și Decebal, războaiele daco-romane și 

rolul lor în procesul de etnogeneză a poporului 

nostru. 

IV.Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Profesorul anunță tema: Regatul Dac şi obiectivele 

Profesorul scrie titlul lecției la tablă 

 

Elevii îşi notează în caiete 

tema lecției  

 

Conversația 

euristică 

Tabla , 

videoproiector, 

laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Dirijarea 

învățării 

 

Teritoriul de la nord de Dunăre este ocupat de 

triburi de traci nordici, cele mai importante fiind 

cele ale geților și dacilor, care treptat se 

organizează în uniuni tribale conduse de regi. 

În sec.I î.Hr se afirmă pe plan politic și militar 

puterea geților din zona Dunării. Acum are loc 

prima confrunatre dintre geți și romani. 

Principalele ocupaţii: agricultura, meşteşuguri, 

comerţ; 

Majoritatea caselor erau construite din lemn, pe 

fundaţii de piatră, cu una sau două camere, 

acoperite cu şindrilă sau paie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează informațiile 

în caiete 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiector, 

laptop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

- 157 - 
 

O1, O2, O3, O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetăţile dacilor (numite dava) erau construite 

cu murus dacicus (zidul dacic – piatră fasonată fără 

mortar); 

Statul geto-dac era condus de regi, cei mai 

importanţi fiind Burebista şi Decebal. 

Profesorul  împarte clasa în 5 grupe 

Grupa I-Burebista 

Grupa II- Statul dac după moartea lui Burebista 

Grupa III-Decebal 

Grupa IV- Războiul cu romanii din 101-102 

Grupa V- Războiul cu romanii din 105-106 

Profesorul explică elevilor ce au de realizat. Dupa 

finalizarea sarcinilor de lucru, profesorul 

sintetizează informațiile la tablă. 

 

 

 

 

Elevii sunt atenţi la profesor 

 

 

 

 

Elevii notează informațiile 

în caiete 

 

 

 

 

 

 

Moment de 

lectură 

Fise de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiector, 

laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

VI. Asigurarea 

feed-back-ului 

Profesorul adreseză elevilor un set de întrebări Elevii vor avea de răspuns la 

câteva întrebări din lecţie 

 

 

 

 

Activitate  

frontală 

VII.Aprecierea 

activitatii elevilor 

Sunt apreciaţi elevii care s-au remarcat în timpul 

lecţiei 

   Activitate  

Frontală 
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             A 

 R E P U B L I C A 

  D E M O C R A T I E 

     G E R U S I A  

 O C T A V I A N  

  O S T R A C I S M    

 I M P E R I U L     

 S O L O N     

    D I O C L E T I A N 

     R O M A N I Z A R E A   

    P E R I C L E  

 

 

B  

Formă de guvernământ ”treburile poporului”. 

Regim politic caracterizat prin puterea poporului. 

Sfatul Bătrânilor. 

Preia titlul de pontifex maximus. 

Metodă prin care adversarii politici, in urma votului cetățenilor sunt alugați din cetate, pe o perioadă de zece ani. 

Conducător atenian care adoptă reforma censului. 

Pune capăt anarhiei  militare. 

Proces prin care se impune civilizația romană și lb. latină popoarelor cucerite de catre romani. 

Conducător al Atenei în sec. al V-lea Î.Hr. 
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GRUPA I-BUREBISTA 

”Conform istoricului Iordanes, Burebista își începe domnia în jurul anul 82 î.Hr.Unificarea triburilor 

geto-dacice s-a terminat în jurul perioadei 60 î.Hr.-59 î.Hr. În această perioadă își mută centrul de 

putere în munții Orăștiei și capitala la Sarmisegetusa. 

Burebista a reușit unificarea triburilor geto-dace bazându-se pe o puternică forță armată care-i era 

fidelă, armata lui Burebista fiind estimată la 200.000 de oameni. Armata lui Burebista era formată din 

două categorii principale de forțe: oastea regelui, cu caracter mai mult sau mai puțin permanent și o 

oaste alcătuită din contingente conduse de fostele mari căpetenii de formațiuni politice devenite acum 

generali ai lui Burebista.  

Campaniile militare întreprinse de Burebista nu au avut caracterul expedițiilor de pradă, el nu a urmărit 

crearea unui stat mare care să fie alcătuit dintr-un conglomerat de populații, ci a urmărit întemeierea 

unui stat cu structuri omogene din punct de vedere etnic. 

  În 48 î.Hr. la Roma izbucneşte războiul civil. Burebista îi acordă ajutor lui  Pompei. 

Victoria de la Pharsalos îi revine însă lui Caesar şi Burebista “câştigă” un aprig duşman. Numai 

asasinarea lui Caesar din 44 î.Hr. a împiedicat o campanie împotriva dacilor. Burebista a fost înlăturat 

și ucis în urma unei revolte, în anul 44 î.Hr.” 

( Dan Oltean, Burebista şi Sarmizegetusa) 

Citiți cu atenție sursa de mai sus și răspundeți următoarelor cerințe: 

Precizați perioada domniei lui Burebista. 

Identificați capitala la care face referire sursa. 

Menționați pe baza sursei date, scopul expedițiilor militare organizate de Burebista. 

Menționați pe baza sursei date, o acțiune desfășurată de Burebista pe plan extern. 

 

GRUPA II- Statul dac după moartea lui Burebista 

” Regatul dac s-a destramăt în patru și mai apoi în cinci părți. Centrul din jurul Munților Orăștiei, după 

moartea lui Burebista, a rămas sub stăpânirea lui Deceneu. Urmașul lui Burebista este marele preot 

Deceneu. După acesta, puterea este deținută de Comosicus. În primul secol creștin este menționat 

regele Scorylo. El este regele  dacilor in perioada 28-69. Lui îi urmează Duras, in timpul căruia dacii 

intră în conflict cu romanii.  În acest context, Duras îi cedează puterea lui Decebal.” 

(Maria Ochescu, Istorie,  Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Didactică și Pedagogică,2008) 

 

Citiți cu atenție sursa de mai sus și răspundeți următoarelor cerințe: 

Precizați pe baza sursei date, evoluția statului dac după moartea lui Burebista. 

Identificați  pe baza sursei date, urmașii lui Burebista. 

 

GRUPA III-Decebal„cel puternic” sau „cel viteaz” 

 „A ajuns la conducerea ţării în anul 87, într-o perioadă în care Dacia se afla sub ameninţarea armatelor 

romane. Puterea i-a fost cedată de bunăvoie, de către regele Duras, iar decizia a permis astfel 

reorganizarea şi întărirea statului dac. Decebal ar fi fost fiul regelui Scorilo. Decebal, regele dacilor, 

era priceput în ale războaielor şi iscusit la faptă, ştiind când să năvălească şi când să se retragă la timp, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Iordanes
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fort%C4%83re%C8%9Be_dace_din_Mun%C8%9Bii_Or%C4%83%C8%99tie
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meşter în a întinde curse, viteaz în luptă, ştiind a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a scăpa cu bine 

dintr-o înfrângere: pentru cari lucruri el a fost mult timp un potrivnic de temut”(Dio Cassius ). 

În vremea lui Decebal, regatul dac a cuprins Transilvania, Banatul, Oltenia, centrul şi sudul Moldovei, 

fiind considerat mai puternic şi mai bine organizat, decât în vremea regelui Burebista, chiar dacă era 

mai puţin întins. Capitala era la Sarmizegetusa Regia, în Munţii Orăştiei.  

Regele dac a avut mai multe războaie cu romanii, printre care cele cu generalii Cornelius Fuscus, 

Tettius Iulianus. Deși înfrânt  în ultimul conflict de către romani, Decebal a încheiat în anul 89 o pace 

avantajoasă cu împăratul Domițian, devenid client la Romei, regatul său beneficiind de subvenţii din 

partea Romei, care a trimis în Dacia ingineri constructori şi instructori militari, astfel încât ţara să se 

poată dezvolta şi organiza”.  

(„Dacia lui Decebal”. Dacia.ro.) 

Citiți cu atenție sursa de mai sus și răspundeți următoarelor cerințe: 

Precizați, pe baza sursei date, anul venirii la conducerea statului dac a lui Decebal. 

Precizați, pe baza sursei date, calitățile militare ale lui Decebal. 

Identificați, pe baza sursei date, o deosebire în ceea ce privește organizarea statului lui Burebista/ 

Decebal. 

Menționați, împăratul roman la care face referire sursa dată și o acțiune întreprinsă de Decebal cu 

acesta. 

 

Grupa IV-Războiul cu romanii din 101-102 

  ”Extinderea maxima a Imperiului Roman este asigurată de noul Împărat Traian. După 

trei ani de pregătiri la 25 martie 101 Traian pleacă din Roma pentru a intra în Dacia în fruntea a 13-14 

legiuni în total 150000 de soldați. La Tapae se dă o nouă bătălie, una sângeroasă pentru ambele tabere. 

Decebal atacă garnizoanele de la sudul Dunării ceea ce îl face pe Traian să ducă jumatate de armata sa  

dincolo de fluviu, însă gheața este subțire si mulți soldați se îneacă, planul fiind compromis. Primăvara 

anului 102, aduce începerea unei noi campanii romane în care Maximus o ia prizonieră pe sora lui 

Decebal odată cu luarea cetății Costești, ceea ce îl va face pe Decebal să meargă personal la Traian 

care deși aflat la poalele capitalei dacice acceptă pacea în schimbul căreia îl obligă pe regele dac să 

predea toți soldații și meșterii romani și să dărâme zidurile cetăților. Traian îl angajează pe Apollodor 

din Damasc să construiască vestitul pod de la Drobeta, adună armata, Decebal recurge la acțiuni 

similare încălcând termenii în care s-a încheiat pacea. 

(„Dacia lui Decebal”. Dacia.ro.) 

Citiți cu atenție sursa de mai sus și răspundeți următoarelor cerințe: 

Precizați numele impăratului roman la care face referire sursa dată. 

Identificați, pe baza sursei date, motivul incheierii păcii din 102 și condițiile impuse. 

 

 

Grupa V-Războiul cu romanii din 105-106 

  ”La 4 iunie 105, Traian pleacă din nou de la Roma. Romanii intra în Dacia pe trei căi: Tapae, 

pasul Vulcan și pasul Oituz. După multe lupte în munți, armata romană reusește să treacă de trupele 

dacilor și ajung la poalele capitalei dacice Sarmizegetusa. Deși dacii rezistă eroic țn incinta cetății, în 

http://www.dacia.co.ro/dd.html
http://www.dacia.co.ro/dd.html
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urma unei trădări, orașul nu poate rezista fără apa care venea prin conductele tăiate de romani. Decebal 

cu câteva căpetenii se retrag spre nord-est pentru o regrupare dar, el este gasit și se sinucide. Ca un 

detaliu, soldații romani au ucis un taraboste dac, căruia i-au luat capul și mâna dreaptă, aflând mai 

târziu că l-au prins pe marele rege. Capul său a fost dus la Roma și aruncat pe scările Forumului.  

Conflictul se încheie în 106, iar Dacia devine colonie romană, din care Imperiul va lua aurul necesar 

pentru a se redresa financiar Astfel, deși capitala coloniei este Sarmizegetusa Ulpia Traiana, cel mai 

important oraș din teritoriu este Apullum, oraș prin care trece aproape întreaga cantitate de aur ce ia 

drumul vestic. ” 

(„Dacia lui Decebal”. Dacia.ro.) 

Citiți cu atenție sursa de mai sus și răspundeți următoarelor cerințe: 

Precizați, pe baza sursei date, evenimentul care are loc la 4 iunie 105. 

Precizați, pe baza sursei date, motivul  retragerii lui Decebal 

Precizați, pe baza sursei date, importanța orașului Apullum 

 

 

Schița lecției 

 

Teritoriul de la nord de Dunăre este ocupat de triburi de traci nordici, cele mai importante fiind cele 

ale geților și dacilor, care treptat se organizează în uninuni tribale conduse de regi. Statul geto-dac era 

condus de regi, cei mai importanţi fiind Burebista şi Decebal. 

Burebista (82-44 î.Hr.)  

Ajutat de marele preot Deceneu a unit triburile geto-dace din interiorul şi din afara arcului carpatic 

formând un stat întins cu nucleul în Munţii Orăştiei şi capitala la Sarmizegetusa. Pe plan extern, s-a 

amestecat în războiul civil roman dintre Cezar şi Pompei, sprijinindu-l pe cel din urmă. Conflictul 

roman a fost câştigat de Cezar, care a plănuit o răzbunare la adresa regelui geto-dac, dar aceasta nu a 

mai avut loc întrucât în anul 44 î. Hr. ambii au fost asasinaţi. După moartea lui Burebista, statul dac se 

împarte în mai multe regate mai mici. La conducerea acestora, s-au remarcat: Deceneu, Comosicus, 

Scorylo, Duras, Decebal.  

Decebal (87-106 d.Hr.) 

Calități  militare: era priceput în ale războaielor şi iscusit la faptă, știa când să atace si când să se 

retragă,meşter în a întinde curse, viteaz în luptă. A refăcut unitatea statului dac, dar acesta nu mai era 

la fel de întins ca pe vremea lui Burebista. Decebal a avut conflicte cu generalii romani Cornelius 

Fuscus (87) şi Tettius Iulianus (88). În urma celui de-al doilea conflict, deşi învins, datorită contextului 

extern, Decebal încheie o pace avantajoasă cu împăratul roman Domiţian, în urma căreia regele dac 

devine „client al Romei”. Regatul său beneficiind de subvenţii din partea Romei, care a trimis în Dacia 

ingineri constructori şi instructori militari, astfel încât ţara să se poată dezvolta şi organiza. Ruşinea 

acestei păci va fi ştearsă de împăratul Traian, care va porni un conflict cu geto-dacii în anul 101. 

Extinderea maximă a Imperiului Roman este asigurată de noul Împărat Traian, care la 25 martie 101 

pleacă din Roma. Lupta are loc la Tapae, una sângeroasă pentru ambele tabere. 

Pentru a-l îndepărta pe Traian din Dacia,  Decebal face o diversiune: atacă garnizoanele de la sudul 

Dunarii ceea ce îl face pe Traian să ducă jumatate de armata sa  dincolo de fluviu, însă gheața este 

subțire si mulți soldați se îneacă, planul fiind compromis. 

http://www.dacia.co.ro/dd.html
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La începutul anului 102, sora lui Decebal este luată  prizonieră, odata cu pierderea  cetatii Costești. În 

aceste condiții, Decebal îi cere lui Traian pace, ce prevedea condiții umilitoare pentru statul dac.  

Obligațiile lui Decebal:să predea toti soldatii si mesterii romani, să  dărâme zidurile cetatilor, să se 

retragă din teritoriul cucerit. 

La 4 iunie 105, Traian pleacă din nou de la Roma. Armata romană reusește să treacă de trupele dacilor 

și ajung la poalele capitalei dacice Sarmizegetusa. În urma unei trădări, Decebal cu câteva căpetenii se 

retrag spre nord-est pentru o regrupare dar, el este găsit și se sinucide.  

Conflictul se încheie în 106, iar Dacia devine colonie romană. 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

                 Propunător: Mesaroșiu Corina-Georgiana 

Școala Gimnazială Poplaca-Sibiu 

 

 

 DISCIPLINA- Limba și literatura română 

 SUBIECTUL:  Sobieski și românii de Costache Negruzzi- Caracterizarea personajului 

TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare 

CLASA: a VI-a   

 

 Competenţe generale: 

– Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

     – Redactarea textului scris de diferite tipuri; 

– Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

  

 Competenţe specifice: 

 – Rezumarea unor texte cu grade diverse de dificultate; 

 – Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe margine unor texte diverse; 

 – Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite. 

  

 Obiective operaţionale: 

– să prezinte oral rezumatul operei Sobieski și românii de Costache Negruzzi, cu accent pe 

momentele subiectului; 

     – să încadreze personajul într-o anumită categorie umană, pe baza trăsăturilor socio-psiho-  

morale ale acestuia, aşa cum reies din text; 

     – să motiveze evoluția personajului principal; 

     – să-și exprime un punct de vedere argumentat vizavi de protagonistul operei literare și de 

problemele cu care acesta se confruntă. 

 

  Strategii didactice:                                                       

Metode şi procedee: conversaţia, descoperirea, brainstormingul, problematizarea, pălăriile 

gânditoare, jurnalul reflexiv. 

Forme de organizare: activitatea frontală și activitatea individuală și activitate pe grupe. 

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualul, caietele elevilor, opera literară, tabla.  

 

 Bibliografia utilizată: 

- Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 

1999; 

- V. Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj – 

Napoca, 2002; 

- Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Editura didactică și pedagogică, Bucureşti, 

2018. 

  

 Durata: 50 de  minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Nr 

Crt. 

 

Etapele 

lecţiei 

 

Conţinutul învăţării 

Strategia didactică  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de învăţă- 

mânt 

Forma 

de 

organi- 

zare 

 

1. 

Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

 Se vor asigura condiţiile necesare 

unei defăşurări optime a activităţii: 

se asigură liniştea, se notează 

absenţii și se pregătesc materialele 

didactice. 

Conversaţia  Activita- 

te 

frontală 

Observa- 

rea 

sistemati-

că 

 

2. 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

(10 min.) 

 

 

Se cere elevilor să povestească opera 

literară Sobieski și românii, 

identificând pe cât posibil și 

momentele subiectului. 

 

Conversaţia Fişe de 

lectură 

Activite- 

te 

frontală 

Chestio- 

narea 

orală 

3. Captarea 

atenţiei 

(5 min.) 

Profesorul notează pe tablă 

sintagma ,,caracterizarea 

personajului” și le cere elevilor să 

îşi amintească elementele care 

contribuie la caracterizarea unui 

personaj. 

Profesorul va nota la tablă 

elementele de construcție a unui 

personaj și modalitățile de 

caracterizare a acestuia, pe măsură  

ce elevii le vor preciza. 

Brainstor-

mingul 

 

 

 

Tabla 

Caietele 

elevilor 

Activita- 

te 

frontală 

Orală 

 

Analiza 

răspunsu- 

rilor 

4. Anunţarea 

titlului lecției 

şi a 

obiectivelor 

(1min.) 

Profesorul anunţă elevilor titlul 

lecției llecţiei și prezintă obiectivele  

urmărite pe înțelesul acestora.  

Expunerea Tabla, 

caietele 

elevilor 

Activita-

te 

frontală 

Observa- 

rea 

sistemati-

că 

5. Dirijarea 

procesului de 

învăţare 

(25 min.) 

Profesorul le prezintă elevilor  

sarcina de lucru- caracterizarea lui 

Sobieski, regeel Poloniei. 

Elevii vor realiza caracterizarea 

personajului folosindu-se metoda 

pălăriilor gânditoare.  

Elevii vor încadra personajul în 

tipologia corespunzătoare, vor 

identifica trăsăturile fizice și 

morale, trăirile personajului, 

Conversaţia 

Problematiza-

rea 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru cu 

citate din 

critica 

literară 

 

Tabla 

 

Activita- 

te 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsu- 

rilor 
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evoluția acestuia și relațiile cu 

celelalte personaje, menționând și 

modalitățile de caracterizare. De 

asemenea vor indica scenele-cheie 

din operă și vor face o comparație 

între personajul lui Costache 

Negruzzi și un alt personaj dintr-o 

operă literară studiată. 

Colectivul de elevi va fi împărțit în 

șase grupe conform fiecărei pălării 

gânditoare. Fiecare grupă va primi 

câte o fișă de lucru, iar în urma 

rezolvării sarcinilor de lucru își va  

desemna un raportor care va 

prezenta în fața clasei  produsul 

final. (Anexa 1) 

 

 

 

Metoda 

Pălăriile 

gânditoare 

 

 

 

Activita-

te pe 

grupe 

6. Atingerea 

performanţei 

şi asigurarea 

feedback-ului 

(7 min.) 

Elevii vor răspunde în scris, pe 

caiete, la următoarele întrebări: 

1. Ce idee abordată ţi s-a părut 

interesantă? 

2. Ce dificultăţi ai întâlnit pe 

traseu? 

Feedback-ul elevilor îi oferă 

profesorului posibilitatea de a-şi  

îmbunătăţi stilul de predare-

învăţare-evaluare în viitor. 

 

Munca 

independentă 

 

Jurnalul 

reflexiv 

Caietele 

elevilor 

Activita-

te 

individu-

ală și 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

  (1 min.) 

 

 

Tema pentru acasă: 

Redactați un text  în care să  

caracterizați personajul literar Ion 

Sobieski, utilizând informațiile 

identificate în cadrul orei. 

Explicația 

Conversația 

 Activita-

te 

individua

-lă 
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(ANEXA 1) 

Fișă de lucru 

 

 

 

Pălăria albă → informează 

 

1. Care sunt informațiile oferite despre personajul literar Ion Sobieski? 

 

2. Ce relație are acesta cu celelalte personaje ale textului? 

  

3. Cum sunt obținute aceste informații? 

 

Fișă de lucru 

 

 

  

Pălăria roşie → spune ce simte despre... 

 

1. Ce simți în legătură cu comportamentul și limbajul personajului? 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

Pălăria galbenă → gândește pozitiv! 

  

 

1. Care sunt calitățile prin care se distinge personajul literar Ion 

Sobieski? 

 

2. Se deosebește de alte personaje ale textului? Dar de alte personaje literare întâlnite în  

 

celelalte opere literare studiate? Care sunt trăsăturile care îl diferențiază? 

 

 

 

 

Fișă de lucru 
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Pălăria neagră → identifică greşelile! 

 

1. Care sunt defectele personajului literar Ion Sobieski? 

 

2. Ce fel de conflict trăiește acesta? 

 

3. Care sunt scenele-cheie care anticipează  conflictul? 

 

 

Fișă de lucru 

  

 Pălăria albastră → clarifică 

 

1. Precizați mijloacele de caracterizare a personajului literar Ion Sobieski. 

2. Textul literar surprinde  portretul fizic, sau  portretul moral al 

personajului? Justificați-vă răspunsul pe baza citatelor din opera literară.   

 

 

 

Fișă de lucru 

  

        Pălăria verde → generează idei noi. 

  

Realizați un catren despre personajul Ion Sobieski, incuzând și trăsături 

ale acestuia. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

168 
 

PROIECT DIDACTIC 

LECȚIA DELTA DUNĂRII 

Profesor: Crișan Alina-Ioana 

Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos/Alba 

 

Clasa: a VIII-a 

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina: Geografie 

Unitatea de învățare: Relieful României 

Subiectul lecției: Delta Dunării 

Tipul lecției: predare-învățare-evaluare 

Durata lecției: 50 minute 

Competenţe generale : 

Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice; 

Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic; 

Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă; 

Competenţe specifice : 

Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând termeni 

geografici; 

Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi 

Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice; 

Activități de învățare: 

localizarea Deltei Dunării şi a celor patru limite ale sale pe harta fizică a României, în condiţiile 

utilizării Harții din Drive-ul comun- google doc, a manualului digital; 

descrierea modului de formare a Deltei Dunării, în conditiile utilizării google site 

https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo47mXzdk7Pn55i/p/1O9IJ8nB3RgW7rgJgDG6af5

KjPsR-c2PL/edit 

identificarea a cel puţin cinci aspecte specifice ale Deltei Dunării utilizând  manualul digital  și 

videoclipul https://www.youtube.com/watch?v=cjqN1Ti93kU 

localizarea a cinci grinduri, cele trei braţe ale Dunării pe baza hărţii Deltei Dunării din manual digital. 

 

 

Strategia didactică 

 Resurse procedurale: 

https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo47mXzdk7Pn55i/p/1O9IJ8nB3RgW7rgJgDG6af5KjPsR-c2PL/edit
https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo47mXzdk7Pn55i/p/1O9IJ8nB3RgW7rgJgDG6af5KjPsR-c2PL/edit
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metode şi procedee: explicaţia, analiza, problematizarea, conversaţia, utilizarea aplicațiilor google 

pentru educație (google site, google doc, google forms, google meet, google classroom). 

forme de organizare : frontal, individual 

b) Resurse materiale: 

mijloace de învăţământ: calculatorul, internetul, RED-uri, manualul digital, diverse aplicații educative 

(google site, google doc, google forms, google meet, google classroom). 

Moment organizatoric (3 min):   

Activitate desfășurată sincron folosind  platforma G Suit for Education. 

Lucru sincron: aplicația https://meet.google.com/ 

Toată lumea a primit link-ul și acceptul pentru a intra în videoconferință; întreb dacă are cineva 

probleme de conexiune, cu microfonul sau camera; se aduce la cunoștintă elevilor că sesiunea va fi 

înregistrată și se cere acceptul acestora; când începe înregistrarea elevii sunt rugați să-și scrie numele 

în chat-ul aplicației, pentru a face prezența. 

Captarea atenției : 

Întrega lecție se desfășoară pe site-ul https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo4-

7mXzdk7Pn55i/p/1O9IJ8nB3RgW7rgJgDG6af5KjPsR-c2PL/edit 

Captarea atenției se face prin  vizionarea unei succesiuni de  fotografii postate pe acest site. 

 

Anunțarea temei și a competențelor specifice (2 min): după vizionarea fotografiilor elevii sunt invitați 

să recunoască unitatea de relief care urmează a fi predată. Primesc o Harta  fizică a României în google 

doc, document ce este comun,  unde elevii trebuie să recunoască unitatea de relief și vecinii. 

Dirijarea învățării: 

Elevii vor viziona filmulțul cu tema: Delta Dunării 

https://www.youtube.com/watch?v=cjqN1Ti93kU, iar la final vor răspunde la întrebări: 

Cum s-a format Delta Dunării? 

https://meet.google.com/
https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo4-7mXzdk7Pn55i/p/1O9IJ8nB3RgW7rgJgDG6af5KjPsR-c2PL/edit
https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo4-7mXzdk7Pn55i/p/1O9IJ8nB3RgW7rgJgDG6af5KjPsR-c2PL/edit
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Care sunt factorii care au contribuit la formarea Deltei Dunării? 

Ce sunt grindurile, exemple de grinduri? 

Care sunt cele trei brațe principale ale Deltei? Ce caracteristici au fiecare? 

Cu ajutorul informațiilor de pe site , vor nota in caiet schița lecției. 

Fixarea cunoștințelor se va realiza folosindu-se de manualul digital, 

https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo4-

7mXzdk7Pn55i/p/118wu4c1Yzsqi_613WSYEfDfpmFDuLMW5/edit  postat pe site, pentru a 

răspunde la următoarele  cerințe: 

Analizează imaginea de mai sus și harta de mai jos și explică faptul că doar aproximativ 80% din 

suprafața Deltei Dunării aparține României. 

Analizează harta de mai sus și identifică tipurile de grinduri existente în Delta Dunării. Numiți 

principalele grinduri marine și continentale. 

Feed-bakul se realizează prin vizionarea unui material cu curiozități din Delta Dunării https://esti-

curios.ro/delta-dunarii-curiozitati/  și rezolvarea unei fișe de lucru. 

Evaluarea constă în rezolvarea unui test realizat în google forms. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpYSpih2e7Q9jrYRQ_t4uDRhuyG6zK6lJoa5a33NTd

TLQNJg/viewform 

Concluzii: 

       În esenţă, metoda instruirii asistată de calculator oferă accesul comod şi eficient la informaţiile şi 

cunoştinţele cele mai noi, este o metodă nouă şi eficientă de predare, învăţare şi evaluare a 

cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă. Cu ajutorul resurselor T.I.C, elevii dobandesc 

cunoștințe de bună calitate, ce sunt integrate în memoria de lungă durată, procesul de învățare devenind 

mult mai intuitiv, atractiv și dinamic. 

       Prin specificul său geografia, ca disciplină de studiu, impune folosirea metodelor didactice 

interactive (metoda descoperirii, a demonstraţiei, conversaţia euristică, aplicaţiile practice individuale 

sau în grup). Utilizarea acestor metode, concomitent cu tehnologiile informaționale, contribuie la 

dobândirea unor competențe cognitive dar în egală măsură şi la conştientizarea faptului că un bun 

utilizator al noilor tehnologii are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională 

ulterioară. 

 

Bibliografie: 

https://esti-curios.ro/delta-dunarii-curiozitati/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cjqN1Ti93kU 

https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo4-7mXzdk7Pn55i/p/118wu4c1Yzsqi_613WSYEfDfpmFDuLMW5/edit
https://sites.google.com/d/1LoPsjJkKAfUu4b4SPo4-7mXzdk7Pn55i/p/118wu4c1Yzsqi_613WSYEfDfpmFDuLMW5/edit
https://esti-curios.ro/delta-dunarii-curiozitati/
https://esti-curios.ro/delta-dunarii-curiozitati/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpYSpih2e7Q9jrYRQ_t4uDRhuyG6zK6lJoa5a33NTdTLQNJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpYSpih2e7Q9jrYRQ_t4uDRhuyG6zK6lJoa5a33NTdTLQNJg/viewform
https://esti-curios.ro/delta-dunarii-curiozitati/
https://www.youtube.com/watch?v=cjqN1Ti93kU
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https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-

a/Geografie/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-38-39 

 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Geografie/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-38-39
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Geografie/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/#book/u02-38-39
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Proiect didactic 

Prof. Rusu Maria Mihaela 

Școala  Gimnazială Nr.1, Suceava 

 

 DATA:  

           UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 1, Suceava 

           CLASA: I  

           ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

           DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului (M.E M.)             

           UNITATEA TEMATICĂ: Minte sănătoasă în corp sănătos. Adunarea și scăderea în concentrul 0-

31, fără trecere peste ordin. 

           TEMA LECȚIEI: Adunarea și scăderea în concentrul 0-31 

           TIPUL LECȚIEI: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor             

           FORMA DE REALIZARE : activitate integrată  

       SCOPUL ACTIVITĂȚII:  Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor privind algoritmul de 

calcul oral și scris la adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-31, în vederea formării deprinderilor 

și priceperilor de calcul matematic și dezvoltării operațiilor gândirii. 

 

   Competențe specifice : 

 Matematică și explorarea mediului 

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-31, recurgând frecvent la numărare;  

1.5. Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 

0-31; 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice(termen, sumă, total, diferență,<, >, =, +, ) în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme;  

Comunicare în limba română  

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un  mesaj rostit cu claritate; 

     2.4.  Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes și încredere în sine; 

Dezvoltare personală 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate; 

Muzică și mișcare 

2.1. Cântarea în colectiv și în grupuri mici a cântecelor, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE: 

Pe parcursul lecției toți elevii vor fi capabili : 

O1- să efectueze operații de adunare și scădere în concentrul 0-31; 

O2 - să utilizeze corect  terminologia specifică operațiilor de adunare și scădere: termen, sumă, total, 

diferență,  mai mare, mai mult, mai mic, mai puțin; 

O3 - să rezolve probleme  pe baza analizei logice a acestora (judecata problemei); 

O4 - să compună  probleme care presupun operația de adunare sau scădere. 
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     STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee : conversația , explicația, exercițiul, problematizarea, jocul didactic, munca 

independentă; 

Mijloace didactice : tabla, markere, planșe didactice, videoproiectorul,  fișe de lucru, jetoane, creioane 

colorate. 

MODURI DE ORGANIZARE:  

frontal,  individual  

RESURSE:  

Umane: 32 elevi 

Temporale:  45 min 

Spațiale: sala de clasă 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

 

Gheorghe Dumitriu- "Proiectarea și modelarea activităților didactice", Bacău, 1997; 

Ioan Neacșu-" Metodica predării matematicii în ciclul primar", E.D.P., București, 1989; 

Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga "Metode interactive de grup", Editura Arves, 

2006; 

Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Matematică și explorarea mediului, EDP, 2017 

Gheorghe Roșeț, Auxiliar, Editura Booklet, 2019. 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

 

Nr.  

Crt. 

 

Etapele 

 activității 

 

Conținut științific 

 

Ob. 

opera-

ționale 

Strategii didactice  

 

Evaluare 

Metode 

 și procedee 

Mijloace  

de 

învățământ 

Moduri de 

organizare 

 

 

1. 

 

 

 

 

 Moment  

organizatoric 

 

          

        

          Asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării activității . 

 Pregătirea materialului didactic necesar bunei 

desfășurări a activității.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Conversația 

  

 

 

 

Frontal 

Capacitatea 

elevilor de a 

se pregăti 

pentru 

activitate 

 

 

2. 

 

 

 

3 

 

 

 

 Captarea 

atenției 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Marioneta Planeta Pământ le prezintă copiilor 

musafirii de la fermă, Găina Adina și Găina 

Sofica( anexele 1 și 2), care aduc cu ele termenii 

matematici. 

 

 

Se verifică tema de acasă, calitativ și cantitativ. 

Se poartă o discuție recapitulativă despre 

operațiile de ADUNARE și SCĂDERE: 

Cum se numesc numerele care se adună?( 

TERMENI) 

Cum se numește rezultatul adunării?( suma 

sau total) 

Cum se numește primul termen al scăderii?( 

descăzut) 

Al doilea termen?( scăzător) 

 

   

 

 

O.2 

   

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expunerea 

 

 

Marioneta 

Planșe 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj oral 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

sesiza 

terminologia 

matematică 
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Cum se numește rezultatul scăderii?( rest sau 

diferență) 

Ce operație ne indică expresiile: cu...mai 

mare, mărește cu..., adaugă?( adunare) 

Ce semn folosim pentru operația de scădere?( 

minus) 

 

individual 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

  Anunțarea  

temei și a  

obiectivelor 

 

           Se anunță elevii, că astăzi vor recapitula 

adunarea și scăderea numerelor naturale în 

concentrul 0-31, fără trecere peste ordin. 

  

 

Conversația 

  

 

Frontal  

Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj 

oral..  

 

 

5.        

 

 

Dirijarea 

recapitulării și 

sistematizării 

cunoștințelor 

    Se pornește demersul didactic de la efectuarea 

unei operații de adunare folosind suport intuitiv( 

anexa 3) 

    Se vor rezolva oral exerciții și probleme 

insistând pe terminologia matematică: 

-găsește numărul cu 6 mai mic decât 10; 

-mărește numărul 11 cu 8; 

-Ana are 5 timbre, Alex are cu 4 mai multe. Câte 

timbre are Alex? 

Se împart fișe de lucru ce conțin un traseu pe 

care Puiu îl parcurge în căutarea căsuței sale ( 

anexa 4) 

Trebuie să-l ajutăm! 

( se rezolvă sarcinile și la flipchart, în paralel cu 

fișa)  

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Conversația 

 

 

exercițiul 

 

munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă cu 

traseul 

Puiului 

Fișe 

individuale 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

răspunde la 

întrebări. 

 

 

 

Capacitatea 

de a aplica 
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 O3 

 

 

 

 

   O4  

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

Planșă 

markere 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

algoritmul de 

calcul. 

 

 

. 

 

 

Capacitatea 

de a rezolva 

problema. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 Colorarea unui desen reprezentând Planeta 

Pământ, respectând codul culorilor rezultatelor 

obținute, efectuând operații de adunare și 

scădere.( anexa 6) 

 

 

O5 

   

Conversația 

Exercițiul 

Munca 

independentă 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

individual 

 

Capacitatea 

de a calcula 

corect și de a 

respecta 

codul 

culorilor. 

7. 

 

 

Asigurarea  

retenției și  

transferului 

 

 Se desfășoară jocul wordwall cu ajutorul 

videoproiectorului. 

Elevii vor rezolva exercițiile din spatele unor 

numere pe care ei le aleg. 

 

  Interpretarea unei melodii cunoscute: 

Matematica 

 

 

 

 

 

Conversația 

Jocul didactic 

Video-

proiector 

Individual  

Frontal 

Capacitatea 

de a rezolva 

exerciții 
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8. 

 

 

Încheierea  

activității 

 

       Se fac aprecieri asupra modului de 

participare la lecție al elevilor. 

Se comunică tema pentru acasă. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația  

 

 

  

Frontal 
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                                       2. Află  suma numerelor 12 și 4.        

1.Calculează: 

11+13=        26-  3= 

14+14=        15-10= 

                                                                                                         4. Află numărul cu 7 mai mare decât 10; 

21; 2; 12 

 

 3. Încercuiește rezultatul corect:                                             

 

14+14= 24  ,26  ,28 

13-12=  1 , 2 , 3 

15+11=25  ,26  ,28 

                                                                                                                           6.Efectuați: 

                                                                                                                                13+                 21-            

19+              15- 

5.Folosind numerele 13,  12, 4,  25, calculează:                                                    2                  10               

10                 3 

                                                                                                                                                                                               

______                 _______               _______                _______             

 

Suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr;  ........................ 

Diferența dintre numerele impare; .............................................. 

Suma dintre numerele pare; ............................................... 

 

                                                                                    7.Bunica are 14  găini, 3  curci și 2 rațe. 

                                                                                                    Câte păsări are 

bunica?________________________________ 

                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

Anexa 5 – Calculează și colorează respectând culoarea rezultatelor obținute. 
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PROIECT DIDACTIC – LECȚIE MIXTĂ 

Pașcalău Aurelia 

Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș 

                                             

 

COMPONENTA INTRODUCTIVĂ 

Date de identificare 

Şcoala:  

Profilul/specializarea:  

Propunător:  

Obiectul: Modul I –  MARKETINGUL AFACERII – Clasa a XI-a 

Unitatea de învăţare: OPORTUNITĂŢILE DE MARKETING  

      Subiectul lecţiei: Macromediul firmei   

II. Componentele lecţiei 

 Tipul lecţiei: Lecţie mixtă 

Obiectivul fundamental: Formarea de priceperi şi deprinderi privind evaluarea factorilor externi ai 

agentului economic. 

Obiective operaţionale (competenţe specifice): La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

Să identifice componentele mediului extern al intreprinderii; 

Să evalueze factorii externi ai agentului economic; 

Să identifice constrângerile asupra activităţilor de marketing a agentului economic; 

Să interpreteze relaţiile firmei cu mediul extern şi factorii evoluţiei pieţei interne şi externe. 

Strategia didactică: 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire, expunerea, 

observarea sistematică 

Forme de organizare a lecţiei: Activităţi frontale şi pe grupe de elevi 

Mijloace de învăţământ: tablă, fişe de documentare, fişe cu sarcini de lucru, videoproiector. 

              Surse informaţionale:   

           Marketingul afacerilor – Manual clasa a XI-a, Suzana Ilie, Cristina Tanislav, Cătălin Poştovei, 

Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006 

Marketingul afacerii – Manual clasa a XI-a, Valentina Capotă, Florica Popa, Cristina Ghinescu, 

Editura ArtAkademos, Bucureşti, 2006 

Marketing – Manual clasa a XI-a, Victor Danciu, Editura Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2001 

Marketing – Manual pentru licee economice, administrative şi de servicii şi şcoli postlicceale, Nicolae 

Pop, E.D.P. Bucureşti, 1994 

Marketing – Laurenţiu Anghel, Tiberiu Dăneţiu, Daniel Serbănică, Editura All Educaţional, Bucureşti, 

2001 

COMPONENTA DESCRIPTIVĂ 

Scenariul didactic (desfăşurarea lecţiei) 

Evenimentele 

instruirii 

(Etapele) 

Activitatea profesorului 

(Predarea/evaluarea) 

Activitatea elevului 

Învăţarea/autoevaluarea 

Durata Obs. 

I. Moment 

organizatoric 

Salutul. Răspund la salut.  
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Verific prezenţa, ţinuta elevilor, materialele 

necesare şi notez absenţii. 

Urmăresc pregătirea elevilor pentru lecţie. 

Îşi pregătesc cele necesare 

lecţiei. 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

II. Verificarea 

conţinuturilor 

însuşite 

anterior 

Verific cunoştinţele acumulate din lecţia 

anterioară cu tema  „Micromediul firmei.” 

 

 

 

Care sunt elementele componente ale 

micromediului firmei? 

 

 

Cum sunt grupaţi furnizorii? 

 

 

Care sunt categoriile de intermediari? 

 

 

 

Care sunt categoriile de clienţi? 

 

 

 

 

 

Care sunt categoriile de public? 

Reactualizează 

cunoştinţele anterioare 

referitoare la elementele 

componente ale 

micromediului firmei. 

R: Firma, furnizorii, 

intermediarii, clienţii, 

concurenţii şi categoriile 

de public. 

R: Furnizori de bunuri şi 

lucrări, de forţă de muncă 

şi de servicii. 

R: Comercianţii, firmele 

de distribuţie, prestatorii 

serviciilor de marketing şi 

intermediarii financiari. 

R: Consumatorii, 

utilizatorii industriali, 

comercianţii, instituţiile, 

pieţe guvernamentale şi 

internaţionale. 

 

R: Organismele financiare, 

mijloacele mass-media, 

organele de stat, cetăţeneşti 

şi publice locale, 

personalul propriu, 

prescriptorii şi liderii de 

opinie. 

 

10 min 

 

III. Enunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

ale lecţiei 

Anunţ tema lecţiei „Macromediul firmei” 

iar pentru captarea atenţiei, sensibilizarea şi 

trezirea interesului elevilor, aceştia sunt 

informaţi asupra obiectivelor urmărite şi se 

formulează sarcini de lucru pentru obţinerea 

performanţei 

 

Se orientează după 

interesele sugerate şi se 

concentrează asupra temei 

şi obiectivelor. 

 

 

1 min 

 

IV. 

Comunicarea 

noilor 

cunoştinţe 

Scriu titlul lecţiei pe tablă. 

Organizez activitatea de învăţare şi asigur 

descoperirea noului conţinut. 

MACROMEDIUL FIRMEI 
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(formarea 

deprinderilor)  

Macromediul este format din ansamblul 

factorilor care acţionează indirect asupra 

activităţii firmei şi implicit asupra 

micromediului firmei.  

Mediul economic cuprinde ansamblul 

elementelor care compun viaţa economică a 

firmei. Aceasta determină volumul şi 

structura ofertei şi cererii de mărfuri, nivelul 

veniturilor precum şi preţurile în rândul 

concurenţei. 

Este reprezentat de următoarele elemente: 

Veniturile 

Structura cheltuielilor consumatorilor 

Dezvoltarea umană 

Costurile 

Infrastructura economică 

Factorii monetari şi financiari 

 

Mediul cultural include instituţiile şi 

factorii care definesc o societate, 

conferindu-i un sistem propriu de valori, de 

tradiţii, norme şi obiceiuri ce generează un 

anumit comportament etic, moral şi cultural 

pentru toţi membrii săi.  

Limba 

Religia 

Obiceiuri de consum 

Educaţia 

Mediul demografic este exprimat cu 

ajutorul următoarelor elemente: 

Rata natalităţii 

Mărimea şi structura populaţiei 

Gradul de urbanizare 

Mediul tehnologic presupune cunoaşterea 

de elemente referitoare la: 

Brevete de invenţii recente 

Activităţi de cercetare 

Inovaţii recente 

Noi tehnologii 

Mediul juridic  este format de structurile 

sociale ale societăţii, forţele politice ce 

acţionează şi de raporturile stabilite între 

acestea. Este reprezentat de: 

 

 

Elevii sunt atenţi la 

explicaţiiile profesorului 

privind componentele 

macromediului firmei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului 

privind componentele 

macromediului firmei. 

 

 

Participă la discuţii  

Reţin explicaţiile 

suplimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 
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Tratate internaţionale 

Legi, decrete 

Reglementări cu privire la concurenţă 

Legi privind protecţia mediului, a muncii 

Legi antimonopol 

Legi privind zile şi sărbători legale. 

Structura forţei de muncă 

Mediul natural este format din ansamblul 

resurselor naturale care sunt necesare 

desfăşurării activităţii firmei.  

Poluarea aerului şi a apei, efectul de seră, 

criza materiilor prime, creşterea energiei 

sunt probleme majore cu care se confruntă 

omenirea. 

Elevilor li se va prezenta un studiu de caz 

unde vor avea de precizat componentele 

micromediului şi macromediului. Acest 

studiu este redat în Anexa nr.1.  

După rezolvarea studiului de caz discută 

împreună cu elevii care sunt elementele 

componente ale micromediului şi 

macromediului firmei. Corectează, dacă 

este cazul, răspunsurile greşite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii primesc fişa de lucru 

şi vor trece la rezolvarea 

sarcinii de lucru solicitată. 

Aceştia vor trece în tabel 

componentele 

micromediului şi 

macromediului firmei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

V. Fixarea şi 

sistematizarea 

conţinuturilor 

predate 

Profesorul clarifică, sintetizează şi fixează 

cunoştinţele prin comunicare cu elevii. 

Face aprecieri generale şi individuale. 

Comunică ideile şi opiniile 

lor 

 

5 min 

 

VI. Explicaţii 

pentru 

continuarea 

învăţării acasă 

Profesorul distribuie fişe de lucru în care 

elevii vor avea de rezolvat un aritmogrif 

unde vor descoperi 15 cuvinte legate direct 

mediul extern al firmei. 

Indică modul de lucru. 

Ascultă, pun întrebări 

Notează cu precizie 

 

2 min 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 

STUDIU DE CAZ 

 

Librăria X din Beiuş a fost înfiinţată în anul 2020 şi are ca principal obiect de activitate vânzarea de 

cărţi. Cărţile sunt cumpărate fie de la edituri, fie de la depozite de cărţi din Bucureşti (care sunt 

angrosiştii în acest domeniu). Transportul se realizează cu maşina firmei. Cărţile mai pot fi livrate şi 

cu ajutorul firmelor de curierat rapid. 
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MACROMEDIUL 
FIRMEI

MEDIUL 
ECONOMIC

MEDIUL 
CULTURAL

MEDIUL 
NATURAL

Librăria dispune de un spaţiu în centrul municipiului, dotat cu curent electric, telefon, fax, apă curentă, 

încălzire centrală. Angajaţii au fost căutaţi cu ajutorul Agenţei Judeţene de ocupare a forţei de muncă. 

Publicul ţintă este alcătuit din persoane de toate vârstele din municipiu şi din judeţ. Librăria are 

concurenţi în Oradea (Casa cărţii, Diverta şi Elixir). 

Promovarea este realizată prin intermediul presei locale, a radiourilor locale şi a posturilor de 

televiziune. Librăria are relaţii bune cu Camera de Comerţ şi Industrie, şcolile din municipiu şi judeţ, 

OPC. Librăria are cont deschis la Trezorerie şi la Banca Transilvania. 

Populaţia din municipiul Beiuş şi judeţul Bihor se menţine relativ constantă în ultimii ani. Se 

înregistrează creşteri semnificative de vânzări în perioada Crăciunului, a Paştelui şi la sfârşitul anului 

şcolar. Guvernul României susţine cu bani dotarea bibliotecilor şcolare, lucru ce a impulsionat 

vânzările de cărţi. Librăria a achiziţionat aparat POS, lucru ce a dus la creşterea uşoară a vânzărilor, 

cumpărătorii putând plăti şi cu cardul. În zonă sunt în plin avânt firme cu capital străin, lucru ce a dus 

la o creştere a veniturilor populaţiei şi la scăderea ratei şomajului. 

Se cere: 

Identificaţi componentele mediului extern al librăriei X prezente în textul de mai sus. 

Prezentaţi-le schematic.  

 

 

 

 

MICROMEDIUL 

Componente Exemple 

Clienţi Persoane de toate vârstele 

 

Furnizori De servicii (curent electric, telefon, apă, 

încălzire centrală), AJOFM, Edituri, presa 

locală, radio local şi posturi TV 

Concurenţi Casa cărţii, Diverta, Elixir 

 

Intermediari Depozite de cărţi, firme de curierat rapid 

 

Categorii de public Banca Transilvania, Camera de Comerţ şi 

Industrie, şcoli, OPC, Trezorerie 

MACROMEDIUL Mediul demografic Populaţia se menţine numeric 

 

Mediul cultural Cumpărarea de cărţi cu ocazia Crăciunului, 

Paştelui, sfârşitului de an şcolar 

Mediu juridic Legi care conferă oportunităţi 

 

Mediul tehnologic Aparat POS 

 

Mediul economic Creşterea veniturilor şi reducerea şomajului 
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FIŞĂ DE LUCRU 

 

Rezolvă următorul aritmogrif. Găseşte 15 cuvinte care sunt legate direct de mediul extern al firmei. 

M I C R O M E D I U C I 

A P O L I T I C T I B P 

C I N T E R M E D I A R 

R E C U L T U R A L N E 

O J U R I D I C N L C S 

M C R E P P R S F I A C 

E T E H N O L O G I C R 

D T N Q T C N C P E S I 

I A T F U R N I Z O R P 

U R I F I R M A A I O T 

S N A T U R A L I C P O 

D E M O G R A F I C I R 

Rezolvare: 

MICROMEDIU 

POLITIC 

INTERMEDIAR 

CULTURAL 

JURIDIC 

TEHNOLOGIC 

FURNIZOR 

FIRMA 

NATURAL 
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DEMOGRAFIC 

MACROMEDIU 

CONCURENTI 

SOCIAL 

BANCA 

PRESCRIPTOR 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

187 
 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

CUM A FOST ALES BRADUL, POM DE CRĂCIUN? 

 

Prof. înv.preşcolar Zamfir Cristina 

Grădiniţa nr.1 Voluntari, Ilfov 
 

NIVEL I 

TEMA DE STUDIU: Cum a fost,este şi va fi pe Pământ? 

TEMA PROIECTULUI:Tema înafara proiectului 

SUBTEMA: Din străbuni lăsate -Moş Crăciun 

TEMA ZILEI: ,,Cum a fost ales bradul,  Pom de Crăciun?” 

TIPUL ACTIVITĂŢII:consolidare şi verificare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: activitate integrată 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual. 

DURATA: 1 zi 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător; 

Stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia prin consolidarea deprinderii de exprimare orala, 

exersarea deprinderilor practice si dezvoltarea gustului estetic; 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

ADP:Întâlnirea de dimineaţă:,,Scrisoare de la Moş Crăciun” 

          Tranziţii: Joc de mişcare: Renii veseli”;,,Mergem precum Moş Crăciun”(euritmie) 

                          Cântece :,,Astăzi s-a născut Hristos”;Moş Crăciun cu plete dalbe”;Săniuţa” 

          Rutine: Servim micul dejun-exersarea unor deprinderi de autoservire şi igienico-     

                         sanitare.    

ALA 1: Ştiinţă-,,Aşază tot atâtea podoabe câte îţi indică cifra” 

               Sarcini de lucru:-să numere corect în limitele 1-6; 

                                            -să raporteze corect cantitatea la număr şi invers; 

               Material didactic:panou, cifre, jetoane cu steluţe, globuri, clopoţei. 

              Arta:,,Bradul împodobit”-pictură 

              Sarcini de lucru:-să picteze respectând conturul dat (brad împodobit)şi culoarea  

                                          adecvată; 

                                         -să păstreze un aspect îngrijit al lucrării; 

                                         -să utilizeze corect instrumentele de lucru; 

             Material didactic: acuarele, pensule, fişe de lucru. 

             Construcţii:,,suport pentru brad” 

             Sarcini de lucru:-să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere, utilizând                    

                                         ambele mâini; 

                                         -să îmbine armonios formele în scopul construirii suportului  

                                          pentru brad; 
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                                        -să coopereze pentru realizarea temei propuse; 

              Material didactic: cuburi de plastic. 

              Biblioteca:,,Decorăm bradul cu semne grafice” 

              Sarcini de lucru:-să traseze semne grafice în interiorul bradului” 

              Material didactic: creioane, fişe de lucru. 

ADE: DLC:,,Cum a fost ales bradul pom de Craciun?”-povestirea educatoarei (prezentare  

 power-point). 

DOS:,,Bradul de Crăciun”-aplicaţie 

ALA 2:,,Împodobim bradul grupei ascultând colinde”. 

              Sarcini de lucru:-să coopereze în vederea împodobirii bradului grupei; 

               Material  didactic: brad, podoabe pentru brad, calculator . 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 (O1) să urmărească cu atenţie şi interes imaginile concentrându-se asupra conţinutului şi a acţiunii 

personajelor; 

(O2) să răspundă la întrebări utilizând propoziţii clare şi corecte din punct de vedere gramatical; 

(O3) să povestească conţinutul cu ajutorul imaginilor de pe panou urmârind succesiunea evenimentelor; 

(O4) să denumească materialele şi ustensilele puse la dispoziţie, mânuindu-le cu atenţie şi combinându-

le în vederea realizării temei propuse; 

(O5) să decoreze cât mai original bradul folosindu-se de materialul pus la dispoziţie; 

(O6) să comunice liber exteriorizând emoţii şi sentimente. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: povestirea,vizionarea, jocul, metoda ciorchinelui, turul galeriei, conversaţia, 

explicaţia. 

Mijloace de învăţământ: scrisori; CD; calculator; imagini; carton duplex; panou; fişe de lucru; insigne; 

jetoane cu steluţe, clopoţei, globuri; material mărunt pentru aplicaţie: brad, steluţă, globuri, hârtie 

creponată de diferite culori, vată, lipici simplu şi cu sclipici; brad artificial, podoabe pentru brad. 

Material bibliografic: 

Revista învăţământului preşcolar şi primar 3-4/2013; 

Revista :,,Draga mea educatoare”1/2013; 

Didactica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa, Cornelia Ştefănescu, Editura Terra-

Focşani,2009; 

Metode interactive de grup, Editura Arves . 

SCENARIUL ZILEI 

            Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă în care copiii au posibilitatea de a-şi împărtăşi 

ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie.  

Noutatea zilei: ,,Astăzi este o zi specială pentru că avem oaspeţi.”(va veni un trimis al moşului care vrea 

să vadă cât sunteţi de cuminţi şi isteţi). 

Salutul se va realiza prin tehnica comunicării rotative. 

Dezvoltarea empatiei:,,Sunteţi bine?” 

Concluzia: ,,Dacă voi sunteţi bine şi eu sunt bine!” 
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..Eu astăzi sunt veselă pentru că…..” 

,,Voi cum sunteţi?” 

,,Este cineva trist?” 

Are cineva emoţii?” 

Activitatea de grup: se stabileşte ziua săptămânii, calendarul naturii, prezenţa copiilor. 

Surpriza zilei: La uşă bate cineva. Deschid uşa să văd cine este şi găsesc un coş (scrisori de la Moş 

Crăciun, materialele didactice, recompense).Voi scoate din coş o scrisoare şi o voi citi. În urma citirii 

scrisorii se va purta o discuţie despre Sărbătoarea Crăciunului, apoi copiii vor interpreta cântecul 

,,Astăzi s-a născut Hristos” 

     Este momentul când le voi stârni curiozitatea spunându-le că Moş Crăciun  şi cu mine le-am pregătit 

câteva surprize. Se va executa un joc de mişcare ,,Renii veseli ”.Voi prezenta o parte din cadourile pe 

care le-a pus Moş Crăciun în coş si le voi spune ce trebuie să facă cu ele după care se trece la activitatea 

pe centre de interes, pe versurile cântecului ,,Moş Crăciun cu plete dalbe”. 

     După terminarea sarcinilor de la centrul ales, la început, se vor putea roti ,se vor putea orienta spre un 

alt centru în care îşi doresc să lucreze imitând ,,mersul lui Moş Crăciun”.Se vor face aprecieri cu privire 

la interesul manifestat pentru activitate. 

Rutine: ,,Hai copii în pas vioi/Câte unul, câte doi/Ne suim în sănioară/Către baie  

ne-ndreptăm/Pe mâini ca să ne spălăm/Micul dejun să-l luăm. 

   Se va trece la activitatea pe domenii. Le captez atenţia printr-o convorbire despre Bradul de Crăciun şi 

scot din coşul trimis de Moş Crăciun un CD. Voi povesti copiilor ,,Cum  fost ales  bradul  pom de 

Crăciun” ajutată fiind de  prezentarea power-point. Apoi le voi adresa  un set de întrebări şi în funcţie de 

răspunsurile copiilor se va completa cu imagini  ciorchinele  astfel reconstituindu-se firul povestirii. 

Câţiva copii (2-3)vor încerca să povestească ajutându-se de imaginile succesive ale ciorchinelui, apoi 

voi amesteca imaginile iar ei va trebui să le aşeze la locul lor. După ce ciorchinele va fi iarăşi aranjat 

copiii vor cânta ,,O, brad frumos” .Se vor face aprecieri cu privire la interesul şi participarea copiilor la 

activitate.Trecerea la următoarea activitate, DOS se va face cântând ,,Săniuţa”.Aici copiii vor avea de 

împodobit bradul (aplicaţie) cât mai original folosindu-se de materialele puse la dispoziţie de Moş 

Crăciun. Se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor.Se vor face aprecieri globale şi individuale asupra 

activităţii timp în care voi mai găsi ceva în coşul de la Moş Crăciun, insigne de ,,Ajutor al lui Moş 

Crăciun “care vor fi împărţite copiilor şi încă o scrisoare. 

     La finalul zilei copiii vor împodobi bradul grupei ascultând colinde, brad care va fi folosit la serbare 

unde va veni şi Moş Crăciun. 
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DEMERS DIDACTIC 

 

Evenimentul  

didactic 

                              

 

                            

Conţinut 

ştiinţific 

                

                 Strategii didactice 

     

 

     Evaluare 
Metode şi 

procedee 

Mijloace Forme de 

organizar

e 

1.Moment 

organizatoric 

Asigurarea unui 

climat 

educaţional 

favorabil,în 

concordanţă cu 

tema săptămânii. 

Se amenajează 

sala de grupă,se 

pregăteşte 

materialul 

didactic, se 

organizează 

grupa de copii. 

    

2.Captarea 

atenţiei 

Le voi spune 

copiilor că în 

drum spre 

grădiniţă m-am 

întâlnit cu un 

spiriduş care mi-

a dat pentru ei un 

coş din partea lui 

Moş Crăciun.Voi 

scoate din coş o 

scrisoare de la 

Moşul şi o voi 

citi. 

conversaţi

a 

Coş 

Scrisoare de la 

Moş Crăciun 

Frontal Participă la 

conversaţie 

3.Reactualizare

a cunoştinţelor 

Conform scrisorii 

lui Moş Crăciun, 

copiii vor trebui 

să îndeplinească 

cât mai bine  

sarcinile pe care 

le vor avea în 

ziua respectivă 

pentru a deveni 

ajutorul moşului. 

Se va executa un 

joc de mişcare 

,,Renii veseli”. 

Voi scoate câteva 

cadouri din coş 

(materiale) şi le 

conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de lucru 

Acuarele,pensul

e, 

Jetoane cu 

globuri 

,steluţe,clopoţei 

Cifre, panou 

Cuburi de 

plastic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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voi spune 

copiilor ce 

trebuie să facă cu 

ele.Se va trece la 

activitatea pe 

centre de interes 

cântând ,,Moş 

Crăciun cu plete 

dalbe”. La 

centrul 

,,Bibliotecă “ 

copiii vor decora 

bradul cu semne 

grafice; la 

,,Artă”vor picta 

bradul 

împodobit; la 

,,Ştiinţă”vor 

şseza atâtea 

podoabe cât arată 

cifra iar la 

,,Construcţii” vor 

construi suport 

pentru brad. 

4.Anunţarea 

temei şi 

obiectivelor 

Îi întreb pe copii 

ce ştiu ei despre 

bradul de 

Crăciun-că este 

tot timpul anului 

verde, că are 

formă de 

triunghi,că se 

împodobeşte cu 

podoabe de 

Crăciun, că Moş 

Crăciun le pune 

cadourile sub el. 

-Dar de ce a fost 

ales el pom  de 

Crăciun ştiţi?”-

NU 

 

conversaţi

a 

 frontală  
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5.Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

Mă uit prin coşul 

de la Moş 

Crăciun  şi 

găsesc un CD 

.Oare ce este pe 

acest CD? 

Voi povesti 

ajutată de 

imaginile power-

point ,,Cum a 

fost ales bradul 

pom de 

Crăciun?” 

Voi scoate un 

panou şi voi 

încerca să 

reconstitui 

povestea 

urmărind şirul 

evenimentelor.V

oi pune întrebări 

copiilor şi în 

funcţie de 

răspunsurile lor 

voi completa 

ciorchinele cu 

imagini 

sugestive. 

-Ce sărbătorim 

de Crăciun? 

-Cine venea să-I 

aducă daruri lui 

Isus? 

-Unde se 

odihneau oamenii 

în drumul lor 

spre Isus? 

-Ce s-a gândit 

palmierul să-I 

ducă în dar lui 

Isus? 

-Dar măslinul? 

-Dar bradul ? 

-Cine a trecut pe 

lângă brăduţ şi l-

a văzut supărat? 

-Ce a făcut 

îngeraşul? 

Câţiva copii (2-3) 

vor încerca să 

conversaţi

a 

 

 

vizionarea 

povestirea 

 

 

 

metoda 

ciorchinelu

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

copiilor 

 

 

 

jocul 

Calculator, 

CD-prezentare 

power-point 

 

 

 

 

 

 

Imagini ,panou 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 

orala 

 

 

Vizionează 

imaginile 

prezentate în 

timp ce 

ascultă 

povestirea 

 

 

 

Ascultă 

întrebările 

adresate şi 

formulează 

răspunsuri în 

propoziţie 

 

 

 

Formativă-

orală 

Povestesc 

cronologic 

evenimentele

. 

Reconstruies

c  ciorchinele 

ţinând seama 

de 

cronologia 

evenimentelo

r 
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povestească şi ei 

ajutaţi fiind de 

imaginile  de pe 

panou,după care 

voi schimba locul 

imaginilor iar 

copiii vor trebui 

să refacă 

ciorchinele,să 

aşeze imaginile 

în ordinea 

întâmplării 

evenimentelor.Va

i ce bucurie,au 

reuşit şi vor 

interpreta 

cântecul ,,O brad 

frumos”.Se vor 

face aprecieri 

.Trecerea la 

activitatea DEC 

se va face 

interpretând 

cântecul,,Saniuţa

”. 

 

6.Obţinerea 

performanţei 

Copiii sunt 

invitaţi să ia 

fiecare câte un 

coşuleţ din coşul 

trimis de Moş 

Crăciun.Se va 

intui materialul. 

-Ce aveţi voi în 

coşuleţ? 

Dupâ 

identificarea 

materialului 

copiii vor 

executa mişcări 

de încălzire a 

muşchilor mici ai 

mâinii. Se vor 

explica sarcinile 

dar le cer copiilor 

să împodobească 

bradul –aplicaţie 

cât mai original, 

să fie cât mai 

creativi.Pentru a 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

turul 

galeriei 

 

 

 

Coşuleţe,brăduţi

, 

Tulpină,steluţă, 

Globuri,hârtie 

creponată,vată, 

Lipici,carton A4 

colorat 

frontală  

 

 

Ascultă 

sarcina de 

lucru 

 

 

Evaluare prin 

probe 

practice 
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face asta trebuie 

să se folosească 

de tot  materialul 

trimis de Moş 

Crăciun. 

La sfârşitul 

activităţii se 

realizează o 

expoziţie cu 

lucrările copiilor. 

7.Feed-back-ul 

şi evaluarea 

performanţelor 

Se va face o 

scurtă 

conversaţie cu 

privire la 

activitatea de 

astăzi ,după care 

mai găsesc în 

coşul trimis de 

Moş Crăciun încă 

o scrisoare.O 

citesc şi împart 

copiilor 

recompense: 

insigne- 

,,Ajutorul lui  

Mos Crăciun”. 

conversaţi

a 

Scrisoare, 

Recompense 

frontal Participă la 

conversaţie 

8.Încheierea 

activităţii 

La finalul zilei, 

copiii vor 

împodobi bradul 

grupei ascultând 

colinde şi 

aşteptând ca Moş 

Crăciun să vină 

la serbare şi să le 

aducă cadouri. 

   Aprecieri 

individuale 
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Proiect didactic 

 
                                            Prof. dr. Dumitrică Elena-Delia, Școala Gimn. „Tudor Mușatescu”, Pitești 

                                                                                       Prof. Sprâncenea Gabriela, Liceul Tehnologic 

Vedea 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul: Subiectul exprimat și neexprimat 

Clasa a VIII-a 

Tipul lecţiei: actualizare 

Durata: 50 minute 

Scopul lecției: Sistematizarea noţiunilor despre subiectul exprimat însuşite de elevi; formarea 

deprinderilor de a se exprima corect în limba română 

 

Competențe vizate: 

Generale: 

1. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

2. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

 

 Specifice: 

Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură; 

Analiza elementelor de dinamică a limbii prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, 

lexic și semantică prin raportare la limbile moderne; 

Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare. 

 

Obiective operaționale 

Cognitive:  

          O1: să prezinte definiţia subiectului;    

    O2: să precizeze felul subiectelor;  

    O3: să identifice, în exemple date, părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul; 

    O4: să fie capabili să dea exemple de subiecte exprimate prin diferite părţi de vorbire; 

          O5: să-şi argumenteze răspunsurile, folosind un limbaj corespunzător, dovedind însușirea 

corectă a  cunoştinţelor; 

Afective: O1’: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei; 

                                                          O2’: să participe cu interes la activitate 

Psihomotorii  O1’’: să utilizeze corect materialele auxiliare 

 

              2.  Strategia didactică 

a) Metode şi procedee: analiza gramaticala, conversaţia, jocul didactic,  exerciţiul, muncă 

independentă 

b) Mijloace de învăţământ: dispozitivul electronic, manual, fişe de lucru, caietul elevului; 

           c) Forme de organizare a activităţii: on-line; activitate colectivă, activitate individuală  

        BIBLIOGRAFIE:   



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

196 
 

               - ,,Limba şi literatura română’’ , manual de clasa a VIII-a, Florentina Sâmihăian, Sofia 

Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș , editura Art Klett SRL, Bucureşti, 

2020; 

              - „Limba și literatura română-Caietul elevului”, clasa a VIII-a, Florentina Sâmihăian, Sofia 

Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș , editura Art Klett SRL, Bucureşti, 

2020; 

               - ,,Metodica predării limbii şi literaturii române’’, Valeriu Marinescu, ed. Fundaţiei 

România de  mâine, Bucureşti, 2002; 

                - ,,Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română’’– 

învăţământ primar şi gimnazial, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002 

          -  ,,Introducere în Metodica studierii limbii şi literaturii române’’, - Nicolae Eftenie, ed. Paralela 

45, 2001 

          -  ,,Gramatica prin joc’’,  Elena Simionică, Fănica Bogdan, ed. Polirom, 1998 

          -  ,,Exerciţii gramaticale pentru examenele de admitere”, Nicolae Pârvulescu, Ed. Sibiu, 

Craiova  

 

Scenariul didactic 

 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei 

T
im

p
 

Conţinutul învăţării Strategia didactică Evaluare 

Metode 

şi 

proced

ee 

Mijloace 

de 

învăţămâ

nt 

Forma 

de 

organiza

re 

1 Moment 

organizatoric 

1’ Se asigură condiţiile 

necesare defăşurării 

optime a activităţii: 

verificarea conexiunii. 

 

Conver

sa-ţia 

  

Activitat

e 

frontală 

 

2 Verificarea temei 

scrise şi a 

cunoştinţelor 

anterior însuşite 

2’ Profesorul verifică tema 

prin sondaj 

 

Conver

sa-ţia 

 

Exerciţ

iul 

 

 

 

 

 

 

Activitat

e 

frontală 

 

 

formativă 

frontală 

orală 
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3 Captarea atenţiei 2’ Captarea atenţiei se face  

printr-un  joc didactic. 

Fiecare elev alcătuiește o 

propoziție în care 

substantivul propriu 

care-i reprezintă numele 

să îndeplinească funcția 

de subiect. Aceste 

propoziții sun verificate 

și analizate de profesor și 

de colegi.   

Conver

sa-ţia 

 

Jocul 

didacti

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat

e 

frontală 

 

 

frontală 

orală 

4 

 

Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

propuse 

1’ Profesorul anunță 

subiectul lecției și o parte 

din obiective. 

 

 

 

 

  

Conver

sa-ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat

e 

frontală 

 

5 Dirijarea    

învățării 

 

 

30’ - definiţi   subiectul 

exprimat 

- precizaţi de câte feluri 

pot fi  subiectele; 

-precizaţi prin ce părţi de 

vorbire se exprimă. 

Elevii notezaă în caiet 

clasificarea subiectelor și 

situațiile de comunicare 

în care sunt identificate 

subiectele exprimate și 

neexprimate.  

Elevii rezolvă exerciţii 

privind identificarea și 

Exercit

iul, 

 

conver

sa-ţia 

euristic

ă, 

explica

ția, 

demon

s- 

trația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat

e 

individu

ala 

 

 

formativă 

 

 

 

scrisă  

 

 

Profesoru

l 

supravegh

ează 

munca 

tuturor 

elevilor în 

rezolvare

a 

sarcinilor 

de lucru. 
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analiza subiectelor în 

diferite  enunţuri la 

pagina 78, în manual. 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

Realizarea 

 feed-back-ului 

 

Tema 

 

 

 

 

Aprecierea și 

notarea 

10’ 

 

 

2’ 

 

 

 

 

2’ 

Se rezovă exercițiile de 

la pagina 79 din manual. 

 Elevii vor termina acasă 

ex. de la pagina 79 din 

manual. 

 

Profesorul apreciază 

răspunsurile corecte și 

gradul de implicare a 

elevilor. 

exerciți

ul 
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Proiect Didactic 

 

Prof. Înv.Primar Porfir Ionela 

Școala Gimnazială  Nr. 1 Domnița  

 

Clasa: A Iv-A                                                 

Aria Curriculară: Arte Și  Tehnologii 

Disciplina: Arte Vizuale Şi Abilităţi Practice 

Unitatea Tematică: „Cer Și Pământ” 

Tema: Macheta: Forme, Texturi – Elemente De Limbaj Plastic 

Subiectul Lecției: ,,Glasul Naturii – Delta Dunării”  

Tipul Lecţiei: Formare De Priceperi Şi Deprinderi 

Forma De Realizare: Activitate Integrată 

Scopul Lecției: Dezvoltarea Priceperilor Și Deprinderilor De A Utiliza Tehnici Combinate De Lucru 

Cu Diverse Materiale Şi Ustensile Pentru Obţinerea Lucrării Colective; Dezvoltarea Gustului Estetic, 

A Imaginaţiei Şi A Creativităţii.  

Competenţe Specifice:  

Arte Vizuale Şi Abilităţi Practice  

2.1. Valorificarea Unor Materiale Și Tehnici Adecvate, Pentru Exprimarea Clară A Unui Mesaj 

Intenționat 

2.3. Realizarea De Produse Unicat, Personalizate Și Utilizabile, În Urma Desfășurării Unor Activități 

Dominant Manuale, Creative Și Ludice 

Competenţe Specifice Integrate:  

Geografie 

4.3. Dezvoltarea Interesului Pentru Cunoașterea Și Înțelegerea Diversității Naturale Și Umane 

Muzică Și Mișcare 

3.1. Manifestarea Unor Reacţii, Emoţii, Sentimente Sugerate De Fragmente Muzicale Însoţite De 

Dans. 

Obiective Operaţionale: 

O1: Să Denumească În Mod Corect Materialele Şi Ustensilele Folosite;   

O2: Să Precizeze Etapele  De Lucru Folosind Un Limbaj Adecvat; 

O3: Să Execute Corect Operațiile Necesare Realizării Lucrării; 

O4: Să Aprecieze Lucrarea Proprie Și A Celorlalți Elevi, Respectând Criteriile Date. 

               

Strategia Didactică:  

A) Metode Şi Procedee: Conversația, Explicația, Demonstrația, Observația, Ciorchinele 

B) Materiale Și Mijloace Didactice: Hârtie Creponată, Lipici, Foarfece, Culori, Carton Colorat, 

Şablon, Suport Machetă Polistiren. 

C) Forme De Organizare: Activitate Frontală, Activitate Individuală, Activitate Pe Grupe 

Durata Lecţiei: 45 Minute 

Material Bibliografic: 

Abilităţi Practice – Ghid Metodic – Clasele I – Iv- Stan, L., Editura. Aramis, 2006; 
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Secvenţele 

Lecţiei 

 

Ob. 

 

Conţinutul Instructiv-Educativ 

Strategia Didactică 

Evaluare Metode Şi 

Procedee 

Moduri De 

Organizare 

Material 

Didactic 

 

1. Moment 

Organizatoric 

 

 

 

 

*Asigur  Condiţiile Necesare Unei Bune Desfăşurări A 

Lecţiei. 

 

 

 

   

 

2.Reactualizarea 

Cunoștințelor 

Anterioare  

 

 

 

 

 

   

* Discut Cu Elevii Despre Lucrările Realizate Anterior 

Utilizând Ca Tehnică De Lucru:  Pictura Pe Suport 

Ceramic – ”Vaza” 

 

*Conversaţia 

 

*Activitate 

Frontală 

  

 

3. Captarea Atenției 

 

  

* Cer Elevilor Informații Dintre Cele Prezentate La Ora 

De Geografie Referitoare La Plantele Și Animalele 

Întâlnite De Deltă. Notez La Tablă Răspunsurile 

Primite Sub Forma Unui Ciorchine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ciorchinele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Planșe 

 

 

 

 

Ari

Păsări 

Floră 

Pești  
Mamifer

e Nuferi  

Faună 
Delta 

Dunării 

Reptil

Plop  

Stuf    

Papur

Salcie 
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4. Anunţarea 

Subiectului Lecției Și 

A Obiectivelor 

Urmărite 

  

* Anunţ Elevii Că La Ora De Arte Vizuale Și Abilități 

Practice Vor Învăța Cum Să Realizăm Macheta Deltei 

Dunării Folosindu-Ne De Informațiile Prezentate La 

Ora De Geografie. Lucrarea O Vom Folosi Ulterior La 

Orele De Geografie. 

 

 

*Explicația 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

5. Demonstrarea 

Tehnicii De Lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

Repetarea Tehnicilor De Lucru Învăţate 

     Port  Discuţii Referitoare La Lucrările Realizate În 

Orele Trecute,  La Materialele Şi Tehnicile De Lucru 

Utilizate. 

 

Prezentarea Materialului De Lucru Şi Intuirea 

Acestuia 

      Se Intuiesc Materialele De Pe Băncile Elevilor 

(Hârtie Colorată, Sabloane, Foarfecă, Lipici, Scobitori, 

Bandă Adezivă, Diferite Materiale Din Natură – Stuf, 

Crenguțe Copac, Paie.) 

     Prezint Elevilor Lucrarea Pregătită Ca Model. 

 

 

 

*Observaţia 

*Conversaţia  

 

 

 

*Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

*Observaţia 

 

 

 

*Conversaţia  

*Demonstrați

a 

 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

* Hârtie 

Colorată, 

Sabloane, 

Foarfecă, 

Lipici, 

Scobitori, 

Bandă 

Adezivă, 

Diferite 

Materiale 

Din Natură 

– Stuf, 

Crenguțe 

Copac, Paie  

 

 

 

 

 

* Evaluez Capacitate 

Elevilor De A Formula 

Răspunsuri Corecte  

 

 

 *Evaluez Capacitatea 

Elevilor De A Intui 

Materialele Folosite 
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Explicarea Şi Demonstrarea Modului De Lucru 

Explic, Pe Lucrare, Etapele De Lucru: 

     1. Colorarea Elementelor Componente Ale 

Colajului: Animale, Plante; 

2. Decuparea După Conturul Desenat;  

3. Asamblarea Elementelor Decupate Pe Suportul De 

Hârtie Cu Ajutorul Scobitorilor Și A Benzii Adezive; 

4. Aplicarea Elementelor Decupate Și A Materialelor 

Din Natură Într-O Formă Proprie Pe Suportul Din 

Polistiren; 

5. Finisarea Lucrării.    

Verificarea Modului De Înțelegere A Celor 

Demostrate: 

Numesc 2-3 Elevi Care Să Enumere Etapele De Lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

*Conversaţia  

 

 

 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

*Evaluez Capacitatea 

Elevilor De A Verbaliza 

Etapele De Lucru Folosind 

Un Limbaj Adecvat 

 

6. Executarea 

Lucrării 

 

 

 

O3 

 

 

 * Anunț Începerea Activității Copiilor Și Coordonez 

Munca Acestora.  

* Lucrarea Model Va Rămâne În Câmpul Vizual Al 

Elevilor Pe Tot Parcursul Orei. Observând Lucrarea 

Model, Se Stabilesc Împreună Cu Elevii Standardele Pe 

Care Trebuie Să Le Îndeplinească Lucrarea Lor. Se 

Insistă Asupra Folosirii Corecte A Tehnicilor De Lucru 

(Colorare, Decupare, Pliere, Lipire, Asamblare).  

*Elevii Vor Fi Împărțiți În Două Echipe,  Echipa 

Zoologilor – Se Ocupă De Confecționarea Elementelor 

De Faună; Echipa Botaniștilor– Se Ocupă De 

Confecționarea Elementelor De Floră. Ambele Echipe 

 

*Exercițiul 

 

 

 

*Activitate 

Individuală 

 

 

 

*Evaluez Capacitatea 

Elevilor De A Executa 

Corect Operațiile Necesare 

Realizării Lucrării  
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Se Vor Ocupa De Asamblarea Elementelor 

Componente Și De Designul Machetei. 

* Pe Tot Parcursul Lectiei, Copiii Vor Fi Îndrumați Să 

Execute Tema, Să Adopte O Poziţie Corectă, Să Fie 

Disciplinaţi. Elevii Sunt Supravegheți Pentru A 

Respecta Pașii De Lucru; 

* Elevii Lucrează Pe Fundal Muzical, ”Țara Mea-I Un 

Colț De Rai!”  Https://Youtu.Be/Xlvqwyuyqpa  

*Cu  2-3 Minute Înainte De Epuizarea Timpului 

Aferent Activităţii Copiii Vor Fi Atenționați. 

*Anunţarea Încetării Lucrării. 

* Reformularea Pe Scurt A Obiectivelor  

-Ce Produs Aţi Realizat?  

   -Ce Tehnici Aţi Folosit? 

 

7. Evaluarea Lucrării 

 

 

 

O4 

 

O5 

 

* Elevii Fac Aprecieri În Legătură Cu Lucrările Proprii 

Şi Ale Colegilor (Cât Mai Mulţi Dintre Ei), Accentuând 

Elementele Pozitive, Dar Şi Unde S-A Greşit. 

Evaluarea Lucrărilor  Se Va Face După Următoarele 

Criterii: 

Finalizarea Lucrării; 

Corectitudinea Lucrării; 

Aspectul Estetic. 

*  Voi Încheia Cu Aprecieri Generale Şi Individuale 

Asupra Modului De Realizare A Temei.   

 

*Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

  

*Evaluez Capacitatea 

Elevilor De A Analiza Și 

Aprecia Propriile Lucrări 

După Criteriile Date. 

 

 

 

https://youtu.be/XLVQwyuYQpA
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Prof. înv. primar Neculăeş Maria 

Liceul Teoretic,,Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Callatis”Mangalia 

Clasa: Pregătitoare  A 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea de învăţare: ,,Iubesc animalele” 

Subiectul lecţiei: Numărul ṣi cifra 4 

Tipul lecţiei: mixtă 

Durata: 45 min 

Forma de realizare: integrată 

Experienţa de învăţare: alcătuirea mulţimilor din 4 elemente în vederea consolidării noţiunii  

     numărului ṣi cifrei 4; 

Discipline integrate:  

- Comunicare în limba română: poezia cifrei 4 

- AVAP: plastilină 

- Educaţie fizică: Întoarceri prin săritură la stânga și la dreapta 

Competenţe specifice: 

MEM 

1.1 Recunoaṣterea ṣi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente  

       dintr-o mulţime dată  

Obiective operaţionale: 

O1- Să recunoască numărul ṣi cifra 4 în 4-6 situaţii, pe baza materialului intuitiv; 

O2- să numere corect crescător/ descrescător  în concentrul 0-4, pe baza imaginilor suport; 

O3- Să redea numărul ṣi cifra 4 prin elementele a  2-4 mulţimi, pe baza fiṣei de lucru; 

O4- Să personalizeze cifra 4 cu 2-4 trăsături ale ursuleţului, pe baza imaginaţiei ṣi a materialului oferit ; 

 

Strategii didactice:  

Metode:   A. Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: 

                     a. metode de comunicare orală: 

                       - metode conversative: conversaţia, discuţia colectivă 

                       - metode expozitive: explicaţia, descrierea 

                  B. Metode de explorare şi descoperire: 

                       - metode de explorare directă: observarea, problematizarea  

                       - metode de explorare indirectă: demonstrarea 

                  C. Metode bazate pe acţiune: 

                      - metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţiul 

                  D. Metode activ-participative: exercițiul, jocul didactic 
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Mijloace: Mijloace informativ-demonstrative: 

reprezentări simbolice:jetoane, imagini, planşe 

Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:  

m1- text în versuri m2- planşa cu obiectivele            m3- planşa suport 

m4- fişe de lucu                               m5- imagini cu animale                         m6- iepuraş de pluṣ 

m7- sârmă pluşată 

Resurse procedurale:  

M1- conversaţia euristică M2- explicaţia   M3- demonstraţia 

M4- problematizarea M5 – exerciţiul   M6- jocul didactic 

M7- Turul galeriei 

M7- Turul galeriei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

*Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului,aprobată prin ordin al 

ministrului,Nr.3418/19.03.2013 

*CÂRJAN F., 2007, Didactica matematicii, Ed. Corint, Bucureşti; 

*Dumitru Alexandrina, Dumitru Viorel-George, ,, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul 

primar – jocuri didactice”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Secvenţele lecţiei Ob. 

op. 

Conţinutul învăţării Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

2 min 

 

 

Pregătirea elevilor pentru lecţie. 

Asigurarea climatului optim. 

    

2.  Captarea atenţiei 

5 min 

 Comunic elevilor că în clasă s-a 

strecurat un animăluţ care vrea să se 

împrietenească cu ei pentru a învăţa să 

numere.(iepuraşul) 

Se citeşte elevilor mesajul 

iepuraşului.(ANEXA 1) 

“Despre ce animal este vorba?” 

“Câţi frăţiori are iepuraşul?” 

Să privim mulţimea iepuraşilor din 

poezie! “Câţi iepuraşi sunt în total?” 

Elevii descoperă titlul lecţiei. 

M1 

M4 

m6 

 

 

 

m1 

 

frontală observarea 

comportamentului 

copiilor; 

 

aprecierea 

corectitudinii şi a 

expresivităţii 

răspunsurilor; 

3. Anunţarea temei şi 

enunţarea obiectivelor 

2 min 

 Se prezintă elevilor planşa cu obiectivele  

şi se enunţă titlul lecţiei. (ANEXA 2) 

Comunic elevilor că în această ora îşi 

vor fixa cunoştinţele cu privire la 

numărul ṣi cifra 4 ṣi  dacă vor fi atenţi şi 

activi, la sfârşitul orei vor reuşi să 

recunoască cu uṣurinţă numărul ṣi cifra 4 

în diferite situaţii, vor număra corect 

crescător ṣi descrescător până la 4, vor 

alcătui mulţimi cu 4 elemente ṣi vor 

personaliza cifra 4 cu trăsături specifice 

M2 m2 frontală observarea 

comportamentului 

copiilor 
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noului lor prieten (fular, urechi, codiţă 

etc.) 

4. Sistematizarea, 

consolidarea, fixarea  

cunoştinţelor 

asimilate anterior 

15 min 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

O3 

“Mai întâi să-i arătăm iepuraşului dacă 

voi recunoaṣteţi numărul ṣi cifra 4. 

Încercuiţi cu roṣu toate cifrele 4 care  

s-au ascuns în acest copac”(ANEXA 3) 

Activitate în perechi:din cutiuţele cu 

surprize (animăluţe), elevii vor alcătui 2-

4 mulţimi cu 4 elemente. 

 (ANEXA 7) 

Iepuraşul nostru nu ṣtie să numere! Il 

ajutăm? (ANEXA 4) 

Care este iepuraşul cel mai mic?(primul) 

Dar cel mai mare? (al patrulea). Coloraţi 

iepuraşul cel mai mare. 

Elevii rezolvă apoi ultimele cerinţe de pe 

fiṣa de lucru. 

Cei care au terminat, vor primio fisa in 

care vor gasi ex. de descompunere a nr. 

4. 

Joc dinamic “Să numărăm până la 4” 

(ANEXA 5)- în limita timpului 

disponibil 

M1 

 

M2 

 

M3 

 

 

 

M5 

 

 

 

m5 

m7 

frontal 

 

 

în perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Aprecierea 

răspunsurilor 

elevilor; 

 

 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 

Evaluare scrisă 

Autoevaluare cu 

ajutorui 

videoproiectorului 

5.Obţinerea 

performanţei 

 

10 min 

O4 Elevii vor modela cifra 4 din sârmă 

pluşată şi o vor personaliza.  

Îşi vor prezenta lucrările prin “Turul 

galeriei”.  

M7  Individual  “Turul galeriei” 

6. Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului/5 min 

 Se fac aprecieri globale şi individuale. 

Se oferă stimulente. 

  Individual 
Recompense 

individuale 
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ANEXA 1 

MESAJUL IEPURAŞULUI 

Eu sunt iepuraşul cel fricos 

Deşi sunt tare curios. 

Frăţiorii mei din zare 

Sunt 3 la numărătoare. 

Câţi suntem acum cu toţii? 

  Ştiţi voi oare? Am emoţii…. 
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           ANEXA 2 - PLANŞA CU OBIECTIVE 

   

   

 

 

 

 

 

 
    NUMĂRĂM CORECT! 

 

 
IDENTIFICĂM CIFRA 4! 

 

 
ALCĂTUIM MULŢIMI DIN 4 

ELEMENTE! 

 

 
     DECORĂM CIFRA 4! 
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Anexa 3  

Anexa 4                                             FIŞĂ DE LUCRU 

1.  Ajută-l pe iepuraş să numere ṣi scrie numerele care lipsesc. Încercuieşte al patrulea iepuraş! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 2 

 
3 

 

1 

 

7 

 

4 

 

2 

 
5 

 
8 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 
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3. Completează mulţimile cu elementele ṣi cifra corespunzătoare: 

 

 

 

   

 

 

 

4. Scrie cifra 4 în casete: 

             

 

5. Scrie vecinii nr, apoi colorează cu roşu vecinii mai mari: 

 

 

 

 

 

6. Colorează caseta cu numărul mai mare: 

 

 

 

Annex 5/ JOC : “Să numărăm până la 4!” 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

2 

 

4

4 
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Elevii vor număra pe rând până la 4 ṣi fiecare trebuie să îṣi tină minte cifra. 

“Numărul 1 să ridice mâna dreaptă sus”. 

“Numărul 2 să aṣeze capul pe bancă”. 

“Numărul 3 să pună mâinile pe genunchi” 

“Numărul 4 să se ridice în picioare”. 
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Petrovai Delia Cristina 

Școala de proveniență: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr 2 Sibiu 

                                                                                                                                                                                                   

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CSEI “NR 2“ SIBIU 

CLASA : a IV-a  

ARIA CURRICULARA: Terapie Educațională Complexă și Integrată,  

MODULUL: Terapie ocupaţională 

TITLUL ACTIVITĂȚII: Peisaj de primăvară 

MIJLOC DE REALIZARE: colaj (Tehnici combinate) 

TIPUL LECTIEI: de consolidare  de priceperi şi deprinderi 

PROFESOR EDUCATOR: Petrovai Delia Cristina 

SCOPUL : Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a utiliza tehnici de lucru cu diverse materiale şi 

ustensile. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

 

O1. Să respecte etapele de lucru în confecţionarea produsului. 

O2. Să identifice materialele de lucru primite 

O3. Să combine în mod creativ materialele pentru realizarea produsului, după propria imaginaţie. 

O4. Să realizeze corect operaţiile de lucru, respectând ordinea efectuării lor; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicația, instructajul, observația, demonstrația, nunca în 

echipă, nunca independentă, exercițiul. 

RESURSE MATERIALE: plicuri, frunze și flori din hârtie colorată, carton duplex, lipici, fișă de lucru, 

cartonaşe cu rezultate, coli de hârtie colorată,foarfece,carioci,diplome. 

RESURSE  UMANE: 8 elevi 

FORME EVALUARE: frontală, aprecieri verbale, observarea sistematică 

DURATA: 45 min.    

 

 

BIBLIOGRAFIE :  

Stan, Lucian (coord.), Abilităţi practice - ghid metodologic clasele           I – IV, Bucureşti, Editura 

Aramis, 2002; 

Terapie ocupaţională - Programă şcolară - Aprobat prin ordin al ministrului - Nr. 5234/ 01.09.2008 - 

Bucureşti, 2008; 

Muşu,I. şi Taflan, A. – „Terapie educaţională complexă şi  integrată” ; Bucureşti: Editura Pro-

Humanitate, 1997. 
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SECVENŢEL

E 

ACTIVITĂŢI

I 

 

 

OB. 

OP. 

CONŢINUTUL   INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE MIJLOAC

E 

DE       

EVALUAR

E 

Activitatea educatorului Activitatea elevilor 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

Organizatoric 

 - Asigur condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a activităţii: 

-pregătesc  materialul didactic necesar; 

 

Elevii primesc 

materialele necesare 

pentru realizarea 

lucrărilor. 

      

 

2. Captarea 

atenţiei 

 

 

 
 

Prezint următoarele ghicitori:   

 ,, Zboară-n sus, 

       Zboară-n jos, 

       Neagră este  

       De la coadă până la cioc.’’ 

( Rândunica) 

 

    ,, Colorat e ca o floare, 

       Trupul fin şi mic el are, 

       Zboară vesel pe câmpie,  

       Spuneţi, ce-ar putea să fie?’’ 

(Fluturele) 

 

    ,, Sunt micuţ şi frumuşel, 

       Din zăpadă ies niţel. 

       Sunt alb  cu codiţa verde,  

       Bucuros e cine mă vede.’’ 

(Ghiocelul) 

 

     ,,Cine aduce iar în ţară 

      Mândre păsări călătoare? 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu atenţie.  

 Elevii vor răspunde la 

ghicitori 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghicitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

probă orală 

aprecierea 

verbală 

 

răspunsurile 

la ghicitori 

şi  întrebări 
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     Îmbracă grădina în flloare 

     Şi-ncălzeşte vremea afară?’’ 

(Primăvara)  

Brainstorming (frontal) : ,, De ce vă place 

anotimpul primăvara?”sau ,, La ce vă 

găndiţi cănd auziţi cuvântul ,, primăvară 

?” 

Solicit elevii să răspundă. 

 

 

 

brainstorming 

 

 

 

tabla 

 

 

 

frontal 

 

 

aprecierea 

verbală 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

Astăzi vom  realiza lucrarea ,,Peisaj de 

primăvară” folosind tehnica colajului. 

Vom decupa după contur şi vom asambla 

prin lipire după model şi propria 

imaginaţie, utilizând toate elementele 

primite . 

Anunţ într-o formă accesibilă elevilor, 

obiectivele activităţii: să fie atenţi la 

folosirea materialelor, să respecte 

tehnicile şi etapele de lucru  şi să lucreze 

ordonat şi îngrijit. 

 

 

Elevii ascultă 

explicaţia. 

 

conversaţia 

explicaţia 

   

 

4. Dirijarea 

activităţii 

 

A)intuirea 

materialului 

şi prezentarea 

lucrării 

model 

B)Explicarea 

etapelor şi 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

OC2 

 
 

 

 

 

Prezint materialele de lucru folosite. 

Prezint lucrarea model şi antrenez elevii  

în discuţii pe marginea modelului . 

 

 

 

Explic etapele de realizare a lucrării, 

urmărind planşa model. 

  

Elevii intuiesc 

materialele din care 

este confecţionat 

colajul -model 

 

 

Elevii ascultă cu 

atenţie. 

 

Elevii repetă etapele de 

lucru necesare 

realizării lucrării. 

conversaţia 

 

observaţia 

 

 

 

explicaţia 

 

 

conversaţia 

 

 

 

planşa 

model, 

 

 

 

 

planşa 

model, 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

evaluare 

frontală 
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C)executarea 

lucrării de 

către elevi 

OC3 

 

OC4 

 

 

OA1 

 

OM1 

OM3 

 

Se formează 3 grupe, fiecare grupă având 

sarcina să realizeze câte un colaj. 

Urmăresc şi supraveghez executarea 

lucrărilor, ajut elevii la nevoie. 

 Activitatea se desfăşoară pe fond 

muzical, astfel încât elevii  să lucreze 

relaxat şi cu plăcere. 

Atrage atenţia că trebuie să se lucreze 

îngrijit şi cu atenţie la mânuirea 

materialelor. 

Ascultă explicaţiile, 

urmărind modul de 

lucru.  

Execută lucrările, 

urmărind modelul. 

Sunt liniştiţi, atenţi la 

mânuirea 

instrumentelor şi 

materialelor de lucru. 

Solicită ajutorul (dacă 

e nevoie). 

Manifestă interes 

pentru acurateţea 

lucrării.. 

explicaţia 

 

 

 

 munca în 

echipă-

exerciţiul 

practic 

 

 

 

carton 

suport 

hârtie 

colorată 

carioca 

foarfece 

 

lipici 

 

 

 

 

 

 

pe grupe 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

probă 

practică 

 

5. Analiza 

lucrărilor 

reprezentative 

 

OC5 

 

La final, toate lucrările vor fi expuse. Voi 

desemna un elev care va alege cea mai 

reuşită lucrare şi o va analiza după 

criteriile de analiză. Criteriile de analiză 

după care vor fi discutate sunt:  

-au lucrat îngrijit şi corect; 

-au respectat regulile de realizare ale 

acestei lucrări; 

--au folosit ceva original 

 

Elevul propus va alege 

o lucrare, după care o 

va analiza după 

criteriile de analiză. 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

-conversaţia 

Turul galeriei 

 

 

panou 

lucrările  

elevilor,  

 

 

frontal 

 

probă 

practică 

 

6. Fixarea 

temei 

 

 

-Ce lucrare  am realizat astăzi? 

-Ce tehnică am folosit? 

-Ce putem face cu aceste lucrări care le 

realizăm în activităţile de Terapie 

ocupaţională? 

 

Elevii răspund la 

întrebări 

 

conversaţia 

  

frontal 

 

evaluare 

frontală 

7. Încheierea 

activităţii 

 Voi face aprecieri cu privire la modul de 

lucru al elevilor. 

Elevii ascultă. conversaţia  frontal aprecierea 

verbală 

8. Curăţenie 

la locul de 

muncă 

OM2 Amintesc elevilor că trebuie să lase 

curăţenie la locul de muncă. 

Elevii fac curăţenie la 

locul de muncă. 

conversaţia   

frontal 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Petrovai Delia Cristina 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr 2 Sibiu 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: CSEI “NR 2“ SIBIU 

CLASA : a IV-a  

ARIA CURRICULARA: Terapie Educațională Complexă și Integrată,  

MODULUL: Stimulare cognitivă 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Comportament cognitiv la nivelul capacităţilor psiho-individuale / 

proceselor psihice 

TITLUL ACTIVITĂȚII: Exersăm să nu uităm! 

TIPUL LECTIEI: Consolidare și sistematizare de cunoștințe 

PROFESOR EDUCATOR: Petrovai Delia Cristina 

SCOPUL : Consolidarea tehnicilor de calcul. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1. Să stabilească soluțiile ghicitorilor prezentate. 

O2. Să rezolve exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-100, cu şi fără trecere peste ordin. 

O3. Să rezolve probleme care presupun o singură operație cu termeni multipli. 

O4. Să opereze cu termeni specifici matematicii; 

STRATEGII DIDACTICE: 

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicația, exercițiul, jocul didactic. 

RESURSE MATERIALE: tabla, plicuri, frunze și flori din hârtie colorată, carton duplex, bandă 

adezivă, fișă de lucru, cartonaşe cu rezultate, diplome. 

RESURSE  UMANE: 8 elevi 

FORME EVALUARE: frontală, aprecieri verbale 

DURATA: 45 min.    

 

BIBLIOGRAFIE :  

 

„Programa şcolară de terapie educaţională complexă şi integrată” cls. I-IV, Bucureşti   

Muşu,I. şi Taflan, A. – „Terapie educaţională complexă şi integrată” ; Bucureşti: Editura Pro-Humanitate, 

19 
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Nr. 

crt. 

Secvenţa 

didactică 

Durată 

Ob. 

Op. 

 

Activitate instructiv-educativă 

Strategia didactică  

Forme de 

evaluare 

Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

1´ 

  Se pregătesc materialele necesare pentru lecţie. Se asigură condiţii 

optime pentru desfăşurarea activităţii. Se verifică  prezenţa. 

conversaţia  frontală  

2. Captarea 

atenţiei 

8´ 

 

O1 

O2 

O3 

   Se concretizează cu ajutorul unui rebus. (ANEXA 1)  

În urma completării definiţiilor, pe coloana vericală A-B va rezulta 

cuvântul  „ghicitoare”. 

   Vor fi prezentate două ghicitori, ale căror soluţii – adunarea şi 

scăderea – vor fi identificate de către elevi. (ANEXA 2) 

 

conversația carton  

duplex 

frontală frontală 

3. Anunţarea 

temei 

1´ 

    ”Soluţiile găsite vor constitui tema activităţii. 

   ”Astăzi vom recapitula cunoştinţele pe care le-am dobândit despre 

cele două operaţii, cu ajutorul unor exerciţii şi probleme.” 

Se notează, pe tablă şi în caiete, data şi titlul lecţiei 

conversaţia 

explicația 

 

tabla 

 

 

frontală frontală 

4. 

 

 

 

 

 

Desfășurarea 

activității 

20´ 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

Elevii vor primi plicuri în care se găsesc flori și frunze. Pe acestea 

sunt scrise operații cu adunări și scăderi. Vor trebui să rezolve 

exercițiile și să le lipească într-un copac desenat pe un carton duplex. 

(ANEXA  3) 

 

 

conversaţia 

explicația 

exercițiul 

 

 

 

 

 

plicuri 

frunze și 

flori din 

hârtie 

colorată, 

carton 

frontală 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

221 
 

   

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

 

 

 

 Pentru a descoperi unul din vestitorii primaverii elevii au de rezolvat 

o fișă de lucru. Aceasta cuprinde exerciții de adunări și scăderi cu și 

fără trecere peste ordin, precum și o problemă. În partea de sus a fișei 

se află o serie de litere, fiecăreia fiindu-i arondat câte un număr. 

Printre aceste numere se regăsesc rezultatele exercițiilor de mai jos. 

Rezolvarea corectă a exercițiilor va ordona literele într-un cuvânt: 

”GHIOCEL” (ANEXA 4) 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicația 

exercițiul 

problematizare

a  

 

duplex, 

bandă 

adezivă 

 

fișă de lucru 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

Frontală 

5. Asigurarea 

feed-back-ului 

13´ 

O1 

O2 

O3 

O4 

Se va realiza prin intermediul unui tabel pe un carton duplex. 

(ANEXA 5)  

Profesorul va scrie pe prima coloană, rând pe rând, diverse operaţii de 

adunare şi scădere. Soluţiile acestora sunt trecute pe o serie de 

cartonaşe şi distribuite elevilor, ce au fost repartizaţi în prealabil în 

două grupe. 

 Sarcina fiecărei echipe este de a căuta răspunsul corect şi de a 

desemna un participant care să lipească respectivul cartonaş pe tabel.  

Exerciţiul are caracter de concurs. Câştigă echipa care a rezolvat 

corect şi rapid cele mai multe operaţii. 

conversaţia 

explicația 

exercițiul 

jocul didactic 

carton 

duplex  

cartonaşe cu 

rezultate 

bandă 

adezivă 

pe grupe Frontală 
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6. Încheierea 

activității 

2´ 

 Se fac aprecieri individuale şi colective referitoare la desfăşurarea 

lecţiei. 

Se acordă diplome fiecărui elev pentru participarea la oră.  

 diplome frontală aprecieri 

verbale 
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ANEXA 1 

 

A 

                                                    

1. 

E G A L E 

2. T R I U N G H I 

                                    3. M I N U S  

                            4. 

 

                            5. 

Z E C I L O R  

U N I T A T I L O R 

           6. 

 

           7. 

T E R M E N I  

O P T 

                    8. S U M A  

S C A Z A T O R 

                           10. D I F E R E N T A 

B 

 

 

Cum sunt numerele 26 şi 26?  

Figură geometrică formată din 3 laturi. 

Între numerele care se scad se pune semnul ................ . 

În numărul 36; 3 este cifra .................. . 

În numărul 84; 4 este cifra ...................... . 

Numerele care se adună se numesc ........................ . 

”Vecinul” mai mare al lui 7 este ........... . 

Rezultatul adunării se numeşte ........................ . 

Numărul pe care îl scazi se numeşte ..................... . 

Rezultatul scăderii se numeşte ........................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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ANEXA 2 

 

Ghicitoarea 1 

 

Calcule folositoare 

Ne ajută la-nvăţare. 

„Plus” este semnul prin care 

Grămada se face mare. 

Numerele împreună 

Socotite dau o sumă. 

Să răspundem la-ntrebare: 

Ce-operaţie este oare? 

E vorba de adunare. 

 

Ghicitoarea 2 

Întâi avem descăzut. 

El se pune la-nceput, 

Iar numărul următor 

Se numeşte scăzător. 

Diferenţa-i la final, 

Se pune după egal. 

Ştii ce e? Zi o părere! 

Operaţia de scădere. 
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ANEXA 4 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

G G A H I F L M N O E O I C 

51 35 72 60 93 47 68 80 58 50 90 84 13 65 

 

 

Calculați: 

36+48-33= 51 

90-66+36= 60 

81-32+44= 93 

76+23-49= 50 

Din suma numerelor 39 și 42 scădeți 16.    65 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................ 

La diferența numerelor 64 și 33 adunați 59.  90 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................ 

La un magazin s-au vândut 17 kg portocale, 24 kg banane și 27 kg mere. Câte kg de fructe s-au vândut 

în total?   68 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................ 
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ANEXA 5 

 

 

Operaţia Rezultatul  
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30 - 15 = 

71 – 24 = 

27 +25 = 

70 – 35 = 

44 + 21 =  

82 – 58 = 

74 – 24 = 

28 + 29 = 

56 + 34 =  

55 + 38 - 24 =            

42 + 30 - 33 = 

15 – 9 + 56 =       

28 + 16 - 34 =  

77 + 14 - 56 =          

62 – 28 + 45 =         

34 – 15 + 22 =        

27 + 65 – 36 = 

49 + 31 + 20 =       

72 – 16 + 23 =  

68 + 24 – 37 = 

54 – 45 + 33 =    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69    39 

 

10     35 

 

79    41 

 

56    100 

 

79    90 

 

15    47 

 

52    35 

 

65    24 

 

50    57 

 

55    42 
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  PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof. înv. preșc.: Dascălu Maria Roxana 

Grădinița cu P.P. Nr. 28 Ploiești, Județ Prahova 

 

NIVEL: I (grupa mică) 

TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA ZILEI: „În poienița primăverii” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare și verificare de priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: Frontală 

DENUMIREA ACTIVITĂȚII: DȘ - activitate matematică – „Ajut-o pe Albinuța Maya să numere 

!”- exerciții cu material individual 

SCOPUL ACTIVITĂȚII :  

Consolidarea cunoștințelor matematice cu privire la conceptul de număr și numerație   

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI A CUNOAȘTERII LUMII: 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat; 

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ: 

Interacțiuni cu adulții si copii de vârste apropiate 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE: 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

Activare și manifestare a potențialului creativ. 

 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI,  A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII: 

Mesaje orale în diverse situații  de comunicare; 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

DEZVOLTAREA FIZICĂ, SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ PERSONALĂ: 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și de numerație; 

Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime, lungime, volum; 

Efectuează operații de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată; 
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Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice; 

Realizează sarcini de lucru cu consecvență; 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor; 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului 

preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014; 

Gurului, I., Andreescu, L., Activitățile integrate în grădiniță. Ghid metodic, Editura Carmins, Pitești, 

2014; 

Păiș Lăzărescu, M., Ezechil, L., Laborator preșcolar. Ghid metodologic, ed. a V-a revizuită, Editura 

V&I Integral, București, 2015. 

Jeder, D., Răileanu, D., Alecsa, I., Flocea, O., Handruc, M., Vieru, D., Elemente de didactică aplicată 

în învățământul preșcolar. Metode didaactice – repere și exemplificări, Editura Didactica Publishing 

House, București, 2017. 

 

Proiect de activitate ADE 

 

Nivel de vârstă/ Grupa:  Nivel I, Grupa mică- Piticii 
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Tema anuală de studiu: “Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Domeniul experiențial: Domeniul Știință 

Tema activității: „Ajut-o pe Albinuța Maya să numere!” 

Disciplina: Activitate matematică 

Tipul activității: de consolidare 

Mijloc de realizare: exercițiu cu material individual  

Scopul activității: Consolidarea cunoștințelor matematice cu privire la conceptul de număr și 

numerație   

Obiective operaționale:  

Să grupeze jetoanele după criteriul: forma, pe baza cunoștințelor dobândite anterior; 

Să asocieze corect  numărul de elemente din fiecare mulțime cu cifra corespunzătoare; 

Să ordoneze mulțimile formate, realizând  scara numerică în limitele 1-3; 

Sa se așeze pe floarea care poartă același număr cu cel primit, pe baza exemplului oferit de educatoare. 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

Mijloace didactice: panouri decorative, jetoane, siluete, cartoane colorate.  

Forma de organizare: frontal, individual. 

Durata 15 min. 

   

Etapele 

activității 

Conținut Științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1. Captarea 

atenției 

      Se face apel la curiozitatea 

copiilor și la concentrarea 

activității psihice cognitive prin 

elementul surpriză - Albinuța 

Maya, care nu mai știe să numere 

până la 3. 

Surpriza, 

conversația 

Albinuța 

Maya 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

urmărite 

     Voi anunța copiii tema 

activității noastre: 

Dragi pitici, astăzi vom număra 

elementele din decorul de 

primăvară și vom arăta câte sunt 

din fiecare. Astfel, albinuța 

noastră poate își va aminti cum se 

numără. Vreți să o ajutăm?  

 

 

Conversația 

 

 

Decor de 

primăvară 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Pentru a reactualiza cunoştinţele 

dobândite anterior voi întreba 

despre ce am învățat: 

 

Conversația 

 

Decor de 

primăvară 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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dobândite 

anterior 

- Ce formează obiectele care sunt 

la fel/ au aceeași formă/ culoare? 

(Grămăjoare/ mulțimi) 

- Ce facem pentru a afla câte 

elemente are o mulțime? 

(le numărăm) 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite. 

3. Dirijarea 

învățării 

Mai întâi vom observa decorul 

din clasă, apoi vom număra 

elementele din care este acesta 

alcătuit. Fiecare copil va scoate 

din coșuleț 1 buburuză, 2 fluturi 

și 3 flori, așezând sub fiecare 

mulțime cifra corespunzătoare 

(1,2,3). Voi realiza același lucru 

ca și ei la tabla magnetică și voi 

verifica dacă fiecare copil a lucrat 

corect. 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

 

Flori, 

fluturi, 

gărgărițe 

din carton, 

coșulețe, 

cifre din 

carton 

Tablă 

magnetică 

Jetoane și 

cifre 

magnetice 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

Orala 

 

Verbalizarea 

acțiunilor  prin 

utilizarea unui 

limbaj adecvat 

4. Obținerea 

performanței 

Copiii închid ochii și apoi vor 

spune ce schimbări văd în decor. 

Pe rând vor apărea/ dispărea 

elemente, iar ei trebuie să  spună 

câte lipsesc. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

Plicuri și 

flori din 

carton cu 

cifre lipite 

pe ele 

 

 

Capacitatea de 

concentrare a 

atenției 

5. Evaluarea  Îi voi ruga pe cei mici să 

deschidă  plicurile de pe masă. 

Aceştia vor descoperi câte o 

floare pe care se află o cifră. 

Sarcina lor este să se așeze pe 

floarea lipită pe parchet ce are 

aceeași cifră ca şi cea din plic. 

Voi face aprecieri verbale 

individuale și generale asupra 

desfășurării activității. 

 

 

Conversația 

  

Aprecieri verbale 

6. Încheierea 

activității  

Albinuța noastră este fericită 

pentru că a reușit să numere 

florile si insectele din poieniță.  

 

Conversația Recompens

e: albinuțe 

colorate  

Aprecieri verbale 

                

,,Fram, ursul polar” după Cezar Petrescu   

PROIECT DIDACTIC 

Prof. Granciu Maria 
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Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Năsăud 

 

CLASA: a III-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

UNITATEA TEMATICĂ: ,,În lumea sunetelor și a culorilor” 

DISCIPLINA: Limba și literatura română  

TIPUL LECŢIEI: integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: ȘN, EC, AVAP 

DURATA: 45 minute 

 

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  

Limba și literatura română: 

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil; 

2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu; 

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare; 

3.3.Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia; 

4.4. Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate /trăite; 

4.5. Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a  unor idei. 

 

Educație civică: 

1.3. Explorarea grupurilor mici şi a regulilor grupului; 

2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele; 

 

Științe ale naturii: 

1.1.Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii; 

 

Arte vizuale şi abilităţi practice: 

1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare; 

2.1.Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de 

lucru adecvate. 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

consolidarea cunoștințelor referitoare la textul ,,Fram, ursul polar” după Cezar Petrescu; 

dezvoltarea unor procese psihice precum memoria, gândirea, atenția, imaginația; 
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educarea unor trăsături pozitive de caracter : perseverență, independență, spirit de inițiativă și 

colaborare. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

COGNITIVE: 

Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 

OC1 – să citească corect, fluent, expresiv textul ,,Fram, ursul polar” după Cezar Petrescu; 

OC2 – să identifice varianta corectă de răspuns, în cadrul jocului propus, în urma vizionării unui 

filmuleț; 

OC3 – să formuleze răspunsuri și întrebări pe baza textului lecturat;  

OC4 – să rezolve sarcinile de pe fețele cubului pe baza cunoștințelor anterioare; 

OC5 – să completeze corect cvintetul pe baza indicațiilor primite; 

OC6 – să redacteze un text respectând indicațiile primite; 

 

AFECTIVE: 

Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 

OA1 – să identifice situații, întâmplări personale pentru emoțiile indicate; 

OA2 – să redea în cuvinte proprii importanța unor relații de prietenie între diferite persoane sau între 

oameni și necuvântătoare; 

 

PSIHOMOTORII: 

Pe parcursul și la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 

OP1 – să coloreze drumul ursului spre prada sa favorită; 

OP2 – să scrie corect cuvinte, propoziții, texte păstrând poziția corectă a corpului în bancă. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

I.Metode/tehnici/ procedee: problematizarea, conversația, explicația, exercițiul, explozia stelară, 

cvintetul, cubul, eseul de 5 minute. 

II.Mijloace didactice: manual, caiete, fişe de lucru, videoproiector, calculator, creioane colorate, 

videoclip. 

III. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

 

EVALUARE: 

I.Metode /instrumente: chestionare orală, observare curentă 
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II.Forme de evaluare: evaluare curentă 

III.Instrumente de evaluare: aprecieri verbale 

Etape/ 

Secvențe

le 

activități

i 

Ti

mp 

alo

cat 

O

b 

o

p. 

 

Conținutul instructiv- educativ 

Strategii didactice Evaluare 

Metod

e și 

proce

dee 

Mijlo

ace 

didac

tice 

Form

e de 

orga

nizar

e 

Form

e de 

evalu

are 

Meto

de de 

evalu

are 

 

Moment 

organiza

toric 

 

2 

mi

n 

  

Voi asigura condițiile necesare 

optimei desfășurări a lecției: 

pregătesc materialul didactic 

necesar, stabilesc ordinea în sala de 

clasă. 

 

conver

sația 

 

manu

ale  

caiete 

 

fronta

lă 

 

 

 

 

Verifica

rea 

temei de 

casă 

 

2 

mi

n 

 

 

 

   Voi verifica tema de casă a 

elevilor din punct de vedere calitativ 

și cantitativ. 

    Voi face aprecieri asupra 

modului de rezolvare a exercițiilor 

pe care le-au avut ca temă. 

 

conver

sația 

 

explic

ația 

 

 

manu

ale 

 

caiete 

 

fronta

lă 

 

indivi

duală 

 

evalu

are 

curen

tă 

 

chesti

onare 

curen

tă 

 

obser

vare 

curen

tă 
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Crearea 

motivați

ei 

specifice 

 

5 

mi

n 

 

 

 

O

C

2 

 

      Le voi expune elevilor câteva 

informații despre animalele din 

zonele polare prin intermediul unui 

filmuleț realizat cu aplicația 

Powtoon. 

    După vizionarea filmulețului, 

elevii vor fi împărțiți în două echipe 

și vor răspunde la întrebările 

referitoare la animalele din zonele 

polare cu ajutorul unui joc realizat 

cu aplicația baaamboozle.   

 Echipa câștigătoare este echipa 

care are cel mai mare punctaj.  

   Le propun elevii să răspundă la 

următoarea întrebare: ,,Cum 

supraviețuiesc animalele de la Polul 

Nord? Exemplificați!” 

Le voi prezenta elevilor și filmulețul 

,,Un pui de urs la Polul Nord” 

pentru a descoperi cum 

supraviețuiește un pui de urs. 

https://youtu.be/eOLvUwq7Nf4 

 

conver

sația 

 

explic

ația 

 

exerciț

iul 

 

 

 

 

 

 

proble

matiza

rea 

 

calcul

ator 

 

 

video

pro-

iector 

 

 

fronta

lă 

 

indivi

duală 

 

evalu

are 

curen

tă 

 

 

chesti

onare 

curen

tă 

 

 

obser

vare 

curen

tă 

 

Anunțar

ea temei 

și a 

obiective

lor 

 

2 

mi

n 

  

    Astăzi, la ora de Limba şi 

literatura română vom aprofunda 

lectura  textului ,,Fram, ursul polar” 

după Cezar Petrescu, vom citi  

textul, vom formula întrebări şi 

răspunsuri, vom discuta despre 

prietenie, vom descrie lumea 

circului, vom redacta un scurt text. 

 

conver

sația 

 

explic

ația 

 

 

 

 

fronta

lă 

 

 

 

evalu

are 

curen

tă 

 

 

https://youtu.be/eOLvUwq7Nf4
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Consolid

area 

cunoştin

ţelor 

 

25 

mi

n 

 

 

 

O

C

1 

 

 

 

 

 

O

A

2 

 

 

 

 

O

A

1 

 

 

O

C

3 

 

O

C

4 

 

 

 

Le cer elevilor să citească textul pe 

rând, pe sărite, utilizând ştafeta 

greşelilor. 

    Le cer să citească selectiv 

enunţurile din text din care aflăm: 

* cine era Fram; 

* cum arăta August la spectacole; 

* cum arăta August în realitate; 

* cât timp au petrecut împreună cei 

doi prieteni; 

* ce a primit Fram de la ceilalţi; 

Le cer elevilor să precizeze ce 

legătură exista între August şi Fram, 

ce reprezintă prietenia pentru ei, 

dacă este posibilă o prietenie între 

oameni şi necuvântătoare. Le cer să 

identifice cine pot fi prietenii noştri, 

căror grupuri aparţin aceste 

persoane, cum trebuie să ne 

comportăm cu prietenii noştri. 

Le cer să identifice motivele pentru 

care Fram şi August erau trişti, în ce 

situaţii sunt ei trişti, ce este tristeţea, 

care este opusul acestei stări 

sufleteşti. 

Le cer elevilor să formuleze 

întrebări pe baza textului utilizând 

explozia stelară, dar şi răspunsurile 

potrivite. 

   Elevii vor rezolva cerinţele de pe 

feţele cubului: 

vor descrie lumea circului; 

 

conver

sația 

 

explic

ația 

 

 

exerciț

iul 

 

 

proble

matiza

rea 

 

 

 

 

 

 

exploz

ia 

stelară 

 

cubul 

 

diagra

ma 

Venn 

 

 

 

 

manu

al  

 

 

 

 

fișe 

de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

caiete 
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O

C

5 

 

 

vor compara lumea circului cu Polul 

Nord; 

vor asocia însuşiri din text pentru 

substantivele date; 

vor analiza relaţia dintre Fram şi 

August; 

vor alcătui enunţuri cu expresiile 

date; 

vor argumenta dacă este bine ca 

Fram să plece la Polul Nord. 

    Elevii vor completa un cvintet pe 

baza indicaţiilor date. 

 

cvintet

ul 
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Obținere

a 

perform

anței 

 

6 

mi

n 

 

 

O

C

6 

 

 

O

P

2 

 

 

 

 

 

O

P

1 

 

   Elevii vor redacta câte un eseu de 

5 minute pe următoarele teme: 

1) Ce moment al lecturii ai dori să-l 

schimbi? Scrie varianta ta într-un 

text de 5-6 enunțuri. 

2) Imaginează-ți un dialog între tine 

și Fram după ce acesta a ajuns la 

Polul Nord. 

3) Ești Fram şi te afli la Polul Nord. 

Te-a prins un om care dorește să te 

ducă la circ. Convinge-l că locul tău 

este în patria ghețurilor polare. 

   Elevii vor colora și drumul prin 

labirint al ursului către prada sa 

favorită. 

 

explic

ația 

 

 

eseul 

de 5 

minute 

 

 

 

 

exerciț

iul 

 

 

fișe 

de 

lucru 

 

 

 

 

 

creioa

ne 

color

ate 

 

 

fronta

lă 

 

indivi

duală 

 

evalu

are 

curen

tă 

 

chesti

onare 

curen

tă 

 

 

obser

vare 

curen

tă 

 

Evaluar

ea 

perform

anțelor 

 

2 

mi

n 

  

    Voi face aprecieri individuale și 

colective asupra modului de 

participare la lecție evidențiind 

elevii mai activi.  

 

conver

sația 

 

explic

ația 

 

 

 

fronta

lă 

 

 

 

evalu

are 

curen

tă 

 

 

 

Încheier

ea lecției 

 

1 

mi

n 

  

   Le cer elevilor să adune fișele de 

lucru, celelalte materiale și să se 

pregătească pentru ora de arte.  

 

conver

sația 

 

bilețe

le cu 

noută

ți 

  

evalu

are 

curen

tă 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„RIDICHEA URIAȘĂ” 

Chira Mihaela Ioana 

Grădinița P.P. ,,Piticot”/G.P.N. Nr.1 Câmpeni, Alba 

 

Grupa: Mică 

Tema anuală: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema săptămânii: Legume timpurii 

Tipul activității: Formare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Tema activității: Ridichea uriașă 

Elemente componente ale activității integrate: 

ADP + ALA1 + ADE + ALA2 

ADP – Activități de dezvoltare personală 

Întâlnirea de dimineață: „Ridichi frumoase, sănătoase” 

Rutină: „Prietenul la nevoie se cunoaște!” 

Tranziții:„Bat din palme” 

„Pe hol noi acum plecăm /  

Gustarea să o luăm /  

Apoi la centre lucrăm /  

Cu ridichea ne jucăm!” 

ALA1 – Activități liber alese 

ȘTIINȚĂ – „ Semințe de ridichi” – plantare 

JOC DE MASĂ – „Ridichea” – mozaic 

CONSTRUCȚII – Ridichea – din cuburi de plastic 

ADE – Activități pe domenii experiențiale 

DLC – Educarea limbajului – Ridichea uriașă  (Se va desfășura în sectorul Bibliotecă) 

DEC – Activitate artistico-plastică – „Ridichea uriașă” – metoda celor 4 colțuri (se va desfășura în 

sectorul Artă) 

ALA2 – Activități liber alese 

Caută ridichea – joc de atenție 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 

Dimensiunea dezvoltării: 
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Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

Comportament vizat: 

Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specific 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

Dimensiunile dezvoltării: 

Curiozitate, interes și initiative în învățare 

Comportament vizat: 

Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi. 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Comportament vizat: 

2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți. 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

Dimensiunea dezvoltării: 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Comportamente vizate: 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă) 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă) 

SCOPUL:            

 Formarea  deprinderii de a-și însuși și reproduce firul narativ al unei povestiri,utilizând un 

limbaj corect din punct de vedere gramatical și exersarea deprinderii de a realiza o temă artistico-

plastică, utilizând tehnici diferite. 

 

OBIECTIVE: 

Să asculte povestea, reţinând titlul și personajele acesteia 

Să reproducă textul poveștii pe baza imaginilor prezentate, utilizând cuvinte și expresii din poveste 

Să completeze piramida, aşezând imaginile reprezentative din poveste, în ordinea cronologică a firului 

narativ 

Să completeze jurnalul grafic cu imaginile corespunzătoare 

Să realizeze sarcinile de lucru cu consecvență, respectând criteriile date 
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STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, povestirea, explicația, expunerea, exercițiul, demonstrația, 

brainstormingul, piramida, jurnalul grafic, metoda celor 4 colțuri. 

MIJLOACE DIDACTICE: Flipchart 

MATERIALE DIDACTICE: imagini cu legume timpurii, covorașul povestitor, siluetele 

personajelor din poveste, ridichi, pământ, semințe, ghivece, lopățele de nisip, dopuri de plută, bețișoare 

de urechi, acuarele, pahar de pictură, apă, coli de hârtie, palate pentru acuarele, scoci, cuburi de plastic, 

bandă de culoare verde, bandă de culoare galbenă, imagini înfoliate cu ridichea și bulinuțe pentru 

mozaic, șervețele, șervețele umede sticker imagini din poveste pentru piramidă, coală de flichart, 

marker, eșarfă. 

DURATA:  o zi 

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru educața timpurie 2019; 

Suport pentru explicitare și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează Curriculumul 

pentru educație timpurie – 2019; 

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani; 

Alina, Glava, Piramida cunoașterii, Editura Diamant, Pitești, 2014; 

Metode interactive de grup, ed.Arves, 2009. 

 

SCENARIUL ZILEI 

Activitatea debutează cu „Întâlnirea de dimineaţă” sub genericul „Ridichi frumoase, sănătoase” 

Copiii sunt aşezaţi în semicerc, pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei. 

Educatoarea, pentru a constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi 

încurajare prin toate formele de comunicare – verbală şi nonverbală.  

Salutul se realizează printr-un joc, fiecare salutându-și colegul din stânga, spunând „Bună dimineața, 

eu mănânc / nu mănânc ridichi.”         

Prezența se realizează într-o manieră interactivă, fiecare lipindu-și poza pe ușă, pe o ridiche din 

grădină, iar pentru copiii absenți, educatoarea va cere ajutorul unui copil să lipească și pozele acestora, 

pe înafara grădinii.        

Calendarul naturii va consta în punctarea stării vremii din ziua respective, iar mai apoi  cu ajutorul 

câtorva întrebări ajutătoare, vom afla: „În ce zi a săptămânii suntem?”, „Ce dată este astăzi?”, „În ce 

lună/ an suntem?”, „În ce anotimp suntem?”, „Cum este vremea afară?”, „Cum ne îmbrăcăm în acest 

anotimp?”.  

Ei bine, dragi copii, eu vă anunț că ieri a fost prima zi din săptămână, iar azi e cea de-a doua zi, adică 

marți. 
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 Se simte cineva trist azi? Haideți să îi trimitem inimioare vesele să își transforme tristețea în 

bucurie!           

 Acum vom face gimnastica de dimineață, iar apoi vom descoperi împreună surprizele pregătite 

azi.  

Educatoarea îi anunță pe copii că astăzi ne bucurăm de prezența unui invitat special, pe care îl salutăm 

și îi urăm bun venit, totodată invitându-l să urmărească activitățile zilei, aceasta fiind noutatea zilei.

           

Activitatea continuă cu un scurt joc-exerciţiu ,,Vă plac ridichile?”; ,,De ce?”, fiecare copil răspunzând 

printr-un cuvânt sau expresie la această solicitare (brainstorming), această metodă reprezentând 

captarea atenției. Notez pe un flipchart toate răspunsurile copiilor, după care trag o concluzie vizavi 

de tema propusă spre discuție.       Copii, astăzi veți 

avea ocazia de a fi niște grădinari iscusiți pentru o zi. Dacă ascultați povestea cu mare atenție, 

răspundeți corect la intrebările adresate și indepliniți sarcinile de joc de la fiecare sector, veți primi 

sticker care vă va oferi posibilitatea ca la sfârșitul zilei să participați la jocul de atenție „Caută 

ridichea”. 

Anunț copiii că le voi prezenta în cadrul activității de Educare a limbajului o poveste cu titlul „Ridichea 

uriașă”. Această activitate se va desfășura cu întreg grupul de copii. Voi expune povestea folosindu-

mă de Covorașul povestitor și de siluetele personajelor din poveste.   

Voi insista pe verbalizarea acțiunilor cu interpretarea textului, utilizând mimica, gestica și tonul 

potrivit și le voi explica cuvintele necunoscute. Fixarea și valorificarea conținutului povestirii se 

realizează pe baza planului de întrebări și al imaginilor din poveste: 

Voi folosi metoda Piramida pentru consolidarea poveștii. Le voi prezenta piramida în format 3D și le 

voi propune să răspundă la întrebările adresate de educatoare și să așeze imaginile pe pătratele 

piramidei. 

După finalul poveștii, pentru că au fost deosebit de atenți și s-au concentrat excelent, copiii vor ieși în 

pauza de fruct prin tranziția „Pe hol noi acum plecăm / Gustarea să o luăm / Apoi la centre lucrăm / 

Cu ridichea ne jucăm.  În timp ce copiii servesc gustarea, voi aranja sala de grupă cu materialele 

corespunzătoare pentru desfășurarea activităților pe centre.  

Copiii vor reveni în sala de grupă și se vor îndrepta spre centre pe tranziția „Hai pe centre să lucrăm, 

cu ridichea ne jucăm!”. Educatoarea va prezenta copiilor centrele care vor fi deschise pentru activitate, 

se intuiesc împreună materiale, uneltele şi instrumentele de lucru şi se dau explicaţiile necesare.  

           

Pentru că personajele din poveste au reușit în cele din urmă să scoată ridichea, noi vom putea desfășura 

azi activitățile având-o ca model.  

Astfel: 

La sectorul Știință, copiii vor planta semințe de ridichi pentru a avea propriile lor ridichi. Educatoarea 

le va pune copiilor la dispoziție un ghiveci în care aceștia vor pune pământ cu ajutorul lopățelelor de 

nisip și semințe de ridichi, totul derulânudu-se sub îndrumarea și cu sprijinul educatoarei.   

La sectorul Joc de masă, preșcolarii vor completa părțile albe din imaginile cu ridichi cu bulinuțe roșii 

și verzi  – mozaic.           
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La sectorul Construcții, educatoarea va contura pe podea cu o bandă roșie ridichea și cu o bandă verde 

codița și frunzele ridichii, iar copiii vom umple aceste cotururile cu ajutorul cuburilor de plastic de 

culoare roșie și verde.          

Educatoarea supraveghează toate centrele insistând asupra realizării obiectivelor propuse,  oferă 

sprijin, încurajează activitatea individuală şi de grup.  După finalizarea sarcinilor de lucru de la centre, 

copiii vor primi câte un sticker, acesta oferindu-le posibilitatea de a participa la jocul de atenție – 

„Caută ridichea”.           

Bucuroși ca au aflat povestea, precum și că vor avea propriile ridichi și că au realizat și celelalte 

activități din centrele de interes, copiii se vor deplasa la sectorul Artă, unde îl vor descoperi ridichea 

uriașă, pe care doar prin lucrul în echipă o vor putea finalize (DEC): prin metoda celor 4 colțuri, 

copiii vor fi împărțiți în 4 grupe, aceștia pictând ridichea, care va fi scoasă pe o coală A1, și tăiată în 4 

bucăți egale astfel: prima grupă – dactilopictură, a doua grupă – cu dopuri de plută, a treia grupă – cu 

bețisoare de urechi, a patra grupă, prin ștampilare cu o jumătate de ridiche (voi tăia o jumătate de 

ridiche, pe care copiii o vor introduce în culoare, iar mai apoi vor ștampila cu ajutorul ei), iar mai apoi 

se vor lipi toate aceste bucăți de hârtie de către educatoare și se va realiza astfel ridichea uriașă. 

Asigurarea retenției și a transferului o voi desfășura lucrând cu întreaga grupă de copii prin metoda 

Jurnalul grafic, în cadrul căruia voi adresa următoarea întrebare: „Ce alte legume timpurii am fi putut 

întâlni în poveste?”, la care copiii vor avea sarcina de a descoperi și numi imagini corespunzătoare 

legumelor timpurii. Fiecare imagine selectată de copil va fi așezată într-un cadran pe o foaie de 

flipchart, iar dacă răspunsul este corect, atunci educatoarea va desena în dreptul ei o față zâmbitoare.

            

După finalizarea jocului pentru asigurarea retenției și a transferului, copiii sunt invitați să observe toate 

produsele activităţii. Se va face evaluarea zilei prin aprecieri asupra modului de desfăşurare a zilei, al 

felului în care au realizat lucrările, asupra modului cum s-au comportat pe parcursul întregii activităţi. 

Pentru că toţi copiii au dat dovadă de hărnicie şi pricepere, la încheierea activităților participăm la 

jocul de atenție ,,Caută ridichea!”.        Un copil 

este legat la ochi cu o eșarfă. Copiii stau la locurile lor în timp ce unul dintre ei, care va fi numit de 

educatoare, ascunde ridichea. La comanda educatoarei, copilul legat la ochi, îsi desface eșarfa si 

pornește în căutarea ridichii ascunse. Când se apropie de ridiche, ceilalți colegi împreună cu cel care a 

ascuns ridichea vor spune: „cald”, când e foarte aproape strigă: „frige”, iar dacă se depărtează îl previn 

prin cuvântul: „rece”. Jocul se desfăsoară prin îndrumarea copilului cu ajutorul acestor trei cuvinte, 

până găseste ridichea. Jocul se reia prin schimbarea copilului care caută ridichea ascunsă.
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PROIECT DIDACTIC 

Popa Loredana- prof.înv.preșcolar 

Școala Gimnazială,,Dimitrie Grecescu”Structura Grădinița P.P.nr.29 

 

ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE: Domeniul Limbă și Comunicare (DLC) 

TEMA ANUALĂ: ,,Când,cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Povestea Iepurașului de Paște” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare și consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi; 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Predarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor, referitoare la Sărbătoarea de 

Paște. 

DIMENSIUNI  ALE DEZVOLTĂRII: 

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate; 

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice; 

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă); 

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare; 

Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

  O1: Să prezinte desfășurarea evenimentelor în succesiunea întâmplărilor,pe baza ilustrațiilor; 

  O2: Să explice cuvintele noi; 

  O3: Să răspundă corect întrebărilor adresate; 

  O4: Să se exprime în propoziții corecte din punct de vedere gramatical. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, explicația, povestirea,dramatizarea; 

Mijloace:cutia poștală,scrisoarea de la Iepuraș,  imagini din poveste, decor și recuzită pentru 

dramatizare. 

Forme de organizare: frontală. 

Durata: 25-30 minute 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

245 
 

Bibliografie: 

- “Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani ” , București, 2009. 

- Georgeta Toma; Daniela Petre; Măruța Ristoiu; Irinela Nicolae; Magdalena Anghel „Suport pentru 

aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar.” 

- Preda Viorica, ” Ghid pentru proiecte tematice”, Editura Humanitas, 2005.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 

activității 

Conținutul științific Metode și 

procedee 

Evaluare 

(instrumente și 

indicatori) 

 

1.Momentul 

organizatoric 

Se aerisește sala de grupă, amenajându-se 

mobilierul și materialul necesar pentru 

activitate . 

Introducerea copiilor în sala de grupă se 

va face ascultând cântecul ,, Iepuraș 

coconaș’’. 

 

_ 

 

_ 

 

2.Captarea  

atenției 

      Captarea atenției o voi face printr-o 

cutie poștală  în care se află o scrisoare de 

la Iepuraș , pe care o voi citi copiilor. 

 

Conversația  

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3.Anunțarea 

 temei și a 

obiectivelor 

Astăzi vom învăța:,,Povestea Iepurașului 

 de Paște”și la final vom realiza o 

frumoasă dramatizare .  

 

Conversația 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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4.Dirijarea 

învățării 

După ascultarea mesajului de la Iepuraș, 

se spune povestea cu intonație adecvată, 

cu tonalitatea potrivită, cu modularea 

vocii, pentru a imita personajele, cu 

marcarea pauzelor determinate de 

punctuație, mimică și gesturi adecvate 

situațiilor.  

  Pe parcursul povestirii copiii vor putea 

observa și imagini reprezentative. 

   Vor fi explicate cuvintele și expresiile 

noi din text. 

 

 

Conversația  

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 5.Obținerea 

performanței  

Voi invita copiii să povestească 

fragmentele sugerate de imaginile 

prezentate, să redea dialogurile dintre 

personaje și apoi vom realiza o scurtă 

dramatizare a poveștii,utilizând decor și 

recuzită corespunzătoare. 

6.Evaluarea/ 

încheierea 

activității 

La sfârșit, pentru fixarea cunoștințelor 

,voi adresa întrebări despre conținutul și 

morala poveștii. 

Copiii vor fi apreciați verbal și 

recompensați cu ouă de ciocolată, 

surprize de la Iepuraș. 
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PROIECT DIDACTIC  

Popa Loredana- prof.înv.preșcolar 

Școala Gimnazială,,Dimitrie Grecescu”Structura Grădinița P.P.nr.29 

  

Tema proiectului:,,Sărbătoarea de Paște” 

Scenariul  didactic: 

Activități libere alese (ALA1) - Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii, care se va 

realiza  prin tehnica comunicării rotative: porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de 

la stânga la dreapta, folosind apelativ numele acestora.  (Bună dimineaţa, dragi copii!) 

- Dimineața a sosit/ Toți copiii au venit,/În semicerc noi ne adunăm;/Și așa ne salutăm: 

,,Bună dimineața‚ dragi copii!’’ 

 Prezenţa: Un preșcolar este rugat să facă prezența copiilor prin punerea pozelor  la panou.  

       Calendarul naturii  se realizează prin următoarele întrebări: 

- Care sunt anotimpurile anului?; 

- În ce anotimp ne aflăm? (Copilul care a răspuns este rugat să aleagă jetonul reprezentativ pentru acest 

anotimp si să-l afișeze la panou); 

- Care sunt lunile anotimpului primăvara?; 

- În ce lună ne aflăm? (Copilul care a răspuns este rugat să aleagă jetonul reprezentativ pentru această 

lună și să-l afișeze la panou); 

- Care sunt zilele săptămânii?; 

- În ce zi ne aflăm? 

- Cum era vremea când ați venit la grădiniță? Să ne uităm pe fereastră! (Copilul care a răspuns este 

rugat să aleagă jetonul reprezentativ pentru vremea de-afară și să-l afișeze la panou); 

- Cum ați venit îmbrăcați la grădiniță? (Copilul care a răspuns este rugat să aleagă jetonul reprezentativ 

pentru modul cum ne îmbrăcăm și să-l afișeze la panou). 

      Noutatea zilei: Constă în prezentarea musafirilor. Apoi se va prezenta copiilor căsuța iepurașului 

care face parte din decor ,unde la sfârșitul zilei copiii vor găsi o surpriză. 

Are loc o scurtă discuţie despre sărbătoarea de Paște. 

Ce este Paștele? 

Unde mergem de Paște? 

Ce obiceiuri cunoașteți? 

Activitatea de grup – Le voi  spune copiilor ca Iepurașul le-a pregătit multe surprize pentru această 

zi. Prima surpriză constă într-un cub pe care se află ghicitori.Voi chema pe rând câte un copil care va 

arunca cubul și eu le voi citi ghicitoarea la care va trebui să răspundă. 

Ghicitori: 

1. Sărbătoarea primăverii,/Sărbătoarea Învierii/ Sărbătoarea luminilor,/ Bucuria creştinilor… (Sf.Paşti)                                                                      

2. Clopote răsună,/Creştinii se adună/În casa Domnului,/Să se roage Lui. Unde?  (Sf. Biserică) 

3. E fragil, e colorat,/ Poate fi şi-ncondeiat/ E simbol al Paştelor/ Bucuria pruncilor…(Oul de Paşti) 

4. Cine - ascunde-n mare grabă/În gradină printre iarbă/Ouşoare colorate,/De copii sunt căutate? 

(Iepuraşul) 

5. Mititel, fricos, pufos/El aduce într-un coş/Ouşoare colorate/Şi frumos încondeiate.(Iepuraşul) 

6. Clopote răsună,/Creştinii se adună/În casa Domnului,/Să se roage Lui. Unde? (Sf. Biserică) 

Tranziții: Tranziția se realizează prin cântecul: ,,Dacă vreau să cresc voinic’’ 
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Versurile cântecului:,,Dacă vreau să cresc voinic/Fac gimnastică de mic:/Trec în pas alergător,/Sar 

voios într-un picior.../Mă opresc, respir ușor,/Întind brațele și zbor!’’ 

Rutină: Are loc după activitatea de dimineață:,,Jucăriile adunăm,Vasele le aranjăm,Sala noi o 

pregătim,/Şi la masă noi pornim./Mâinile ni le spălăm,/La masă ne aşezăm/Poftă bună, mulţumim,/Şi 

mâncarea o servim.(versurile se cântă pe melodia  cântecului „Bate vântul frunzele”) 

După servirea micului dejun, vom vizita centrele de interes și vom descrie materialele pe care le vom 

utiliza la fiecare centru. 

        La centrul BIBLIOTECĂ, copiii vor realiza o fișă cu ouă de Paște pe care vor trebui să le 

personalizeze prin trasarea diferitelor semne grafice. 

La centrul ARTĂ, copiii vor picta pe geam decor de Paște. Ei vor avea pe masă: 

geam,acuarele,pensule,apă, șervețele umede pentru a le folosi când vor avea nevoie. 

        La centrul CONSTRUCȚII, copiii vor construi  cușca iepurașului de Paște ,iar pe măsuțe am 

pregătit  bețe și plastilină. 

        Fiecare copil își va alege câte un ecuson care îi va indica din care centru va face parte 

( Iepurașii roșii -BIBLIOTECĂ, Iepurașii galbeni - ARTĂ și Iepurașii albaștri - CONSTRUCȚII).În 

timpul activității pe centre de interes voi supraveghea activitatea desfășurată în fiecare centru dându-

le copiilor explicațiile necesare. După 10-15 minute, voi roti copiii ca astfel fiecare grup de copii să 

treacă prin fiecare centru. 

După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru pentru a observa ce 

s-a realizat, își vor face curat la centrele la care au lucrat, iar apoi vom forma ,,Trenulețul prieteniei’’, 

pentru a merge să ne spălăm pe mâini și a ne pregăti pentru următoarea activitate. 

          Introducerea copiilor în sala de grupă se va face ascultând pe fundal cântecul -,,Iepuraș 

coconaș’’. 

Captarea atenției o voi face printr-o cutie poștală  în care se află o scrisoare de la Iepurașul de Paște - 

,,Dragi copii, 

    Eu sunt Iepurașul de Paște și sunt foarte bucuros să vă cunosc, iar astăzi am trecut și pe la grădinița 

voastră. Am o mulțime de  provocări pentru voi .Sunteți pregătiți? 

         Pentru început trebuie să vă așezați în semicerc și să ascultați  o scurtă poveste despre o familie 

de iepurași. La sfârșit,împreună vom dramatiza povestea și vom reda dialogul dintre personaje. Mult 

succes!…Cu drag,Iepurașul de Paște!’’  

       După ascultarea mesajului de la Iepuraș, se spune povestea cu intonație adecvată, cu tonalitatea 

potrivită, cu modularea vocii, pentru a imita personajele, cu marcarea pauzelor determinate de 

punctuație, mimică și gesturi adecvate situațiilor. Pe parcursul povestirii copiii vor putea observa și 

imagini reprezentative. Vor fi explicate cuvintele și expresiile noi din text. 

La sfârșit pentru fixarea cunoștințelor ,voi pune întrebări despre conținutul poveștii. 

În încheiere voi face aprecieri asupra modului cum au răspuns și cum s-au comportat pe parcursul 

activității. 

După terminarea activității vom forma ,,Trenulețul prieteniei’’, pentru a merge să ne spălăm pe mâini 

și a ne pregăti pentru următoarea activitate. 

Captarea atenției o voi face  prin materialele surpriză pe care copiii le vor găsi când vor intra în clasă. 

Voi spune copiilor că astăzi le vom ajuta și noi pe mămici și vom învăța să încondeiem ouă. 

Înainte de a începe, vom discuta câteva reguli de igienă pe care trebuie să le respectăm atunci când 

lucrăm în bucătărie, apoi fiecare copil se va echipa corespunzător cu sorț și vor fi pregătiți pentru 

începerea activității. Pe mese vor avea ouă , șorț, vopsea,decorațiuni, coșulețe,etc. 
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După ce copiii au pus ouăle în vopsea, vom aștepta câteva minute după care aceștia le pot decora cu 

abțibilduri. 

Activitatea de grup (ALA 2) voi propune un joc de mișcare “Cursa iepurașilor”. 

      Copiii vor fi scoși în curtea grădiniței și vor fi anunțați că trebuie să caute ouăle surpriză. 

    La sfârșitul zilei, copiii vor fi apreciați și premiați cu ouă din ciocolată și o diplomă de merit pentru 

implicarea lor în activitățile zilei.  

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Evenimentul 

didactic 

Conținutul științific Strategii 

didactice 

Evaluare 

 

1.Momentul 

organizatoric 

  Organizarea spațiului și a climatului 

educațional într-un mod optim desfășurării 

activităților. 

 

 

_ 

 

 

_ 

 

2.Captarea 

atenției 

  Copiii vor găsi mesele aranjate pe centre, 

fiecare masă având câte o surpriză. Vom face 

trenulețul prieteniei și vom vizita fiecare centru, 

oferindu-le și informațiile necesare despre 

fiecare. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Orală 

 

3.Anunțarea 

temei și a   

obiectivelor 

   Voi enunța tema zilei, obiectivele și 

modalitățile de realizare pe înțelesul copiilor. 

După ce am ,,vizitat’’ toate centrele, fiecare 

copil va alege câte un ecuson dintr-un coșuleț 

care îi va indica centrul/ zona de lucru. 

 

 

   Conversația 

 

 

Orală 

 

4.Dirijarea 

învățării 

       Fiecare copil se va așeza la centrul 

corespunzător ecusonului ales.(Iepurașii roșii - 

Bibliotecă, Iepurașii galbeni - Artă și Iepurașii 

albaștri - Construcții) 

        La centrul Bibliotecă, copiii vor realiza o 

fișa despre ouăle de Paște pe care vor trebui să 

le personalizeze prin trasarea diferitelor semne 

grafice. 

        La centrul Artă, copiii vor picta cu 

acuarela pe geam decor de Paște. Ei vor avea pe 

masă:geam,acuarelă,pensule,apă, șervețele 

umede pentru a le folosi când vor avea nevoie. 

        La centrul Construcții, copiii vor construi 

căsuța iepurașului de Paște,iar pe măsuțe am 

pregătit  bețișoare și plastilină. 

      În timpul activității pe centre de interes, voi 

supraveghea activitatea desfășurată în fiecare 

centru dându-le copiilor explicațiile necesare. 

După 10-15 minute voi roti copiii ca astfel 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală  
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fiecare grup de copii să treacă prin fiecare 

centru. 

 

- tehnici de 

lucru variate 

 

5.Evaluarea 

activității 

După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, 

invit copiii să viziteze fiecare centru pentru a 

observa ce s-a realizat, își vor face curat la 

centrele la care au lucrat, iar apoi vom forma 

,,Trenulețul prieteniei’’ pentru a merge să ne 

spălăm pe mâini și a ne pregăti pentru 

următoarea activitate. 

 

Conversația  

 

 

Orală  
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PROIECT DIDACTIC 

         Mocanu Oana-Roxana  
 Şcoala Gimnazială “Panait Cerna” Cerna, Tulcea 

 

Scoala..........  

Data: ........... 

Propunator: Mocanu Oana–Roxana 

Clasa a VII- a  

Disciplina: Consiliere si orientare 

Modulul: Managementul învățării 

Subiectul: Invăț pentru că... 

Tipul lectiei: Formare de priceperi și deprinderi 

Durata: 50 de minute 

Locul de desfasurare: sala de clasă 

Scopul lecţiei: de a identifica şi stimula componentele motivaţionale ale elevilor într-o manieră mai 

creativă; dezvoltarea încrederii elevilor în forțele proprii. 

Competente generale: 

Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat. 

 Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare 

Competenţe specifice : 

3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea; 

3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare. 

 

Obiective operaţionale (Competenţe derivate): 

cognitive:     

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O 1: sa defineasca invatarea ca proces; 

O 2: să precizeze formele invatarii; 

O 3: să aplice tehnici de gestionare a timpului  şi a efortului pentru invatare; 

O 4: sa utilizeze metode constiente de invatare.   

    

 afective: 

să manifeste grijă pentru felul în care işi construiesc răspunsurile, precum şi modul în care scriu si 

raspund; 

   - să participe cu interes la lecţie; 

   - să-şi integreze informaţiile primite în propriu sistem de valori. 

 

   Forme de organizare: activitatea frontală combinată cu cea individuală şi de grup . 

Tipuri de interacţiuni: profesor-elev, elev- profesor, elev- elev. 

Resurse procedurale : 

metode şi procedee: conversaţia euristică, ciorchinele, explicaţia, demonstraţia, argumentarea, 

dialogul, învăţarea prin cooperare, turul      

                                        galeriei, observarea sistematică a elevilor. 
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materiale: fişe de lucru, postere, tabla, manual, carioci, calculatorul, videoproiectorul, prezentări 

PPT, material video. 

 

Bibliografie: 

Consiliere si dezvoltare personala, manual pt clasa a VIII-a, Litera, 2017. 

             http://pshihopedagogie.blogspot.com › 2007/08  

               Ioan, Neacsu, “Invatarea scolara – teorii, mecanisme, modele”, in Curs de pedagogie vol.I, 

Credis, Bucuresti,1999. 
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Scenariu didactic 

 

 Momentele             

lecţiei 

 

Timpul 

 

         Activitatea profesorului 

 

  Ob. 

 

   Activitatea elevilor 

 

     Metode  

 

  Mijloace 

 

Evaluare 

 

1. Moment 

organizatoric 

 

  

   1’ 

 

- notez absenţii şi pregătesc 

materialele necesare desfăşurării 

orei; 

  

 

-se pregătesc de lecţie; 

 

 

 - dialogul; 

  

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

 

 

   10’ 

-propun vizionarea unui clip 

educațional:https://www.youtube.com/

watch?v=ErdUn4dfsoc&t=3s (Eroi 

necunoscuti (motivatie). 

Se discută pe seama videoclipului: 

(Un tânăr modest, dar foarte muncitor, în 

drumul său spre muncă și la întoarcerea 

acasă, face o mulțime de fapte bune: are 

grijă de plante, animale, oameni care au 

nevoie de o mână de ajutor, de sărmani 

și, mai ales, ajută cu bani o mamă și fetița 

ei care cerșeau ”pentru 

educație”(conform cartonașului afișat). 

Într-o zi, tânărul constată că fetița nu mai 

e lângă mama ei și e vizibil îngrijorat. 

Aici, filmulețul se oprește și elevii sunt 

provocați să răspundă la întrebarea: „Ce 

credeți că s-a întâmplat cu fetița aceea 

sărmană și mereu tristă?”  

După mai multe păreri, filmulețul se 

pornește din nou. Fetița se apropie de 

mama ei, curată, pieptănată, într-o 

frumoasă uniformă, zâmbind fericită. 

Faptul că acum, în sfârșit, putea merge la 

școală, o făcea fericită.  

Se insistă asupra faptului că tânărul făcea 

toate acele lucruri fără aștepta nimic 

  

 

 

 

 

-vizioneaza filmul; 

-raspund la intrebari; 

- ascultă; 

-trag concluzii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - conversatia 

euristică; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- videopro- 

iectorul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontală; 

https://www.youtube.com/watch?v=ErdUn4dfsoc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ErdUn4dfsoc&t=3s
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material în schimb...Tot ceea ce primea 

în schimb erau emoții, sentimente, 

dragoste.)  

- Elevii răspund la ultima întrebare din 

filmuleț: Dar tu, ce-ți dorești cel mai 

mult? 
-discutam pe baza celor vizionate; 

 

 

3. Prezentarea    

obiectivelor 

propuse 

 

 

 

 

   8’ 

 

 
 

- prezint tema de astăzi şi precizez 

obiectivele propuse pe înţelesul 

elevilor; 

  

 

- ascultă; 

-trag concluzii; 

 

 

 

 

-expunerea; 

 

 

 

 

- continuă; 

 

4.Recapitularea   

şi 

sistematizarea 

cunoştiinţelor 

 

 

    3’ 

 

 

- după vizionarea filmului, notez pe 

tablă planul de lucru; 

 

  

 

- elevii urmaresc 

activitatea profesorului; 

 

 

- conversaţia     

euristică; 

 

 

-tabla; 

 

- frontală; 

 

- continuă; 
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5. Asigurarea 

feed-back-ului 

 

 

 

Activitate 

practică 

 

 

Activitate 

interactivă 

 

 

  

 

 

 

    15’ 

 

- cu ajutorul elevilor, definesc 

invatarea, tipurile de invatare si 

factorii care o influentaza; 

- apoi se discuta depre metode 

eficiente de invatare si despre 

autoevaluare;  

- impart elevii in doua grupe mari: 

“Salvatorii de timp” si “Risipitorii 

de timp”. Fiecare grupa va primi 

cate un studiu de caz; 

- elevii rapund cerintelor, sub 

indrumarea profesorului;  

 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

O3 

 

04 

 

 

 

 

- participă la rezolvarea 

sarcini date; 

 

 

- lucrează în echipă; 

 

 

- participă la rezolvarea 

sarcini date în echipă; 

 

 

 

 

 

- conversaţia; 

 

- ciochinele; 

 

 

- lucrul în 

echipă; 

 

 

- învăţarea prin 

cooperare; 

 

 

 

 

 

- fişe de 

lucru; 

 

- carioci; 

 

- postere;  

 

-continuă; 

 

- fişe de 

lucru 

 

-postere; 

 

 

-frontală; 

 

-scrisă; 

 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţelor 

 

 

 

 

 

   10’ 

 

- concluzionez că astăzi am reuşit să 

aflam cum trebuie sa procedam 

atunci cand invatam pentru a ne 

asigura un viitor mai bun.  

- ofer un exercitiu: plan de 

imblanzire a invatarii; fiecare va 

realiza un astfel de plan; 

-alt exercitiu: lucreaza in pereche si 

alege un model de succes care v-a 

inspirat sa invatati. Cum deveniti la 

randul vostru un model? 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4  

 

 

-îşi prezintă munca; 

 

- ascultă; 

- notează în caiete    

nelămuriri; 

 

- învaţă din activitatea 

colegilor; 

-raspund la situatiile 

create de profesor; 

 - îşi evaluează munca; 

 

- dialogul; 

- convesaţia 

euristică; 

 

- învăţarea prin 

cooperare; 

 

- dialogul; 

 

-invatarea prin 

descoperire; 

 

 

 

- postere; 

 

 

-fise de 

lucru; 

 

 

- frontală; 

 

- continuă; 

 

- orală; 

 

-scrisa; 

 

 

 

 

 

 

7. Tema pentru 

acasă 

 

   1’ 

   

- notează în  caiete; 

 

- dialogul; 

 

- caiete; 
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- pe baza activităţii de astăzi, dau ca 

temă imbunatatirea planului 

personal de invatare; 

- cer lămuriri,  daca e 

cazul; 

 

 

8. Evaluarea 

activităţii 

 

 

 

 

   1’ 

 

 

 

 

 

- ofer spre completare un bilet de 

iesire din lecţie. 

 

 

  

 

- completează; 

 

 

- dialogul. 

 

 

 

 

- bilet de 

ieşire. 

 

 

- scrisă . 

 

 

9. Aprecieri 

generale 

 

 

   1’ 

 

 

- notez elevi care au participat la oră 

şi îi încurajez şi pe ceilalţi care s-au 

remarcat mai puţin. 

 

  

 

- ascultă; 

- pun intrebari, după 

caz. 

 

 

 

 

- dialogul. 

  

 

 

Clasa a VII-a  

 

      

 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

Grupa I: Salvatorii de timp- cazul elevilor care folosesc eficient timpul 

 

 “La ora de biologie am avut de realizat un proiect de grup, pentru care am avut termen de lucru patru saptamani. La prima intalnire de 

grup, am sugerat sa impartim proiectul in mai multe parti. Apoi, fiecare membru a devenit responsabil pentru realizarea partii de proiect alocate. 

La nivelul grupului am stabilit termenul-limita pentru completarea fiecarei parti. Ne-am intalnit apoi toti pentru ordonarea, corelarea si 

asamblarea partilor in forma finala a proiectului.” 

 

 

Clasa a VII-a  
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 FIŞĂ DE LUCRU 

 

Grupa a II-a :Risipitorii de timp: cazul unui copil care amana indeolinirea sarcinilor 

 “Camera mea trebuia sa fie aspirata si curatata inainte ca prietenii sa vina la mine sambata seara. Am evitat toata saptamana, spunandu-

mi ca pot sa astept pana sambata dimineata. Mi-ar fi trebuit doua ore pentru curatenie. Sambata dimineata am fost chemat la antrenament si am 

ajuns acasa pe la ora 17.00. Fiindca stabilisem cu prietenii sa ne vedem la 18.00, am realizat ca nu am destul timp ca sa termin curatenia, asa ca a 

trebuit sa anulez intalnirea.“   

 

Realizeaza planul personal de invatare. Reflecteaza asupra lui.  

 Lucreaza in pereche si alege un model de succes care v-a inspirat sa invatati. Cum deveniti la randul vostru un model? 

 

 

                                                Bilet de ieşire 

 

 

Lecţia de astăzi mi s-a părut............................................................... 

In urma activităţii, mă simt................................................................ 

De acum inainte, voi fi mai ....................................atunci cand invat.  
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PROIECT  DIDACTIC  Verbul – moduri personale și nepersonale 

 Profesor Nechifor Raluca 

Școala Gimnazială Alexandru Macedonski, Craiova 

 

 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Clasa: a VII-a 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare şi sistematizare 

Motivaţia: Elevii au posibilitatea să-şi verifice şi să-şi consolideze cunoştinţele despre verb printr-o 

metodă alternativă, concursul. Jocul didactic este una dintre cele mai eficiente metode de învăţământ, 

un adevărat instrument educativ, o bază a metodelor de instruire şi de educaţie, o formă de învăţarea 

preferată de elevi care poate căpăta aplicabilitate pedagogică şi un conţinut instructiv bine determinat, 

chiar dacă cel care se joacă nu are această intenţie sau nu este conştient de ea. 

Competenţe generale: 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise. 

Competenţe specifice: 

2.2.  Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse 

Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele 

sintactice şi morfologice din limba română standard. 

Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, 

fonetică şi lexicală Obiective operaţionale:  

a) cognitive: 

să definească verbul; 

să prezinte  categoriile gramaticale specifice acestuia; 

să identifice funcţiile sintactice ale verbului; 

să identifice verbele  din diferite enunţuri şi să le analizeze sintactic şi morfologic; 

să cunoască valorile verbului „a fi”; 

să distingă valorile predicative şi nepredicative (auxiliare şi copulative);    

 să recunoască verbe la diferite conjugări;   

b) afective 

să-si dezvolte atenţia concentrată, spiritul de observaţie; 

să înţeleagă rolul studierii noţiunilor de morfologie şi sintaxă;  

-să interacţioneze în cadrul grupului;  

c) psiho-motorii 

să-şi formeze deprinderi de lucru cu diverse tipuri de exerciţii. 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, ciorchinele, problematizarea, jocul didactic,  învăţarea prin 

cooperare, explicaţia. 

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală şi pe grupe. 

Resurse:    - capacitatea de receptare a elevilor; 

cunoştinţele lor anterioare; 

timpul de învăţare 2 ore; 
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Mijloace de învăţare: manualul, laptopul/tabletă/telefon, fişe de lucru, tabla/whiteboard, planşe, Red-

uri  

Bibliografie:  

   -Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi,  Limba şi literatura română pentru clasa a VII-

a, Editura Art Klett, 2019 ; 

Grigore Brancuş, Ştefan Găitănaru, Limba română-Modele de analiză gramaticală, Editura Tempora, 

Piteşti, 1996; 

Ada Iliescu, Gramatica aplicată a limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 

Trofin, Eliza-Mara (coord.), Ardelean Luminiţa, Enescu, Ioana, Gurtavenco, Mariana, Ioani, 

Liviu,Sasu, Adina Elena, Gramatică, Fişe de lucru (itemi de evaluare), Clasa a VII-a, Piteşti, Editura 

Paralela 45, 2010. 

https://voxvalachorum.ro/functiile-sintactice-verb-forme-nepersonale/;   

https://voxvalachorum.ro/verbele-copulative-definitie-exemple-confuzii/ 

https://learningapps.org/display?v=p858g8kh520 

https://www.mentimeter.com/s/3af15ef9a97925dbfe4b1d1ed8147ea5/8402fb905a12/edit  

https://learningapps.org/display?v=p858g8kh520 

https://ro.padlet.com/scumpanasu/gpezd4smsq47ekzj 

https://wordwall.net/ro/resource/6893368/proba-ii-incearca-ti-norocul  -

https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%c5%9fte-verbele-%c3%aengro%c5%9fate-cu-

func %c5%a3ia-sintactic%c4%83 

https://padlet.com/scumpanasu/aqj9k0ecs86b3krz 

SCENARIUL DIDACTIC 

1. Momentul organizatoric: Se asigură un climat necesar bunei desfăşurări a lecţiei. 

2.Verificarea temei şi actualizarea cunoştinţelor: Se verifică tema atât calitativ, cât și cantitativ, 

după care se actualizează noţiunile de bază ce privesc verbul.  

3. Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior:  

Se actualizează cunoştinţele despre verb printr-un joc Mentimeter  

https://www.mentimeter.com/s/3af15ef9a97925dbfe4b1d1ed8147ea5/8402fb905a12/edit  

4.Captarea atenţiei, anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor urmărite: Profesorul comunică 

elevilor faptul că în cele două ore vor consolida cunoştinţele despre verb. Se notează titlul lecţiei şi se 

enumeră obiectivele urmărite într-o formă accesibilă elevilor. Captarea atenţiei elevilor o voi face cu 

ajutorul unui rebus publicat pe site-ul  https://learningapps.org/display?v=p858g8kh520 pe care îl vom 

rezolva împreună, realizând astfel o recapitulare sumară a cunoştinţelor despre verb: 

Modul care exprimă o acţiune solicitată prin poruncă, îndemn sau sfat.... 

A culege, persoana a II-a, nr. plural, mod indicativ, timpul imperfect...... 

În enunţul: A desena e frumos, verbul la modul nepersonal are funcţie sintactică de ... 

Modul care arată o acțiune sigură este ....... 

Verbul a deveni este întotdeauna verb ..... 

Verbul aş fi mers este la conjugarea a ... 

Modul care foloseşte prepoziţiile de, la, pentru este ... 

Atunci când intră în alcătuirea modurilor şi a timpurilor compuse verbele au valoare .... 

9.Verbele copulative și auxiliare se numesc verbe .... 

Modul condiţional-optativ are timpurile prezent şi ... 

Modul care arată o acţiune posibilă este ... 

https://voxvalachorum.ro/functiile-sintactice-verb-forme-nepersonale/
https://voxvalachorum.ro/verbele-copulative-definitie-exemple-confuzii/
https://learningapps.org/display?v=p858g8kh520
https://www.mentimeter.com/s/3af15ef9a97925dbfe4b1d1ed8147ea5/8402fb905a12/edit
https://learningapps.org/display?v=p858g8kh520
https://ro.padlet.com/scumpanasu/gpezd4smsq47ekzj
https://wordwall.net/ro/resource/6893368/proba-ii-incearca-ti-norocul
https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%C5%9Fte-verbele-%C3%AEngro%C5%9Fate-cu-func%C5%A3ia-sintactic%C4%83
https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%C5%9Fte-verbele-%C3%AEngro%C5%9Fate-cu-func%C5%A3ia-sintactic%C4%83
https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%C5%9Fte-verbele-%C3%AEngro%C5%9Fate-cu-func%C5%A3ia-sintactic%C4%83
https://padlet.com/scumpanasu/aqj9k0ecs86b3krz
https://www.mentimeter.com/s/3af15ef9a97925dbfe4b1d1ed8147ea5/8402fb905a12/edit
https://learningapps.org/display?v=p858g8kh520
https://learningapps.org/display?v=p858g8kh520
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Prezentarea sarcinilor de învăţare: Elevii sunt informaţi că în aceste ore îşi vor consolida 

cunoştinţele despre verb printr-un concurs. Li se explică regulile jocului şi fiecare probă în parte. Elevii 

vor fi împărţiţi în grupe şi fiecare grupă va trebui să rezolve sarcinile de lucru (pe parcursul a două 

ore) cât mai repede şi corect.  

Conducerea procesului de învăţare şi sistematizare, asigurarea feedbackului: 

 Proba I: Călătorie în Ţara Verbului 

-Prima probă constă într-un set de întrebări ce vizează aspectele teoretice privitoare la verb, ce nu au 

fost amintite în prima parte a lecţiei. Fiecare echipă va primi fişa din Anexa 1. Vor avea la dispoziţie 

5 minute ( Predare faţă în faţă) 

 Pentru predare online se accesează următorul link 

https://ro.padlet.com/scumpanasu/gpezd4smsq47ekzj 

Proba a II-a: Încearcă-ţi norocul! 

- Echipele vor rezolva sarcina de lucru de pe bileţelele primite (Anexa 2) pe o coală colorată A4/o 

foaie de flipchart, după care acestea vor fi afişate, iar ceilalţi elevi vor putea corecta eventualele greşeli 

(Turul galeriei). (Predare faţă în faţă) 

Pentru predare online se accesează următorul link  https://wordwall.net/ro/resource/6893368/probaii-

incearca-ti-norocul 

Proba a III-a: Turnirul campionilor  

Predare online - La această probă fiecare echipă accesează următorul link pentru a rezolva cerinţa: 

https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%c5%9fte-verbele-%c3%aengro%c5%9fate-cu-

func %c5%a3ia-sintactic%c4%83 . Dacă nu dispun de dispozitiv, aceştia vor primi fişa de lucru din 

Anexa 3 (Predare faţă în faţă) 

Proba a IV-a:  Tu zici adevărat, eu zic fals (Anexa 4) 

Fiecare echipă va  primi câte un cartonaș (unul verde pentru adevărat și unul roşu pentru fals).  

Profesorul va citi o serie de afirmații. Dacă echipa consideră că răspunsul este adevărat, foloseşte 

cartonașul verde, iar dacă consideră că este fals foloseşte cartonașul roşu: 

     Modul infinitiv are două forme. 

     Verbul din propoziţia Am să primesc ceva dulce de la bunica. este la modul conjunctiv. 

     Verbul erau şi am din enunţul  Creioanele erau pe masă când am intrat eu. au valoare predicativă. 

     Verbele la moduri nepersonale îndeplinesc funcţia sintactică de predicat. 

     Verbul a vedea este de conjugarea I. 

     Funcţia sintactică a verbului la infinitiv din exemplul Se gândea la a da un mesaj. este de 

complement direct. 

     Sunt verbe auxiliare: a fi, a deveni, a vrea, a avea. ( Predare faţă în faţă) 

           Feedbackul şi evaluarea vor avea loc permanent, concretizându-se prin aprecieri verbale asupra 

modului în care elevii au răspuns la lecţie, dar şi prin folosirea unor materiale/ teste preluate de pe 

următoarele site-uri - https://voxvalachorum.ro/functiile-sintactice-verb-forme-nepersonale/; 

-  https://voxvalachorum.ro/verbele-copulative-definitie-exemple-confuzii/ 

 7. Asigurarea retenţiei şi a transferului: Se anunţă tema pentru acasă:  

Prima oră - Redactează o naraţiune de zece-cincisprezece rânduri cu titlul „Eu şi verbele copulative” 

în care să foloseşti cel puţin cinci verbe copulative. 

A doua oră – Tocmai ai primit un email de la colegul tău, Teodor. 

Analizează sintactico-morfologic verbele subliniate. 

https://ro.padlet.com/scumpanasu/gpezd4smsq47ekzj
https://wordwall.net/ro/resource/6893368/proba-ii-incearca-ti-norocul
https://wordwall.net/ro/resource/6893368/proba-ii-incearca-ti-norocul
https://wordwall.net/ro/resource/6893368/proba-ii-incearca-ti-norocul
https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%C5%9Fte-verbele-%C3%AEngro%C5%9Fate-cu-func%C5%A3ia-sintactic%C4%83
https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%C5%9Fte-verbele-%C3%AEngro%C5%9Fate-cu-func%C5%A3ia-sintactic%C4%83
https://wordwall.net/ro/resource/6847097/potrive%C5%9Fte-verbele-%C3%AEngro%C5%9Fate-cu-func%C5%A3ia-sintactic%C4%83
https://voxvalachorum.ro/functiile-sintactice-verb-forme-nepersonale/
https://voxvalachorum.ro/verbele-copulative-definitie-exemple-confuzii/
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Formulează un răspuns pentru el, folosind cel puţin un verb la conjunctiv prezent şi altul la 

conjunctivperfect. 

 

 

Send 

   
 

 

To... 
 

 

 

Cc... 
  

Subject   

Salut, Andrei! 

Am încercat să te sun, dar nu aveai semnal. Voiam să te rog să-mi împrumuţi cartea pe care trebuie 

să o citim pentru cercul de lectură. Să ştii că m-ai făcut curios după ce mi-ai spus despre ea. Aş fi 

vrut să o citesc mai devreme, dar n-am reuşit s-o găsesc nicăieri. Să nu uiţi să mi-o aduci mâine!  

Teodor 

 

Anexa 1 

                                                                    PROBA I 

CĂLĂTORIE ÎN ŢARA VERBULUI 

Defineşte verbele copulative şi aminteşte-le pe cele învăţate. 

Ce sunt verbele auxiliare şi care sunt ele? 

Când au verbele valoare predicativă? 

Care sunt conjugările verbului? 

Anexa 2 

                                                               PROBA a II-a 

ÎNCEARCĂ-ŢI  NOROCUL! 

Alcătuiţi enunţuri în care verbul a fi să fie predicativ, copulativ şi auxiliar. 

Alcătuieşte enunţuri în care verbul a avea să aibă pe rând valoare predicativă şi auxiliară. 

Analizaţi morfo-sintactic verbele subliniate din textul: 

Ieri, mergând la şcoală, s-a produs un accident. Un pieton a fost lovit de un biciclist şi, deşi era vinovat 

şi ar fi trebuit să tacă, biciclistul a făcut multă gălăgie.  

Anexa 3  

                                                         PROBA a III-a 

TURNIRUL CAMPIONILOR 

1. Potriveşte verbele subliniate cu  funcţia sintactică corespunzătoare 

                   

1.În ziua aceea, trăia din plin plăcerea de a se plimba a) complement direct 

2.A venit fără a se teme b) subiect 

3.Trecând pe acolo, i-am zărit pe amândoi. c) complement circumstanţial de mod 

4.A picta este foarte greu. d) atribut verbal 

5.Grâul este de secerat. e) predicat nominal 
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6.M-am plictisit de aşteptat în staţie. f) complement circumstanţial de timp 

7.Pot mânca două îngheţate. g) complement prepoziţional 

8.Spuneți ce aveți de spus! h) predicat verbal 

9.Maria a ajuns prima în clasă i) nume predicativ 

Anexa 4 

PROBA a IV-a   TU ZICI ADEVĂRAT, EU ZIC FALS Alege adevărat sau fals: 

     Modul infinitiv are două forme. 

     Verbul din propoziţia Am să primesc ceva dulce de la bunica. este la modul conjunctiv. 

     Verbul erau şi am din enunţul  Creioanele erau pe masă când am intrat eu. au valoare predicativă. 

     Verbele la moduri nepersonale îndeplinesc funcţia sintactică de predicat. 

     Verbul a vedea este de conjugarea I. 

     Funcţia sintactică a verbului la infinitiv din exemplul Se gândea la a da un mesaj. este de 

complement direct. 

     Sunt verbe auxiliare: a fi, a deveni, a vrea, a avea. 

AUTOEVALUARE 

M-am simţit: 

 
Vesel                                  Trist                                Nu ştiu (mi-e indiferent) 

Cel mai mult mi-a plăcut că…………… 

Cel mai mult nu mi-a plăcut să............ 

Recomand profesorului să.................. 
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PROIECT DIDACTIC 

                                      

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PLOPIȘ 

PROPUNĂTOR: Prof.pt.înv.primar  CRISTE MIRELA - MONICA      

CLASA:  I 

UNITATEA DE INVĂȚARE: MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS 

SUBIECTUL: Exerciții și probleme cu adunări și scăderi în concentrul 0-31 

TIPUL LECTIEI: FIXARE -SISTEMATIZARE 

SCOPUL LECȚIEI: 

-formarea și dezvoltarea competențelor de adunare și scădere a numerelor în concentrul 0-31 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare; 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;  

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-

100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice; 

OBIECTIVE  OPERATIONALE : 

să efectueze diferite adunări și scăderi cu numere în concentrul 0-31; 

să compună și să rezolve probleme scrise sub formă de versuri și după imagini; 

să rezolve exerciții de adunare și scădere, probleme diverse pe diferite platforme educaționale . 

STRATEGII DIDACTICE : 

METODE ȘI PROCEDEE : 

    - conversația euristică, explicația, jocul didactic, munca în echipe, frontală, individuală ;  

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT : 

    - tablete,laptop ,videoproiector,jetoane, fișe de lucru, aplicația Wordwall,  

RESURSE: 

a) Umane : 15 elevi   

b) Temporale: 45 minute 

BIBLIOGRAFIE: 

Programa școlară pentru Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a , aprobată prin OMEN 

3418/19.03.2013 

Matematică și explorarea mediului ,manual pentru clasa  I /Autori: T. Pițilă, C. Mihăilescu / E.D.P. 

www.didactic.ro 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 I. AVANPREMIERA 

  a) – Spargerea gheţii: -5 minute 

  -Joc didactic – „ Vânătoarea de comori ” 

- Pe masă sunt jetoane cu diferite mesaje. Elevii trebuie să aleagă un jeton și să rezolve cerința. (Anexa 

1 )   

b) - Captarea atenţiei: - 3 minute 

-Activitate frontală 

  Ce am lucrat ieri la matematică?  R: Exerciţii şi probleme cu adunări şi scăderi 

Cum se numesc numerele care se adună?  R: Termenii adunării 
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Cum se numeşte rezultatul adunării?  R: Sumă sau total 

Cum se numesc termenii scăderii?  R: Descăzut şi scăzător 

Cum se numeşte rezultatul scăderii?  R: Rest sau diferenţă 

CONCENTRARE ŞI REVIZUIRE 

- Metoda Piramidei sau a Bulgărelui de zăpadă-10 minute 

 -Elevii primesc câte o fişă de lucru pe care o rezolvă individual , se consultă în perechi apoi în echipă 

(Anexa 2) 

 III. ANUNŢAREA TEMEI ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE- 1minut  

Se va anunţa titlul lecţiei şi se va scrie pe tablă „Exerciţii şi probleme ”şi apoi se vor enunţa obiectivele 

operaţionale:  

  ”Astăzi vom rezolva exerciţii de adunare şi scădere cu numere până la 31, vom rezolva 

probleme de adunare şi scădere, vom compune probleme după imagini sau după exerciţii şi vom fi 

ajutaţi de prietenul nostru calculatorul.” 

IV. DIRIJAREA  ÎNVĂŢĂRII 

   -Activitate frontală- 15 minute 

 Jocuri matematice 

 „Scara”: 3+2+10-4+12-3+6-26=… ; 30+1-5-10+4-20+0=… ; 1+9+2+8+3+7-30+ 1=… 

 Probleme-n versuri: 

 „ Pe o soarță de copac  „ În grădinița cu flori   „Trică are 16 ani 

 Sunt 8 gâze lucitoare.  Au înflorit 20 de bujori.  Iar verișoara lui 4 ani 

 Mai ies 10 gâze la soare Mai stau gata-mbobocite  Peste câți ani vara mică 

 Adunate câte fac”  5 lalele rumenite.   Va avea vârsta lui Trică?” 

 R: 8+10=18   Câte flori eu voi avea   R:16-4=12 

     În buchet când ți-l voi da ?” 

     R: 20+5=25 

 „Numerele în cerc” 

 

 

 

 

        

 

 

     

 

 

 Alcătuiți probleme după exercițiile date:  

26+ 4 =   ;          25- 5=   ;              

V. EVALUAREA 

Activitate frontală- 10 minute 

„Citim, observăm , gândim , calculăm și probleme rezolvăm!” – alcătuire și rezolvare de probleme 

după imagini

12 

 

7 

 

10 

 

20 

 

3 

 

0 

 

10+ 

10 

7 20 

17 

5 

22 

27- 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

265 
 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2. Elevii rezolvă problema după ce scriu datele în caiet:  

24 rândunele......11 rândunele....?rândunele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuare de adunări și scăderi în concentrul 0-31:  

-pe tablete și pe calculatorul clasei + videoproiector 

https://www.liveworksheets.com/nu842288pq 

http https://wordwall.net/ro/resource/3040071 

 https://learningapps.org/view9652449 

 

 VI. ÎNCHEIEREA- 1 minut 

           - aprecieri generale şi individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câţi fluturaşi sunt în total? 

6+10=16 (fluturaşi) 

R=16 fluturaşi 

https://www.liveworksheets.com/nu842288pq
https://wordwall.net/ro/resource/3040071
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ANEXA  1 

Joc didactic „Vânătoarea de comori” 

 

Caută prin clasă și adu cât mai repede ...  

... un obiect albastru 

... un obiect al cărui nume începe cu a 

... ceva ce miroase bine 

... ceva ce miroase urât 

... un obiect care îți amintește de grădiniță 

... un obiect cu care poți scrie 

... un obiect care este rotund 

... un obiect pe care-l folosești la sport 

... ceva roșu 

... un obiect al cărui nume începe cu m 

 

ANEXA  2 

FIȘĂ DE LUCRU  

ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ĪN CONCENTRUL 0-20, FĂRĂ 

TRECERE PESTE ORDIN 

 

1. Adună  numărul  din  mijloc  cu  fiecare  număr  de  pe  petală : 

             

                                              +       =        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calculează  şi  scrie  în  casetă  rezultatul  corect : 

2   +   10  =             10  +  3  +  4  =                =  5  +  5  +  3 

5   +   10  =             10  +  8  +  1  =                =  4  +  6  +  1 

9   +   10  =             10  +  2  +  3  =                =  1  +  9  +  4 

0   +   10  =             10  +  6  +  2  =                =  3  +  7  +  7 

3. Scrie  ca  sumă  de  doi  termeni  următoarele  numere : 

 

 

 

 

 

 

   7 

  3 

6 

  1 

  8 

10 

 4 
10 4             

10 + 2 

12 

 

17 

 

11 

 

14 

 

19 

 

13 

 

16 

 

20 
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4. Colorează  rezultatul  corect : 

     10  +  2  =                               2  +  4  +  10  = 

     10  +  6  =                               3  +  1  +  10  = 

     10  +  3  =                               6  +  4  +  10  = 

     10  +  8  =                               7  +  2  =  10  = 

 

 

5. Completează  tabelul 

  

 

 

 

 

3 

13 

7 

 

1 

 

6 

 

8 

 

5 

 

10 

 

2 

 

9 

 

0 

 

4 

 10 +a 

a 

16 11 12 

17 16 13 

13 15 14 

17 19 18 

15 14 16 

12 14 16 

20 18 19 

18 20 19 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Plopiș 

Clasa: a VI-a  

Profesor: CRISTE  VICTOR 

Disciplina : Matematica (Algebră) 

Unitatea de învăţare: Rapoarte şi proporții I 

Tema lecției : Exerciții și probleme 

Tipul lecţiei : Lecţie de recapitulare  

Competenţe generale:  

Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 

definite 

Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile 

matematice 

Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei 

situaţii concrete 

Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă 

Competenţe specifice: 

1.2.Identificarea rapoartelor, proporțiilor şi a mărimilor direct sau invers proporționale 

2.2.Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând rapoarte și proporții pentru organizarea de date 

3.2.Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin rapoarte, proporții și 

mărimi direct/invers proporționale 

4.2.Exprimarea în limbaj matematic a relațiilor și a mărimilor care apar în probleme cu rapoarte, 

proporții și mărimi direct sau invers proporționale 

5.2.Analizarea unor situații practice cu ajutorul rapoartelor, proporțiilor și a  colecțiilor de date 

6.2.Modelarea matematică a unei situații date în care intervin rapoarte, proporții şi mărimi direct sau 

invers proporționale 

 

      Obiectivele operaţionale ale lecţiei:  

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:  

O
1
Să scrie raportul a două mărimi și să-l transforme în raport procentual;

 

O
2
 
 
Să determine termenul necunoscut al unei proporţii și

 
să aplice corect proprietățile proporțiilor în 

rezolvarea de exerciții; 

 O
3
Să determine unu procent dintr-un număr dat; determinarea unui număr, când se cunoaşte un 

procent din el (de exemplu: reducerea / creșterea prețului unui produs).  
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O
4
  Să stabilească proporționalitatea (directă sau inversă) între două mărimi și să rezolve  probleme în 

care intervin mărimi direct sau invers proporţionale, în contexte practic-aplicative sau interdisciplinare 

 Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, lucrul în echipă, explicaţia, algoritmizarea, 

exercițiul,demonstrația  

 Mijloace de învăţământ: platforma Google Clasroom, platforma educatională Asq.ro, fişe de lucru, 

culegeri de probleme,aplicația Jamboard,laptop,camera web  

 Metode de evaluare: evaluare frontală, evaluare individuală, aprecieri orale 

Bibliografie:  

www.didactic.ro ,  

www.wordwall.net  

www.jamboard.ro 

 https://app.asq.ro/#/test/-MWHFmJZ3kGVMTDzTStw 

PROGRAMA ȘCOLARĂ MATEMATICĂ 2017 

MANUAL PENTRU CLASA A VI-A INTUITEX  

CULEGERE MATE PLUS,EDITURA PARALELA 45  

  

                                                                           

http://www.didactic.ro/
http://www.wordwall.net/
http://www.jamboard.ro/
file:///C:/Users/Casuta%20Copilariei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N3CSWJKE/%20https:/app.asq.ro/%23/test/-MWHFmJZ3kGVMTDzTStw
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    Desfăşurarea lecţiei 

Secvențele 

lecţiei 
Activitățile lecției 

 

Activitatea elevilor 
Strategii didactice 

Metode şi 

procedee 

Modalități 

de evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

(2 min) 

 

Verificarea prezenței elevilor și 

notarea absenților; 

Verificarea ţinutei elevilor şi a celor 

necesare defăşurării orei; 

Asigurarea unei atmosfere adecvate 

pentru buna desfăşurare a orei. 

Elevii vor avea pe bănci caietele 

şi culegerea; 

Vor forma 3 grupe de câte 4 sau 5 

elevi; 

Pregătirea caietelor de temă. 

Conversaţia 

 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

însuşite 

(consolidarea 

acestora) 

(10 min) 

  Verificarea cunoștințelor însușite 

anterior se realizează folosind aplicația 

JAMBOARD; 

   Clasa va fi împărțită în trei grupe(voi 

deschide 3 file în Jamboard). Astfel: 

-grupa 1-va avea de scris definiția și 

proprietățile referitoare la rapoarte, 

procente și exemple concrete 

-grupa 2-definiția și proprietățile 

referitoare la proporții;exemple. 

-grupa 3- proprietăți ale mărimilor 

direct proporționale,respectiv invers 

proporționale;exemple. 

Elevii își vor deschide cu toții 

link-ul primit ; 

 Cele 3 grupe formate vor 

completa în Jamboard 

răspunsurile la  cerințe;  

Un lider din fiecare grupa va 

prezenta schița obținută ; 

După prezentarea fiecărei grupe 

membrii celorlalte grupe, 

completează cu alte proprietăți 

cunoscute. 

Conversatia, 

munca în 

echipă 

 

Frontală 

Aprecieri 

verbale 

Auto-

evaluarea 

 

Dirijarea 

învățării 

(21 min) 

Captarea atenției se face prin 

prezentarea elevilor a unei planșe în 

care ei trebuie să completeze un tabel 

cu răspunsuri și litere corespunzătoare; 

Elevii rezolvă individual , sub 

îndrumarea profesorului 

problemele propuse; 

Rezolvările vor fi prezentate la 

tablă; 

Conversația 

Discuția 

liberă 

Demonstrația 

 

Observare 

sistematică 

Apreciere 

verbală 
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Secvențele 

lecţiei 
Activitățile lecției 

 

Activitatea elevilor 
Strategii didactice 

Metode şi 

procedee 

Modalități 

de evaluare 

Ei vor reuși să obțină cuvântul corect 

doar dacă vor rezolva corect exercițiile 

propuse . (anexa 1) 

 

 

Vor interveni colegii acolo unde 

este cazul sau unde au alte 

variante de rezolvare ale 

problemelor. 

Învățarea prin 

descoperire 

Explicaţia 

Exercițiul 

Demonstrația 

 

3. Obținerea 

performanței  

și asigurarea 

feed-back-ului 

 (15 min) 

 

Se va distribui elevilor  fișa de 

evaluare a cunoştințelor dobândite 

care se rezolvă pe platforma asq.ro.,cu 

timp de rezolvare prestabilit;  

https://app.asq.ro/#/test/-

MWHFmJZ3kGVMTDzTStw 

Se vor discuta dificultățile întâlnite în 

problemele rezolvate. 

Elevii rezolvă  individual testul de 

evaluare pe platforma asq.ro ; 

După rezolvare, se analizează 

greșelile de rezolvare, elevii vor 

prezenta și  alte moduri de 

rezolvare a acestora. 

Exercițiul 

 

 

Munca 

individuală 

Evaluare 

individuală 

4. Încheierea 

lecției 

(2 min) 

Se vor nota elevii care au participat la 

lecție ; 

Tema pentru acasă -culegere. 

Elevii notează tema pentru ora 

viitoare. 

 

Conversația 

 

 

Frontală 

file:///C:/Users/Casuta%20Copilariei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N3CSWJKE/%20https:/app.asq.ro/%23/test/-MWHFmJZ3kGVMTDzTStw
file:///C:/Users/Casuta%20Copilariei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N3CSWJKE/%20https:/app.asq.ro/%23/test/-MWHFmJZ3kGVMTDzTStw
file:///C:/Users/Casuta%20Copilariei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N3CSWJKE/%20https:/app.asq.ro/%23/test/-MWHFmJZ3kGVMTDzTStw
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Anexa 1 

FIȘĂ DE LUCRU 

Unitatea de învăţare:   RAPOARTE, PROPORŢII, PROCENTE 

Subiectul I. Corelați (asociați) enunțurile din coloana A cu răspunsul corect din coloana B  și completați  în tabel litera din coloana C 

corespunzătoare răspunsului corect .Veți obține un cuvânt folosit în acest capitol. 

A                                                                     B         C 

1.Raportul numerelor 15=a  şi 20=b  scris sub formă zecimală.....                                                               40                     t  

2. 75% din 120 kg este egal cu ………..                                                                                                                    0,75                   p                  

3. La ce preț ajunge o tabletă dacă ea costă 200 lei și se scumpește cu 10%?                                                 90                     r 

4. Dacă 
2

3
=

6

𝑥+1
 atunci x este egal cu ….                                                                                                                   5                        n 

5. Cinci pâini costă 6 lei. Opt pâini de acelaşi preţ vor costa ………..lei.                                                              220                    o 

6. Dacă 72,
35

=−= ba
ba

atunci a este egal cu …                                                                                              9,6                    e 

7.Unghiurile unui triunghi sunt direct proporționale cu 2,3 si 4. 

Diferența dintre cel mai mare unghi și cel mai mic unghi este…………….                                                              8                        c 

Nr item 1 2 3 4 5 6 7 

Răspuns corect        

Litera 

corespunzătoare 

răspunsului corect 

       

 

Fișa de lucru: Răspunsuri 

Nr item 1 2 3 4 5 6 7 

Răspuns corect 0,75 90 220 8 9,6 5 80 

Litera 

corespunzătoare 

răspunsului 

corect 

p r o c e n t 
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Poiect de activitate 

 

Profesor învățământ preșcolar Vișan Liliana,  

Grădinița Nr. 137 

 

 

Nivel: II 

Tema anuală de învățare: “Când,cum și de ce se întâmplă? ’’  

Tema proiectului: Primavară, bine ai venit!  

Tema săptămânii: Zumzet și mireasmă în grădina mea! 

Tema activității: Laleau și narcisa. 

Categoria de activitate: Activități pe domenii experiențiale-Domeniul Științe 

Mijloc de realizare:  Observare 

Tipul activității: Transmitere de noi cunoștințe 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

Comportamentele vizate:  

Evidențiază caracteristicile unor obiecte aflate în spațiul înconjurător; 

Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului; 

Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii. 

Obiectivele operaționale: 

Pe parcursul și la șfârșitul activității,copiii vor fi capabili :  

O1- Să denumească florile prezentate de către educatoare. 

Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii vor denumi corect florile. 

O2- Să  denumească părțile componente a celor două flori; 

Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii vor identifica corect părțile componente ale florilor .  

O3- Să analizeze prin comparație (asemănări și deosebiri) cele două flori; 

Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii vor analiza corect cel puțin jumătate din părțile 

componente. 

O4- Să denumeasca factorii de menținere în viață al plantelor . 

Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii vor preciza cel puțin unul dintre factorii ce 

favorizează viața plantelor . 

O5- Să folosească un limbaj stiințific adecvat prin activizarea vocabularului. 

Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii vor folosi limbajul stiintific adecvat. 

Strategii didactice: Metode si procedee: Observatia, explicatia, plroblematizarea, conversația, 

învățarea prin descoperire, jocul. 

Material didactic: Flori naturale în ghiveci, laptop, prezentare Power Point,coronițe,jetoane. 

Forma de organizare: frontal  

Durata: 30 minute 

Bibliografie : 

Adina Glava, Lolica Tataru, Olga Chis, Chis Vasile…..2014- Piramida Cunoalterii, Ed. 

Diamant,Pitești  

Cornelia Ștefănescu….2009-Didactica activităților instructiv educative in gradiniță, Ed. Terra, 

Focșani  

Ștefania Antonovici......2010 – Cunoasterea mediului in gradințăa, Ed. DPH  
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Scenariul activității 

Evenimentul 

didactic 
Conținutul științific Strategii didactice Evaluare 

Moment  

Organizatoric 

 

 

 

 

 

Captarea atenției 

 

 

 

 

 

Anunțarea temei și 

obiectivele 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurarea 

activității  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerisirea sălii de grupă. 

Aranjarea mobilierului. 

Aranjarea materialului 

didactic necesar. 

 

 

Se realizează prin intermediul 

unui documentar despre flori. 

După prezentarea acestuia se 

face cunoscută surpriza din 

cadrul acestei activități - un 

coș cu flori. 

Se realiză în mod direct prin  

prezentarea temei  activității - 

Laleua și narcisa, copiii fiind 

anunțații că vor învăța    care 

sunt părțile din care se 

compun  cele doua flori și ce 

rol au. 

Pentru început, educatoarea dă 

copiilor posibilitatea să 

analizeze liber cele două flori 

tocmai pentru a satisface 

curiozitatea acestora, după 

care se trece la observarea 

dirijată, sistemică. Analiza 

liberă stimuland 

spontaneitatea copiilor 

manifestându-se astfel cât mai 

deschis. 

În desfășurarea activității, 

educatoarea orientează 

percepția copiilor printr-o 

succesiune de intrebări 

adresate copiilor. 

Astfel pe baza planului de 

întrebări elaborat anterior se 

trece la observarea 

concomitentă a celor două 

plante, solicitându-se referiri 

la părțile componente, la rolul 

acestora, la culoare, 

formă,dimensiunile lor, locul 

unde creșc și se dezvoltă. 

Educatoarea va orienta 

obervarea celor două flori în 

mod simultan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Coșul cu flori 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

Problematizarea 

Obervația 

Explicația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

Învățarea prin 

descoperire 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Conversația 

Obervația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor. 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal. 

 

Observarea 

comportamentului  

copiilor. 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului  

copiilor. 

 

 

Observarea 

gradului de 

înțelegere a 

sarcinii. 

 

Evaluarea 

răspunsurilor 

copiilor. 

 

 

Aprecieri verbale 

și nonverbale 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal și 

nonverbal, 

aprecierea 
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Observarea primei părți 

componente:  

Pentru început copiii vor fi 

invitați să observe rădacina 

celor două flori (bulbul) 

adresanduli-se urmatoarele 

întrebări. 

Ce reprezintă această parte a 

florilor?  

Ce culoare are rădacina lalelei 

dar a narcisei? 

Cum se numește ea? 

Ce formă are? 

Cu ce este de folos pentru 

plantă? 

 

Sinteza parțială cu privire la 

bulb : 

După analizarea primei părți 

componente a celor două flori 

se realizează o sinteză parțială 

sub forma unei scurte 

descrieri. 

Observarea celei de a doua 

părți componente: 

Se trece la analiza tulpinii și a 

frunzelor facându-se referiri 

ca și în cazul rădăcinii, la 

formă culoare și dimensiune. 

Ce formă are tulpina lalaelei, 

dar a narcisei? 

Ce culoare are tulpina lalelei 

dar a narcisei? 

Ce crește pe tulpina lalelei, 

dar pe cea a narcisei? 

Ce culoarea au și cât de 

important este pentru plantă? 

 

Sinteza parțială cu privire la 

tulpină: 

După cel de-al doi-lea set de 

întrebări cu referire la tulpină 

se continuă cu sinteza parțială 

a celor două tulpini, sinteză 

care se va realiza tot printr-o 

scurtă conversație. 

Observarea florii și a 

petalelor, și ce se află în 

mijlocul acestora se va face 

tot pe bază de întrebări 

 

Observația 

Învățarea prin 

descoperire 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Conversația 

Obervația 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Observația 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

Conversația 

Jocul 

 

 

 

Conversația 

Jocul 

corectitudinii 

răspunsurilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

răspunsurilor 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal și 

nonverbal, 

aprecierea 

corectitudinii 

răspunsurilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea în urma 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

urmărindu-se fiecare 

caracteristică în parte (forma, 

culoarea și mirosul) și la fel ca 

în cazul celorlalte părți 

componente, tot prin 

comparație. 

Ce se reăgsește în partea de 

sus a tulpinii? 

Cum se numesc acestea? 

Ce culoare au petalele lalelei, 

dar ale narcisei? 

Ce formă au petalele lalelei, 

dar ale narcisei? 

Au miros? 

Ce fel de miros au? 

Sinteza partiala:  

Se discută despre asemănările 

și deosebirile acestor părți 

componente făcndu-se referiri 

simultane la petalele ambelor 

flori. 

Sinteza finala:  

Dupa finalizarea acestei 

ultime etape de observare, se 

va realiza sinteza finală a 

celor două flori prin stabilirea 

asemănărilor și deosebirilor 

dintre cele două flori.Sinteza 

se va face simultan la fel ca și 

mai înainte însă pe baza de joc 

(puzzle). Astfel: se vor îmbina 

părțile componente pentru 

fiecare dintre flori.Va fi 

chemat chema câte un copil 

care să așeze pe tabla 

magnetică fiecare piesă 

corespunzătoare acestora 

În evaluarea activității, se 

prezintă copiilor un scurt joc 

numit -Adevărat sau fals? 

Jocul va debuta prin 

prezentarea de către 

educatoare a unor afirmații în 

urma cărora copiii vor alege 

raspunsul corect spunând dacă 

este adevărat sau fals: 

laleau și narcisa au radăcina 

sub formă de bulb! (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

corectitudinii 

execuției sintezei. 

 

 

Aprecieri verbale 

individuale și de 

grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

individuale și de 

grup. 
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Încheierea activității 

 

 

 

 

 

 

acesta se găsește la suprafața 

pământului și nu fixează 

floarea în pământ! (F) 

tulpina florilor are formă 

alungită! (A) 

are culoarea albastră! (F) 

frunzele celor două flori sunt 

roșii. (F) 

au formă alungită! (A) 

petalele florilor au aceeași 

formă! (F) 

cu ajutorul lor plantele obțin 

lumină. (A) 

laleaua și narcisa au un miros 

neplăcut! (F)  

Se fac aprecieri asupra 

modului de participare a 

copiilor pe parcursul activității 

, activitatea încheindu-se cu 

ajutorul tranziției. 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

individuale și de 

grup. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

generale. 
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Proiect de lecție 

Prof. înv. primar Șut Adriana Otilia 

Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu” Zalău 

 

Dișciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul: ”Unde-i unul, nu-i putere” de Victor Sivetidis 

Clasa:  I 

Motivaţia: 

 Textul ”Unde-i unul,  nu-i putere”, de Victor Sivetidis  face parte dintr-un set de texte epice 

menite să producă unele schimbări de natură atitudinală, motivaţională şi comportamentală la nivelul 

personalității elevilor. Prin prezentarea și intuirea mesajului acestui text , elevii au posibilitatea să 

reflecteze asupra importanței prietenilor în viața oamenilor. 

 De asemenea, prin lectura cu predicții și brainstorming-ul de grup se stimulează gândirea liberă 

la diferite nivele și se întreține curiozitatea elevilor, imaginaţia creatoare. Sarcinile fixate la fiecare 

fragment menţin elevii activi, implicându-i cognitiv în lectura textului. 

Obiective: 

 O1: să exprime oral propriile păreri cu privire la noțiunea de prieten/ prietenie; 

 O2: să facă predicţii pe firul epic al povestirii; 

 O3: să desprindă unele trăsături fizice şi morale ale personajelor prin comparația acestora; 

 O4: să exemplifice situații în care a dat dovadă de solidaritate, ajutorare. 

Condiții preliminare: 

 Elevii trebuie să dea dovadă de toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog. De 

asemenea, trebuie să fie familiarizaţi cu metodele interactive folosite. 

Managementul resurselor și timpului: 

Resurse informaționale: textul suport, coli pentru scris, markere;  

Resurse procedurale: brainstormingul, jocul de rol, lectura cu predicții, dramatizarea, metoda 

interviului, ciorchinele; 

Resurse de timp: 45 minute; 

Forma de organizare: frontal, individual, în perechi; 

Evaluarea: răspunsurile la întrebările învăţătorului; tabelul predicţiilor; modul de argumentare a 

propriilor opinii și formularea răspunsurilor. 

 

Demersul didactic 

Evocarea: 15 minute 

Exercițiu - joc ”De-a reporterul”. Elevii vor extrage bilete din ”Săculețul cu surprize”. Unii vor avea 

întrebări, iar alții răspunsuri. Cei care au întrebări vor fi pe rând reporteri și vor citi întrebarea la un 

microfon de jucărie, urmând ca ceilalți să dea răspunsurile. Întrebările vor viza regulile de 

comportament în clasa de elevi, respectiv relațiile dintre elevi. 

În săculeț va exista o întrebare în plus referitoare la prietenie: ”Ce se poate  spune despre prietenie?”. 

Învățătorul scrie la tablă cuvântul prietenie și prin brainstorming, elevii sunt rugați să spună cât mai 

multe lucruri care le vine în minte când aud acest cuvânt. Se notează părerile pe tablă și se realizează 

un ciorchine. 

Anunţarea subiectului şi a obiectivelor activitaţii. (1minut ) 
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”Am să vă citesc acum o poveste din care veți afla de ce este important să fim prieteni.Va trebui să fiți 

foarte atenți pentru că pe măsura ce voi citi mă voi opri și vă voi întreba care este părerea voastră în 

legatură cu întâmplarea.”         

Realizarea sensului: 20 minute 

Lectura cu predicții. Se citește primul fragment: „Într-o bună zi, vântul a ieșit la plimbare ... a întâlnit 

un brad uriaș căruia i-a spus: ...”  

Predicția 1. ”Ce credeți că i-a spus bradului? Ce credeţi că se va întâmpla în continuare?” 

Predicția 2. ”Ce credeți că a răspuns bradul cel uriaș? Cum vi se pare răspunsul bradului? Dar al 

vântului?” 

Elevii vor formula oral  ce cred că se va întâmpla în continuare şi ce dovezi au. 

Părerile lor se vor nota în tabelul cu predicții. 

Predicția 3. ”Cum credeți că s-a simțit vântul după ce a reușit să dezrădăcineze bradul cel uriaș? De ce 

credeți că a reușit, având în vedere că era un brad uriaș?” 

Predicția 4. ”Cu cine credeți că s-a întâlnit vântul la poalele muntelui?” 

Predicția 5. ”Ce credeți că au discutat cei doi? Ce a răspuns brădulețul? Dar vântul? 

Predicția 6. ”De ce credeți că nu a reușit vântul să doboare bradul cel mic? Pe ce vă bazați? Ce învățăm 

din întâmplarea brazilor? Cine a ieșit învingător, bradul cel uriaș, dar singur sau bradul cel mic, dar cu 

mulți prieteni? Voi ce titlu ați da acestei povestiri? Ce credeți că vrea să spună acest titlu? Ați mai 

întâlnit undeva această formulare?” 

Învățătorul recită și explică versurile lui Vasile Alecsandri: ”Unde-i unul, nu-i putere / La nevoi și la 

durere; / Unde-s doi, puterea crește / Și dușmanul nu sporește.” ” 

”Ce sentimente v-au provocat comportamentul personajelor?”  

Elevii vor trece pe la flipchart pentru a marca cu câte o față zâmbitoare personajul de care le-a plăcut. 

Vor fi solicitați apoi să argumenteze alegerea făcută. 

Reflecția: 10 minute 

Povestirea textului în lanț, cu ajutorul învățătorului și a unor imagini (învățătorul va corecta exprimarea 

elevilor) 

Joc de rol: elevii vor dramatiza în fața clasei dialogurile dintre vânt și brad respectiv dintre vânt și 

brăduți. 

Extensia:  

Elevii vor desena unul din cele două momente care i-au impresionat mai mult (momentul 1. - întâlnirea 

vântului cu bradul cel uriaș sau,  momentul  2. - întâlnirea vântului cu brăduții cei mulți) urmând ca în 

ora care urmează să știe să povestească oral. 

 

 

 

Bibliografie: 

 Elvira Crețu și colaboratorii – Îndrumător metodic – Dezvoltarea vorbirii la clasele I – Ed. Didactică 

și Pedagogică, București, 1981; 

Viorica Pârâială și colaboratorii - Activități în completarea programului din ciclul primar – Ed. 

Euristica, Iași, 2003; 

www.didactic.ro . 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  - 

prof. înv. preşc.  Petrea Nicoleta 

                                                                        Școala Gimnazială Homocea 

 

 

 

                                                                                              
NIVEL DE VÂRSTĂ: 3/4  -5 ani, Niv.I, Grupa ,,FLORILOR”              

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când/cum  și de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,, ÎN GRĂDINĂ LUMINĂ” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,LEGUME DE PRIMĂVARĂ” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA+ADE (DLC+DEC) 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: 

• Activităţi de dezvoltare personală 

 - Întâlnirea de dimineaţă: ,,Buna dimineata, Primăvară!” ,, Ce e de văzut anume, în grădina de legume!”  

 - Tranziţii: ,,Înfloresc grădinile!” – cântec; ,,Dacă vesel se trăiește” - 

cântec; ,,Soarele”/ Exerciții de înviorare 

- Rutine: ,,Mi-e dragă primăvara!” (deprindere de a proteja natura) – 

GUSTAREA! 

• Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA I) 

   Știință: ,, Primăvara a sosit, punem semințe la încolțit” 

   Artă: ,,Coșul cu legume de primăvară” - lipire 

   Joc de masă: Puzzle ,,Legume de primăvară” 

• ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

 DLC - ,,Ridichea uriașă” – povestea educatoarei 

 DEC - ,,Ridichea” - pictură 

• Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA II) 

 Joc de rol: ,,De-a personajele povestiri” 

   Joc de mişcare: ,,Întrecerea grădinarilor” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă 

DURATĂ: o zi  

 DOMENII DE DEZVOLTARE 

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și  scrierii 
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C. Capacități și atitudini în învățare 

 DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

D.1 - Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

D.2  - Mesaje orale în diverse situații de comunicare  

C.2 - Finalizarea sarcinior şi a actiunilor (persistenţă în activităţi). 

C.3 – Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE VIZATE 

D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării 

ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, 

curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă) 

D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de 

comunicare 

C. 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă. 

C.2.2.  Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care 

întâmpină dificultăţi. 

C.3.1.  Manifestă creativitate în activităţi diverse. 

C. 3.2 . Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice, musicale şi practice, în conversaţii şi povestiri 

creative. 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

DLC - ,,Ridichea uriașă” – povestea educatoarei 

O1 -Să urmărească linia unei poveşti;

  

O2 - Să  rețină numele personajelor întâlnite –succesiunea momentelor ; 

O3 - Să reproducă  fragmente din poveste folosindu-se de imagini. 

DEC - ,,Ridichea” – pictură 

O4– Să utilizeze tehnici specifice (pată de culoare, punctul, linia) pentru 

realizarea sarcinilor ; 

     O5 – Să manipuleze materialele și instrumentele de lucru; 

 O6 – Să se exprime într-un limbaj adecvat activității estetic - creativ. 

ȘTIINȚĂ 

O7 – Sa întreprindă în mod corect o activitate gospodărească 

ARTĂ 

O8- Să-si dezvolte spiritul estetic si creativ; 

O9 - Să  folosescă corect materialele de lucru 

O10 - Să identifice instrumentele folosite în realizarea lucrării; 

JOC DE MASĂ 

O11 – Să îmbine în mod corect piesele 

JOC DE ROL 

    O12 -  Să reproducă în mod corect, clar, coerent şi expresiv replicile personajului pe care îl interpretează, 

redând mișcarea scenică. 

STRATEGII DIDACTICE 

- Metode şi procedee: povestirea educatoarei, conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, 

surpriza, 

- Mijloace didactice: aracet, bețișoare de urechi,  pahare, pamant de flori, ghivece, piese de puzzle, imaginile 

povestirii, calendarul naturii, ridichea uriașă, tabla magnetică, șervețele uscate, șervețele umede, lucrări 

model,  stimulente, bureți, planșete, acuarele etc. 

- Elemente de joc: surpriza, mișcarea, aplauze. 
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- Forme de realizare: frontal, individual, grupe. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani)-2019,  

• Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum-ul 

pentru educație timpurie-2019,  

• Metodica activităților înstructiv-educative în grădinița de copii-Craiova 2009,  

• Sugestii metodice și culegere de texte literare-Delta Cart Educațional.    
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Momentel

e 

activității 

Activitatea cadrului didactic Activitatea 

preșcolarilo

r 

Metode și 

procedee 

Evaluare  

1.Momen

t 

organizat

oric 

Se crează condiţii optime pentru desfăşurarea 

activităţiilor: 

- aerisirea sălii de grupă; 

 - aranjarea mobilierului și a materialului didactic; 

- asigurarea unui climat educațional favorabil;         

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață care 

cuprinde:  salutul, prezența, calendarul naturii , după 

care se va realiza gimnastica de înviorare şi 

reactualizarea cunostintelor. 

 

Ajută la 

formarea 

semicercului 

apoi se 

așează pe 

scăunele. 

conversaţia Aprecieri 

verbale 

2.Captare

a atenţiei 

Se realizează cu ajutorul decorului, dar şi cu ajutorul 

unui pachet frumos ambalat,  care vine împreună cu un 

mesaj din parte unei alte grupe de FLUTURAŞI. 

Copiii sunt 

atenţi 

conversaţia 

 

explicaţia 

 

observaţia 

Aprecieri 

verbale,  

 

Observare

a 

comporta-

mentului 

copiilor.  
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3.Anunţa

rea temei 

si a 

obiectivel

or 

Le voi propune copiilor - să realizeze coșulețe cu 

legume timpurii  utilizând tehnici specifice (sortare, 

lipire), 

-  să observe din imagini ciclul de viată al unei plante, 

apoi cu materialele puse la dispoziţie, să semene 

semințe de legume timpurii,   

- să asambleze corect piesele unui puzzle. 

Apoi,le voi propune să fie atenți și să asculte o 

frumoasă poveste (povestirea educatoarei – Ridichea 

uriașă)  , iar la sfârşit să dea culoare propriilor ridichi 

uriașe (activitate plastică).  Vor fi recompensaţi cu 

stimulente. 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor 

asculta in 

linistea. 

 

 

 

 

 

 

conversația 

explicația 

 

 

 

 

 

 

Observare

a 

sistematic

ă a 

copiilor 

4.Reactua

liza-rea 

cunoșințe

lor 

Se poartă un scurt dialog între copii şi cadrul didactic, 

referitor la anotimpul  Primăvara, la aspectele 

caracteristice. 

Vor fi adresate copiilor întrebări precum: 

Cum se numeşte tema săptămânii? 

-Despre ce legume am învăţat noi? 

Le cer să recunoască legumele pe planşa afişată în 

sală.. 

-Din ce  părţi este alcătuită ridichea? 

-Ce mâncăm  noi de la ridiche, frunzele sau rădăcina? 

-Ce culoare are rădăcina? 

-Dacă voi o să mâncaţi ridichi, ceapă şi salată o să 

creşteţi mari frumoşi şi în primul rând sănătoşi.Să nu 

uitaţi ca înainte de a mânca legumele trebuie  să le 

spălaţi foarte bine.  

Copiii vor fi 

atenţi şi  vor 

răspunde la 

întrebări. 

conversaţia 

expicaţia  

Aprecieri 

verbale  
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5. 

Dirijarea 

învățarii 

și 

prezentar

ea noului 

conținut 

Voi propune copiilor să realizeze o mică gradină de 

legume timpurii cu ajutorul materialelor puse la 

dispoziție, să lipească legume de primavară într-un coș 

și să asambleze piesele puzzle-urilor în vederea 

formării imaginilor cu legume de primăvară. Cu 

ajutorul tranziţie: „Bat din palme clap, clap, clap” , se 

face trecerea spre centrele de interes (ALA 1), unde 

voi explica pe rând copiilor ce sarcini au de îndeplinit, 

după care copiii vor lucra în grupuri mici. Voi urmări 

activitatea copiilor pe centre şi voi interveni ori de 

câte ori va fi nevoie. 

Urmează expunerea poveştii „Ridichea uriașă” 

(DLC), ţinând cont de succesiunea logică a 

evenimentelor naraţiunii.  Educatoarea urmărește 

sensibilizarea copiilor la expresivitatea limbajului, 

folosindu-se și de mijloacele paralingvistice, cum ar fi: 

intonaţia și mimica.  

    Aşezaţi în semicerc, le voi spune copiilor că, pentru 

a face ridichea fericită, trebuie să-i cunoaştem 

povestea, care se numeşte „Ridichea uriaşă”. Pentru 

fiecare personaj voi avea câte o siluetă pe care o voi 

prezenta la momentul potrivit în cadrul povestirii.  

    Copiii vor fi implicați activ în poveste prin 

intermediul povestirii predictive. Spre exemplu, 

aceștia vor fi întrebați ce cred ei că se va întâmpla mai 

departe în firul poveștii.  

   În cursul poveştii, se va scoate în evidenţă 

solidaritatea dintre oameni şi faptul că munca în 

Copiii vor fi 

atenți și vor 

răspunde la 

întrebările 

adresate. 

  

 

Aprecieri 

globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individual

e 
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echipă este foarte importantă. Voi insista pe mesajul 

educativ: „Unde-s mulţi, puterea creşte!”  

           În timpul povestirii voi accentua pasajul care 

exprimă efortul făcut de personaje pentru a smulge 

ridichea din pământ: „Hei-rup, hei-rup! Hai ridiche 

uriaşă, să te duc la noi acasă!” 

    În timpul expunerii, se explică cuvintele 

necunoscute, rostindu-le apoi corect:   

Cochetă = drăguță, elegantă 

Moșneag = om în vârstă, moș 

A clinti = a mișca din loc 

 

6.Obţiner

ea 

performa

nţei 

După intonarea cântecelului ,,Daca vessel se trăiește ”, 

copiii vor merge la toaletă, iar atunci când se vor 

întoarce vor fi direcţionaţi fiecare către locul lui, în 

vederea  desfăşurării activităţii plastice (DEC).  

Copii vor fi așezați în perechi, la măsuțe. 

Copiii vor găsi pe măsuţe materialul necesar 

desfăşurării activităţii, urmând să-şi picteze fiecare 

echipă, propria Ridiche uriașă 

Mai întâi voi anunţa copiii că la activitatea aceasta 

vom picta împreună  Ridichea. 

Se realizează intuirea materialului. 

Se prezintă lucrarea model. 

Se asează la panou  lucrarea model, apoi explic şi 

demonstrez fiecare etapă de lucru conform procesului 

tehnologic. Fiecare etapă de lucru,        demonstrată o 

indic pe planşă. Lucrarea va rămâne în câmpul vizual 

al copiilor până la terminarea activităţii. 

 

 

 

 

Copiii vor fi 

atenti la 

explicatiile 

cadrului 

didactic, vor 

enumera 

materialele 

aflate pe 

masute si se 

vor folosi de 

ele pentru a 

realiza 

lucrarile. 

 

 

 

 

 

conversatia  

 

 

 

 

Explicatia  
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Se comunică copiilor care sunt criteriile după care vor 

fi evaluate lucrările: 

-respectarea etapelor de lucru; 

-atenţia acordată lucrării, 

-mânuirea corectă a materialelor, 

         -finalizarea  lucrărilor. 

• Verificarea modului de întelegere a celor 

demonstrate.  

 Le cer copiilor să prezinte fiecare etapă de lucru, 

avand în față lucrarea model. 

• Înainte de începerea lucrării se fac exerciţii 

pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii: „Ploaia”, 

„Vântul”, „Cântăm la pian”, „Închiderea şi 

deschiderea pumnilor”. 

• Copii sunt anunțați când începe activitatea 

practică.     Verific permanent copii daca au urmat 

toate etapele de lucru, acolo unde este cazul, ofer 

explicaţii şi indicaţii pentru corectarea eventualelor 

greseli. 

• Se anunță finalizarea lucrarilor. Se face ordine 

la locul de muncă. 

• Fiecare copil își prezintă lucrarea, iar colegii 

vor face aprecieri asupra acesteia. Fac aprecieri 

generale şi individuale. 

Pe fundal se vor auzi cântecele cunoscute de copii. 

La sfârșitul activității practice , pentru că au lucrat 

foarte frumos, ridichea le propune copiilor să realizăm 

un joc de rol, aceştia vor „deveni” personaje din 

povestea „Ridichea uriaşă” cu ajutorul măştilor .  

 

Demonstrati

a 
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Apoi, vom desfasura un joc de mișcare – Cursa 

grădinarilor. 

7.Asigura

rea 

retenţiei 

şi a 

transferul

ui 

Asigurarea retentiei se realizeaza cu ajutorul  metodei  

RAI  (răspunde, aruncă, întreabă). Cu ajutorul unei 

mingi ,, imaginare” , care se aruncă de la unul la altul, 

se răspunde la întrebări formulate de fiecare în parte. 

Copiii vor 

raspunde la 

intrebari. 

Conversaţia Aprecieri 

verbale 

8. 

Evaluare

a 

activităţii  

După ce au rezolvat sarcinile de lucru, copiii se vor 

plimba pe la fiecare sector, cei care doresc pot aprecia 

propriile lucrări sau pe cele ale colegilor lor, dar pot 

spune și care lucrări nu le plac și să argumenteze. 

 

   

9.Încheier

ea 

activităţii 

Aprecierea modului in care s-au comportat copiii şi in 

care au răspunsCopiii vor primi stimulente şi vor fi 

lăsaţi să se joace in  aer liber. 

  

conversaţia 

aprecieri 

verbale şi 

individual

e 
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    PROIECT DIDACTIC 

 

 

Profesor, Ivănescu Giulia Camelia 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu“ Galați 

 

 

Aria curriculară: Terapia Educațională Complexă și Integrată 

Disciplina: Formarea autonomiei personale 

Tema activității: „Cum mă hrănesc sănătos?” 

Tipul  lecției: Consolidare/ exersare de priceperi și deprinderi 

Competențe generale:  

stimularea și dezvoltarea disponibilităților psiho-individuale în vederea formării unor comportamente 

independente de bază; 

Competențe specifice:  

formarea și dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară; 

Competențe derivate: 

C1 – să denumească minim două  alimente prezentate având la dispoziție coșul cu alimente; 

 C2 – să grupeze minim două  alimente ce aparțin unei trepte a piramidei alimentelor cu ajutorul 

jetoanelor și a piramidei model; 

 C3 – să elimine minim un aliment nesănătos dintr-o varietate de produse alimentare, având la 

dispoziție fișa de lucru; 

C4 – să stabilească meniul preferat, având la dispoziție imaginile cu alimente din fișa de lucru.      

Strategia didactică: activ-participativă 

Resurse: 

metodologice:  

procedurale: observația, explicația, conversația, exercițiul. 

materiale: coș,  diferite produse alimentare, calculator, videoproiector, jetoane reprezentând 

alimente, planșă piramida alimentelor, flipchart, fișe de lucru. 

organizatorice: frontal,  individual. 

temporale: durata  lecției: 40-45 minute; 

umane: colectiv de 8 elevi  

bibliografice:  

Păunescu, Constantin, Ene, Ligia : “Terapia educațională integrată“, Editura Pro Humanitate, 

București,1997 
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Alois Gherguț, Sinteze de psihopedagogie specială- Ghid pentru concursuri și examene de obținere a 

gradelor didactice, Editura Polirom, Iași, 2005 

                              

        Anexe: fișe  de lucru 
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DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂȚII 

 
EVENIMENTELE 

INSTRUIRII 

 

C  

ACTIVITATEA  

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII  DIDACTICE MODALITĂŢI 

DE 

EVALUARE 

METODE 

DIDACTICE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

FORMA 

ORGANI-

ZARE 

1. Moment 

organizatoric 

 

    Se pregătește materialul 

didactic și sala de clasă. 

Se pregătesc pentru  

activitate . 

conversația   frontal observarea 

sistematică 

2.Captarea 

atenției 

 

 

 

C1 

 

 

 

   Se  realizează prin prezentarea 

unui coș cu diferite produse 

alimentare. Se cere elevilor să 

denumească alimentele 

precizând  dacă sunt sănătoase 

/nesănătoase. 

Identifică alimentele 

precizând dacă acestea 

sunt sau nu sănătoase. 

conversația, 

observația, 

explicația 

 

diferite 

alimente 

frontal observarea 

sistematică 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

 

    Se anunță/notează titlul 

activității « Cum ne hrănim 

sănătos?» 

    Se prezintă  obiectivele 

urmărite conform nivelului de 

înțelegere al elevilor. 

Recepționează 

mesajul. 

conversația, 

explicația 

 frontal observarea 

sistematică 

4. Desfășurarea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

   Se prezintă o expunere power 

point în care sunt reliefate 

treptele piramidei alimentelor; se 

subliniază importanța 

consumului de alimente 

sănătoase, a unei alimentații 

echilibrate necesare menținerii 

stării de sănătate. 

Sunt atenți, urmăresc 

expunerea power point 

și explicațiile, răspund 

solicitărilor 

 

 

 

 

 

 

conversația, 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calculator, 

videoproiec- 

tor, 

prezentare 

pp 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oral, 

întărirea 

răspunsurilor 

corecte/obser 

varea 

prestației. 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adresează întrebări/se solicită 

aprobarea/ dezaprobarea pentru 

unele aspecte prezentate. 

 

    

   Se subliniază  regulile ce 

trebuie respectate pentru a avea 

o  alimentație sănătoasă și se 

prezintă alimentele nesănătoase, 

neindicate pentru  a fi consumate 

mai ales de către copii. Li se  

solicită punctul de vedere pentru 

a puncta comportamentele 

alimentare sănătoase pe care 

trebuie să le adopte și ei. 

 

 

    Se prezintă elevilor piramida 

alimentelor, se enumeră treptele 

și alimentele ce compun fiecare 

treaptă în parte.  

Se cere elevilor să enumere  

treptele piramidei cu alimentele 

corespunzătoare. 

     Se prezintă o piramidă 

necompletată și se cere 

completarea piramidei cu  

jetoanele corespunzătoare 

fiecărei trepte și denumirea 

 

 

Sunt atenți, urmăresc  

explicațiile, răspund 

solicitărilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atașează jetoanele 

corespunzătoare 

fiecărei trepte. 

Elevii care întâmpină 

dificultăți vor fi ajutați 

cu explicații 

suplimentare, număr 

mai mare de repetări.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația , 

explicația, 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația, 

explicația, 

demonstrația, 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planșă 

piramida 

alimentelor, 

planșă 

necomple-

tată 

 jetoane 

imagini 

alimente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oral, 

întărirea 

răspunsurilor 

corecte/obser 

varea 

prestației. 

 

 

 

 

 

 

oral, 

întărirea 

răspunsurilor 

corecte/obser- 

varea 

prestației 

 

 

 

 

 

 

 

scris/oral, 
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C4 

 

 

 

 

corectă a  alimentelor 

reprezentate pe jetoane. 

 

   Elevii primesc fișe de lucru 

pentru alcătuirea unui meniu 

preferat (anexa 1). Se cere 

elevilor să precizeze dacă meniul 

preferat este și sănătos. 

   Se urmărește corectitudinea  

completării fișelor prin sondaj - 

se apreciază câteva fișe. 

 

 

Rezolvă sarcina de 

lucru, alcătuind un 

meniu preferat. 

(elevul cu DMS va fi 

monitorizat pentru 

completarea fișei 

 

 

explicația, 

exercițiul, 

conversația 

 

fișa de lucru 

 

 

 

individual  

 

întărirea 

răspunsurilor 

corecte/obser 

varea 

prestației. 

 

5. Evaluare 

 

 

C3 

 

 

 

    

Se prezintă un meniu în care 

sunt incluse alimente 

nesănătoase și se cere elevilor 

identificarea acestora (anexa 2). 

 

 Identifică alimentele 

nesănătoase.(elevul cu 

DMS va fi monitorizat 

pentru completarea 

fișei) 

 

 

 

explicația, 

exercițiul, 

conversația 

fișa de lucru individual scris/oral, 

întărirea 

răspunsurilor 

corecte/obser 

varea 

prestației. 
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ANEXA 1 

 Meniul preferat 

 

 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
                       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meniu: 

 Mic dejun:______________________________________________________________________ 
 

Gustare_____________________________________________________________________ 
 

Pranz:______________________________________________________________________ 

 

Gustare:____________________________________________________________________ 

 

Cina:_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

295 
 

ANEXA 2 

Numele: 

Fișă de lucru 

 

 

 

Taie cu o linie  alimentele nesănătoase. 

 

          
                    
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

       

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://stockfresh.com/thumbs/rastudio/1565708_desen-animat-alimente-Burger-alb-fundal-vector.jpg%26imgrefurl=http://ro.stockfresh.com/image/1565708/cartoon-food-hamburger%26h=400%26w=400%26tbnid=O5EO3u1Ok5BKkM:%26docid=dVSLIpW4Fe1_IM%26ei=eh8UVqf0AomfygPz97moDA%26tbm=isch%26ved=0CDMQMygRMBFqFQoTCKeZsOrIrsgCFYmPcgod83sOxQ
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://palmiye.ro/static/i/imagini-produse/492/bautura-racoritoare-carbogazoasa-coca-cola-2-5l-109-1.png%26imgrefurl=http://palmiye.ro/bautura-racoritoare-carbogazoasa-coca-cola-2-5l-109%26h=492%26w=492%26tbnid=y7PPszYoRqt1gM:%26docid=Vk2cV3HXhME-DM%26ei=ICAUVoSIE-vmywPOibg4%26tbm=isch%26ved=0CCkQMygmMCY4yAFqFQoTCISY1LnJrsgCFWvzcgodzgQOBw
http://www.google.ro/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=0CAcQjRxqFQoTCOKFuqzKrsgCFQU3FAodxU4CPw%26url=http://adevarul.ro/sanatate/dieta-fitness/adevarul-infricosator-despre-chipsuri-1_5168d550053c7dd83f02a86a/%26psig=AFQjCNFh3AXrgcIke_K4jo_U70pVmw53GA%26ust=1444246156417221
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PROIECT DE LECTIE 

Prof. Bradea Teodora 

Liceul Teoretic nr. 1 Bratca 

Obiectul: Comunicare în limba română      

Clasa: a II-a 

Unitatea de învățare: Vin sărbătorile 

Subiectul: Vreau să trăiesc printre stele, Victor Eftimiu( ora a 2-a) 

Obiective operaționale:  

- să citească lecția din manual; 

- să delimiteze în grup fragmentele textului, motivând alegerea făcută; 

- să asocieze fiecărui fragment, ideea principală corespunzătoare; 

- să realizeze un desen simbolic pentru fiecare fragment; 

- să povestească oral întregul text pe baza planului de idei; 

Obiective operaționale pentru copilul cu dificultăți de învățare: 

-să citească cel puțin o propoziție din text; 

-să asocieze cel puțin unui fragment, ideea corespunzătoare; 

-să realizeze un desen simbolic fragmentului ales; 

Indicatori observaționali (pentru faza de dezvoltare) 

- participare egală în rezolvarea sarcinilor de muncă în grup; 

- respectarea opiniei fiecărui membru al grupului. 

Mărimea grupului: grupuri formate din 5 membri 

Metoda de alcătuire a grupelor: grupuri formale, eterogene din punct de vedere al performanțelor 

elevilor la această disciplină Fiecare grup va primi o denumire care să aibă legătură cu bradul de 

Crăciun: Steluțele, Globulețele, Lumânărelele, Grupul luminițelor, Beteala strălucitoare 

Regula zilei: Fixăm cunoștințele! 

Materiale didactice: manualul, etichete cu ideile principale ale fragmentelor, fişe de lucru prin 

cooperare, creioane colorate, globuri, steluțe, beteală, DVD cu Cântecul brăduțului; 

Metode şi procedee didactice: citirea în lanț, munca în grupuri cooperante, învățarea prin 

descoperire, povestirea pe baza planului de idei, explicația, conversația, observația; 

Categoria de lecție: de formare de priceperi şi deprinderi intelectuale 
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Desfășurarea lecției 

1.Moment organizatoric  

Completarea imaginii care redă vizual rolul/regula de muncă în grup cu denumirea sa 

2. Verificarea temei de casă 

Înainte de începerea orei, se verifică dacă toți membrii grupului și-au făcut tema  

3. Reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior 

Procedura 

Elevii fiecărui grup citesc în lanț textul 

lecției, fiecare elev va citi pe rând câte două 

enunțuri (activitate individuală) 

Elevul cu dificultăți de învățare va citi un 

enunț. 

 

Sarcina de lucru 

Fiecare grup va citi lecția în șir continuu. 

Fiecare membru al grupului citește câte două 

enunțuri până când textul este epuizat. Timp 

de lucru: 4 minute.  

Elevul cu dificultăți de învățare va citi un 

enunț cel puțin. 

Elevii citesc lecția pe roluri. Lecția va fi citită 

pe roluri de două ori. (activitate frontală) 

 

Alegeți din fiecare grup câte un reprezentant 

care să interpreteze rolul unui personaj din 

lecție. 

Roluri: brăduțul, Moș Crăciun, povestitorul 

Timp: 6 minute 

 

4. Pregătirea psihologică 

 Se descoperă un brăduț trist, gol. Se audiază Cântecul brăduțului și li se spune copiilor că la sfârșitul 

activității brăduțul poate deveni vesel, fericit și încărcat cu globuri și luminițe dacă vor rezolva 

sarcinile primite. 

5. Anunțarea subiectului și a obiectivelor 

Se anunță subiectul și obiectivele urmărite în cadrul orei. Se anunță regula zilei, responsabilitățile 

fiecăruia în cadrul grupului, regulile care trebuie respectate în munca în grup cooperant. 

6. Exersarea deprinderilor de împărțire a textului în fragmente și de asociere a ideilor 

principale 

SARCINA COOPERANTĂ 1: Stabilirea momentelor de acțiune prezente în text și corelarea lor cu 

fragmente din conținutul lecturii 

Criteriul de evaluare: Fiecare membru al grupului va cunoaște momentele desfășurării acțiunii, 

precum și pasajele corespunzătoare acestora din text  

Tipuri de interdependență: a obiectivelor și a resurselor; 
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Responsabilitatea individuală: un elev ales aleator din grupă va prezenta clasei care au fost 

momentele desfășurării acțiunii identificate de membrii grupei sale și le va explica 

Procedura 

Stabilirea de comun acord a momentelor 

acțiunii și asocierea acestora cu  ideile 

principale notate pe etichete. Descoperirea 

pasajelor corespunzătoare acestor momente în 

conținutul lecturii. 

Sarcina de lucru 

Închideți ochii și imaginați-vă lectura ca un 

film derulat în fața voastră. Punctați în gând 

momentele semnificative ale acestui „film”. 

Împărtășiți cu colegii de grup momentele 

selectate de voi astfel încât fiecare membru să 

aibă posibilitatea să-și prezinte treptele 

derulării acțiunii. Decideți de comun acord 

care sunt, în final, aceste trepte și apoi căutați 

în text pasajele care le corespund.  

Elevul cu dificultăți de învățare va asocia cel 

puțin o idee cu fragmentul dat. 

Timp de lucru: 10 minute 

 

Fiecare grup își afișează planul de idei. Se vor analiza propunerile de la toate grupurile, alegându-se 

de comun acord varianta optimă. (activitate desfășurată frontal) 

7. Fixarea și consolidarea cunoștințelor 

SARCINA COOPERANTĂ 2: Citirea și povestirea fiecărui fragment stabilit în etapa anterioară 

Criteriul de evaluare: Fiecare membru al grupului va ști să povestească cel puțin un fragment din 

lecție 

Tipuri de interdependență: a obiectivelor, a resurselor și a rolurilor; 

Responsabilitatea individuală: un elev ales aleator din fiecare grupă va povesti un fragment al 

textului 

Roluri: cel care citește ideea principală, cel care citește fragmentul corespunzător ideii, cel care 

povestește, cel care verifică sau aduce completări 

Procedura 

Împărțirea rolurilor. 

Recitirea ideilor de pe fișă. 

Citirea fragmentului corespunzător fiecărei 

idei. 

Povestirea pe rând a fragmentelor lecției. 

Sarcina de lucru 

Deliberați în grup sarcinile fiecărui membru 

astfel încât fiecare elev să citească și să 

povestească cel puțin un fragment 

corespunzător planului de idei stabilit în grup. 

Timp de lucru: 10 minute 
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SARCINA COOPERANTĂ 3: Realizarea unui desen semnificativ fiecărui fragment al lecției 

Criteriul de evaluare: Fiecare membru al grupului va participa la ilustrarea fragmentelor 

Tipuri de interdependență: a obiectivelor și a resurselor; 

Responsabilitatea individuală: un elev ales aleator din fiecare grupă va prezenta afișul realizat de 

grupă 

Procedura 

Câte un membru din fiecare grup va ieși în 

fața clasei pentru a prezenta afișul realizat de 

grupă, motivând alegerea ideilor principale și 

a desenului semnificativ pentru fiecare 

fragment 

Sarcina de lucru 

Voi selecta un membru din fiecare grup care 

va participa la prezentarea afișului. Astăzi 

voi alege ca metodă de selecție următorul 

joc: Ala-bala-portocala!  

Elevul cu dificultăți de învățare va reprezenta 

prin desen fragmentul pe care el îl alege, 

Timp de lucru: 10 minute 

 

8. Evaluare/Aprecieri 

Evaluarea funcționării grupului: în scris, fiecare membru al grupului va scoate din portofoliul 

grupului fișa de analiză a modului de funcționare a grupului și o va completa. 

Apoi copiii vor schimba starea brăduțului în una de fericire, adăugând globuri, steluțe, luminițe, 

beteală pe ramurile acestuia. 

9. Sugestii pentru studiul individual și îmbunătățirea muncii de grup 

Tema de casă; stabilirea scopului pentru îmbunătățirea muncii de grup: se lasă 2-3 minute grupurilor 

să citească cele notate pe fișa de evaluare și să decidă de comun acord care comportament de grup îl 

vor urmări în mod deosebit pentru a-l îmbunătăți în viitor. 

Anexa 1 

Un brăduț voia să trăiască printre stele. 

Brăduțul se simțea singur pe stâncă. 

Moș Crăciun a dus brăduțul unei familii care avea copii. 

 

Anexa 2 

Fragmentul 

ales 

Ideea principală 

corespunzătoare 

Povestirea 

fragmentului 

Imagine caracteristică 
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Un pui de 

brad se 

săturase să 

stea la umbra 

brazilor 

bătrâni, în 

întuneric. 

Dorea să 

călătorească și 

să poarte pe 

ramuri o 

puzderie de 

steluțe. 

Un brăduț voia 

să trăiască 

printre stele. 

Un brăduț nu 

mai dorea să 

stea la umbra 

brazilor 

bătrâni ci 

dorea să  

călătorească și 

să aibă steluțe 

pe ramuri. 
 

Începu să 

urce. Îi lăsă în 

urmă pe toți 

prietenii lui. 

Rămase 

singur pe o 

stâncă. 

Deodată zise: 

-Nu e nimeni 

care să-mi 

țină tovărășie. 

-Ba da! Spuse 

un moșneag 

care zbura în 

slava cerului. 

Era Moș 

Crăciun. 

-De ce oftezi? 

-Mă simt 

singur. 

-Dar cu copiii 

nu ai vrea să 

te joci? 

-Ba da, dar 

copiii sunt 

departe. 

Brăduțul se 

simțea singur pe 

stâncă. 

Ajuns pe o 

stâncă, 

brăduțul se 

simțea singur. 

Deodată apăru 

Moș Crăciun. 

Brăduțul îi 

spuse că ar 

vrea să se 

joace cu copiii 

dar aceștia 

sunt departe. 
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Moșul îl oferi 

unor oameni 

care avea 

copii. Aceștia 

îl împodobiră 

cu steluțe și 

jucării. 

Cântară și 

jucară în jurul 

lui. Visul 

brăduțului se 

împlinise.  

Moș Crăciun a 

dus brăduțul unei 

familii care avea 

copii. 

Moș Crăciun a 

dus brăduțul în 

dar unei 

familii cu 

copii. Brăduțul 

a fost 

împodobit așa 

cum își dorise. 
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PROIECT  DIDACTIC 

Petrescu Ioana 

Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă Suceava 

DATA:  (S8) 

CLASA: a XI a A 

OBIECTUL: Matematică – Aritmetică 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Mulțimi de  numere 

SUBIECTUL: Mulțimi: definiție, reprezentare. Operaţii cu mulţimi:intersecţie,reuniune, 

incluziune,egalitate 

TIPUL LECŢIEI: Predare învăţare 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar 

2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse 

informaționale 

3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice 

4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de 

rezolvare 

pentru o situaţie dată 

5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date 

6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1. Identificarea unor noţiuni specifice mulţimilor 

2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor de apartenenţă, de incluziune, de egalitate 

3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor 

4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete care se pot descrie utilizând mulţimile 

5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul mulţimilor 

6.1. Transpunerea, în limbaj matematic, a unor situaţii date utilizând mulţimi, operații cu mulțimi 

 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 

Să cunoască care sunt noțiunile de mulțime, elemente, tipuri de reprezentare a mulțimilor; 

Să cunoască operațiile cu mulțimi; 

Să manifeste perseverenţă în rezolvarea de exerciţii şi probleme. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE DERIVATE DIN COMPETENȚETE SPECIFICE: 

1. Să identifice noțiunile și notațiile specifice mulţimilor 

2. Să utilizeze corespunzător relaţiile de apartenenţă, de incluziune, de egalitate a mulțimilor, a 

operațiilor cu mulțimi 

3. Să analizeze diverse situaţii în contextul operațiilor cu mulţimi 

4. Să interpreteze în limbaj matematic, situaţii practice utilizând mulţimi, operații cu mulțimi  
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, metoda Diagrama Venn, metoda ciorchinele, exerciţiul, 

munca independentă. 

Mijloace de învăţamânt: caiete de notiţe, teste, fișe. 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

RESURSE: 

pedagogice: metodica predării matematicii, culegere de probleme 

oficiale: programa şcolară 

temporale: 50 minute 

umane: clasă de copii cu deficienţă uşoară şi medie 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

Etapele 

lecţiei 

Obiectivele 

operaţionale 
Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Strategia 

didiactică 

Metode de 

evaluare 

1 2 3 4 5 6 

1. Moment 

organizatoric/ 

Captarea 

atenției 

O1, O2 verificarea prezenţei, a 

resurselor materiale necesare 

desfăşurării lecţiei; 

crearea unei atmosfere 

specifice bunei desfăşurări a 

lecţiei. 

se asigură buna desfășurare a 

lecției în mediul online( 

accesarea platformei 

CLASSROOM-trimiterea 

link-ului elevilor care sunt 

din grupa din online) 

- pregătesc 

caietele de 

notiţe 

-se asigură 

ordinea și 

disciplina 

 

- conversaţia  

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

din lecţia 

anterioară 

O1, O2, O3, 

O4 

Adresează întrebări din lecția 

predată anterior 

 răspund la 

întrebări 

 

 

- conversaţia 

- exerciţiul 

-observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

O1, O2, O3, 

O4 

Anunţă titlul lecţiei: 

„Mulțimi. Operații cu 

mulțimi“ şi obiectivele 

lecţiei. 

urmăresc 

explicaţiile 

profesorului 

conversația 

explicaţia 
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scriu titlul 

lecţiei pe 

caiete; 

4. 

Prezentarea 

noilor 

conţinuturi și 

dirijarea 

învățării 

O1, O2, O3, 

O4 

Se lucrează frontal, astfel 

încât noțiunile să fie asimilate 

corect și coerent. 

Se definește noțiunea de 

mulțime- o colecție de 

obiecte bine determinate și 

distincte. Aceste obiecte se 

numesc elementele mulțimii. 

Mulțimile se notează cu litere 

mari, iar elementele cu litere 

mici. 

x A , dacă x face parte din 

mulțimea A și x A dacă x nu 

face parte din mulțimea A. 

O mulțime poate fi dată în 3 

moduri: 

numind fiecare element al ei: 

A={ 1, 2, 3 }: 

cu ajutorul diagramei Venn-

Euler; 

 

 

 

 

A 

 

enunțând o proprietate pe 

care o respectă toate 

elementele sale: B={x/ x este 

număr natural și x<4} 

Mulțimea care nu are niciun 

element se numește mulțimea 

vidă(Ø). 

Numărul de elemente al unei 

mulțimi se numește 

cardinalul mulțimii. 

Ex. Mulțimea literelor 

cuvântului „matematica“ este 

urmăresc 

explicaţiile 

profesorului 

scriu pe 

caiete noile 

noţiuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii sunt 

atenți la 

explicațiile 

profesorului 

și participă 

activ la 

lecție, 

răspunzând 

întrebărilor 

adresate de 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

- explicaţia 

- conversaţia 

- exerciţiu 

-metoda 

ciorchineluil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

-Metoda 

diagramei 

Venn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

                2 

    3 
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M={m, a, t, e, i, c } și card 

M=6. 

Operații cu mulțimi 

Reuniunea a două mulțimi ( 

mulțimea elementelor care 

aparțin cel puțin uneia dintre 

ele) 

 

 

A                                                                  

B 

 

Intersecția a două mulțimi 

(mulțimea elementelor 

comune celor două mulțimi) 

 

 

 

A                                                                      

B 

 

Diferența a două mulțimi A și 

B (mulțimea elementelor lui 

A care nu sunt elemente ale 

lui B) 

 

 

A                                                                        

B 

 

 

Aplicație: Se dau mulțimile:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urmăresc 

explicaţiile 

profesorului 

scriu pe 

caiete noile 

noţiuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

-exercițiul 

-munca 

individuală 

-Metoda 

diagramei 

Venn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

elevilor 

-analiza 

răspunsurilor 
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A={2, 4, 6, 8} și B ={0, 2, 4}. 

Să se determine A B, A B 

și A-B. Reprezentați printr-o 

diagramă Venn-Euler. Aflați 

apoi cardinalul fiecărei 

mulțimi. 

 

 

 

 

5.  

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

O1, O2, O3, 

O4 

Propune elevilor rezolvarea 

exercițiilor de pe Fișa de 

lucru 2 

 

elevii 

rezolvă 

cerințele de 

pe fișă; 

elevii 

răspund 

întrebărilor 

adresate de 

către 

profesor 

-conversația 

-exercițiul 

-aprecieri 

verbale 

-analiza 

activității 

6. Obţinerea 

performanţei 

O4 
Cere elevilor să rezolve 

singuri rebusul de pe Fişa 1 

 rezolvă 

exerciţiile 

propuse de 

profesor 

- exerciţiul  

-munca 

independentă 

-aprecieri 

verbale 

-analiza 

activității 

7. Tema 

pentru acasă 

O1, O2, O3, 

O4 Exerciţiile rămase 

nerezolvate de pe fişele de 

lucru 

- notează 

tema 

- explicaţia  

 

 

 

 

FIŞA nr. 1 

 

1) Reprezentaţiîn 3 moduri mulţimealiterelor din cuvantul « profesor »  . 

2) Aflaţicardinalulurmătoareimulţimi : }51/{ = xNxA  

3) Precizaţi care din propoziţiileurmătoare sunt adevărateşi care sunt false : 

a) }7,2,5{2  

b) }3,2,0{1  

 

4) Fie mulţimile : 
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     X = {1, 3, 4, 6, 7, 8} si Y = {2, 4, 6, 8} 

     Asociază fiecărei mulţimi din coloana A o mulţime din coloana B. 

       A                                                     B  

    a) X∩Y                                               1. {1, 3, 7} 

   b) XUY                                               2. {4, 6,8} 

   c) X - Y                                              3. {1, 4, 7, 8} 

4. {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} 

 

 

FIŞA nr. 2 

 

Reprezentaţiîn 3 moduri mulţimea 

literelor din cuvântul « matematică »  . 

Aflaţicardinalulurmătoarei 

mulţimi : }85/{ = xNxA  

Precizaţi care din propoziţiileurmătoare 

 sunt adevărateşi care sunt false : 

a) }7,2,5{10  

b) }3,2,0{2  

 

4) Fie mulţimile : 

     X = {1, 5, 8} si Y = {2, 3, 4, 8} 

     Asociază fiecărei mulţimi din coloana A 

 o mulţime din coloana B. 

        A                                                     B  

     a) X∩Y                                            1. {1, 5} 

     b) XUY                                           2. {8} 

     c) X - Y                                    3. {1, 5, 8} 

4. {1, 2, 3, 4, 5, 8} 

 

FIŞA nr. 3 

 

 

1) Reprezentaţiîn 3 moduri mulţimeacifrelornumărului  231245   . 

2) Aflaţicardinalulurmătoareimulţimi : }82/{ = xNxA  

3) Precizaţi care din propoziţiileurmătoare sunt adevărateşi care sunt false : 

a) }7,2,5{7  

b) }6,1,0{1  

 

4) Fie mulţimile : 

     X = {1, 3, 5, 7} si Y = {2, 4, 6} 

     Asociază fiecărei mulţimi din coloana A o mulţime din coloana B. 
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        A                                                     B  

  a) X∩Y                                               1. {2, 4, 6} 

       b) XUY                                               2. Ø 

  c) X - Y                                               3. {1, 3, 5, 7} 

 4. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

309 
 

PROIECT DE ACTIVITATE 

C.Ş.E.I. Nr.1, Bistriţa 

Muscari Daniela Silvia 

Clasa: a VI-a DMM 

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Cultură civică 

Unitatea de învăţare: Grupurile sociale 

Titlul lecţiei: Familia  

Tipul lecţiei:formarea de atitudini şi comportamente pozitive 

Obiectiv  general:  

dezvoltarea unor atitudini şi comportamente relaţionale pozitive favorabile integrării în grupul de 

apartenenţă; 

Competenţe generale: 

cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice; 

cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate şi în familie; 

dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor. 

Competenţe specifice: 

identificarea grupurilor sociale din care face parte: familie, grup de prieteni, colegi etc.; 

descrierea într-o manieră clară şi concisă diferite relaţii sociale de grup; 

exprimarea  enunţurilor  simple cu privire la situaţii diferite legate de viaţa în grupul familial; 

identificarea  regulilor  cu privire la raporturile lor cu membrii familiei. 

Obiective operaţionale: 

     a) cognitive:  

O1: să definească termenul - familie; 

O2: să comenteze textul citit, având păreri proprii; 

O3: să descrie diferite relaţii stabilite în cadrul familiei;  

O4:  să identifice acţiuni care exprimă activităţi în familie; 

O5:  să-şi exprime opinia cu privire la care sunt priorităţile în viaţă; 

O 6: să cunoască ce rol au membrii familiei fiecăruia; 

O 7:să descrie atitudinea lor faţă de membrii familiei şi a membrilor familiei faţă de ei; 

O 8: să reprezinte familia  printr-un desen. 

     b) afectiv- atitudinale: 
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 - cultivarea ataşamentului faţă de familie 

     c) psiho-motorii 

 - păstrarea unei poziţii corecte a corpului, în timpul executării sarcinilor de învăţare 

Resurse procedurale:  

- conversaţia;   

- explicaţia;   

- observarea  dirijată; 

- exerciţiul;                                                                                                                                          

- problematizarea;  

- munca independentă;  

Resurse materiale:  

- caietul elevului;   

- imagine;   

- poezii (poezia 1; poezia 2) 

- fişe de lucru (anexa 1, anexa 2)  

- tabla; creta 

- coli albe de hârtie 

- creioane colorate; creioane. 

Resurse umane: 12 elevi 

Resurse temporale: 45 minute 

Forme de organizare a colectivului:  

- activitate frontală  

- activitate individuală 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 
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Momentele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică  

Evaluare Activitatea profesorului Activitatea  

elevilor 

Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

 

Moment 

organizatoric 

 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

lecţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigur ordinea şi 

pregătesc materialele 

necesare pentru lecţie. 

 

   Citesc elevilor o 

poezie (,,Familia” -  

poezia 1). Îi solicit apoi 

să găsească un titlu 

potrivit. De ce aţi ales 

acest titlu ? 

   Există vreo legătură 

între poezie şi această 

imagine ? 

 

   Precizez subiectul şi 

obiectivele lecţiei. 

   Scriu pe tablă titlul: 

Familia                                 

 

 Se pregătesc 

pentru ora de 

educaţie moral 

civică. 

Elevii vor 

specifica diferite 

titluri şi vor 

argumenta 

alegerea. 

  Vor constata că  

imaginea 

prezentată 

ilustrează aspecte  

dintr-o familie. 

   

 

Notează titlul pe 

caiete                  

 

 

 

 

 

conversaţia 

problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poezia 1 

,,Familia” 

 

imagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică a 

comportamen

tului elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

312 
 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O3 

 

 

O4 

O6 

O7 

 

 

O2 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8 

Voi ştiţi din cine este 

compusă familia voas-

tră? Mă convingeţi dacă 

veţi completa fişa.   

   

 

 

 

 

Cum putem defini 

familia? 

 

  Voi scrie pe tablă 2-3 

idei esenţiale despre 

familie. 

  În gospodăria unei 

familii sunt multe de 

făcut. Daţi exemple de 

activităţi gospodăreşti 

repartizate fiecărui 

membru al familiei 

voastre. 

Elevii vor 

completa în căsuţe 

numele 

persoanelor care 

fac parte din 

familia lor. 

  2-3 copii ne vor 

prezenta membrii 

familiei sale. 

  Exprimă posibile 

definiţii ale 

familiei. 

  Elevii notează pe 

caiete. 

Enumeră activităţi 

desfăşurate de 

mama, de tatăl, 

fraţii sau bunicii 

lor. 

 

 

 

explicaţia 

munca 

independenta 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

explicaţia 

problematizarea 

 

 

 

 

 

fişa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablă 

cretă 

caiete 

creioane 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Asigurarea 

feed-backului 

 

 

 

 

 

Încheierea 

activităţii 

 

 

 

Citiţi poezia de pe 

foaie.(poezia,,Părinţii 

mei” – poezia 2) Ce 

mesaj desprindem din 

text? 

Pe această fişă aveţi de 

rezolvat două exerciţii. 

Lucraţi individual. Fişa 

1 

  Despre ce am discutat 

astăzi la educaţie civică? 

   Ce este familia ? 

Elevii vor primi coli 

albe de hârtie pe care 

vor trebui să îşi 

deseneze membrii 

familiei 

Fac aprecieri asupra 

participării elevilor la 

lecţie.  

   Lecturează în 

gând poezia, apoi 

fiecare copil îşi 

exprimă opinia. 

                      

Elevii rezolvă 

sarcinile propuse 

pe fişă apoi 

prezintă soluţiile 

găsite. 

 

 

Elevii îşi vor 

desena familia 

 

 Adresează 

întrebări de 

clarificare.  

exerciţiul 

 

 

 

 

munca 

independenta 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

munca 

independenta 

 

conversaţia 

 

poezia 2 

 

 

           

 

fişe de 

lucru – 

fişa 1 

 

 

 

 

creioane 

colorate 

coli albe 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

frontal 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Familia – planul lecţiei 

Se scrie pe tablă şi în caiete de către elevi. 

Orice copil are dreptul la o familie. 

Familia este primul grup căruia îi aparţinem. 

Familia este alcătuită din: părinţi, fraţi şi surori, alţi membri. 

Relaţiile din cadrul familiei se bazează pe afecţiune, ajutor, respect, colaborare, încredere etc. 

IMAGINE 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

315 
 

Poezie 1 - FAMILIA        Poezie 2 - PĂRINŢII MEI 

Mama mă tot sfătuieşte      Dimineaţa, când mă scol, 

Ce e rău şi ce e bine.       Mama îmi zâmbeşte. 

Mă întreb de mă iubeşte       Mă întreabă cum mă simt 

Sau nu se încrede-n mine.      Şi mă sfătuieşte. 

 

Chiar şi tata, câteodată,      Tata mă duce la şcoală. 

Când greşesc, mă pedepseşte.      Cu el mă simt bine. 

Nu-i răspund, deşi, adesea,       Mereu mă simt apărat  

Chiar de-i mare, mai greşeşte.      Când e lângă mine. 

 

Eu ştiu că ei mă veghează,      Am un frăţior mai mic  

Nu mă lasă când mi-e greu      Şi-i la grădiniţă. 

Ei îmi ţin iubirea trează      E cuminte şi sfios, 

Şi le-acord respectul meu.      Parcă-i o fetiţă. 

          

         Ei sunt familia mea, 

Cu ei mă mândresc. 

Vreau să fim mereu uniţi, 

Lângă ei să cresc. 
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FIŞĂ DE LUCRU - Anexa 1        FIŞĂ DE LUCRU -   Anexa 2    

  

❀ Ce sunt faţă de voi următoarele persoane:        

mama şi tata ➣ ………………………… 

părinţii mamei şi ai tatălui ➣ ……………………….. 

fraţii părinţilor ➣ …………………………….. 

părinţii bunicilor ➣ …………………………… 

copiii unchilor şi ai mătuşilor ➣ ……………………. 

 

❀ Mă privesc în acelaşi timp mama mamei, soacra tatei şi bunica mea.  

       Câţi ochi mă privesc ? 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂȚARE 

PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor Cazanoi Laura 

Grădinița „Albă ca Zăpada și piticii”București, sector 4 

 

Grupa : Mijlocie 

Tema anuală: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

Tema proiectului: “Tim descoperă spiritul Crăciunului” 

Tema săptămânii: “Tim face fapte bune” 

Domeniul experiențial: Domeniul Om și Societate - dezbateri 

Subiectul activității: “Eroii lui Tim”  

Tipul de activitate: transmitere - asimilare de cunoștințe 

 

Scopurile activității: 

Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate 

formarea comportamentelor de într-ajutorare, prosociale și proactive 

 

Obiectivele operaționale: 

Pe parcursul și la finalul activității copiii vor fi capabili: 

să distingă situații în care implicarea în sprijinirea concretă a semenilor este o necesitate  

să extragă în urma vizionării unor imagini reprezentative modele de comportare prosocială și 

proactivă 

să dea exemple de comportamente sociale dezirabile pe care le-au observat în viața de zi cu zi 

(direct) sau prin intermediul mass media (indirect) 

 

Metode si procedee: observarea, dezbaterea, problematizarea 

 

Material didactic: laptop, videoproiector, ecran de proiectie, fișe de evaluare, creioane colorate 

 

Bibliografie: Curriculum național 

  Imagini: sursa Internet. 

 

Evenimentul 

didactic 

Conținutul știintific Strategiile didactice Evaluare 

(instrume

nte și 

indicatori) 

1. Moment 

organizatoric 

 Copiii sunt așezati pe scaunele 

dispuse în semicerc. 
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Se asigură condițiile necesare bunei 

desfășurări a activității. 

2. Captarea 

atenției 

Aseara am primit un musafir foarte, 

foarte special: pe Tim. Era îngrijorat și 

chiar trist și mi-a spus ca el se teme că 

în curând eroii vor disparea, fiindcă 

sunt din ce în ce mai puțini. Și mi-a 

mărturisit că ar vrea să devină și el 

erou, dar nu prea știe bine cum ar putea 

face asta. Eu cred că noi îl putem ajuta.. 

Se va realiza printr-o scurtă 

povestire despre Tim. 

Evaluare 

frontală. 

 

3. Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

“Eroii lui Tim” 

Astăzi 

vom afla ca sunt situații în care putem 

face fără prea mare efort adevarate 

miracole pentru oamenii de lângă noi 

vom afla cum să ne dăm seama care 

faptă bună este cea mai așteptată de 

semeni 

ne vom aminti fapte bune pe care le-am 

făcut noi, dar și alți oameni. 

Se prezintă subiectul activității. 

Se prezintă principalele obiective 

ale activității. 

 

 

 

 

4. Desfasurarea 

activitatii 

Se proiectează pe ecran imagini 

sugestive, din care să poată fi 

identificate dupa o scurta analiză 

situații în care se impune practicarea 

unor comportamente prosociale 

implicite și exemple de comportamente  

menite să amelioreze starea de 

necesitate a semenilor defavorizați. 

Pe măsura ce sunt parcurse imaginile 

ancoră, copiii identifică efectele 

aplicării / neaplicării într-ajutorării 

interumane și sociale. 

Se analizează sistematic o serie de 

imagini reprezentative. 

Se dezbate importanța practicării 

unor comportamente sociale 

proactive. 

        Se discută consecințele 

implicării / neimplicării în situații 

de necesitate din viața de zi cu zi. 

 

 

Se utilizează problematizarea 

pentru soluționarea unor situații 

posibile. 

Evaluare 

frontală 

 

 

 

Evaluare 

individuală 

prin sondaj 
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Dupa analizarea comportamentelor 

posibile în situații sociale variate, 

copiii dau exemple de situații concrete 

la care au fost martori direcți sau 

indirecți și se discută despre 

sentimentele pe care le-au resimțit în 

acele momente. 

5. Realizarea 

feed-back-ului 

Copiii își reamintesc titlul activității și 

principalele subiecte dezbătute: 

aflarea situațiilor în care pot oferi 

sprijin semenilor 

aflarea importanței într-ajutorării 

găsirea de soluții pentru situații 

nedorite 

Se rememorează tema activității. Evaluare 

frontală. 

 

6. Evaluarea 

cunoștintelor 

Copiii primesc și rezolvă o fișa de 

evaluare. 

Se rezolvă o fișă de evaluare. Evaluare  

individuală 

scrisa 

7. Încheierea 

activității 

Educatoarea prezintă modul corect de 

rezolvare a fișei. 

Educatoarea face aprecieri cu privire la 

calitatea activității copiilor. 

Se fac aprecieri generale frontale și 

individuale, referitoare la modul și 

eficiența implicării în activitate. 

Evaluare 

frontală. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof înv. preșcolar Bruja Carmen-Vasilica  

Școala Gimnazială nr.1 Balcani, Județul Bacău 

 

 

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” Subtema: „Lumea în care trăim” 

Tema săptămânii: „Poveste de iarnă” 

Tipul lecţiei: verificare și consolidare de cunoștințe Mijloc de realizare: joc logic „Învățăm cu 

Roboțel” Categorii de activităţi: 

ADP: 

Rutine: - Întâlnirea de dimineaţă: „Ce personaje aduceți în Povestea de iarnă?” 

Salutul, prezenţa, calendarul naturii 

„Ne pregătim pentru activităţi” 

Tranziţii: 

„Ursuleții s-au trezit” - cântec și mișcare 

„Am o căsuță mică” – cântec și mișcare 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

Activitate matematică (DŞ): Joc logic: „Învățăm cu Roboțel” 

Activitate artistico-plastică (DEC): Pictură: „Poveste de iarnă” 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ALA I 

Bibliotecă: „Învață cu Roboțel”- învățarea literei R; decuparea literelor care alcătuiesc cuvântul 

ROBOT și lipirea lor într-un spațiu dat; sublinierea literei R, 

colorarea imaginilor ale căror denumiri încep cu sunetul «R» 

Construcţii:  „Atelierul  de  robotică”- construire prinîmbinare şi suprapunere (cutii de carton); 

Activitate practică: „Omul de zăpadă” – aplicație; 

Ştiinţă: ,,Roboțel și fulgii de zăpadă”- asocierea cantității la cifră și a cifrei la cantitate, 

descompunerea numerelor; 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ALA II 

„Roboțel și comoara”- joc de mişcare 

„Pânza de păianjen”- joc de îndemânare 

OBIECTIV CADRU: 

DŞ - Verificarea și consolidarea cunoştințelor referitoare la recunoaşterea, denumirea, descrierea şi 

utilizarea formelor geometrice: rotund, pătrat, triunghi și dreptunghi; 

 

DEC – Consolidarea deprinderii de a realiza tema plastică cu ajutorul instrumentelor specifice, pentru 

educarea simțului și gustului estetic; 

ALA - Consolidarea deprinderii de a trasa grafic conturul formelor geometrice după model, de a 

transmite mesaje simple folosind simboluri, consolidarea unor deprinderi practice, de a asocia o forma 

geometrică cu un obiect asemănător din mediul ambiant, de a construi prin 
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îmbinare, de a interpreta un cântec, consolidarea unor deprinderi specifice nivelului de dezvoltare 

psihomotrică. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

ADE - DŞ: Activități matematice 

O1: să denumească formele geometrice: rotund, pătrat, triunghi, dreptunghi; 

O2: să precizeze atributele acestora: culoare, mărime, grosime; 

O3: să identifice formele geometrice solicitate; 

O4: să verbalizeze acțiunile utilizând un limbaj matematic adecvat. 

 

DEC: Activitate artistico-plastică 

O1: să picteze utilizând instrumentele specifice; 

O2: să creeze lucrări estetice, originale. 

ALA I 

Ştiinţa: 

O1: să numere în concentrul 1-10, să raporteze cifra la cantitate și cantitatea la cifră, să 

descompună numerele; 

O2: să utilizeze un limbaj matematic adecvat; 

O3: să rezolve sarcinile fișei. 

Bibliotecă: 

O1: să recunoască literele alfabetului român în diverse cuvinte și să discrimineze sunete aflate 

în diferite poziții din cuvinte; 

O2: să utilizeze corect instrumentulele de scris și foarfecele pentru decuparea literelor. 

Construcţii: 

O1: Să construiască prin alăturarea, îmbinarea, suprapunerea corpurilor geometrice în spaţiu; 

O2: Să respecte regulile de securitate a muncii în echipă.; 

Activitate practică – aplicație: 

O1: sǎ aplice decupaje pe silueta omului de zăpadă, respectând anatomia umană; 

O2: sǎ respecte regulile de igienă și securitate personală; 

 

ALA II 

O1: să respecte regulile jocurilor; 

O2: să recunoască literele și să mânuiască ghemul cu ață; 

O3: să aștepte într-o sarcină ce implică așteptare; 

O4: să coopereze în cadrul echipei. Locul de desfășurare: sala de grupă Strategii didactice: 

Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, jocul, mâna oarbă, brainstorming, schimbarea 

perechii, turul galeriei, formarea gândirii critice. 

Mijloace de învățământ: trusa Dienes, Roboțelul, castelul Roboțelului, forme geometrice cu cifre, 

plicuri cu sarcini didactice, planșa cu roboțelul trist, fișe, jetoane, litere, ghem de ață, bomboane, tăblițe 

magnetice, planșe pentru „Iarna pe uliță” de George Coșbuc. 

 

Scenariul activității 

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu cântecul „Bună dimineața”, apoi 

urmează prezentarea copiilor, care se va realiza prin prin identificarea acestora cu anumite 
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personaje din poveștile cunoscute pe care „le vor aduce” în povestea de iarnă a săptămânii. 

Prezenţa se va realiza prin descoperirea fotografiilor copiilor absenți. 

Calendarul naturii se va schimba în funcție de fenomenele caracteristice zilei, apoi vom schimba 

data. 

Noutatea zilei este prezența lui Roboțel, care dorește să fie și el unul din personajele poveștii de 

iarnă și care dorește să fie ajutat de către copiii să-și termine casa în 

care locuiește. 

Tranziţia între întâlnirea de dimineaţă şi intrarea copiilor în centrele de 

activitate pe care le aleg prin alegerea unor jetoane cu imaginea sectoarelor, se realizează 

cântecul „Eu am 10 degețele”. 

Activități liber alese pe centre de interes. 

Joc logic: „Învățăm cu Roboțel” 

Reguli de joc: 

,,Schimbă perechea,,: Copiii se așează pe scaunelele dispuse în două semicercuri concentrice, 

alegându-se în perechi după litera pe care o vor primi de la educatoare. 

Fiecare copil (din perechea formată) așezat pe rândul din față, răspunde întrebărilor lansate de 

educatoare, apoi schimbă locul cu perechea, așezându-se pe rândul din spate. 

,,Mâna oarbă,, este metoda prin care copiii descoperă forme geometrice diferite extrăgându- le dintr-

un săculeț strâns la gură. Copilul descrie forma geometrică, observă ce atribute are, apoi schimbă locul 

cu perechea lui. 

Când se epuizează piesele, copiii închid ochii. Educatoarea așază pe jos 10 forme geometrice pe care 

sunt lipite cifre. Educatoarea cere copiilor să descopere o cifră, apoi să denumească forma geometrică. 

Dacă răspunde corect, extrage plicul cu aceeași cifră, îl aduce educatoarei și schimbă locul cu perechea 

lui, care va efectua sarcinile precizate în plic (va descoperi unde se potrivesc anumite forme geometrice 

pe casa lui Roboțel și le va prinde cu bolduri). Copiii lucrează până la epuizarea plicurilor. 

,,Desenează ce spun versurile poeziei!,,. Copiii desenează pe tabla magnetică ceea ce exprimă 

versurile poeziei recitată de educatoare. La sfârșit dau nume roboțelului și își prezintă între ei lucrările. 

Formarea gândirii critice. Pe o planșă este desenat un roboțel trist, care plînge. În jurul său se află 

deșeuri, gunoaie. Este murdar. Copiii vor trebui să identifice posibilele cauze ce au dus la această 

situație și să caute rezolvări. 

Sarcini didactice: 

 să răspundă întrebărilor referitoare la formele geometrice învăţate; 

să descrie atributele caracteristice unor forme geometrice; 

să recunoască cifrele; 

să folosească un limbaj matematic adecvat; 

Elemente de joc: închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, săritul bălţii, aducerea plicurilor, 

potrivirea formelor geometrice pe castel, recompensa. 

Resurse temporale: 30 minute 
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Demersul didactic 
  

 

NR 

.  

CR 

T. 

 

 
EVENIMEN 

T E 

DIDACTICE 

 

 

 

CONŢINUTUL ŞTIINTIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUA 

RE 

(INSTRU 

MENTE 

ŞI   

INDICA- 

TORI) 

 

METO 

DE ŞI 

PROCE 

DEE 

MIJ- 

LOACE 

DE 

ÎNVĂ- 

ŢĂ- 

MÂNT 

1. MOMENT 

ORGANIZA 

TORIC 

Voi asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea 

optimă a activităţii: 

Materialele didactice vor fi distribuite în fiecare sector. 

ADP - ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

SALUTUL: Cântecul „Bună dimineaţa!” Copiii se vor 

identifica cu personaje din poeziile, poveștile sau basmele 

cunoscute, pe care „le vor aduce” în povestea noastră de 

iarnă, povestind despre ele și motivându-și alegerea 

făcută. 

PREZENŢA: Se vor consemna copiii absenţi din ziua 

respectivă. 

CALENDARUL NATURII: Se vor folosi imagini 

caracteristice fenomenelor meteorologice, pentru a ilustra 

caracteristicile vremii din ziua respectivă. 

NOUTATEA ZILEI: prezența lui Roboțel, care dorește 

să fie ajutat de preșcolari să-și termine  casa. Ei trebuie să 

identifice locul unor forme geometrice de pe casa lui 

Roboțel 

TRANZIŢII: „Eu am 10 degețele”, „Am o căsuță mică” 

 

 

 

 

 
Conver- 

sația 

 

 

 

 

 

 

 
Calend- 

arul 

naturii 

Catalog 

 

 

Observa- 

rea 

capacităţii 

de   

exprimare 

orală 

 
 

Analiza 

raspunsuri 

lor 

2. CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

Se va realiza prin prezentarea materialului didactic 

pregătit și a casei lui Roboțel. 

Surpriza 

 

 

 
Explica- 

ția 

Castelul 

lui 

Roboțel 

Observa- 

rea  

comporta 

mentului 

copiilor: 

spiritul de 

observaţie 

şi analiza, 

interesul 

manifestat 

pentru 

oferta 

educaționa 

lă 

 
 

3. 

ANUNŢA- 

REA TEMEI 

ŞI ENUNŢA- 

REA 

Voi provoca un brainstorming cerând copiilor să repete ce 

învățăm la activitățile matematice și dacă observă în 

vecinătatea lor obiecte ce au forme geometrice indicate de 

educatoare. Voi anunța titlul activității și obiectivele 

urmărite. 

Explica- 

ția 

 
Conver- 

Forme 

geometri 

ce   

distribui- 

te pe 
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  OBIECT

I- 

VELOR 

 sația 

 
Brainst

o rming 

suprafaț

a 

covoru- 

lui 

 

 
 

4. 

PREZEN- 

TAREA 

OPTIMĂ A 

CONŢINUT

U LUI ŞI 

. 

 
 

DIRIJA-

REA 

PROCESU 

LUI DE 

CONSOLID

A RE 

 

ADE+ALA I 

Se realizează intuirea mijloacelor de învăţământ de la 

fiecare centru de activitate. 

Prezentarea va fi însoţită de explicaţiile de rigoare 

referitoare la sarcinile de rezolvat, specificul unor 

materiale şi rezultatele pe care asteptăm să le obţinem. 

1. ADE-DŞ –Matematică „Învățăm cu Roboțel” 

Sarcina didactică: Recunoașterea formelor 

geometrice și a atributele acestora. 

Varianta I: „Săculețul cu surprize” 

Reguli de joc: Copiii sunt așezați în două semicercuri 

concentrice formând perechi. Copilul așezat pe 

rândul din față extrage din sac o formă geometrică 

pe care o descrie, apoi schimbă locul cu perechea 

sa. Jocul continuă până la epuizarea. 

Varianta a II-a: „Castelul lui Roboțel” 

Reguli de joc: Pe suprafața covorului sunt dispuse 

forme geometrice pe care sunt lipite cifre. 

Educatoarea roagă copiii să descopere unde este o 

anumită cifră, apoi cere copilului să denumească 

forma geometrică pe care este lipită. Copilul 

răspunde, apoi aduce un plic de la Roboțel, în care 

este o sarcină didactică (să identifice locul unor 

forme geometrice de pe casa lui). Schimbă locul cu 

perechea sa, care va realiza sarcina didactică din 

plic. 

2. ADE-DEC–ARTĂ PLASTICĂ: „Poveste de 

iarnă” 

- pictură 

Copiii vor observa planșele poeziei Iarna pe uliță de 

George Coșbuc și le vor descrie conținutul. Un copil 

va recita poezia (primele patru strofe). 

Voi cere copiilor să realizeze un peisaj de iarnă 

inspirându-se din planșele prezentate. 

 

 

 

 

 
Explica

- ția 

Exerci- 

țiul 

 

 
Mâna 

oarbă 

 
Schimb

ă 

pereche

a 

 

 

 

 

 
Observ

a ția 

 

 

Explica

- ția 

 

 

 

 

Trusa 

Diene

s; 

 

Forme 

geometr

i ce cu 

cifre 

dispuse 

pe 

covor 

 

Plicuri 

cu  

sarcini 

didactic

e 

 

 

 

 

 

 
Jetoane 

 

Foi de 

carton 

Acuarel

e 

 

Planșe 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observa- 

rea  

modului 

de lucru 

al 

copiilor şi 

de    

îndeplinir

e a       

sarcinilor 

didactice 

 

 

 

 

Respectar

e a 

regulilor 

de joc 

Observar

e a 

modului 

de lucru, 

a 

creativita- 

tii 

5. OBŢINE

- REA 

PERFO

R- 

MANŢE

I 

Copiii vor desena pe tăblițe magnetice un roboțel, 

respectând explicațiile versurilor poeziei „Desenăm 

cu Roboțel”: 

Mai în glumă, mai în 

joacă, Roboțelul vă 

provoacă 

Să îl desenați și voi 

Capul, un rotund mai 

mare Ce doi ochi 

triunghiuri are. Gura, 

un oval mai mic, 

Explica

- ţia 

Exer- 

ciţiul 

Tăblițe 

magneti

- 

-ce 

Poezi

a 

Observa- 

rea  

modului 

de lucru 

Individual

, a       

înțelegerii 

versurilor 

poeziei 
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   Ce-l face să râdă-un pic. 

Sub cap gâtul, un 

dreptunghi, Și-un pătrat mai 

mare, trunchi. Pentru mâini, 

pentru picioare, Ce se 

potrivește oare? 

Patru dreptunghiuri 

lunguțe! (La mâini, faceți 

degetuțe, 

Și pe cap, trei 

antenuțe!) Ce frumos 

ați desenat! 

La robot, nume i-ați dat? 

   

 

6. 

FEEDBACK- 

UL 

 

ADE+ALA I 

Voi descoperi o planșă pe care este desenat un roboțel 

trist. În jurul lui se află deșeuri, gunoaie, ape negre. El 

este speriat de ce se poate întâmpla cu planeta Pământ 

dacă poluarea nu se reduce. Copiii vor identifica și 

analiza cauzele, vor înțelege efectele, vor găsi soluții 

pentru rezolvarea problemelor. 

Turul 

galerie

i 

 Analiza 

produselo

r 

activitatii 

7. EVALUA- 

REA 

ACTIVITĂȚ

I LOR 

ADE+ALA 

I+ALA II 

Copiii vor afișa toate lucrările pe panouri, apoi vor face 

„Turul galeriei”- apreciindu-și propriile lucrări şi pe ale 

colegilor. 

ALA II: 

jocul „Pânza de păianjen” (îndemânare) 

Copiii vor fi împărțiți în perechi după jetoanele cu 

litere pe care le-au primit la începutul activităților. La 

jocul 

„Pânza de păianjen”, copiii sunt așezați în cerc, 

trebuind să recunoască literele și să-și identifice 

perechea spre care va arunca ghemul. Educatoarea 

numește apoi altă literă spre care se aruncă ghemul. Se 

procedează la fel până pânza este destul de deasă. Un 

copil care dorește să fie păianjenul, urmărește ghemul 

care uneori cade sub plasă și trebuie recuperat. 

Jocul „Caută comoara” 

Copiii sunt împărțiți în două echipe. O echipă iese din 

sala de grupă, în timp ce cealaltă ascunde bomboane 

prin diverse locuri. Echipa de afară intră apoi și caută 

comoara, pe care o pune jos pe covor. Trebuie să 

găsească toate bomboanele. Apoi, se schimbă rolurile. 

La sfârșitul activității, după ce primesc recompese 

(buline) materiale și verbale, copiii pot consuma 

bomboanele. 

Explica

- ția 

Demons 

trațiaEx 

ercitiul 

Ghem 

cu ață, 

jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bombo

a ne 

Observa- 

rea  

modului 

în care 

copiii 

respectă 

regulile 

jocului și 

lucrează 

în echipă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observa- 

rea  

modului 

în care 

copiii 

coopereaz 

ă 

8. ASIGURAR

E A        

RETENȚIEI 

ȘI A 

TRANSFER

U LUI 

Copiii vor repeta titlul activităților. Educatoarea îi va 

pregăti pentru a nouă activitate ce se va desfășura în 

viitor. 

Vom stabili o temă pentru după amiază, când vor forma 

din cearșafuri, perne și șosete corpuri geometrice din 

care vor face un peisaj de iarnă. 

Formar

e a     

gândirii 

critice 

Plansa 

cu  

roboțelu

l trist 

Observa- 

rea  

modului 

de 

gândire 

critică și 

de   

identifica

r e a  

soluțiilor 
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Bibliografie: 

1.„Curriculum pentru învățământul preșcolar”, M.ED.C.T., 2008 

2.Ghid  metodic,  „Metode  interactive  de  grup”  Silvia Breben, Editura

 ARVES, 2002. 

3.Mihaela Păiși Lăzărescu, Liliana Ezechil, „Laborator preșcolar” – ghid metodologic, București 

2002. 

9. ÎNCHEIE- 

REA 

ACTIVITĂ- 

ŢII    

ADE+ALA 

I+ ALA II 

Voi aprecia modul în care s-au desfășurat activitățile, 

respectarea regulilor, activismul, atenția, creativitatea, 

cooperarea, disciplina. 

Voi face recomandări și voi acorda stimulente. 

convers

a ţia 

Stimule

n te 

Aprecier

i verbale 
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ЅÉQUΕΝСΕ DIDАСTIQUΕ 

PROFESOR : CÂRNARU ILEANA FLORINELA 

LICEUL TEHNOLOGIC  ,,ANGHEL SALIGNY,,ROȘIORII DE VEDE 

 

Dɑtе : le 11 Avril 2022 

Ρrοfеѕѕеur : Carnaru Ileana Florinela 

Сlɑѕѕе : la IX-èmе B 

Νivеɑu : Β1 

Оbjеt : Lɑnguе frɑnçɑiѕе 

Thèmе : L’Îlе-dе-Frɑnϲе 

Tуре dе lеçοn : Аϲquiѕitiοn dеѕ ϲοnnɑiѕѕɑnϲеѕ 

Duréе : unе ѕéɑnϲе dе 50 minutеѕ 

Сοmрétеnϲеѕ viѕéеѕ :   

Comprendre les informations principales d’un document video  

Réϲеvoir dеѕ mеѕѕɑgеѕ οrɑuх οu éϲrit 

Ρrοduir dеѕ mеѕѕɑgеѕ οrɑuх οu éϲritѕ 

Intеrɑϲtiοner οrɑlе еt éϲritе 

Dévеlοрреmеnt dе l’intérêt à déϲοuvrir dеѕ ɑѕреϲtѕ ϲulturеlѕ еt ϲiviliѕɑtiοnnеlѕ frɑnçɑiѕ 

Оbjеϲtifѕ οрérɑtiοnnеlѕ :  

О1 : Lirе, trɑduirе еt ϲοmрrеndrе lеѕ infοrmɑtiοnѕ рrοрοѕéеѕ 

O2 Identifier et présenter les renseignements détaillée d’un document vidéo  

 О3 : Utiliѕеr lеѕ infοrmɑtiοnѕ ɑϲquiѕеѕ рοur réѕοudrе lеѕ ехеrϲiϲеѕ рrοрοѕéѕ ѕur lеurѕ fiϲhеѕ dе 

trɑvɑilé 

Ѕtrɑtégiе didɑϲtiquе : 

- Мéthοdеѕ didɑϲtiquеѕ : lɑ ϲοnvеrѕɑtiοn еuriѕtiquе, lе jеu dе rôlе, l’еѕѕɑi dе 5 minutеѕ 

- Fοrmеѕ d’ɑϲtivité : frοntɑlе, individuеllе, еn рɑirеѕ 

- Rеѕѕοurϲеѕ : lе tɑblеɑu nοir,  lеѕ ϲɑhiеrѕ dеѕ élèvеѕ, fiϲhеѕ dе trɑvɑil, l’ordinateur, document vidéo  

Supports utilisés  

ordinateur ayant une connexion internet 

Sites Internet: https://www.youtube.com/watch?v=pkl1yrvTkDA 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=lmo_I69auhQ 

Εvɑluɑtiοn dеѕ réѕultɑtѕ : rеmɑrquеѕ, ϲοrrigéѕ, vérifiϲɑtiοn dеѕ fiϲhеѕ dе trɑvɑil 

Εѕрɑϲе dе dérοulеmеnt : lɑ ѕɑllе dе ϲlɑѕѕе 

Mise en route : 

Organisation des conditions :  Le professeur  ѕɑluе lеѕ élèvеѕ ; Il  vérifiе lɑ рréѕеnϲе еt il s’ɑѕѕurе dе 

l’ехiѕtеnϲе dеѕ mɑtériɑuх néϲеѕѕɑirеѕ. Les élevés  ѕɑluеnt, indiquеnt lеѕ ɑbѕеntѕ еt ѕе рréрɑrеnt avec 

les cahiers et les livres. 

Vérifiϲɑtiοn du dеvοir : Le professeur  dеmɑndе lеѕ élèvеѕ ѕ’ilѕ οnt еu un dеvοir. Ilѕ indiquеnt lе 

dеvοir: « D’οu viеnt l’ɑрреllɑtiοn dе Ρɑriѕ еt Villе Lumièrе » 2 élèvеѕ réрοndеnt : Ρɑriѕ tirе ѕοn nοm 

du реuрlе gɑlοiѕ – lеѕ Ρɑriѕii, dérivé du lɑtin « Сivitɑѕ Ρɑriѕiοrum » -lɑ Сité dеѕ Ρɑriѕii ; lе ѕurnοm 

dе Villе Lumièrе viеnt du fɑit quе Ρɑriѕ étɑit ϲοnѕidéré un ϲеntrе d’éduϲɑtiοn еt dеѕ idéеѕ реndɑnt 

l’Illuminiѕmе. Dе рluѕ, ϲ’еѕt lɑ рrеmièrе villе qui ɑit utiliѕé lеѕ lɑmрɑdɑirеѕ dɑnѕ lеѕ ruеѕ dе lɑ villе. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkl1yrvTkDA
https://www.youtube.com/watch?v=lmo_I69auhQ
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L'éϲlɑirɑgе рubliϲ еѕt ɑррοrté рοur luttеr ϲοntrе lе ϲrimе еnϲοrе trοр fréquеnt dɑnѕ un Ρɑriѕ mɑl 

éϲlɑiré. 

Εvеil dе l’ɑttеntiοn : Jе lеur рréѕеntе lеѕ οbjеϲtifѕ visés pendant cette activité еt lеѕ ϲοntеnuѕ dе lɑ 

ѕéɑnϲе : Νοuѕ vеrrοnѕ еnѕеmblе quеlquеѕ élémеntѕ géοgrɑрhiquеѕ еt hiѕtοriquеѕ ѕur Ρɑriѕ еt lɑ régiοn 

dе lɑquеllе еllе fɑit рɑrtiе (lɑ villе) еt οn vɑ еѕѕɑуеr dе ѕurрrеndrе lе ѕрéϲifiquе dеѕ liеuх, рοur finir 

рɑr jοuеr un реu.  

 

On leur parle de la région L’Ile-de-France, ancien pays des Francs, la région s’étend d’un coté et 

de l’autre de la Seine. 

Ρréѕеntɑtiοn du dοϲumеnt video : Le professeur  рrοрοѕе lе viѕiοnnɑgе du dοϲumеnt, lɑ lеϲturе du 

texte sur la région L’Ile-de-France, ɑu fur еt à mеѕurе du tехtе  

 
Les élèves regardent l’image et découvrent que dans cette région on trouve la capitale de la France, le 

Paris. Les élèves regardent et écoutent le document vidéo,  liѕеnt еt nοtеnt lеѕ infοrmɑtiοnѕ inϲοnnuеѕ : 

https://www.youtube.com/watch?v=pkl1yrvTkDA 

Jе réрɑrtiѕ lеѕ fiϲhеѕ dе trɑvɑil ; jе lеѕ invitе à réѕοudrе lе рrеmiеr ехеrϲiϲе ѕur lеurѕ fiϲhеѕ dе trɑvɑil ; 

Ilѕ rеçοivеnt lеѕ fiϲhеѕ dе trɑvɑil еt réрοndеnt ɑuх tâϲhеѕ рrοрοѕéеѕ. 

Мiѕе еn ϲοmmun J’invitе lеѕ élèvеѕ à indiquеr, à hɑutе vοiх, lеѕ réрοnѕеѕ ɑttеnduеѕ. 8 élèvеѕ 

indiquеnt lеѕ bοnnеѕ vɑriɑntеѕ 

Ѕуnthèѕе Jе рrοрοѕе lе jеu dе rôlеѕ  ѕur lеurѕ fiϲhеѕ dе trɑvɑil ; Ρеndɑnt 4 minutеѕ, ilѕ рréрɑrеnt lе 

diɑlοguе ; Ilѕ рréѕеntеnt еnѕuitе lеur diѕϲuѕѕiοn J’indiquе ɑuх ɑррrеnɑntѕ dе nοtеr ѕur lеurѕ fiϲhеѕ dе 

trɑvɑil, реndɑnt 5 minutеѕ, ϲе qu’ilѕ οnt rеtеnu dе lɑ ѕéɑnϲе du jοur, еn éϲοutɑnt lɑ ϲhɑnѕοn « Ρɑriѕ, 

t-еѕ bеllе ! », dе Мiϲkеу 3D, https://www.youtube.com/watch?v=lmo_I69auhQ 

 

Indiϲɑtiοn du dеvοir : Choisissez deus regions l’une de France, l’autre de Roumanie, cherches des 

informstions et des images et presentez-les. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkl1yrvTkDA
https://www.youtube.com/watch?v=lmo_I69auhQ
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Fiϲhе dе trɑvɑil 

1.Сοmрlétеz рɑr lе mοt ϲοnvеnɑblе: 

 

Îlе-dе-Frɑnϲе еѕt unе régiοn qui rеgrοuре...........déрɑrtеmеntѕ. 

Lɑ ϲɑрitɑlе dе lɑ Frɑnϲе tirе ѕοn nοm du реuрlе .............. lеѕ Ρɑriѕii. 

Ρɑriѕ еѕt lɑ ϲɑрitɑlе dе lɑ Frɑnϲе еt .............dе lɑ régiοn d’Îlе-dе-Frɑnϲе 

.............     ...............   lɑ villе dе Ρɑriѕ. 

Ρɑriѕ ɑbritе ɑϲtuеllеmеnt dеѕ .............ϲοnѕɑϲréѕ à unе grɑndе vɑriété dе thèmеѕ, ϲοmmе lе Lοuvrе. 

Fοntɑinеblеɑu, Vɑuх-lе-Viϲοmtе οu Vеrѕɑillеѕ ѕοnt dеѕ ………..qui fοnt lе рrеѕtigе dе lɑ régiοn. 

........................еѕt l’unе dеѕ ϲɑthédrɑlеѕ lеѕ рluѕ rеmɑrquɑblеѕ dе l’ɑrϲhitеϲturе gοthiquе еn Frɑnϲе. 

Lеѕ hɑbitɑntѕ dе lɑ régiοn ѕοnt nοmméѕ dеѕ ................ 

2.Jοuеz еn рɑirеѕ.  

Vοuѕ êtеѕ un viѕitеur qui vеut ϲοnnɑîtrе lеѕ ɑttrɑϲtiοnѕ tοuriѕtiquеѕ dе l’Îlе-dе-Frɑnϲе.  Vοuѕ 

dеmɑndеz ϲοnѕеil à un Frɑnϲiliеn (lе ϲοllèguе), qui vɑ vοuѕ indiquеr quеlquеѕ οbjеϲtifѕ à viѕitеr. 

3. La frontière sud est délimitée par :  

a)la Suisse 

b)l’Espagne 

c)l’Allemagne  

4.Au nord, la France a une frontière avec : 

l’Angleterre 

l’Italie 

la Belgique 

5. Au sud se trouve la mèr : 

a) Noire 

b) Rouge 

c) Méditerranée 

6. l’Îlе-dе-Frɑnϲе est située : 

a) au sud 

b l’est 

c) au nord 

7.Le chef-lieu de cette région est : 

a) Paris 

b) Bordeaux 

c) Lille 

8.Се quе j’ɑi rеtеnu ɑujοurd’hui :
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                prof. Mariana Sandu  

 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

 

Unitatea de învăţământ : Liceul ”Regina Maria” Dorohoi, județul Botoșani   

Clasa :    a-IX- a      

Profesor:  Mariana Sandu  

Modulul:  Reacţii  cu transfer de electroni 

Subiectul : Reacţii de oxido-reducere.                                               

Tipul lecţiei  : Lecţie de recapitulare şi sistematizare, fixare şi consolidare a cunoştinţelor 

prin activitate experimentală şi formarea deprinderilor de lucru. 

Conţinut conceptual vizat : cauzalitatea structură-proprietăţi -reactivitatea metalelor, reacţii 

cu transfer de electroni, reacţia cu metale ,agent oxidant, agent reducător, număr de oxidare, 

stabilirea coeficienţilor, bilanţ electronic, celule electrochimice, pila Leclanche, 

acumulatorul cu plumb, coroziunea.  

Competenţe specifice:  

                       1.1;2.1;2.2;3.2;4.1;4.2;5.2 

(conform programei şcolare nr. 5099/09.09.2009) 

Concepte cheie : reactivitate chimică a metalelor, reacţia de oxidare, reacţia de reducere, 

reacţia cu metale, utilizări ale celulelor electrochimice, coroziunea . 

Obiective cognitive:   Elevii trebuie să-şi însuşească : 

legătura dintre configuraţia metalelor şi poziţia în seria de activitate; 

construcţia celulelor electrochimice 

reacţia cu metale ,  

reacţia de oxidare şi reducere, 

utilizări ale elementelor galvanice, 

metode de combatere a coroziunii. 

Obiective operaţionale :    La sfârşitul orei elevii trebuie  : 

                O1 - să stabilească numerele de oxidare ale elementelor chimice; 

                O2 - să definească procesele de oxidare şi de reducere ,agentul oxidant şi reducător; 

                O3 - să aplice algoritmul de stabilire a coeficienţilor în reacţiile redox; 

                O4 - să efectueze experimentele de laborator indicate în fişele de activitate şi  să noteze 

observaţiile ; 
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                O5 - să modeleze ecuaţiile reacţiilor chimice  realizate în  experimentele de 

laborator şi să identifice procesele de oxidare şi de reducere, agenţii oxidant şi  reducător  

               O6 -  să aplice cunoştinţele însuşite în rezolvarea de situaţii problemă  folosind modele 

logice şi matematice. 

Resurse  :    * temporale :      50 minute ; 

         * metodologice: învăţarea prin descoperire dirijată, experimentul de laborator , modelarea,  

explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea , metoda Jigsaw,  exerciţiul ; 

         * materiale : fişe de activitate experimentală, laptop,  videoproiector, reactivi şi ustensile 

indicate în fişă, scheme , manual ,  fişă de activitate individuală, fişă de aplicaţii;   

          * umane :  elevii clasei a IX-a; 

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală,  activitate individuală, activitate în echipă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse bibliografice:   

Alexandrescu, E., Zaharia, V., Nedelcu, M., Manual de clasa aIX-a, Editura LVS Crepuscul, 

Ploieşti,2005, 

Petrescu, O., Dobrescu, G., Manual de clasa a IX-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2007, 

Cerghit, Ioan, „Sisteme  de instruire alternative şi  complementare”, Editura Aramis, Bucureşti, 

2002, 
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Desfăşurarea lecţiei 

1. Moment organizatoric 

notarea absenţelor 

pregătirea elevilor pentru lecţie 

Etape: 

I - stabilirea temei de studiu şi împărţirea în subteme :A,B,C,D 

                   -realizarea fişelor expert 

II - organizarea colectivului de elevi pe grupe de învăţare   

        Elevii sunt împărţiţi în grupuri de patru personae, fiecare membru al grupului lucrând 

independent la una din subtemele A,B,C,D la care va deveni expert . 

        Toţi elevii notaţi cu A studiază subtema A,cei notaţi B vor dezbate subtema B, etc, 

III - constituirea grupurilor de experți 

         După parcurgerea fazei de lucru independente toţi elevii notaţi A se reunesc formând grupul de 

experţi pentru a dezbate subtema A, cei notaţi B vor dezbate subtema B ,etc 

IV - reîntoarecerea la echipa iniţială  

        După îndeplinirea sarcinilor de lucru din fiecare grup de experţi, elevii specialişti se întorc la 

grupurile iniţiale şi predau colegilor partea pregatită (cu ceilalti experţi). Astfel fiecărui elev îi revine 

responsabilitatea  predării şi învăţării de la colegi.  

V - evaluarea 

2. Asigurarea feed-back-ului 

se controlează grupele pe parcursul activităţii practice. 

se face analiza comparativă a lucrărilor efectuate în grup de către elevi precizând cazurile unor 

experienţe nereuşite. 

se rezolvă fişa de lucru ,,Reacţii de oxido-  reducere, 

3. Evaluarea performanţei 

frontal - pentru reactualizarea cunoştinţelor, discutarea rezultatelor obţinute fişa de  lucru. 

în echipă - efectuarea experimentului. 

individual - activitatea cu fişele de lucru. 

4. Temă pentru acasă 

Se recomandă completarea fişelor cu menţiunile făcute de profesor în timpul activităţii. 

Subteme 

A- activitate  experimentală 

B-oxidare,reducere; oxidant,reducător 
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C-reguli de stabilire a N.O 

D-algoritmul de stabilire a coeficienţilor reacţiilor redox 

Fişă expert A 

Activitate experimentală (ANEXA_1) 

Informaţii: procesul de oxidare implică cedare de electroni iar reducerea este procesul de acceptare 

de electroni 

Folosind informaţiile despre structura electronică a substanţelor chimice stabiliţi cum se pot realiza 

transformările chimice cuprinse în următoarele experimente de laborator. 

Denumirea 

experimentulu

i  

Sarcina de 

lucru 

Proces de 

oxidare 

Proces de 

reducere 

Reacţia 

totală 

Observaţii 

Reacţia Fe cu 

CuSO4 

-într-un pahar 

cu soluţie de 

CuSO4 

introdu un cui 

de  Fe 

Fe→Fe2++2e

- 

Cu+2  +2e-

→Cu 

  

Reacţia Cu cu 

AgNO3 

-într-un pahar 

cu soluţie 

AgNO3introd

u un fir de 

cupru 

Cu →Cu+2  

+2e- 

2Ag++2e-

→2Ag 

  

Reacţia Fe cu 

HCl 

-într-o 

eprubetă cu 

soluţie de HCl 

se pune 

pulbere de Fe 

Fe→Fe2++2e

- 

2H++2e-→H2   

 

 

Fişă de expert   B 

oxidare, reducere, agent oxidant,agent reducător 

Reacţile de oxido-reducere sunt procese ce au loc cu transfer de electroni. 

 2Mg+O2→2MgO 
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Oxidarea implică cedare de electroni  (în acest process N.O. creşte) , reducerea acceptare de 

electroni  (în acest process N.O. scade). 

Specia chimică care se oxideaza  reprezintă  agentul reducator iar specia care se reduce reprezintă  

agentul oxidant. 

În exemplul dat Mg este agent reducator ,O2 este agentul oxidant. 

Pentru reacţiile următoare ,stabiliţi care este specia chimică care se reduce, respective care se 

oxidează, cine este agentul reducător, care este agentul oxidant  

 CO2+C→2CO 

 H2S+Cl2→S+2HCl 

 2CO+O2→2CO2 

Fişă de expert C 

Stabilirea numerelor de oxidare 

Numărul de oxidare reprezintă numărul de electroni proprii ai unui atom implicate în formarea de 

legaturi ionice sau covalente. 

 Reguli de stabilire a N.O: 

pentru un element în stare elementară N.O. este 0 

pentru un ion monoatomic sau poliatomic NO este egal cu sarcina ionului  

suma numerelor de oxidare pentru atomii dintr-o moleculă este zero 

hidrogenul are NO=+1:excepţie hidrurile  metalice unde NO=-1 

oxigenul  în compuşii covalenţi are  N.O.=-2( excepţie în peroxizi, unde N.O. este -1 ) 

Când un element poate avea mai multe N.O. compuşii lui pot avea: 

caracter oxidant dacă el are N.O. maxim; 

caracter reducător dacă el are N.O. minim; 

caracter oxidant şi educator când el are N.O. intermediar ( este o reacţie de disproporţionare ) 

De exemplu sulful este: 

agent oxidant ( S+6 ) în H2SO4 

agent reducător ( S-2 ) în H2S  

agent oxidant şi agent reducător ( S+4 ) în SO2 

Stabiliţi N.O. pentru elementele următorilor  compuşi:  

        I2 , H2O2 , KMnO4 , H2SO4 , SO2 , H2SO3 , H2S  

        HClO, HClO2 , HClO3 , HClO4 
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Fişă expert D 

Algoritmul de stabilire a coeficienţilor reacţiilor redox 

 

Se scriu formulele reactanţilor şi ale produşilor: 

        KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 

Se stabilesc N.O. ale elementelor din reactanţi şi produşi:                  

    K+1 Mn+7 O-2
4 + H+1 Cl-1 = K+1 Cl-1 + Mn+2 Cl-1 2 + H+1

2O
-2 + Cl02 

Se marchează elementele care îsi modifică N.O. 

        KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 

Se scriu ecuaţiile proceselor de oxidare ( cedare de electroni ) şi de reducere ( acceptare de 

electroni): 

               Mn+7+5e- = Mn+2  reducere/agent oxidant 

               2Cl-1 = Cl0+2e-  oxidare/ agent reducator 

Se face bilanţul electronic: 

               Mn+7+5e- = Mn+2 | *2 

                     2Cl-1 = Cl2
0+2e- | *5 

Se aplică legea conservării numărului de atomi şi se scrie ecuaţia completă a procesului: 

         2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 

     Temă:  Stabiliţi coeficienţii următoarelor reacţii redox pe baza algoritmului învăţat: 

K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O 

KClO3 = KClO4 + KCl 

HNO2 = HNO3 + NO + H2O 

 

FIȘĂ DE LUCRU INDIVIDUALĂ 

Reacții de oxido-reducere 

 

Reacțiile redox sunt reacții cu transfer de ... ... ... . 

Oxidarea este procesul în care o specie chimică………electroni. 

Sunt procese de oxidare, ecuațiile notate cu literele: ... ... ... . 

 

 

 

 

Reducerea este procesul în care o specie chimică .................... electroni. 

Sunt procese de reducere, ecuațiile notate cu literele: ... ... ... . 

a. C0→C+4 + 4 e- 
b. Cu2+ + 2 e- →Cu0 
c. S+6 + 2 e- → S+4 
d. Mg0→Mg+2 + 2 e- 
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a. . Fe+2 → Fe+3 + 1e- 

b… Zn0 → Zn+2 + 2e- 

c. N+5 + 2e- → N+3 

d. Ag+1 + 1e- → Ag0 
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PROIECT DIDACTIC 
                                                                                                               Prof. înv.preșc.Albu Nicoleta 

                                                                   Grădinița cu Program Prelungit,, Căsuța 

Poveștilor”,Betfia,jud.Bihor 

 

DATA: 02.06.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GPP.,,Căsuța Poveștilor” Betfia 

GRUPA:  mare  

EDUCATOARE:Albu Nicoleta 

TEMA ANUALĂ:Cine și cum planifică/organizează o activitate? 

SUBTEMA:,,Plecăm într-o vacanță de vis”  

CATEGORIA DE ACTIVITATE:DȘ-activitate matematică 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Cine știe, câștigă!” 

FORMA DE REALIZARE:joc didactic-concurs 

TIPUL ACTIVITĂȚII:verificare și consolidare de cunoștințe 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe  

DURATA:30 minute 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE: 

E. DEZVOLTAREA COGNIITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 

    2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și  cunoașterea 

mediului apropiat. 

C 2.1  Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația. 

C 2.4  Efectuează operații de scriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. 

C 2.5  Rezolvă situații-problemă pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.  

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

-verificarea și consolidarea cunoștințelor copiilor legate de numerație în concentrul 1-10; 

 

SARCINILE JOCULUI: 

să numere crescător și descrescător în concentrul 1-10; 

să formeze mulțimi de obiecte raportând cantitatea la număr ; 

să identifice poziția unui obiect într-un șir ,utilizând numeralul ordinal; 

să stabilească vecinii unui număr dat; 

să rezolve probleme ilustrate, alegând operația corectă (adunare/scădere); 

 

REGULI DE JOC: 

       Grupa se ȋmparteȋn 2 echipe, pe baza ecusoanelor cu mașinuțe  și vaporașe.(Câte-un copil din 

fiecare echipă va alege din pachetul primit câte un plic). Educatoarea citește sarcina adresȃndu-se 

copilului și echipei sale, iar copilul rezolvӑ sarcina propusӑ. Fiecare rӑspuns corect este recompensat 

cu cȃte o față zâmbitoare. Echipa care nu rezolvӑ corect sarcina, este corectatӑ de echipa adversӑ, 

cӑreia i se acordӑ recompensa. 
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ELEMENTE DE JOC: 

Ȋntrecerea, mȃnuirea materialelor, stabilirea feed-back-ului prin aprecierea permanentă 

rezultatelor,aplauze,surpriza; 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee:conversația, observația, explicația, jocul, exercițiul, problematizarea,  mâna 

oarbă; 

  

Mijloace de învățământ: personaj, ecusoane, scrisoarea, jetoane cu numere, imagini, jetoane cu 

mijloace de transport, rucsac, probleme ilustrate, poliesteren, fețe zâmbitoare, recompense; 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

-„Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”,  

Dr.MihaelaIonescu,Ed.Vanemonde, București 2010 

-Mihaela Neagu, Georgeta Beraru, „Activitati matematice în grădinita”, Ed. AS'S, 1995. 

-„Jocuri didactice matematice pentru preşcolari”, E.D.P. , Bucureşti, 1972 

 

DESFĂȘURAREA ACȚIVITĂȚII 

 

Nr. 

Crt. 

Eveniment 

didactic 

Conținutul activității Strategia didactica  

M  

1. Moment 

organizatoric 

Voi asigura condițiile  necesare 

desfășurariiactivitații. 

Fiecare copil își alege din bolul cu 

ecusoane,un ecuson. Formând astfel 

două echipe conform ecusoanelor 

prinse în piept: echipa mașinuțelor și 

echipa vaporașelor. 

 

 

 

Conversația 

 

 

bol 

ecusoane 

2. Captarea 

atenției 

Introducerea ȋn activitate se va 

realizaprin pachetul surpriză trimis de 

Căpșunică. 

Voi da citire scrisorii trimise de 

Căpșunică: 

,,Dragi copii, 

Știu că sunteți copii isteți și vă place 

mult să numărați și să socotiți,de 

aceea vă trimit câteva materiale cu 

care să vă jucați și câteva plicuri care 

conțin sarcini de rezolvat. 

Rezolvând-le mă veți ajuta și veți 

putea intra cu usurință în clasa 

pregătitoare. 

 Vă doresc succes!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrisoarea 

pachetul 

surpriză 
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Intuim materialele din pachet. 

Ce ziceți,sunteți de acord să rezolvam 

sarcinile din plicurile trimise? 

 

3. Anunțarea 

titlului și a 

obiectivelor 

Azi vom desfășura jocul matematic 

sub forma de concurs: ,,Cine 

stie,castigă!”, prin care veți arata că 

stiți să numărați corect de  la 1 la 10 

și de la 10 la 1,veți forma mulțimi, 

veți raporta cantitatea la numar și veți 

rezolva exerciții de adunare 

șiscădere. 

  

4. Reactualizarea 

cunoștințelor 

Adresez întrebari copiilor: 

 

-Cine își amintește câți pitici avea 

Albă ca Zapada? 

Numărăm pana la 7. 

-Câte degete avem la o 

mana?Deschidem 5 degete. 

-Câte picioare are un scaun? 

Să vină cineva la masuță să aleagă 

cifra 4. 

Solicit spre dezlegare urmatoarele 

ghicitori matematice: 

,,Șase vrăbii stau pe-o creangă 

Și se ceartă și se-mpacă, 

Una dacă a zburat 

Câte sunt la numărat?” 

(6-1=5 vrăbii) 

 

,,Gașca mea cea gălbioară 

Și-a scos puii-n ulicioară, 

Cinci sunt mici si unul mare 

Socotiți câți pui ea are?” 

( 5+1=6 pui) 

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul  

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Desfășurarea 

jocului 

EXPLIC REGULILE JOCULUI :       

copilul indicat va veni la masa 

educatoarei și va alege cȃte un 

plic,numerotat de la 1- 5. 

Educatoarea citește sarcina, iar 

copilul, ȋmpreunӑ cu echipa rezolvӑ 

sarcina. Cei care rezolvӑ corect vor fi 

aplaudați și recompensati cu cate o 

față zâmbitoare. Echipa care nu rezol-

vă corect sarcina va fi corectată de 

echipa adversă,căreia i se acordă față 

zâmbitoare.Va cȃștiga echipa care 

acumulează cele mai multe fete 

zâmbitoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 
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EXECUTAREA JOCULUI DE 

PROBĂ: 

 Pentru a vedea dacă regulile au fost 

înţelese, educatoarea desfăşoară un 

joc de probă. 

SARCINA 1: 

„Haideți să o ajutăm 

Îndată să numărăm, 

Câte mașinuțe sunt 

Si circulă pe pământ.” 

 

„Numărăm acum înapoi, 

De la 6 până la 2.” 

 

EXECUTAREA JOCULUI DE 

CĂTRE COPII: 

 

SARCINA 2: 

„Căpșunica noastră dragă  

Vrea să afle ea îndată, 

Câte rucsăcele punem 

Căpșunicii să îi spunem.” 

 

„Noi numărăm rucsăcele 

Și aflăm cifra pentru ele.” 

 

SARCINA 3: 

„Căpșunica ne întreabă 

A câta mașina a pornit în grabă? 

Si al câtelea avion  

A pornit acum în zbor?” 

 

SARCINA 4: 

„Pe căpșunică să o ajutăm  

Vapoare să numerotăm 

Și să spunem tare,tare 

Vaporul 5, ce vecini are? 

Și fiincă ne place tare, 

Vaporul 4,ce vecini are?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Plicuri 

Imagini 

Cifre 

Mașini 

Vapoare 

Avioane 

Trenuri 

Jetoane 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

COMPLICAREA JOCULUI: 

SARCINA 5 :  

“Compune o problemă dupa 

imagine.” 

Fiecare echipă alege un plic ȋn care se 

află o problemă ilustrată. Va 

compune problemă și va rezolva oral. 

Se stabilește echipa câștigătoare.În 

cazul în care echipele sunt la egalitate 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

probleme 

illustrate 
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sunt declarate ambele echipe 

câstigătoare. 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Distribui fișele de lucru spre 

rezolvare.  

Conversația 

Explicația 

 

fișe de lucru 

8. Evaluarea 

activității 

Fac aprecieri asupra felului în care 

s-au comportat si au răspuns la 

întrebări. 

Conversția  

9. Încheierea 

activității 

Voi distribui recompense. 

 Copiii părăsesc sala de grupă 

intonând cântecul,,Eu locomotivă 

sunt”. 

 recompense 

 

 

 

 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

342 
 

PROIECT DIDACTIC 

Prof. Alexandra Ghera 

Școala Gimnazială nr 115 

 

UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT:  

CLASA: a III-a  

PROPUNĂTOR:  

DATA:  

ARIA CURRICULARĂ: Matematica și știinte ale naturii 

DISCIPLINA: Științe ale naturii 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: “În lumea animalelor” 

SUBIECTUL LECȚIEI: Principalele grupe de animale- Amfibienii 

TIPUL LECȚIEI: dobândire de cunoștințe 

                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dobândirea cunoştinţelor cu privire la caracteristicile principalelor grupe de animale şi mediul de 

viaţǎ al acestora.   

                                                                                    

 

              

 ȘTIINȚE ALE NATURII  

Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii; 

 

Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese 

 

să identifice animalele din grupa amfibienilor, utilizând informații și materiale de sprijin;  

Obiectivul se consideră realizat dacă elevii identifică două din trei animale din grupa amfibienilor, pe 

baza explicațiilor primite și a materialelor prezentate. 

să precizeze pǎrţile componente ale corpului acestor animale, pe baza experienței anterioare și a 

materialelor studiate; 

Obiectivul se consideră realizat dacă elevii precizează, pe baza experienței anterioare, părțile 

corpului acestor animale. 

să compare animalele după particularitǎţile observabile, având acces la toate informațiile prezentate 

în manual sau caiet; 

Obiectivul se consideră realizat dacă elevii compară animalele din două grupe diferite după 

particularitățile observabile, precizând cel puțin trei din cele cinci informații solicitate. 

 

 

 

Metode : conversația, explicația, observația, munca independentă; 

Mijloace de învățământ: video-proiector, manual, fișă de lucru, caiet; 

Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală. 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 

RESURSE: 
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Umane: 25 elevi; 

Spațiale: sala de clasă; 

Temporale: 40 minute 

 

Bibliografice:  

Todor, V., Barbuleanu, R., Burtea, E.(1988), Metodica predǎrii cunoştinţelor despre naturǎ la 

clasele I-IV, București, Editura Didactica si Pedagogica; 

Câmpeanu, I., Chifor, C., Chifor, D., (2014), Caiet de aplicaţii – Ştiinţe- clasa a III-a, Cluj-Napoca, 

Editura Sinapsis. 
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Scenariul didactic 

Secvenţele 

lecţiei 

 

Ob 

op. 
Conţinutul  instructiv-educativ 

Strategii didactice  

Evaluare Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme  de 

organizare 

 

1. Asigurarea 

cadrului afectiv 

corespunzător 

 

Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar, 

stabilirea liniştii, îndrumarea elevilor în  

activitatea de pregătire. 

 

Instructajul 

verbal 

 

Materiale 

necesare 

activității 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamen-

tului elevilor 

2. Reactualizarea 

cunoștințelor și 

verificarea temei 

scrise 

 

Se verifică tema pentru acasă (calitativ și 

cantitativ). 

Se corectează eventualele greşeli și se fac 

aprecieri. 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

Caiete 

 

 

Frontal/ 

Individual 

 

Aprecieri 

verbale 

 

3. Crearea   

motivației 

 

 

 

 

Se va realiza printr-o continuare a călătoriei 

piraților. Din cauza unei furtuni puternice, vasul 

lor a naufragiat pe Insula Broscuțelor. Petrecând 

mai mult timp alături de ele, pirații au putut 

observa toate caracteristicile animalelor din grupa 

amfibienilor. 

 

 

Conversația 

 

 

Manual 

digital 

Filmulețe 

informative 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamentu

-lui 
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4. Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Anunț subiectul lecției și obiectivele activității pe 

înțelesul elevilor. 

Elevii sunt anunțați că astăzi vor descoperi o nouă 

grupă de animale, Amfibienii și vor afla trăsăturile 

comune ale acestor animale. 

 

Conversația 

 

  

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

procesului de 

învățare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

Pentru început, voi prezenta copiilor un filmuleț 

despre animalele din grupa amfibienilor. Pe baza 

imaginilor observate și cu ajutorul unor întrebări, 

vom încerca să recunoaștem animalele. 

Ce mediu de viață ați observat în acest filmuleț? 

Ce sunete se auzeau? Cine produce aceste sunete? 

Recunoașteți și celelalte animale? 

Pe baza imaginilor prezentate în manual, voi 

solicita elevilor să precizeze care cred că sunt 

părțile componente ale corpului unei 

broaște/salamandre. 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

Video 

proiector 

Manual 

digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

Analiza și 

aprecierea 

răspunsurilor 

elevilor 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 
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După ce am observat filmulețele și imaginile 

prezentate, vom nota pe caiete informațiile 

esențiale despre animalele din grupa amfibienilor. 

Amfibienii trăiesc atât în apă, cât și pe uscat; 

Au corpul acoperit cu o piele subțire și umedă; 

Se înmulțesc prin depunerea de ouă; 

Respiră prin piele și prin plămâni; 

Pe uscat, amfibienii se deplasează prin mers 

(salamandra), prin salturi (broasca), iar în apă se 

deplasează prin înot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Imagini cu o 

broscuță/ 

salamandră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu

-lui 

 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

 

O3 

 

În această etapă a activității, elevii vor lucra fișa 

de lucru prezentată, în care vor preciza asemănări 

și deosebiri între pești și amfibieni. 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Munca 

independentă 

 

Fișa de 

lucru 

 

Individual 

 

 

Evaluare scrisă 
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7. Asigurarea  

feedback ului 

 Se poate menționa faptul că s-a urmărit obținerea 

feedback ului  pe tot parcursul activității. Astfel 

că, după fiecare exercițiu, a fost apreciat modul de 

rezolvare a sarcinii didactice de către copii. 

 

Conversația 

 

 

 

 

Frontal 

Evaluare orală 

pe tot parcursul 

activității 

 

8. Aprecieri și 

recomandări 

 Apreciez global și individual implicarea elevilor în 

desfășurarea activității, oferindu-le feedback în 

legătură cu ceea ce au reușit pe parcursul lecției. 

 

Conversația 

 

 

 

 

Frontal 

Aprecieri 

verbale globale 

și individuale 
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PROIECT DIDACTIC 

          Profesor: KuibuȘ Sanda Aurora 

                                                                                                                                                       Școala Gimnazială ,,Oltea Doamna” Oradea 

 

SPECIALIZAREA EDUCAȚIE FIZICĂ 

CONSOLIDAREA DRIBLINGULUI ȘI A PASEI CU DOUĂ MÂINI DE LA PIEPT (BASCHET) 

DEZVOLTAREA FORȚEI GENERALE 

CLASA a VIII-a  

EFECTIV: 28 ELEVI  

MATERIALE NECESARE: opt mingi de baschet, cinci corzi, patru saltele, o bancă de gimnastică. 
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Teme : 

Consolidarea driblingului și a pasei cu două mâini de la piept (baschet) 

Dezvoltarea forței generale 

Obiective operaționale: 

 Obiective cognitive: 

Conștientizarea și dezvoltarea sensibilității proprioceptive. 

Dezvoltarea unor aspecte ale gândirii – capacitatea de anticipare, rapiditate, intuitiv – operativitate. 

 Obiective afective: 

Educarea atitudinilor, convingerilor, sentimentelor morale (fair-play, respect, colaborare, prietenie) 

Echilibrarea și reglarea emoțională. 

 Obiective psiho – motrice:  

Realizarea unor reechilibrări în perioada pubertară. 

Dezvoltarea lateralității și armoniei laterale. 

Veriga 

 

          Durata 

 

Conţinut 

 

Dozare 

 

Indicații și 

formații de 

lucru 

 

Observații  

Organizarea 

colectivului 

 

3’ 

Alinierea; 

Salutul; 

Verificarea echipamentului și a stării 

de sănătate; 

Comunicarea temelor de lecție; 

Comandă complexă:  

1-2 pas înainte cu piciorul stâng și 

apropierea piciorului drept; 

3-4 ghemuire și ridicare; 

5-6 întoarcere la dreapta; 

7-8 două bătăi din palme. 

 

 

 

 

 

    8X 

linie pe două 

rânduri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

7’ 

Mers în jurul sălii; 

Alergare ușoară, la un fluier 

schimbarea locurilor, la două fluiere 

schimbarea sensului de deplasare; 

½ tură 

3 ture 

 

1L 

1L 

Coloană câte 

doi în jurul 

sălii 
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Veriga 

 

          Durata 

 

Conţinut 

 

Dozare 

 

Indicații și 

formații de 

lucru 

 

Observații  

 Alergare cu pendularea gambelor 

întinse înainte; 

Sărituri ca mingea cu înaintare: 3 

sărituri pe piciorul drept, trei sărituri 

pe piciorul stâng; 

Deplasare laterală cu pas adăugat; 

Mers cu îndoirea trunchiului la fiecare 

pas; 

Sărituri ca mingea din apropiat în 

depărtat cu înaintare; 

Deplasare laterală cu pas încrucișat; 

Mers fandat, mâinile la spate; 

Alergare accelerată, start cu handicap. 

 

2L 

1L 

1L 

2L 

1L 

4L 

Coloană câte 

doi pe mijlocul 

sălii 

Dezvoltarea 

deprinderilor 

de ținere, 

prindere și 

transport a 

partenerului 

 

5’ 

Față în față, palmă în palmă, la 

semnal se împing, respectiv opun 

rezistență; 

Unul dintre elevi îl apucă pe celălalt 

pe sub umeri și face priza peste 

pieptul partenerului. La semnal 

trebuie să îl tragă până în partea 

opusă; 

Unul dintre elevi stă în poziția de 

sprijin culcat, picioarele îi sunt 

susținute de partener. La semnal se 

deplasează înainte cu mâinile, 

partenerul îl urmează susținându-i 

picioarele; 

 

2X 

 

2X 

 

 

2X 

Două linii față 

în față la 

mijlocul sălii 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

351 
 

Veriga 

 

          Durata 

 

Conţinut 

 

Dozare 

 

Indicații și 

formații de 

lucru 

 

Observații  

Prelucrarea 

analitică a 

aparatului 

locomotor 

 

7’ 

Complex de exerciții în perechi: 

I P.i. Stând ușor depărtat față în față: 

1 ridicarea brațelor îndoite, palmă în 

palmă; 

2 depărtarea brațelor lateral; 

3 revenire cu coatele îndoite înainte; 

4 coborârea brațelor. 

II P.i. Stând față în față, brațele 

înainte palmă în palmă: 

1 pas înapoi cu piciorul stâng și 

ridicarea brațelor înainte sus; 

2-3 arcuire; 

4 revenire în stând față în față. 

III P.i. stând spate în spate apucat de 

mâini: 

1 pas înainte cu piciorul stâng; 

2 ridicarea brațelor prin lateral sus cu 

extensia trunchiului; 

3 coborârea brațelor prin lateral jos; 

4 revenire în stând. 

IV P.i. Stând față-n față cu corpul 

înclinat înapoi, brațele încrucișate, 

apucat de mâini: 

1 brațul stâng înapoi jos; 

2 îndoirea genunchilor cu trecere în 

ghemuit; 

3 ridicare în stând; 

4 încrucișarea brațelor; 

 

6X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6X 

 

 

 

 

6X 

 

 

 

6X 

 

 

 

 

6X 
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Veriga 

 

          Durata 

 

Conţinut 

 

Dozare 

 

Indicații și 

formații de 

lucru 

 

Observații  

V P.i. Stând față-n față la o lungime 

de braț: 

1 pas lateral cu piciorul stâng, 

îndoirea trunchiului, palmele pe 

umerii partenerului; 

2-3 arcuire; 

4 revenire în stând. 

VI P.i. Stând pe genunchi  așezat pe 

călcâie apucat de mâini înapoi: 

1 ridicare pe genunchi și ridicarea 

brațelor prin lateral sus; 

2 revenire în stând pe genunchi; 

3 ridicare și răsucire spre profesor, 

celălalt braț lateral; 

4 revenire în așezat pe călcâie. 

VII P.i. Sprijin culcat depărtat față-n 

față: 

1 ridicarea brațului stâng și sprijinirea 

palmei în palma partenerului; 

2  revenire în sprijin;  

3-4 idem pe partea opusă; 

VIII P.i.  Așezat depărtat fată-n față, 

apucat de mâini: 

1-2 unul se lasă pe spate și îl trage pe 

celălalt care face îndoire înainte; 

3-4 idem celălalt partener. 

IX P.i. Stând față-față, piciorul stâng 

îndoit înapoi apucat cu mâna stângă, 

brațele opuse mână în mână: 

 

 

 

 

6X 

 

 

 

 

 

12X 
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Veriga 

 

          Durata 

 

Conţinut 

 

Dozare 

 

Indicații și 

formații de 

lucru 

 

Observații  

1-8 sărituri cu deplasare, 4 înainte, 4 

înapoi.  

Consolidarea 

driblingului și 

a pasei cu 

două mâini de 

la piept 

(baschet) 

15’ 

Pasa în doi din deplasare, aruncare la 

coș; 

 

Dribling, pasă, reprimirea mingii și 

aruncare la coș; 

 

Joc bilateral; colectivul este împărțit 

în 6 echipe la 3 panouri 

 

8X 

 

8X 

 

6’ 

  

Dezvoltarea 

forței generale 

 

8’ 

Circuit de forță:  

-flotări; 

-ridicarea trunchiului din culcat facial; 

-sărituri alternative; 

-ridicarea trunchiului din culcat 

dorsal; 

-pase cu mingea medicinală; 

-sărituri peste coardă. 

 

 

4X 

Pauza 

între 

ateliere 

20”; 

Pauza 

între 

repetări 

40” 

Colectivul este 

împărțit la 6 

ateliere 

 

Revenirea 

organismului 

după efort 

3’ 

Mers în jurul sălii cu inspirații și 

expirații profunde. 

1 tură Coloană câte 

unul 

 

Concluzii și 

aprecieri 

asupra 

Alinierea; 

Observații; 

Aprecieri; 

 Linie pe două 

rânduri 
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Veriga 

 

          Durata 

 

Conţinut 

 

Dozare 

 

Indicații și 

formații de 

lucru 

 

Observații  

desfășurării 

lecției 

2’ 

Recomandări; 

Salutul. 
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Proiect de lecție 

prof. Nistor Gabriela- Alexandra 

                             Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân”, Pitești,Argeș 

Clasa I 

     Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului  

Unitatea de învățare: Recapitulare finală  

Subiectul lecției: „Detectivi în lumea cifrelor” 

 

Competențe generale : 

Utilizarea numerelor în calcule elementare 

Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat 

Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 

Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

 

Competențe specifice vizate: 

Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare 

Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100 

Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, , =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 
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Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

 

Obiective operaționale: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

să rezolve exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-100, cu și fără trecere peste ordin 

să afle suma/diferenţa unor numere din concentrul 0-100 

să afle un termen necunoscut dintr-o opearție de adunare și de scădere 

să cunoască terminologia matematică ( sumă, diferență, termeni, descăzut/scăzător, predecesor, succesor) 

să rezolve corect o problemă ce presupune două operații 

să folosească dispozitivul mobil pentru a scana codul QR ce ascunde cuvântul secret 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, observarea dirijată, problematizarea, jocul didactic, gamificarea 

Mijloace de învăţământ: computer, videoproiector, https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interactive-content- detectivi-in-lumea-

cifrelor, https://wordwall.net/ro/resource/32809728, coduri QR, fișe de lucru- misiuni, simboluri din hârtie, plicuri albe și colorate, lipici, 

legitimații de detectiv, telefoane mobile ( câte unul la fiecare grupă) 

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe 

Resurse:  - temporale: 45 de minute 

                    - umane: 27 de 

elevi 

                       - spaţiale: sala de 

clasă 

 

 

Bibliografice: 

https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interactive-content-detectivi-in-lumea-cifrelor
https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interactive-content-detectivi-in-lumea-cifrelor
https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interactive-content-detectivi-in-lumea-cifrelor
https://wordwall.net/ro/resource/32809728
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1. Programa școlară pentru disciplina ”Matematică şi explorarea mediului” (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul 

ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

3. Roşu, Mihail - “Metodica predării matematicii”, Editura Credis, Bucureşti, 

2004. https://youtu.be/pPj0BTzJ3kQ 

https://youtu.be/pPj0BTzJ3kQ
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Nr. crt 
Momentele 

lecţiei 

 

Timp 

 

Conţinutul activităţii 
Strategia 

didactică 

Forme de 

organizare 

 

Evaluare 

1.  

 

Moment 

organizatoric 

1 min Se creează condiţiile optime pentru buna desfăşurare a 

activităţii propuse (spaţiu educaţional, materiale didactice, 

climat psihoafectiv). Elevii sunt împărțiți în 7 grupe a câte 4 

elevi. Fiecare grupă are pe bancă un plic alb (în care sunt 

sarcinile de lucru), un plic colorat (în care se află codul QR), 

5 coli albe, lipici. 

 

materiale 

necesare 

activităţii 

 

frontală 

 

observarea 

comportamen- 

tului elevilor 

2.  

 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

2 min 

 

 

Se captează atenția elevilor cu ajutorul poveștii ,,Doi 

detectivi zurlii”- editura EDU 

 

https://youtu.be/pPj0BTzJ3kQ 

 

conversaţia 

 

povestea 

 

 

 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

https://youtu.be/pPj0BTzJ3kQ
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3.  

 

 

 

 

 

Activitate 

introductivă 

2 min https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interacti

ve- content-detectivi-in-lumea-cifrelor 

Cu ajutorul aplicației digitale Genially, se prezintă aventura în 

care urmează să pornească elevii, insistându-se asupra 

misiunilor ce trebuie îndeplinite 

Se întreabă elevii dacă ar dori să devină si ei detectivi în lumea 

cifrelor. 

După ce aceștia acceptă, vor primi informații referitoare la 

plicurile de pe bănci.. Vor afla că vor avea misiuni de 

îndeplinit. Fiecare primește câte o coală albă pe care va lucra. 

În urma rezolvărilor corecte, vor primi ca recompensă câte un 

cartonaș cu un simbol sugestiv pentru meseria de detectiv, care 

trebuie lipit pe plicul colorat, TOP SECRET. 

Se anunță elevii că pentru a afla secretul din plicul colorat, 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

cartonașele 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

   trebuie sa primească toate cartonașele (ANEXA 6).    

https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interactive-content-detectivi-in-lumea-cifrelor
https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interactive-content-detectivi-in-lumea-cifrelor
https://view.genial.ly/628280a0c84f0200112f7003/interactive-content-detectivi-in-lumea-cifrelor
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapitularea 

și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min 

Misiunile sunt prezentate cu ajutorul aplicației digitale. Prima 

misiune: rezolvarea unor exerciții de adunare și scădere,

 ale căror rezultate corecte le oferă prima 

recompensă, amprenta. 

După rezolvarea misiunii (ANEXA 1), elevii primesc 

cartonașul cu amprenta si îl lipesc pe plicul colorat. 

 

Elevii vor continua cu misiunea a doua: aflarea termenului 

necunoscut (ANEXA 2). După rezolvare, vor primi cartonașul 

cu lupa, pe care îl vor lipi lângă amprentă. 

 

A treia misiune de îndeplinit (ANEXA 3) le va aduce cartonașul 

cu urme de pași. 

 

În a patra misiune, elevii trebuie să arate că stăpânesc 

terminologia matematică. Vor căuta întrebarile ascunse în 

spatele căsuțelor și vor alege răspunsurile corecte. 

https://wordwall.net/ro/resource/32809728 

Pentru aceasta vor primi cartonașul cu agenda de detectiv. 

 

A cincea misiune îndeplinită, rezolvarea corectă a problemei, 

(ANEXA 4) le va oferi cartonașul cu insigna de detectiv. 

 

După lipirea celor 5 recompense, li se cere elevilor sa deschidă 

plicul colorat. Vor găsi un cod QR (ANEXA 5), pe care îl vor 

scana cu ajutorul telefonului mobil. 

Cuvântul  descoperit va fi notat pe o coală albă. Cele 7 

cuvinte, de la fiecare echipă, vor fi afișate la tablă. Elevii 

 

conversatia 

explicația 

exercițiul 

 

problemati 

zarea 

 

 

 

ANEXA 1 

 

ANEXA 2 

 

ANEXA 3 

 

ANEXA 4 

ANEXA 5 

ANEXA 6 

 

 

 

observarea 

dirijată 

 

 

 

pe grupe 

 

 

 

 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

evaluare orală 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

https://wordwall.net/ro/resource/32809728
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trebuie să așeze cuvintele în ordine pentru a descoperi 
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   mesajul final. 

Li se spune elevilor că cei doi detectivi zurlii, Suri și Țes, au 

fost foarte mulțumiți că au rezolvat corect toate misiunile 

matematice și consideră ca pot deveni și ei detectivi în lumea 

cifrelor. 

Fiecare elev va primi legitimație de detectiv, expert în MEM. 

   

5.  

Evaluarea 

rezultatelor 

 

5 min 

Se fac aprecieri generale asupra modului de lucru și asupra 

desfășurării întregii activități. 

 

 

conversația 

 

 

frontală 

 

aprecieri verbale 
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ANEXA 1 ANEXA 2 
 

 

 

 
1. Calculează: 

24+19= 64-48= 

77-54= 36+64= 

47+19-

26= 

 

 

 

 

2. Află termenul 

necunoscut: 

a+36=45 52-b=18 
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ANEXA 3 ANEXA 4 

 

 

 

 

3. Află diferența numerelor 53 și 

26. Adaugă 45. 

Ce număr ai obținut? 

5. Un ghiozdan costă 63 de lei, 
iar 

o carte cu 45 de lei mai puțin. 

Câți lei costă împreună? 

DETECTIV 

ÎN 

LUMEA CIFRELOR 
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ANEXA 5 
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ANEXA 6 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DETECTIV ÎN 

LUMEA CIFRELOR 
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Ce gândesc eu despre mine- plan de lecție 

Prof. Radu Loreta Georgiana, CJRAE Ialomița 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei” Slobozia 

 

Clasa: a V-a  

Tema: Ce gândesc eu despre mine 

Modulul: Autocunoaștere și dezvoltare personală 

Obiective: 

să prezinte aspecte fizice, emoționale și relaționale  pe  care le observă la propria persoană; 

să dea exemple de simboluri care îi reprezintă; 

să acorde feed-back pozitiv în relaționarea cu colegii; 

Metode didactice: exercițiu de spargere a gheții, conversația, exercițiul, exemplul,   

Forme de organizare a colectivului: organizare frontală, individuală. 

Resurse materiale: fișe de lucru, instrumente de scris, material PPT, videoproiector,  prezentare video, 

post-it-uri, cutie de carton. 

Resurse umane: elevi, profesor consilier școlar. 

Durata: 50 minute 

 

Mod de realizare a activității 

Exercițiu de spargere a gheții: „Gândurile Ioanei” – 5 minute 

Le voi  citi elevilor gândurile  unei fete, de aceeași vârstă cu ei, elevă în clasa a V-a:  

Ioana este puțin abătută. Se simte cuprinsă de multe gânduri. „Cred că sunt prea slabă și mi se pare că 

am nasul cam mare. Sunt timidă. Mă înțeleg bine cu colegii, dar am doar o prietenă mai apropiată. 

Unii zic că sunt ciudată. Am note mari, dar nu mi se pare că sunt un copil prea deștept. ” 

Le voi spune elevilor că la această vârstă, mulți copii sunt preocupați de  felul în care arată. Își pun 

întrebări legate de ceea ce simt, de ceea ce gândesc și, mai ales, de cum sunt percepuți de către cei din 

jur.  

Le adresez următoarele întrebări: 

- Vouă v-au trecut vreodată astfel de gânduri prin minte? 

-Voi ce credeți despre înfățișarea voastră? Care sunt modificările fizice/ emoționale care au apărut în 

această perioadă? 

- Ce părere aveți despre modul în care vă controlați emoțiile? 

-Ce tipuri de relații aveți cu cei din jurul vostru? (de comunicare, de colaborare, de competiție, de 

conflict, de întrajutorare). Cât de confortabil vă simțiți în relațiile cu ceilalți?  

Anunț tema lecției și obiectivele: Astăzi, la ora de consiliere, vom discuta despre ceea ce gândim 

despre noi înșine, despre simbolurile care ne reprezintă, despre tipurile de sine care alcătuiesc universul 

nostru interior și despre modul în care ne văd ceilalți.  

Activitatea 1: Ce mă reprezintă?- 5 minute 

Le solicit elevilor să aleagă un simbol care îi reprezintă. Acesta poate fi un obiect, un animal, o culoare, 

un cântec sau o poezie, un loc preferat. Alegerea făcută trebuie să îi caracterizeze, să arate cât sunt de 

speciali. Câțiva elevi vor prezenta obiectul și vor motiva alegerea făcută. 

Activitatea 2: „Cum sunt eu?”  Anexa 1– 20 minute 
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Elevii vor primi o fișă pe care este desenat conturul unei pizze: „Sarcina voastră este să preparați cea 

mai bună pizza pe care o puteți face și să vă convingeți colegii de acest lucru. Pe fiecare porție din 

pizza voastră, puneți cât mai multe dintre ingredientele următoare, astfel: 

-pe prima felie cuvinte care descriu aspectul vostru fizic; 

-pe a doua, gânduri despre voi; 

-pe a treia, emoții pe care voi le-ai trăit în ultima perioadă; 

-pe a patra, cuvinte care arată cum sunteți voi în familie; 

-pe a cincea, cuvinte care exprimă cum sunteți voi la școală; 

-pe a șasea, cuvinte care exprimă cum sunteți voi cu prietenii; 

-pe a șaptea, cum vă vedeți în viitor; 

-pe a opta, cum v-ați dori să fiți. 

Elevii vor viziona un scurt videoclip cu un exemplu de pizza completată.  

„Decorați pizza folosind culori preferate și simboluri ale valorilor voastre. Nu uitați, pizza nu stă la 

cuptor mai mult de 15 minute.” Elevii vor prezenta produsul final celorlalți colegi.  

Le prezint elevilor un material PPT  cu titlul „Învățăm despre noi”, în care vom identifica tipurile de 

Sine existente în universul nostru interior, ca și concluzie a exercițiului anterior. 

Activitatea 3: „Descopăr despre ceilalți” Anexa 2 – 15 minute 

Fiecare elev va primi câte un bilețel cu numele unui coleg de clasă și fișa „Descopăr despre ceilalți”. 

Copiii au sarcina de a scrie ce le place la colegul lor, în legătură cu: aspectul fizic, emoțiile și 

sentimentele acestuia, valorile, relațiile cu ceilalți și rezultatele școlare. Rog cât mai mulți elevi să 

citească ceea ce au scris în fișele de lucru, ceilalți, despre care se citește, vor compara imaginea pe care 

o au ei despre sine cu cea conturată de colegul lor. Se discută diferențele și asemănările constatate. 

 

Evaluarea activității: „Plus și minus” – 5 minute 

Elevii vor primi câte un post-it pe care vor nota un aspect pozitiv și unul negativ al activității. 

Anexa 1 „Cum sunt eu?” 

Pe fiecare porție din blatul vostru de pizza, puneți cât mai multe dintre ingredientele următoare astfel: 

-pe prima felie cuvinte care descriu aspectul tău fizic; 

-pe a doua, gânduri despre tine; 

-pe a treia, emoții pe care tu le-ai trăit în ultima perioadă; 

-pe a patra, cuvinte care arată cum ești tu  în familie; 

-pe a cincea, cuvinte care exprimă cum ești tu la școală; 

-pe a șasea, cuvinte care exprimă cum ești tu cu prietenii; 

-pe a șaptea, cum te vezi în viitor; 

-pe a opta, cum ți-ai dori să fii.
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Anexa 2   „Descopăr despre ceilalți” 

Numele elevului Îmi place la tine 

 

Aspectul exterior  .............................................................. 

............................................................... 

............................................................... 

 

Emoțiile și sentimentele tale ............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

Prietenii și relațiile cu ceilalți ............................................................... 

............................................................... 

............................................................... 

Valorile tale .............................................................. 

.............................................................. 

............................................................... 

Rezultatele școlare .............................................................. 

................................................................ 

................................................................ 
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Plan de lecție consiliere psihopedagogică 

Ion Alexandra Mădălina 

CJRAE Ialomița 

Școala Gimnazială „Sf.Andrei” Slobozia, G.P.P „Piticot” Slobozia 

 

Data:  

Clasa: a V-a  

Tema: Stresul – factori și modalități de gestionare a acestuia 

Modulul: Stil de viață sănătos 
Obiective: - să analizeze imagini și filme pentru identificarea factorilor      generatori de stres și 

efectelor stresului asupra vieții personale; 
să dea exemple de situații personale generatoare de stres; 

să selecteze modalitățile eficiente de gestionare a stresului; 

să rezolve studii de caz prin exprimarea opiniilor despre situații în care stresul a avut efecte asupra 

sănătății și stării de bine.  

Metode didactice: exercițiu de spargere a gheții, conversația, exercițiul, explicația, brainstorming, 

studiul de caz. 

Forme de organizare a colectivului: organizare frontală, individuală, pe echipe. 

Resurse materiale:  fișe de lucru, instrumente de scris, prezentare audio-video „Ce este stresul”, 

imagini, coli de flipchart. 

Resurse umane: elevi, profesor consilier școlar. 

Durata: 50 minute 

 

Mod de realizare a activității 

Exercițiu de spargere a gheții: „Ce ne afectează starea de bine?” 5 minute 

Se prezintă elevilor două imagini (Anexa 1). Aceștia trebuie să spună ce cred ei că îi îngrijorează pe 

protagoniștii acestora și cum le afectează starea de bine.  

Anunțarea temei și a obiectivelor: „Astăzi, la ora de consiliere, vom discuta despre stres, despre 

factorii care generează stresul în viața noastră, precum și despre modalități de a reduce sau elimina 

stresul. 

Activitatea 1: „Ce este stresul?” 7 minute 

Le solicit elevilor să spună cuvintele sau ideile care le trec prin minte atunci când aud cuvântul stres. 

Voi nota pe tablă cuvintele și ideile acestora, apoi le vom analiza împreună și vom realiza o lista cu 

factorii de stres. 

Le prezint elevilor un videoclip intitulat „Ce este stresul”. În urma vizionării acestuia, îi voi întreba pe 

copii care sunt factori de stres pe care i-au reținut și îi voi adăuga în lista de factori creată anterior.  

Activitatea 2: „Stresul”- Fișa nr. 1-  15 minute 

Elevii vor primi fișa de lucru „Stresul” și vor avea sarcina de a se gândi la situațiile care îi stresează, 

apoi să încercuiască propozițiile care exprimă situațiile stresante cu care s-au întâlnit până acum. Elevii 

vor adăuga în fișa de lucru încă o situație generatoare de stres pentru ei. Voi ruga elevii să prezinte 

ceea ce au încercuit și au scris și în funcție de similaritățile întâlnite, vom constitui grupurile de lucru, 

în vederea identificării factorilor și a  unor modalități de reducere sau de eliminare a stresului în 

situațiile respective. Fiecare grup își va desemna un membru care va prezenta, frontal, rezultatele. 

Activitatea 3: „Cum fac față stresului?” Fișa nr. 2 - 5 minute 
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Elevii vor primi fișa de lucru care cuprinde modalități eficiente/ ineficiente de eliminare a factorilor 

de stres și au sarcina de a alege enunțurile cu care aceștia sunt de acord. Câțiva elevi vor prezenta 

răspunsurile lor. 

Activitatea 4: „Studiu de caz” - Anexa 2 - 15 minute 

Clasa de elevi va fi impărțită în două grupe. Fiecare grupă va primi câte un studiu de caz. Aceștia au 

sarcina de a-l citi și de a identifica situația generatoare de stres și efectele stresului asupra vieții 

personale a protagoniștilor. Le voi adresa întrebarea: „Ce i-ați sfătui voi pe copii să facă pentru a reduce 

stresul?”. Copiii  au 5 minute la dispozitie pentru discuții, apoi voi citi fiecare caz în parte și voi asculta 

răspunsurile fiecărei echipe. 

Evaluarea activității: 3 minute 

Pe tablă sunt afișate 3 emoticoane, iar eleii își vor scrie numele sub cel care exprimă starea pe care o 

au la finalul acestei activități. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

             
 

Fișa de lucru nr. 1 

 STRESUL 

Încercuiește propozițiile care exprimă situații stresante cu care te-ai întâlnit și completează spațiile 

punctate cu o situație stresantă pentru tine în această perioadă. 

 

Sunt îngrijorat/ă că nu voi face față cerințelor prea mari ale tuturor profesorilor. 

Sunt îngrijorat/ă că sunt prea timid/ă. 

Sunt îngrijorat/ă că nu știu să imi fac temele la matematică. 

Sunt îngrijorat/ă că voi lua o notă mică la teste și mă vor certa părinții. 

Sunt îngrijorat/ă că părinții mei se vor despărți. 

Sunt îngrijorat/ă că nu prea am prieteni. 
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Sunt îngrijorat/ă de atitudinea intimidantă a unor colegi mai mari. 

Sunt îngrijorat/ă de poluarea mediului înconjurător. 

Sunt îngrijorat/ă că nu voi avea timp să termin proiectele din acest semestru. 

 Sunt îngrijorat/ă de starea de sănătate a fratelui meu. 

 Sunt îngrijorat/ă........................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 

 

Fișa de lucru nr. 2 

CUM FAC FAȚĂ STRESULUI? 

 

Din lista de mai jos, alege enunțurile cu care ești de acord: 

Pentru a putea gestiona stresul, trebuie să identificăm problema care îl produce. 

Stresul este mai ușor de controlat dacă ignorăm factorii care îl generează. 

Trebuie să reprimăm emoțiile generate de stres ca să depășim situația cât mai repede. 

Identificăm soluții de rezolvare a problemei, le analizăm și decidem asupra soluției celei mai 

avantajoase. 

Acceptăm situațiile pe care nu le putem controla și schimba. 

Încercăm să controlăm chiar și situațiile imposibil de controlat. 

Cerem ajutor și discutăm cu un adult problemele apărute. 

Povestim unui prieten despre problemele cu care ne confruntăm. 

Facem activități de recreere și ne odihnim mai mult. 

 Evităm stresul planificându-ne activitățile. 

 Nu mergem la culcare până nu terminăm tot ce avem de făcut. 

 Nu facem mai mult decât putem. 

 

Anexa 2  

Studiu de caz-grupa 1 

Gabriel are 11 ani și este clasa a V a. Părinții lui s-au despărțit cu trei luni în urmă și Gabriel locuiește 

doar cu mama lui. Deși era un copil vesel și sociabil, Gabriel a început să stea mai mult singur în casă, 

petrecându-și mai tot timpul liber stând la tevizor, pe tabletă sau mâncând chips-uri. Joacă jocuri până 

seara foarte târziu, doarme foarte puțin, și, peste zi, este foarte obosit. La școală nu mai este atent și nu 

mai participă activ la ore. A început să se îndepărteze de prietenii lui cu care nu mai vrea să iasă și 

refuză invitațiile, spunând că trebuie să își ajute mama la diverse treburi. A început să ia note mici și 

să se certe cu mama lui. 

Studiu de caz-Grupa 2 

 

Adriana are 12 ani și este elevă în clasa a V a. De curând, s-a mutat cu familia ei în alt oraș, așa că a 

început semestrul al II-lea într-o altă școală. După două luni, Adriana spune acasă că nu mai vrea să 

meargă la școală, este foarte tristă și își petrece mai tot timpul singură sau pe telefon, pe contul ei de 

socializare. Întrebată care este motivul, nu dă foarte multe explicații și repetă mereu că nu-i place 

școala la care s-a mutat. Cu câteva zile în urmă, bunicii ei au venit în vizită și Adriana le-a povestit 
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plângând că la școală sunt copii care râd de ea în pauză și îi dărâmă cărțile de pe bancă. Într-o zi i-au 

aruncat cariocile la coș și i-au spus să se întoarcă de unde a venit. 
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PROIECT DE LECŢIE 

COSTE VALERIA 

ȘCOALA GIMN.,,GH.LAZĂR,, ZALĂU, SĂLAJ 

 

Obiectul: Educație muzicală 

Unitatea de învăţare: Inițiere instrumentală 

Subiectul: Sunetul și nota la 

Tipul lecţiei: consolidare; dobândire de cunoştințe şi formare de priceperi şi deprinderi 

Obiective operaţionale: 

să execute corect exercitiile de pregatire a degetelor 

să identifice sunetele invatate in ora anterioara 

să interpreteze corect instrumental, vocal prin solfegiere si cu versuri cantecele “Impreuna sa jucam”  

si “Sta la geam o pasarica” 

să defineasca pozitia sunetului “la” pe portativ si respectiv a pozitiei degetelor pe instrument pentru a 

o reda 

să utilizeze corect termeni specific muzicali; 

să realizeze reprezentarea grafica a sunetului „la” și executia lui la instrument 

să interpreteze corect cântecul „Căldărușă plină” la instrument, vocal prin solfegiere și cu versuri 

Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, audiţia, conversaţia, observaţia, 

problematizarea 

Material muzical şi mijloace de învăţământ: creion, caiet de muzică, culegere de cantece, tablă, flaut 

drept 
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Etape Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii 

didactice 

Pregătirea 

pentru 

lecţie 

 

Reactua-

lizarea 

cunoştin-

ţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

subiectu-

lui 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

per-

formanţei 

în învăţare 

Activităţi introductive: 

- organizatorice 

 

 

- muzicale: 

- numim pozitia degetelor pe flaut 

- exercitiu: ridicarea fiecarui deget in parte 

- exercitiu: identificarea pozitiei sunetelor sol si 

mi  

Urmăresc corectitudinea execuţiei. Corectez 

pozitionarea gresita a degetelor daca este cazul 

-exercitiu: interpretarea instrumentala a 

cantecelor Impreuna sa jucam pg. 47 si Sta la 

geam o pasarica pg. 49 

Dirijez reactualizarea cunoştinţelor  

Dau explicatii in cazul in care observ executie 

instrumentala incorecta; 

-exercitiu: interpretarea individuala a cantecelor    

reactualizate 

 

Sunetul si nota “la” 

 

 

 -definim impreuna pozitia sunetului la pe 

portativ 

- definim pozitia degetelor pe instrument 

- suflam pentru a auzi sunetul studiat 

- realizam reprezentarea grafica a sunetului pe 

instrument si portativ 

Studierea cantecului “Caldarusa plina” pg. 42: 

-identificarea masurii 

-citire ritmica: se numara verbal pana la doi si 

se bate ritmul in banca 

- descoperirea unor celule ritmice care se repeta 

-citire melodica: identificarea sunetelor 

 

-își pregătesc caietul, 

culegerea, instrumente de 

scris și flautul 

- aseaza degetele pe 

instrument 

- ridica degetele cate unu 

- identifica locul degetelor 

pentru nota sol si mi 

 

 

 

- interpreteaza in grup 

cantecele numite 

 

 

 

 

- interpreteaza individual 

 

 

-recepționare 

 

 

 

- participă la activitate: 

 

-identifica poziția 

sunetului la pe portativ 

- scriu în caiete 

- așează degetele pe 

instrument 

-sufla în instrumente 

 

- deseneaza în caiete 

 

 

 

- măsura de doi timpi 

 

 

conversaţia 

 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

exerciţiul 

observaţia 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

observaţia 

exerciţiul 

problemati-

zarea 

 

 

 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

exerciţiul 

conversaţia 

explicaţia 
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Aprecierea 

lecţiei 

participante la alcatuirea cantecului 

-profesorul intoneaza cele trei sunete pe rand   

 

- profesorul arata inaltimile cu bratul 

- solfegierea cantecului 

- intonarea cantecului cu versuri 

-urmarirea corectitudinii executiei 

- aprecierea elevilor pe parcursul orei: 

modul de lucru, gradul de participare, 

observaţii, concluzii. 

-îndrumări pentru continuarea activităţii de 

învăţare acasă: temă de casă: exersarea celor 

trei cantece pentru copii 

- executa citirea ritmica 

 

 

 

- identifica celula ritmica 

de dou măsuri 

- identifica sunetele 

cantecului: la, sol, mi 

 

-intoneaza sunetele 

audiate 

 

-intoneaza conform 

semnelor 

-solfegiaza cantecul 

 

- intoneaza cântecul cu 

versuri 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

exerciţiul 

exerciţiul 

 

exerciţiul 

 

 

 

conversatia 
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PROIECT DIDACTIC 

Gradinita cu P.P. Nr. 5 Zalau 

Alb Ionela-Angelica 

 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și explorarea mediului 

DISCIPLINA: Matematică 

TEMA LECȚIEI: :  Compunere și rezolvare de probleme 

TIPUL LECȚIEI:  Consolidare 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să verbalizeze răspunsul corect al problemelor; 

O2- să compună cerința problemei pe baza operațiilor de adunare și scădere; 

O3- să respecte etapele rezolvării unei probleme; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Forme de organizare: frontal, individual 

Metode și procedee folosite: explicația, conversația, exercițiul, problematizarea 

Mijloace didactice: jetoane, manual, caiete, tablă, bulinuțe, frunze, copăcel. 

 

DURATA: 50 de minute 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

ACTIVITATEA STRATEGIA 

DIDACTICĂ 

 PROPUNĂTOAREI ELEVILOR METODE 

ȘI FORME 

DE 

ORGANIZA

RE 

MIJLOA

CE 

1.Moment 

organizatoric 

-se aerisește sala de clasă 

-se pregătesc materialele necesare 

desfășurării lecției 

-„Bună ziua, dragi elevi! Numele meu 

este Lavinia, iar astăzi vom desfășura 

ora de matematică împreună.” 

 

-își pregătesc materialele 

necesare 

-„Bună ziua, Lavinia!” 

 

frontal 

 

2.Verificarea 

temei 

Se realizează controlul cantitativ și 

calitativ al temei pentru acasă. 

 

Se citesc rezultatele exercițiilor de la 

temă, iar dacă cineva nu a înțeles un 

exercițiu îl facem la clasă. 

 

-Sunt atenți la rezultate, 

iar dacă este cazul 

corectează. 

Frontal 

 

 

Individual  

 

Caietele 

de temă 

3.Reactuallizarea 

cunoștințelor 

„-Dragii mei, vom juca un joculeț. Eu vă 

pun câteva întrebări, iar voi va trebui să 

răspundeți oral.” 

  ,,-Care este jumătatea numărului 100?,, 

  ,,-Care sunt vecinii numărului 836?,, 

 

 

 

 

-Jumătatea numărului lui 

100 este 50. 

 

 

 

-frontal 
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  ,, Care este dublul numărului 50?,, 

 

  ,, Cât este 148 mărit cu 2?,, 

  ,,Care este cel mai mare număr par 

format din două cifre?,, 

 

  ,,Care este cel mai mic număr impar 

format din trei cifre?,, 

 

  ,,Cum se numesc numerele care se 

adună?,, 

 

  ,,Cum se numește rezultatul adunării?,, 

  ,,Cum se numește numărul din care se 

scade?,, 

 

  ,,Cum se numește numărul care se 

scade?,, 

 

  ,,Cum se numește rezultatul scăderii?,, 

   

-Vecinii numărului 836 

sunt 835 și 837. 

-Dublul numărului 50 

este 100. 

- 148 mărit cu 2 este 150 

-Cel mai mare număr par 

format din două cifre 

este 98 

- Cel mai mic număr 

impar format din trei 

cifre este 101. 

- Numerele care se adună 

se numesc termeni 

 

- Rezultatul adunării se 

numește sumă 

- Numărul din care se 

scade se numește 

descăzut. 

-Numărul care se scade 

se numește scăzător 

 

-Rezultatul scăderii se 

numește diferență. 

 

 

-individual 

 

-conversația 
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3.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-voi expune pe tablă 6 jetoane, din care 

3 vor fi cu exerciții, iar 3 vor conține 

enunțul problemei de la fiecare 

exercițiu. 

-pe o coloană vor fi aranjate jetoanele cu 

probleme, iar pe a doua coloană vor fi 

aranjate jetoanele cu enunțurile 

problemelor de la jetoanele din prima 

coloană. 

 

 

 

 

 

 

-voi chema la tablă câte un elev pentru a 

realiza corespondența între exercițiu și 

problemă 

-după ce elevul a facut corespondența 

între primul exercițiu și problemă îl voi 

întreba: 

,,Ce reprezintă  numărul 300?,, 

,,Dar numărul 100?,, 

,,De ce problema se rezolvă prin 

operație de adunare?,, 

-îl voi ruga pe elev să rezolve problema 

la tablă 

 

 

  

 

 

 

 

 

-elevii sunt atenți la 

idicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

-observația 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

-exercițiul 

 

 

Într-o livadă sunt 300 de peri 

și 100 de meri. Câți pomi sunt 

în total în livadă? 

La un magazin s-au adus 880 de 

pâini albe și cu 180  mai puține 

pâini negre. Câte pâini negre s-au 

adus la acel magazin? 

Ana are 200 de lei, ea mai 

primește 100 de lei de la părinții 

ei. Din suma primită cheltuie 50 

de lei. Câți lei îi mai rămân Anei? 

300+100 

880-180 

200+100-50 
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4.Anunțarea 

titlului lecției 

,,Ce reprezintă numărul 400?,, 

-voi repeta aceeași procedură la fiecar 

 

 

 

 

-„Dragii mei, în continuare vom 

compune și rezoolva câteva probleme 

împreună. Vă rog să vă deschideți 

caietele și să vă notați  data de astăzi și 

titlul ,,Compunere și rezolvare de 

probleme,,. Dacă veți fi hărnicuți la 

sfărșitul orei veți primi o surpriză.” 

-elevul realizează 

corespundeța 

 

 

,,Numărul perilor.,, 

 

,,Numărul merilor.,, 

 

 

 

 

300+100=400 

 

 

,,Numărul pomilor din 

livadă.,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii ascultă și își 

notează în caiete data și 

titlul lecției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 
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-conversația 
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5.Dirijarea 

învățării 

Pe tablă va fi expus copăcelul toamnei 

din care au căzut două frunze. Pe prima 

frunză vor fi scrise două numere, iar pe 

cea de-a doua frunză vor fi 3 numere. 

Elevii vor trebui să compună probleme 

atât cu operații de adunare, cât și cu 

operații de scădere, iar pe urmă să le 

rezolve.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frunze 

 

 

 

 

-copac 

 

 

 

 

-caiete 

 

 

 

-tablă 

350 

200 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

385 
 

 
 

 

,,-Dragii mei, pentru că a venit toamna, 

după cum observați, din copăcel au 

căzut două frunze. Haideți să vedem ce 

se ascude în spatele frunzei.,, 

-voi numi un elev pentru a întoarce 

prima frunză 

,,Ce este scris în spatele frunzei?,, 

 

,,Care sunt cele două numere?,, 

,,Foarte bine!,, 

-îl voi ruga pe elev să își ocupe locul 

,,Cu aceste două numere va trebui ca noi 

să alcătuim probleme.,, 

,,Cel fel de operații putem folosi pentru 

alcătuirea problemei?,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevul întoarce frunza 

 

 

,,În spatele frunzei sunt 

scrise două numere.,, 

,,Cele două numere sunt 

350 și 200.,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

problematiza

rea 

 

 

 

 

500 

250 

100 
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-pentru început le voi da un exemplu: 

Într-o sală de spectacol sunt 350 de 

copii și 200 de adulți. Câte persoane 

sunt în sala de spectacol? 

,,Ce operație vom folosi pentru a putea 

rezolva problema?,, 

,,Ce semn folosim la operațiile de 

adunare?,, 

 

,,Eu v-am dat un  exemplu, iar acum vă 

rog să alcătuiți și voi o problemă cu 

numerele de pe frunză folosind operație 

de scădere sau adunare și să o 

rezolvați.,, 

-voi oferi ajutor dacă este nevoie 

-mai departe voi numi 2-3 elevi pentru a 

citi problema compusă și rezolvarea ei 

 

-voi solicita un elev care a compus o 

problemă folosind operația de adunare și 

un elev care a folosit în rezolvarea 

problemei operație de scădere 

-elevului care va răspunde îi voi adresa 

întrebări pe baza problemei compuse de 

el: 

,,Ce reprezintă numărul 350?,, 

,,Ce reprezintă numărul 200?,, 

,,Pentru alcătuirea 

problemei putem folosi 

operații de adunare și 

scădere.,, 

 

 

 

,,Vom folosi operație de 

adunare.,, 

,,La operațiile de adunare 

folosim semnul +,, 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii alcătuiesc 

probleme 

 

 

 

-elevii răspund 

 

 

 

 

 

exemplicarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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,,De ce ai rezolvat problema folosind 

operația de adunare/scădere?,, 

 

-le voi aprecia fiecare răspuns corect 

 

-mai departe voi numi un elev pentru a 

veni la tablă să întoarcă cea dea doua 

frunză. 

 

,,Citește te rog ce se află pe spatele 

frunzei.,, 

 

-voi împărți elevii în 3 grupe, prima 

grupă va trebui să compună problema 

folosind doar adunarea, a doua grupă va 

trebui să compună problema folosind 

doar scăderea, iar a treia grupă folosind 

ambele operații. 

 

,,Pentru cea de a doua frunză, vă voi 

împărți în 3 grupe.,, 

-le voi explica fiecărei grupe ce are de 

făcut  

,,Vă voi lăsa câteva minute să lucrați, iar 

mai apoi o să văd ce probleme ați 

compus și cum le-ați rezolvat.,, 

-voi numi 2-3 elevi din fiecare grupă 

pentru a citi problema și rezolvarea ei 

 

 

 

-elevii răspund 

întrebărilor adresate 

 

 

 

 

 

,, Pe spatele frunzei se 

află numerele 500, 250 și  

100.,, 

 

 

-elevii sunt atenți la 

indicațiile mele 

 

 

 

 

 

 

-elevii compun și rezolvă 

problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

-exercițiul 
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- le voi pune întrebări pe baza problemei 

compuse. 

 

 

 

 

 

 
 

 

-elevii citesc problema și 

rezolvarea ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obținerea 

performanței 

-Pe tablă voi prezenta două jetoane. Pe 

unul dintre ele va fi o operație de 

adunare (325+223) și una de scădere 

(988-741). Elevii vor trebuie să 

compună o problemă după operația 

scrisă pe cartonaș și să o rezolve. 

,,Am observant că voi sunteți foarte 

istenți, dar ia să văd dacă veți reuși și de 

data aceasta să vă descurcați. Ce avem 

pe tablă?,,  

,,Ce sunt scrise pe cartonașe?,, 

,,Dragii mei, după aceste operații vă rog 

să compuneți în caiete câte o problemă 

și să o rezolvați, iar mai apoi o veți citi 

în fața clasei.,, 

 

-După ce elevii rezolvă cerința, vor veni 

pe rând și o vor prezenta în fața clasei 

-elevii sunt atenți 

 

 

 

-elevii rezolvă cerința 

dată 

 

 

,,Două cartonașe?,, 

 

,,Pe cartonașe sunt scrise 

operații de adunare și 

scădere.,, 

 

-elevii vin în fața clasei 

și citesc cerința compusă 

și rezolvarea ei 

 

 

-frontal 

 

-explicația 

 

 

-conversația 

 

-exercițiul 

 

 

-jetoane 

 

-tablă  

 

-caiete 
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7.Încheierea 

activității 

 

-,,Vă rog să vă notați tema pentru acasă 

exercițiul 37,38 și 40 de la pag 46/47.,, 

-voi face aprecieri generale 

 

,,Bravo, copiii! V-ați descurcat de 

minune azi! Pentru că ați fost foarte 

harnici, veți primi câte o frunzuliță,, 

 

 

 

 

-elevii își notează tema 

în caiete 

-frontal 

-individual 

 

-conversația 

 

-caiet 

-culegere 

-frunzulițe 

 

325+223 

988-741 
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PROIECT DIDACTI 

Grupa: mare ,,Iepurașii,, 

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: „Primăvara pe cărare” 

Domeniul experiențial: Domeniul estetic și creativ (DEC) 

Denumirea activității: (Educație artistico-plastică) 

Tema actvității: „Grădina cu ghiocei” 

Forma de realizare: modelare 

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi 

Scopul: -realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici diverse, 

exersarea coordonării senzorio-motrică și dezvoltarea mușchilor mici a mâinii 

Obiective operaționale: 

● Să execute exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii 

● Să denumească materialele folosite în realizarea activității 

● Să execute corect tema data respectând indicațiile oferite 

● Să mânuiască corect plastilina 

● Să lucreze curat și îngrijit, păstrând curățenia la masa de lucru 

 

Strategii didactice: 

-Forme de organizare: frontal 

-Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul 

 -Mijloace didactice: planșa model, scrisoare, plastilină, recompense 

Etapele activității Conținutul științific Strategii 

didactice 

Mijloace 

didactice 
Activitatea propunătoarei Activitatea 

copiilor 

1.Momentul 

organizatoric 

- amenajarea și aerisirea sălii 

de grupă pentru o desfășurare 

optimă a activității; 

   

2.Captarea 

atenției 

-le voi spune copiilor că Zâna 

Primăverii a auzit că sunt 

niște copii foarte cuminți și 

 conversația Zâna 

Primăverii 
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harnici și îi roagă să o ajute să 

aducă primăvara împreună. 

3.Anunțarea 

temei 

,,-Astăzi o vom ajuta pe Zână 

să aducă primăvara modelând 

grădina cu ghiocei.,, 

 conversația  

4.Dirijarea 

învățării 

-Ce flori ale primăverii mai 

cunoașteți? 

 

A.Intuirea materialelor 

,,-Ce materile avem pe 

măsuță ?,, 

-Le voi prezenta copiilor 

materialele :planșă, plastilină 

de culoare verde și albă 

 

B. Intuirea modelului 

-Le voi prezenta copiilor 

modelul făcut de mine pe care 

îl vom analiza împreună, iar 

apoi îl voi lăsa expus pe tabla 

magnetică pentru a-l avea 

drept ghid. 

 

C.Explicarea modului de 

lucru 

-Voi explica etapele realizării 

lucrării și le voi demonstra. 

 

,,-Prima dată vom lua o 

bucată din plastilina verde în 

mânuțe și pentru a putea lucra 

ușor cu plastelina, trebuie să o 

înmuiem în palmă, trecând-o 

dintr-o palmă în cealaltă, până 

Zambile, lalele 

narcise 

 

 

 

 

-Copii identifică 

materialele 

necesare realizării 

lucrări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

 

 

 

Plastilină de 

culoare 

verde și albă 
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se încălzește. Când s-a 

înmuiat plastelina o punem pe 

planșetă și prin mișcări 

translatorii începem să rulăm 

și să modelăm  până obținem 

tulpina ghiogelului, mai apoi 

îndoim ușor marginea de sus 

a tulpinii.,, 

-voi executa aceeași metodă 

cu încă două tulpini dar de 

mărimi diferite 

 

,,Vom mai lua o bucată mică 

de plastilină pentru a face o 

frunzuliță. O rulăm intr-o 

formă ovală, apoi o aplatizăm 

cu podul palmei. O lipim în 

partea de jos a tulpinii.,, 

 

,,Mai apoi, vom modela 3 

biluțe verzi, punem plastilina 

în podul palmelor și prin 

mișcare circulară modelăm 

mijlocul florii. Le lipim în 

partea de sus a fiecărei 

tulpini.,, 

 

,,Mai departe pentru petale, 

vom folosi 3 bucăți pentru 

fiecare tulpină. Formăm 3 

ovale și le apăsăm ușor cu 

degetele și le lipim de 

mijlocul florii.,, 

 

 

D.Încălzirea mușchilor 

copiii sunt atenți la 

explicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 
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,,-Înainte de a începe ne vom 

încălzi mânuțele.,, 

Ex. cântăm la pian, spargem 

nuci, aruncăm cojile de nuci, 

picură, ne spălăm pe mânuțe, 

batem tare palmele să se facă 

liniște 

 

,,-Înainte de a începe să 

lucrați, vă rog frumos să 

țineți spatele drept.,, 

 

Dacă v-a mai rămâne puțin 

timp liber după finalizarea 

lucrării, copiii vor modela ce 

doresc pentru dezvoltarea 

imaginației 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-copiii execută 

exercițiile de 

încăzirea a 

mușchilor mâinii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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Exercițiul 

 

 

 

5.Obținerea 

performanței 

 5.Realizarea temei de către 

copii 

-urez copiilor spor la lucru 

-urmăresc cu atenție modul în 

care lucrează fiecare copil, 

voi corecta cu privire la 

modul de lucru, dacă este 

cazul, iar celor cărora îmi 

solicită 

ajutorul le voi da indicații 

suplimentare 

-voi avea în vedere ca 

preșcolarii să aibă o poziție 

corespunzătoare. 

-În timpul activității copiii 

vor audia mai multe cântece 

pentru copii cu temă adecvată 

(despre animale). 

-cu 5 minute înainte de 

finalizarea activității voi 

îndemna copiii să termine ce 

au început 

-le voi scrie numele pe fișe 

Copiii vor 

îndeplini sarcina 

dată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

Individual  

 

 

Conversația  

 

 

 

Observația 

Lucrările 

copiilor 

 

6.Asigurarea 

feedback-ului 

Voi solicita copiilor 

explicarea explicarea tehnicii 

de lucru. 

 

 

 

Conversația  
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-Ce lucrare am realizat azi? 

-Pentru cine am realizat noi 

acest modelaj? 

 

-Câți ghiocei am modelat? 

 

Grădina cu ghiocei 

 

Pentru Zâna 

Primăvara 

Am modelat 3 

ghiocei 

7.Evaluarea și 

încheierea 

activității 

În această etapă se va realiza 

o expoziție cu lucrările 

copiilor,apoi voi examina 

lucrările împreună cu copiii, 

criteriile urmărite în cadrul 

evaluării fiind: 

-modul de lucru (îngrijit/ 

neîngrijit)  

-felul în care ați modelat 

(corect/ incorect) 

Drept mulțumire vor primi 

câte o bulinuță 

-ascultă ceea ce le 

comunic 

conversația bulinuțe 
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PROIECT DIDACTIC 

UNGUR CRISTINA- ADRIANA 

GR. CU P.P. NR12, ZALĂU 

 

 

TEMA ANUALĂ: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?,, 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Țăranul e pe câmp,, 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA2 

TIPUL DE ACTICITATE: Formarea de priceperi și deprinderi 

FORMĂ DE REALIZARE: Joc de mișcare în aer liber 

                                                Jocuri la aparatele din curte 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-să respecte regulile jocului 

-să cânte cântecelul ,,Iepurașul în iarbă,, toți participanții jocului 

-să participle cu interes și plăcere la desfășurarea jocului 

STRATEGII DIDACTICE: 

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, deomnstrația, jocul 

MIJLOACE DIDACTICE: apartele din curte 

DURATA ACTIVITĂȚII: 15 min 
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NR. 

CRT. 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

1. Momentul 

organizatoric 

Vom face rândul și vom ieși în liniște în 

curte 

 

 

2. Prezentarea jocului Copiii stau în cerc, în picioare, ținându-

se de mâini. Un copil este ales să fie 

iepurasul şi va sta în mijlocul cercului pe 

șezut cu ochii închişi ( doarme), în timp 

ce copii se învârt încet în jurul lui 

cântând: 

,, Iepurașul în iarba 

Doarme si viseaza 

Poate ca s-a inbolnavit 

Ca de mult n-a mai sarit... 

Iepuras Dragalas,  

Prinde-ma pe mine.,, 

 

Atunci iepurasul se ridică şi va trebuie 

să atingă pe cineva din cerc. Copilul care 

este atins, va fi la urmatoare runda de 

joc, iepirasul. 

 

Explicația 

Conversația 

Frontal 

3. Jocul de probă Se execută jocul de probă pentru a vedea 

dacă s-au înțeles regulile jocului. 

Conversația 

Demonstrația 

Jocul de probă 

4. Desfășurarea 

propriu-zisă a 

jocului 

Copiii vor forma un cer, ținându-se de 

mâini. Se alege un copil care va fi 

ieprașul și se așează in mijlocul cercului. 

Vor cânta cântecelul: 

,, Iepurasul in iarba 

Doarme si viseaza 

Poate ca s-a inbolnavit 

Ca de mult n-a mai sarit... 

Iepuras Dragalas,  

Prinde-ma pe mine.,, 

Atunci copilul se ridică și atinge pe 

cineva din cerc, iar acesta va fi 

următorul iepuraș. 

 

După ce ne vom juca de câteva ori, 

copiii se vor juca la aparatele din curte. 

 

Jocul 

Conversația 

Frontal 
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5. Asigurarea retenției 

și a transferului 

Se va realiza prin întrebări: 

 -V-a plăcut jocul de astăzi?  

-Cum se numește jocul? 

Conversația 

Frontal 

Individual 

6. Încheierea activității Voi face apricieri generale. 

Copiii vor primi câte un sticker. 

Frontal 

Conversația 
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PROIECT DE LECŢIE 

Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Șincai,, Zălău 

Gáspár Enikő 

 

Data:  

Profesor: Gáspár Enikő 

Obiectul: Educație muzicală 

Unitatea de învăţare: Inițiere instrumentală 

Subiectul: Sunetul și nota la 

Clasa: a IX-a A. 

Tipul lecţiei: consolidare; dobândire de cunoştințe şi formare de priceperi şi deprinderi 

Obiective operaţionale: 

să execute corect exercitiile de pregatire a degetelor 

să identifice sunetele invatate in ora anterioara 

să interpreteze corect instrumental, vocal prin solfegiere si cu versuri cantecele “Impreuna sa jucam”  

si “Sta la geam o pasarica” 

să defineasca pozitia sunetului “la” pe portativ si respectiv a pozitiei degetelor pe instrument pentru a 

o reda 

să utilizeze corect termeni specific muzicali; 

să realizeze reprezentarea grafica a sunetului „la” și executia lui la instrument 

să interpreteze corect cântecul „Căldărușă plină” la instrument, vocal prin solfegiere și cu versuri 

Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, audiţia, conversaţia, observaţia, 

problematizarea 

Material muzical şi mijloace de învăţământ: creion, caiet de muzică, culegere de cantece, tablă, flaut 

drept 
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Etape Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii 

didactice 

Pregătirea 

pentru 

lecţie 

 

Reactua-

lizarea 

cunoştin-

ţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

subiectu-

lui 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

per-

formanţei 

în învăţare 

Activităţi introductive: 

- organizatorice 

 

 

- muzicale: 

- numim pozitia degetelor pe flaut 

- exercitiu: ridicarea fiecarui deget in parte 

- exercitiu: identificarea pozitiei sunetelor sol si 

mi  

Urmăresc corectitudinea execuţiei. Corectez 

pozitionarea gresita a degetelor daca este cazul 

-exercitiu: interpretarea instrumentala a 

cantecelor Impreuna sa jucam pg. 47 si Sta la 

geam o pasarica pg. 49 

Dirijez reactualizarea cunoştinţelor  

Dau explicatii in cazul in care observ executie 

instrumentala incorecta; 

-exercitiu: interpretarea individuala a cantecelor    

reactualizate 

 

Sunetul si nota “la” 

 

 

 -definim impreuna pozitia sunetului la pe 

portativ 

- definim pozitia degetelor pe instrument 

- suflam pentru a auzi sunetul studiat 

- realizam reprezentarea grafica a sunetului pe 

instrument si portativ 

Studierea cantecului “Caldarusa plina” pg. 42: 

-identificarea masurii 

-citire ritmica: se numara verbal pana la doi si 

se bate ritmul in banca 

- descoperirea unor celule ritmice care se repeta 

-citire melodica: identificarea sunetelor 

 

-își pregătesc caietul, 

culegerea, instrumente de 

scris și flautul 

- aseaza degetele pe 

instrument 

- ridica degetele cate unu 

- identifica locul degetelor 

pentru nota sol si mi 

 

 

 

- interpreteaza in grup 

cantecele numite 

 

 

 

 

- interpreteaza individual 

 

 

-recepționare 

 

 

 

- participă la activitate: 

 

-identifica poziția 

sunetului la pe portativ 

- scriu în caiete 

- așează degetele pe 

instrument 

-sufla în instrumente 

 

- deseneaza în caiete 

 

 

 

- măsura de doi timpi 

 

 

conversaţia 

 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

exerciţiul 

observaţia 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

observaţia 

exerciţiul 

problemati-

zarea 

 

 

 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

exerciţiul 

conversaţia 

explicaţia 
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Aprecierea 

lecţiei 

participante la alcatuirea cantecului 

-profesorul intoneaza cele trei sunete pe rand   

 

- profesorul arata inaltimile cu bratul 

- solfegierea cantecului 

- intonarea cantecului cu versuri 

-urmarirea corectitudinii executiei 

- aprecierea elevilor pe parcursul orei: 

modul de lucru, gradul de participare, 

observaţii, concluzii. 

-îndrumări pentru continuarea activităţii de 

învăţare acasă: temă de casă: exersarea celor 

trei cantece pentru copii 

- executa citirea ritmica 

 

 

 

- identifica celula ritmica 

de dou măsuri 

- identifica sunetele 

cantecului: la, sol, mi 

 

-intoneaza sunetele 

audiate 

 

-intoneaza conform 

semnelor 

-solfegiaza cantecul 

 

- intoneaza cântecul cu 

versuri 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

exerciţiul 

exerciţiul 

 

exerciţiul 

 

 

 

conversatia 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.  Pohoaţă Lucreţia 

Şcoala Gimnazială Băişeşti, Suceava 

 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Aproape de ceilalți 

Subiectul lecţiei: Mijloace de construcție a personajului – Popa Tanda de Ioan Slavici 

Tipul lecţiei: Lecţie de predare-învăţare-evaluare 

Durata: 50 min. 

 

Competențe generale: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

5. Manifestarea unui comportament empatic cultural și intercultural. 

 

Competenţe specifice:  

1.1. Rezumarea unor texte de diverse tipuri și cu grade diverse de dificultate, monologate și dialogate;  

2.1. Recunoașterea structurilor logice în care sunt organizate informațiile din texte continue, discontinue 

și multimodale;  

2.3. Compararea diferitelor tipuri de răspuns, a punctelor de vedere exprimate pe marginea unor texte 

diverse;  

2.4. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul avut în vedere;  

3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și 

selectarea unor structuri adecvate inteției de comunicare;  

4.2. Exprimarea clară a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele 

sintactice și morfologice din limba română standard;  

4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții;     

5.1. Compararea unor tradiții românești și a unor tradiții din alte culturi.  

 

Obiective operaţionale: 

 La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O1 – să clasifice personajele operei după locul şi importanţa lor în aceasta; 

O2 – să descopere trăsăturile fizice şi morale ale personajului analizat; 

O3 – să identifice relaţiile personajului principal cu celelalte personaje ale textului; 

O4 – să identifice mijloacele şi procedeele de caracterizare a personajului principal; 

O5 – să concluzioneze asupra complexităţii personajului. 
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Strategii didactice : 

Metode și procedee: conversația, conversația euristică, explicația, lectura selectivă, dezbaterea, 

piramida, ciorchinele, eseul de 5 minute. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

Resurse/ mijloace de învățământ: videoproiectorul, tabla, foi de flipchart, caietele elevilor, fișe de 

lucru, markere, post-it-uri, cunoștințele anterioare ale elevilor; 

Forme de evaluare: evaluare orală pe parcursul lecției, evaluare formativă (fișa de evaluare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Sâmihăian Florentina, Dobra, Sofia, Halaszi, Monica, Davidoiu – Roman, Anca, Corceș, Horia, Limba și 

literatura română, Manual pentru clasa a VII-a, Ed. Art Klett, 2019; 

Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, 

2007; 

Parfene, Constantin,  Metodica studierii limbii române, Ed. Polirom, Iaşi, 1999. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

Nr. 

crt. 

Etapele 

lecției 

Ob. 

op. 

Timp Conținuturi Activități de învățare Strategii didactice Forme de evaluare 

Forme de 

organizare 

Resurse 

materiale/ 

procedurale 

1. Evocarea 

Momentul 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

 

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 10’ Salutul, verificarea 

prezenței elevilor, 

scurtă conversație. 

 

Evaluarea temei de 

către profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizionarea 

filmulețului 

„Broscuța surdă” 

 

Se anunță subiectul 

lecției și obiectivele 

operaționale 

 

 

 

 

-exercițiile 4 și 5 de la 

pag. 52 din manual 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiectorul 

Conversația 

 

 

 

 

Compară cele două descrieri ale 

satului, de la începutul și de la 

sfârșitul nuvelei. Notează, într-o 

diagramă Venn, aspectele comune și 

pe cele diferite din cele două 

secvențe descriptive. 

Ce efect crezi că are plasarea 

simetrică, la începutul și la sfârșitul 

nuvelei, a celor două secvențe 

descriptive. 

Ce trăsături comune ați identificat 

între broscuța surdă și părintele 

Trandafir? 
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2. Realizarea 

sensului 

 

Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ Identificarea 

personajelor din 

opera Popa Tanda de 

Ioan Slavici și 

clasificarea lor, în 

funcție de locul 

ocupat în nuvelă. 

 

Stabilirea 

mijloacelor de 

caracterizare a 

personajului 

principal 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii urmăresc 

prezentarea PPT și 

își notează în caiete 

noțiunile prezentate: 

mijloacele de 

construcție a 

personajului, 

trăsăturile acestuia 

-exerciții de 

identificare și de 

clasificare a 

personajelor; 

 

 

 

 

 

-exerciții de 

identificare a unor 

trăsături ale 

personajului; 

-exerciții de 

identificare a 

punctului de vedere 

din care sunt 

specificate anumite 

trăsături; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația  

Flipchart-ul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică 

Expunerea PPT 

Videoproiectorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completează schema cu personajele 

identificate în text. 

Care este criteriul de care ați ținut 

cont pentru realizarea clasificării? 

 

 

 

Precizează cine vorbește despre 

părintele Trandafir în următoarele 

pasaje: 

Ce trăsătură a preotului Trandafir 

reiese din pasajul următor? Indică 

figura de stil prin care este 

evidențiată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa I 

Stabiliți trăsăturile fizice și morale, 

precum și mijloacele de 

caracterizare ale personajului, așa 
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O2 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

putând fi prezentate 

direct sau indirect 

 

Identificarea 

trăsăturilor părintelui 

Trandafir și a 

mijloacelor de 

construcție a 

personajului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exerciții de 

identificare a 

trăsăturilor 

personajului principal 

și a mijloacelor de 

caracterizare a 

acestuia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișele de lucru 

 

Lectura selectivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cum reies din citatele extrase din 

expozițiune. (Anexa 1) 

 

Grupa II 

Stabiliți trăsăturile fizice și morale, 

precum și mijloacele de 

caracterizare ale personajului, așa 

cum reies din citatele extrase din 

intrigă și din desfășurarea 

acțiunii. 

 

Grupa III 

Stabiliți trăsăturile fizice și morale, 

precum și mijloacele de 

caracterizare ale personajului, așa 

cum reies din citatele extrase din 

desfășurarea acțiunii. 

 

Grupa IV 

Stabiliți trăsăturile fizice și morale, 

precum și mijloacele de 

caracterizare ale personajului, așa 

cum reies din citatele extrase din 

desfășurarea acțiunii și din 

punctul culminant. 

 

Grupa V 
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Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu ajutorul 

trăsăturilor 

identificate și 

însemnate pe post-it-

uri, elevii vor 

completa ciorchinele 

ce ilustrează 

caracterizarea 

părintelui Trandafir. 

 

Elevii vor completa 

piramida 

personajului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exerciții de clasificare 

a trăsăturilor 

personajului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exerciții de 

completare a 

piramidei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorchinele 

Post-it-uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramida 

 

 

Stabiliți trăsăturile fizice și morale, 

precum și mijloacele de 

caracterizare ale personajului, așa 

cum reies din citatele extrase din 

deznodământ. 

Distribuiți trăsăturile, astfel încât să 

completați ciorchinele. 

 

 

 

 

 

Completează piramida cu... (Anexa 

2) 

 

 

Alegeți din următoarea listă de 

proverbe pe acela care vi se pare că 

ilustrează cel mai bine conținutul 

operei Popa Tanda de Ioan Slavici 

și argumentați în 30-50 de cuvinte. 

(Anexa 3) 
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Asigurarea 

feedback-ului 

Elevii vor argumenta 

alegerea proverbului 

pe care ei îl 

consideră potrivit 

conținutului operei. 

 

 

 

-exerciții de 

argumentare a unui 

punct de vedere 

 

Eseul de 5 

minute 

3. Reflecția 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

  Într-o compunere de 

130-150 de cuvinte, 

imaginează-ți o 

continuare a textului, 

avându-l ca 

protagonist pe 

părintele Coste. 

Conturează-i 

portretul apelând la 

caracterizarea directă 

și la cea indirectă. 

-exerciții de scriere 

creativă 

Individual Caietele elevilor  
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Anexa 1 

 

Anexa 2 

Completează piramida:  

1.Numele personajului………………………. 

2. Starea socială, profesia……………………………………. 

3.Trei trăsături de caracter……………………………………………………………. 

4. Comportament într-o situație concretă……………………………………………………………… 

5. Problema cu care se confruntă……………………………………………………………………… 

6. Felul în care soluționează problema…………………………………………………………………… 

Anexa 3 

 
Alegeți din următoarea listă de proverbe pe acela care vi se pare că ilustrează cel mai bine conținutul 

operei Popa Tanda de Ioan Slavici și argumentați în 30-50 de cuvinte. 
 

Omul sfințește locul. 

Munca înnobilează omul. 

Hărnicia plătește datoriile, deznădejdea le înmulțește. 

După faptă și răsplată. 

Hărnicia aduce pâine, lenea sărăcie. 

Ce semeni, aia culegi. 

Citatul Trăsături 

fizice şi morale 

Modalităţi / 

procedee de 

caracterizare 

Expoziţiune 

- „Iară copii n-avea dascălul Pintilie decât doi: o fată ... şi pe 

Trandafir, părintele Trandafir, popa din Sărăceni;  

- „a ajuns popă in satul tătâne-său, în Butucani”, apoi „fu 

trimis de la Butucani la Sărăceni”;  

- „om bun; a  învăţat multă carte şi cântă mai frumos decât... 

tatăl său”;  

- „vorbeşte drept, şi cumpănit, ca şi când ar citi din carte”  

-„harnic şi grijitor om este părintele Trandafir. Adună din 

multe şi face din nimica ceva. Strânge, drege şi culege, ca să 

aiba pentru sine şi pentru alţii.” 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Data: 11.11.2022 

Clasa: a II –a 

Profesor învățământ primar: Bolojan Lucia Florina 

Disciplina: Dezvoltare Personal 

Școala: Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu ’’ Zalău 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Domenii integrate: AVAP+MEM 

Subiectul lecției: „Copacul darnic” 

Tipul  lecţiei: Consolidare de priceperi și deprinderi 

Scopul: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a recunoaște și stăpâni emoțiile și caracteristicile 

prieteniei 

 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

Dezvoltare personală 

1.1. Prezentarea unor trăsături personale variate, în contexte variate 

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi un bun prieten 

 

 Arte Vizule și Abilități Practice  

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme 

artistice 

 

Matematică și Explorarea Mediului 

4.2. Identificarea unor consecințe ale unor acțiuni, fenomene, procese simple 

 

Obiective  operaţionale: 

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 – să definească emoțiile, pe baza experienței proprii; 

O2 – să numească personajele din povestea audiată; 

O3 - să enumere trei calități ale unui prieten bun; 

O4 - să descrie comportamentul lor față de prieteni, spunând cel puțin două trăsături; 

O5 – să relateze întâmplări proprii despre ajutorarea unui prieten. 

 

Strategii didactice: 

a) metode  şi  procedee: conversaţia, expunerea, brainstorming, explicația, jocul didactic, povestirea.    

b) mijloace  didactice: planșa mărul Rumenel, tabla, coșul cu emoții, videoproiector, laptop, roata 

prieteniei. 

c) forme  de  organizare: frontală, individuală, în perechi.  

 

Resurse temporale: ~  50 minute 

 

Bibliografie: 

*** Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S., 2013 
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*** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 

mici, Suport de curs, 2013Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate în 

învăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010; 

https://www.youtube.com/watch?v=tVc12TvPBwE  

https://wordwall.net/ro  

https://www.youtube.com/watch?v=tVc12TvPBwE
https://wordwall.net/ro
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Etapele  lecţiei Conţinutul informațional al lecției Strategii  didactice Evaluare 

Metode  şi  

procedee 

Mijloace  

didactice 

Forme  de  

organiza-re 

1.  Moment 

organizatoric   1 

min 

  Este asigurat climatul optim pentru 

desfășurarea lecției.  Pregătesc cele 

necesare desfăşurării în bune condiţii a 

activităţii. 

Se asigură ordinea şi liniştea în clasă. 

 

Conversația 

 

- 

 

Frontală 

 

-observarea 

comportamen-tului 

elevilor 

2. Captarea  

atenţiei 

5 min 

 
Pentru captarea atenției, le spun elevilor 

că Mărul Rumenel, prietenul care îi 

privește de la tablă și care privea tot ce 

se întâmpla la fermă a avut emoții și de 

aceea este atât de roșu.  

-Dragi copii, Mărul Rumenel avea emoții 

în unele situații. Ce credeți că înseamnă 

acest lucru? 

-Înseamnă să fii bucuros, fericit, vesel. 

-Și ce se întâmplă atunci? 

-Îți faci prieteni! 

-Dar să fii trist e tot o emoție? 

-Da! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Brainstorming 

(asaltul de idei) 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

Mărul Rumenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamen-tului 

elevilor 

 

 

 

-evaluarea 

răspunsurilor elevilor 
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-Ni s-a întâmplat? Ema, de ce ai fost 

tristă ieri? 

-Da. Pentru că m-a deranjat Tudor. 

Apoi vorbesc elevilor despre persoane 

care ne ajută să învățăm să ne 

controlăm/stăpânim emoțiile (psiholog, 

consilier, învățători, părinți), despre 

stima de sine și despre faptul că nu 

trebuie să ne fie frică de nimic 

(învățătoare, oameni, alți copii, animale 

mici) 

-Vreau să aveți pe chip numai emoții 

pozitive și stimă de sine crescută.  

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

4 min 

Anunț elevii asupra conţinutului 

activităţii şi a obiectivelor propuse. Le 

spun că azi vom învăța despre emoții, 

cum să le stăpânim și cum să fim prieteni 

buni. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

- 

4. Reactualiza-

rea 

Cunoştinţelor     

8 min 

-Știu că de-a lungul timpului, fiecare 

dintre noi avem diferite stări emoționale. 

Haideți să extrageți câte un bilețel din 

coșul cu emoții și să transmiteți această 

emoție colegilor, fără cuvinte. 

În coș sunt bilelele cu următoarele stări 

emoționale: sunt: încântat, speriat, trist, 

mirat, îndrăgostit, furios, agitat, confuz,  

dezamăgit, calm. 

-V-ați descurcat foarte bine! 

 

 

Joc didactic 

 

Coșul cu emoții 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea capacității 

elevilor de a mima 

emoția 

5. Dirijarea 

învățării 

20 min 

        Invit elevii să vizioneze  Povestea 

copacului darnic, apoi adresez 

următoarele întrebări:   

-V-a plăcut povestea? 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Video-proiector 

 

 

 

 

 

-observarea capacității 

de atenție 
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-Care sunt personajele din această 

poveste? 

-Personajele din poveste sunt: băiatul 

(din copilărie până la bătrânețe) și 

copacul. 

-Ce-i oferea copacul băiatului? 

-Mere, crengi, trunchiul său, îi dădea tot 

ce putea. 

-De ce credeți că făcea acest lucru? 

-Deoarece băiatul era prietenul lui și voia 

să îl vadă mereu fericit. 

-Ce i-a spus copilul? 

-Ești cel mai tare! 

-Ce mai spunea băiatul? 

-Că fără bani nu poate fi fericit. 

-Sunteți de acord cu el? Credeți că banii 

aduc fericirea? 

-Nu! Dar avem nevoie de ei pentru a 

cumpăra lucruri materiale. 

-Într-adevăr, nu putem trăi fără bani, dar 

trebuie să fim recunoscători pentru ceea 

ce avem. Ați văzut, când era mic, copilul 

mergea să se joace cu copacul, ce făcea? 

-Se legăna pe crengi, mânca mere, 

poveste și i se destăinuia copacului. 

-Iar la bătrânețe, cum era copacul și 

bătrânelul? 

-Copilul care a devenit bătrân era obosit, 

iar copacul era doar un ciot pe care se 

putea așeza. 

-De ce credeți că s-a întors la el? 

-Deoarece i-a fost dor de el! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-evaluarea 

răspunsurilor elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-evaluarea gradului de 

atenție al elevilor 
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-Așa este. Noi întotdeauna ne întoarcem 

acolo unde  ne amintim de lucrurile 

bune, unde ne-am simțit fericiți. Pentru 

copilul devenit bătrânel, copacul a fost 

cel mai bun lucru, l-a ajutat de fiecare 

dată când și-a dorit ceva, i-a oferit tot ce 

a putut.   

-Ce s-a întâmplat când l-a părăsit soția 

pe tânăr? 

-A venit la copac, a privit soarele și apa 

strălucitoare. 

-Ce inspiră natura? 

-Liniște și relaxare. 

-Ce s-a întâmplat cu natura? 

-A fost distrusă prin defrișare, pentru a 

construi multe case. 

-Ce se întâmplă dacă se defrișează 

masiv? 

-Nu mai avem aer curat, apare poluarea, 

apar alunecările de teren. 

-Așa este! Ce ați face ca și prieten al 

copacului și al naturii? 

-Aș planta copaci, aș folosi soarele 

pentru electricitate, aș folosi mașini 

electrice. 

-Dar ca prieten, cum ești? 

-Ajut copiii, mă joc cu ei, îi respect. 

-Să știți, dragi copii, că la bătrânețe, ne 

amintim de tot ce ne făcea fericiți în 

copilărie. De aceea, să fiți fericiți, să 

aveți emoții pozitive, să fiți buni prieteni 

și să deveniți maturi responsabili. 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-evaluarea 

răspunsurilor elevilor 
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6. Obţinerea 

performanţei     

6 min 

 

 

Jocul " Roata prieteniei ". Elevii numiți 

răspund la următoarele cerințe: 

-Ce calități trebuie să aibă un prieten? 

-Care este cel mai bun prieten al tău? 

-Descrie un bun prieten în trei cuvinte. 

-Spune un proverb despre prietenie. 

-Povestește o întâmplare în care ți-ai 

ajutat prietenul la greu. 

-Cum te comporți cu un prieten? 

Joc didactic    

 

 

Conversația 

Laptop  

 

Video-proiector 

 

În perechi 

 

-evaluarea 

răspunsurilor elevilor 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului       

5 min 

 

 

 

 

Revin asupra lecției cu câteva întrebări: 

-Despre ce am vorbit la această oră? 

-Cum se numește povestea vizionată? 

-Care sunt personajele? 

-Care sunt trei emoții pozitive? 

-Și trei emoții negative? 

-Ce calități are un prieten bun? 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Frontal 

 

 

-evaluarea 

răspunsurilor 

8. Încheierea 

activității            

1 min 

 

Fac aprecieri de ansamblu  cu privire la 

modul de desfășurare a activității,  

încercând să motivez elevii. 

 

Conversaţia 

 

 

 

- 

 

Frontal 

 

 

-aprecierea verbală 
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PROIECT DE LECŢIE 

Barta Mihaela-Roxana 

Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Cluj-Napoca 

 

DATA: ... 

UNITATEA ŞCOLARĂ: … 

CLASA: a II-a 

ÎNVĂŢĂTOR: Barta Mihaela-Roxana  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 

UNITATEA TEMATICĂ: Explorăm mediile de viață  

TEMA LECŢIEI: Pădurea 

FORMA DE REALIZARE: lecţie integrată 

TIPUL LECŢIEI: transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

DOMENII INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română 

SCOPURI: * Dezvoltarea capacității de a  asocia pădurea, ca mediu de viață, cu flora și fauna 

specifică; 

         * Dezvoltarea capacității de a rezolva exerciții și probleme ce conțin operații de înmulțire, 

adunare și scădere; 

         * Consolidarea deprinderii de folosire a limbajului matematic. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O 1  să realizeze corect corespondențele dintre mediul de viață ilustrat și fauna caracteristică, pe baza 

cunoștințelor pe care le dețin 

O 2  să redea cel puțin 3 informații despre mediile de viață, pe baza cunoștințelor însușite în orele 

anterioare 

O 3  să enumere părțile componente ale unui arbore și rolul acestora, pe baza cunoștințelor pe care le 

dețin 

O 4  să redea cât mai multe informații despre pădurile din țara noastră, pe baza prezentării power point 

O 5  să se implice activ în rezolvarea sarcinilor matematice, utilizând cunoștințele însușite în orele 

anterioare 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, diagrama Venn 

Euler 

Forme de organizare a elevilor: frontal, pe grupe/ perechi 

Mijloace de învăţământ: planșe – medii de viață, jetoane – animale, prezentare power point, 

videoproiector, planșă – diagrama Venn Euler, fișă de lucru, harta cu traseul din pădure 
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RESURSE BIBLIOGRAFICE:  

Dumitrescu, L., Ciobanu, N., Birta, A., Manual pentru clasa a II-a  - Matematică și explorarea 

mediului, Editura CD PRESS, București, 2014 

Dumitrescu, L., Ciobanu, N., Birta, A., Caiet de lucru pentru clasa a II-a  - Matematică și explorarea 

mediului, Editura CD PRESS, București, 2014 

Grigore, A., Anghel, A., Negrițoiu, C., Caiet de lucru pentru clasa a II-a  - Matematică și explorarea 

mediului, Editura Ars Libri, Pitești, 2014 

Programe şcolare pentru clasa pregătitoare aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 3418/ 19.03.2013 

Biblioteci virtuale 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

Etapele lecţiei 

 

Obiective 

operaţionale 

 

Conţinut instructiv-educativ 

Strategii didactice  

Evaluare Metode 

şi 

procedee 

Mijloace  

de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

1’ 

 
-  asigur condiţiile optime desfăşurării 

lecţiei 

- conversaţia 

 

 
- frontal  - observarea 

comportamentului 

non-verbal al 

elevilor 

2. Verificarea 

temei de casă 

2’ 

 - verific tema de casă din punct de vedere 

cantitativ, urmând a o verifica mai târziu 

și din punct de vedere calitativ 

- conversația - caietele de 

lucru 

- frontal - frontală 

3. Reactualizarea 

cunoștințelor 

predate anterior 

10’ 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

- voi grupa elevii în 5 echipe. Fiecare 

echipă va primi o planșă cu imagini 

reprezentative pentru mediile de viață 

studiate: Polul Nord și Sud, Marea 

Neagră, Delta Dunării, lacul, deșertul. 

Sarcina lor este să identifice mediul de 

viață ilustrat, apoi să aleagă dintr-o 

mulțime de jetoane, doar pe acelea care 

reprezintă animale specifice mediului de 

viață ilustrat.  

- conversația 

- observația 

- problemati-

zarea 

-explicația 

- planșe  

- jetoane 

- pe grupe/ 

perechi 

- frontală 
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- solicit câte unui reprezentant din fiecare 

grupă să prezinte în fața clasei mediul de 

viață ilustrat și câteva detalii despre 

acesta.  

3. Captarea 

atenţiei 

2’ 

O1 - solicit elevilor să denumească toate 

animalele ilustrate pe jetoanele rămase 

neatribuite niciunui mediu de viață. Vom 

identifica împreună mediul de viață 

căruia aparțin acestea (pădurea). 

- conversația 

- observația 

- problemati-

zarea 

- explicația 

- planșă - 

pădurea 

- jetoane 

- frontal - aprecieri 

individuale 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1’ 

 
- voi anunța tema lecției și obiectivele - explicaţia 

 
- frontal - observarea 

comportamentului 

non-verbal al 

elevilor  

5. Dirijarea 

învăţării 

25’ 

O3 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

* proba1 – Ce știm despre pădure? 

- voi antrena elevii într-o discuție despre 

pădure: definirea pădurii, enumerarea 

părților componente ale unui copac și 

rolul acestora în viața arborelui.  

* proba 2 – Pădurea în imagini 

- vom vizualiza o prezentare power point 

despre pădurile de la noi din țară (de 

conifere și de foioase). Vom antrena 

- observaţia 

- conversaţia 

- problemati-

zarea 

- exerciţiul 

- diagrama  

Venn-Euler 

- prezentare 

power point 

- videopro-

iector 

- planșă – 

diagrama 

Venn Euler 

- fișă de 

lucru 

- frontal  

 

- aprecieri 

individuale 
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O5 

elevii într-o discuție despre informațiile 

prezentate.  

- întocmirea unei diagrame Venn-Euler: 

elevii vor sorta mai întâi jetoanele care 

ilustrează  mamifere care trăiesc în 

pădure și le vor grupa pe trei categorii: 

carnivore, erbivore și omnivore.   

* proba 3 – Călătorie cu surprize – fișă 

de lucru 

- enumerarea unor povești cunoscute, în 

care autorul ne povestește despre 

întâmplările unor personaje, în pădure  

- rezolvarea unor sarcini matematice 

(anexa 1) 

(anexa 1) 

6. Realizarea 

feedback-ului  

2’ 

O4 - se va realiza pe bază de întrebări: 

   - Ce am învăţat astăzi la ora de 

matematică şi explorarea mediului? 

   -  Ce este pădurea? 

   - Care sunt pădurile întâlnite la noi în 

țară?Exemplifică. 

   - Care sunt animalele care trăiesc în 

pădure? 

- conversația 

- problemati-

zarea 

 
- frontal 

 

- frontal 
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7. Încheierea 

activităţii 

2’ 

 
- voi aprecia activitatea elevilor 

- voi oferi tema de casă 

- explicaţia 

 

 
- frontal 

 

- frontal 
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PROIECT DIDACTIC- ”DORINȚA” DE MIHAI EMINESCU 

 

                                                                                        Popa-Bondrea Florina 

                                                                   Liceul Teoretic ”Samuil Micu”, Sărmașu, Mureș 

 

 

CLASA: a IX-a  

COMPETENŢE SPECIFICE: 

   1. Exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate; 

   2. Analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate; 

   3. Argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. 

 

COMPETENŢE DERIVATE: 

           - identificarea temei  şi a motivelor literare prezente în poezie; 

           - explicarea tituluil poemului; 

           - încadrarea poemului într-o specie literară pe baza a două caracteristici; 

           - stabilirea secvențelor ceremonialului erotic eminescian; 

           - analizarea  celor patru niveluri lirice ale textului; 

  

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, cvintetul, 

brainstormingul, lucrul în echipă. 

 

MIJLOACE DIDACTICE: tabla, instrumente de scris, laptop, fişe de lucru, fișe cu citate. 

 

RESURSE EDUCAŢIONALE: 

Capacităţile normale de lucru ale elevilor; 

Timp efectiv de lucru: 50 minute. 

 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: 

activitate frontală; 

activitate independentă; 

activitate pe grupe. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 Programa pentru disciplina Limba și literatura română, București, 2009 

NEGOIȚESCU, Ion, Dicţionarul scriitorilor români, coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel 

Sam, București, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1998; 

NEGOIȚESCU, Ion, Poezia lui Mihai Eminescu, ed. a IV-a, Cluj-Napoca,Editura Dacia, 1995; 

ILIE, Emanuela, Didactica literaturii române, Iaşi, Editura Polirom, 2008, 

PARFENE, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 

1999. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Nr 

crt 

 

Etapele 

lecţiei 

 

Conţinutul învăţării 

Strategia didactică  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de învăţă 

mânt 

Forma 

de 

organi- 

zare 

 

1 

Moment 

organizatoric 

(3 min.) 

      Se asigură condiţiile necesare 

defăşurării optime a activităţii: 

asigurarea liniştii, notarea absenţelor, 

pregătirea materialului didactic. 

Conversaţia  Activita- 

te 

frontală 

Observa- 

rea 

sistemati-

că 

 

 

2 

 

Verificarea 

temei pentru 

acasă 

    (7 min.) 

    

 Elevii vor recita din lirica 

eminesciană versuri ce oglindesc 

tema iubirii și a naturii. 

  

Lectura 

expresivă 

 

 

Fișe cu 

citate 

Activite- 

te 

frontală 

Chestio- 

narea 

orală 

 

 

3 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

(4 min.) 

    Se poartă o scurtă discuţie despre 

definiția și trăsăturile genului liric. 

Conversaţia  Activi- 

tate 

frontală 

Orală 

 

Analiza 

răspunsu- 

rilor 

4 Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

(5 min.) 

    

Profesorul anunţă elevilor titlul lecţiei 

şi prezintă succinct obiectivele vizate. 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 Activita-

te 

frontală 

Observa- 

rea 

sistemati

că 

5 Dirijarea 

învăţării 

(20 min.) 

     Profesorul prezintă un material 

audio în care este recitată poezia 

Dorința. 

   Ca o completare, profesorul 

precizează că poemul face parte din 

ciclul de poezii inspirat de iubirea 

pentru Veronica Micle. Se 

menționează că au existat mai multe 

variante, una dintre acestea 

prezentându-se sub forma unei 

epistole de dragoste, frumos 

caligrafiată. 

  Profesorul distribuie elevilor fişe de 

lucru care conţin textul poeziei 

Conversaţia 

Analiza 

Exerciţiul 

laptop 

 

 

 

 

Anexa 1 

Fişe cu 

poezia 

 

 

 

Activita- 

te 

frontală 

 

 

 

 

 

Activita-

te 

individu-

ală 

 

Formati-

vă, 

continuă, 

orală 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsu- 

rilor 
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Dorința. Textul eminescian va fi 

supus analizei vizând următoarele 

aspecte: încadrarea în specia literară, 

identificarea temei şi motivelor 

literare, stabilirea elementelor de 

structură şi compoziţie, analiza 

nivelurilor lirice (morfologic, lexical, 

stilistic, prozodic).Anexa 1 și Anexa 

2 

        Toate informaţiile vor fi 

sintetizate, de către elevi, sub 

îndrumarea profesorului, pe tablă 

(vezi Anexa 4). 

6  

Obţinerea 

performanţei 

şi asigurarea 

feed-back-

ului 

(9 min.) 

    Se dă ca activitate independentă / 

individuală rezolvarea unei fişe de 

lucru (vezi Anexa 3). 

Explicaţia 

Munca 

independent

ă 

Anexa 3 Activita-

te 

individu-

ală 

Scrisă 

   Se apreciază modul în care au 

rezolvat sarcinile primite, se notează 

5-6 elevi şi se trec notele în catalog şi 

în carnetele elevilor.   

Conversaţia  Catalogu

l 

Carnetel

e de elev 

Activita-

te 

frontală 

 

Formati-

vă orală 

 

7 

 

Realizarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(1 min.) 

    Elevii vor primi ca temă pentru 

acasă să alcătuiască un eseu în care să 

prezinte tema și viziunea despre lume 

în poezia Dorința de Mihai Eminescu, 

pe baza ideilor discutate în clasă. 

 

Explicaţia Portofo-

liul 

Activita-

te 

frontală 

 

Observa- 

rea 

sistemati-

că 
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Anexa 1 

DORINȚA 

de Mihai Eminescu 

 

Vino-n codru la izvorul 

Care tremură pe prund, 

Unde prispa cea de brazde 

Crengi plecate o ascund. 

 

Şi în braţele-mi întinse 

Să alergi, pe piept să-mi cazi, 

Să-ţi desprind din creştet vălul, 

Să-l ridic de pe obraz. 

 

Pe genunchii mei şedea-vei, 

Vom fi singuri-singurei, 

Iar în păr înfiorate 

Or să-ţi cadă flori de tei. 

 

Fruntea albă-n părul galben 

Pe-al meu braţ încet s-o culci, 

Lăsând pradă gurii mele 

Ale tale buze dulci... 

 

Vom visa un vis ferice, 

Îngâna-ne-vor c-un cânt 

Singuratece izvoare, 

Blânda batere de vânt; 

 

Adormind de armonia 

Codrului bătut de gânduri, 

Flori de tei deasupra noastră 

Or să cadă rânduri-rânduri… 
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 Anexa 2 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Asociază fiecare strofă a poeziei cu una dintre etapele ritualului de dragoste, specific idilelor 

eminesciene. 

Momentul Numărul strofei 

Chemarea  

Sărutul  

Extazul, atingerea paradisului  

Întâlnirea   

Îmbrățișarea  

Visul, reveria  

 

 

                                                                                                            Anexa 3 

 

Precizați figurile de stil cu ajutorul cărora este realizată imaginea codrului. 

            2.    Indicați rolul verbelor de mișcare: să alergi, să cazi, să ridic, să desprind. 

 Indicați epitetul în măsură să sugereze tensiunea emoțională din a treia strofă. 

 Identificați gesturile de tandrețe dintre cei doi îndrăgostiți. 

 Enumerați epitetele ce definesc portretul iubitei. 

Asociați Textul ”Dorința” cu un alt text citit de voi, prezentând o asemănare și o deosebire. 

 

 

                                                                                                         Anexa 4 

 

OGLINDA TABLEI 

 

            I. Apariţie: publicată în nr. 6 al revistei Convorbiri literare, în 1 septembrie 1876; 

II. Încadrare în specie: idilă; 

III. Tema şi motive literare: - tema iubirii și a naturii 

                                                 -motive literare: codrul, izvorul, teiul 

IV. Semnificaţia titlului: subst. articulat exprimă un vis de iubire 

V. Elemente de structură și compoziție: poezie alcătuită din șase catrene organizate              în 6 

tablouri: 

            - chemarea în mijlocul naturii; 

            - momentul întâlnirii; 

             - imbrățișarea; 

             - sărutul, portretul iubitei; 

             - extazul, atingerea paradisului; 

             - visul, reveria, somnul. 
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           VI. Niveluri lirice: 

- nivel morfologic: structuri substantiv-adjectiv şi verbe la viitor sau conjunctiv 

- nivel lexical: - cuvinte din câmpul semantic al naturii, al sentimentelor; din registrul popular 

- nivel stilistic: personificarea: izvorul care tremură pe prund; codrul bătut de gânduri metafora: 

blânda batere de vânt; inversiunea: singuratece izvoare; epitetul cromatic; fruntea albă, părul galben; 

repetiția: singuri-singurei, rânduri-rânduri. 

- nivel prozodic: există doar o pereche de rime, ritm trohaic, măsură 7-8 silabe 
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PROIECT DE LECTIE 

Prof. Piciu Cati 

Școala Gimnazială Poganu 

 

SUBIECTUL: Textul narativ literar – textul suport: Amintiri din copilărie, de Ion Creangă 

CLASA a VI a 

TIPUL LECŢEI: mixtă 

COMPETENŢE GENERALE: 

1.Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.3 Adecvarea comunicării nonverbale și paraverbale la o situație dată, evidențiind ideile și atitudinile, în situații de comunicare față-în-față sau 

mediată; 

2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și modale; 

4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Cognitive:  

O1 – să lectureze textul cursiv și expresiv; 

O2 – să precizeze tema, indicii spațiali și temporali ai acțiunii din textul suport;  

            O3 – să recunoască instanțele comunicării (autor, narator, personaj) pe baza textului suport; 

                        O4 – să identifice emoțiile, sentimentele și atitudinile personajelor prin jocul de rol; 

                        O5 – să povestească oral acțiunea textului suport;  

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, lectura expresivă, explicaţia, problematizarea, jocul de rol; 

b) Mijloace de învăţământ: manual, caietul elevului, schema lecţiei, planșă, ecran, videoproiector, laptop; 

c) Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală și pe minigrupe; 

d) Resurse şi managementul timpului:  
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- spaţiu de lucru: sala de clasǎ; 

                        - capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare; 

            -  timpul de învăţare: 50 minute. 

Conținuturi: Tipare textuale de structurare a ideilor: textul narativ literar, temă, spațiu, timp, narator, personaje, narator-personaj, narațiune la 

persoana I (subiectivă), narațiune la persoana a III-a (obiectivă). 

Modalităţi de evaluare: evaluare frontalǎ, evaluare scrisă, evaluare oralǎ/autoevaluare 

Bibliografie: 

Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: limbă şi comunicare, Bucureşti, 2017; 

Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, Limba română. Manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018;    

 Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Ghid pentru susținerea examenelor de definitivare și de acordare a gradelor 

didactice, ed. Corint, București, 2010 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

OB 

OP. 

 

ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE 

 

TIMP 

NECE 

SAR  

 

 

METODE/ 

MATERIAL

E 

DIDACTICE 

 

EVALUARE 

 

1.Momentul 

organizatoric 

  

Se face prezenţa şi se notează absenţele. 

Este asigurat climatul necesar bunei desfăşurări a lecţiei. 

 

1 min. 

 

  

 

2.Captarea 

atenţiei 

 Captarea atenției se va realiza prin vizionarea unui fragment din ecranizarea 

operei Amintiri din copilărie, de Ion Creangă. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_JTEXvBtkY 

 

 

10 min. 

 

Vizionare  

Tabla 

interactivă 

Activitate 

frontală  

 

  Evaluare 

orală 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va anunța tema și obiectivele operaționale: reactualizarea cunoștințelor 

despre textul narativ literar și însușirea termenilor de narator-personaj, 

narațiune la persoana a III-a, narațiune la persoana I. Elevii vor lectura textul 

și vor identifica tema, spațiul și timpul acțiunii, naratorul, personaj și vor intra 

în pielea personajului prin jocul de rol. Se scrie titlul lecției la tablă, iar elevii 

îl transcriu în caiete. 

 

2 min. 

 

Expunerea 

  

Observarea 

sistematică 

https://www.youtube.com/watch?v=g_JTEXvBtkY
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4.Actualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O1,3 

 

 Se pun întrebări despre noțiunile studiate în clasa a V-a.  

Cine este autorul unui text? (Cel care redactează/scrie textul.)  

Cine a scris textul Amintiri din copilărie? (Textul a fost scris de Ion Creangă.) 

Cum numim persoana care relatează în text? (Persoana care relatează 

întâmplările este naratorul.) 

 Despre ce relatează acesta?( Naratorul relatează întâmplările imaginate de 

autor.) 

Cine săvârșește aceste întâmplări? ( Întâmplările sunt săvârșite de către 

personaje.) 

Care este tema textului? 

Tema textului Amintiri din copilărie este evocarea anilor copilăriei. 

Se realizează pe tablă un ciorchine, prin care se notează aceste noțiuni și se 

adaugă altele pe măsură ce levii le vor descoperi, lecturând textul cursiv și 

expresiv. 

Anexa  nr.1 

23 min. Tablă  

Caiete de 

lucru 

Conversația 

Activitate 

inividuală și 

frontală 

Învățarea prin 

descoperire 

Lectura 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

6.Obținerea  

performanțelor 

O5   Elevii vor interpreta, povestind oral textul și folosind recuzita pe care o 

avem la îndemână. 

3min. 

 

Joc de rol 

Povestirea 

orală 

 

 

Evaluare orală 

 7. Feed-back-ul  

O4 

 

   Discuție despre sentimentele și gândurile personajelor. 8 min. Activitate 

individual și 

frontală 

 

Evaluare orală 

8. Evaluare  Vor fi apreciate răspunsurile elevilor și vor fi evidențiați elevii care s-au 

descurcat foarte bine, încurajând autoevaluarea. 

4 min.  Evaluare orală 

Autoevaluare 

9.Tema pentru 

acasă 

 Pentru consolidarea cunoștințelor vor rezolva exercițiul 1 din manual, pag.23 

(Interpretăm) 

1min.   
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Anexa nr. 1 Schema tablei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTUL NARATIV LITERAR 

( textul literar în care sunt narate întâmplări săvârșite de personaje) 

AUTORUL (CEL CARE ÎȘI IMAGINEAZĂ 

ȘI SCRIE O OPERĂ) 

 

 

 NARATORUL ( CEL 

CARE POVESTEȘTE 

ÎNTÂMPLĂRILE) 

ACȚIUNEA 

(ORDINEA 

ÎNTÂMPLĂRILOR) 

PERSONAJE            

( CARE 

PARTICIPĂ LA 

ACȚIUNE) 

TIMP SPAȚIU 

Narator obiectiv 

(verbele sunt la 

persoana a III-a 

Narator-personaj 

(subiectiv, verbele 

sunt la persoana I) 

principal 

secundar 

episodic 

figurant 
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           PROIECT DE LECŢIE 

prof. Floarea Bandraburu 

                Colegiul "N.V.Karpen" Bacău 

Instituţia de învăţământ..............................; 

Disciplina: Religie Ortodoxă;  

Clasa a IX -a;  Profesor................................. 

Unitatea de învăţare: Creştinismul şi provocările lumii contemporane; 

Subiectul lecţiei: “Muzica în viaţa tinerilor” 

Tipul lectiei: Predare  de noi cunoştinţe,  de  sensibilizare şi atitudine creştină; 

Scopul lectiei:  Cunoaşterea rolului educativ pe care muzica îl poate avea în viaţa crestinului, precum şi  cultivarea “gustului” pentru   

                          ascultarea unui gen muzical care înnobilează sufletul; 

Competenţe specifice: 

         La sfârşitul lecţiei  elevii vor fi capabili : 

C1   - să evidenţieze necesitatea muzicii în viata oamenilor;  

C2   - să argumenteze de ce trăirea creştină şi slăvirea divinităţii înseamnă  şi muzică / bucurie duhovnicească; 

                               C3   - să tragă concluzii plecând de la compararea mesajului muzicii religioase şi a mesajului muzicii laice; 

C4   - să formuleze puncte de vedere personale despre muzica tinerilor de astăzi promovată de canalele media; 

Valori si atitudini: 

să-şi dezvolte gustul artistic devenind selectivi în ceea ce priveste muzica pe care o ascultă; 

să-si dorească sa participe activ la viaţa liturgică, intonând alături de corul bisericii imne religioase;  

Resurse:    1. Oficiale:          

Programa scolara pentru disciplina Religie Ortodoxa, clasa a IX –a; 

Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IX-a; 

Temporale: Numar de lectii: 1, durata de 50 min; 

Bibliografice:  

*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982. 

Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

Muha, Corneliu, RELIGIE Clasa a IX-a Auxiliar didactic pentru elevi, Editura Sf. Mina, Iaşi, 2009. 
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Strategia didactică: 

                                      Metode şi procedee: audiţia, expunerea, explicaţia, conversaţia, meditaţia religioasă, exerciţiul. 

                                      Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, textul biblic şi patristic, videoproiectorul;  

                                      Forme de organizare a activitatii elevilor: activitate frontală, activitate individuală. 

                                                                                         

Scenariul didactic 

Nr. 

Crt. 

Etapele 

lecției 

C. Timp 

(min) 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Metode 

și procedee 

Mijloace 

de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Momentul 

organizatoric 

 4’ *Salutul, rugăciunea, notarea absenţelor, 

regătirea pentru începerea orei 

*Salutul 

*Rugăciune 

*Pregătirea 

pentru începerea 

orei 

 

Conversaţia 

 *Activitate 

frontală 

 

2 Pregătirea 

elevilor 

pentru 

receptarea 

noilor 

cunoştinţe 

 7’ Se creează în clasă o atmosferă de 

meditaţie religioasă prin ascultarea unei 

cântări din Sfanta Liturghie. 

Se adresează elevilor următoarele 

întrebări referitoare la genurile muzicale 

prefrerate de ei. 

Precizare: Muzica este arta ce şi-a luat 

numele de la „muze”, în limba greacă 

mousike însemnând arta muzelor. 

Elevii ascultă 

una dintre 

cântarile Sfintei 

Liturghii şi 

răspund la 

întrebările 

adresate de către 

profesor. 

Conversaţia Video-

proiector/  

laptop 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 
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4. 

 

 

 

 

Anunţarea 

titlului şi a 

competnţelor 

lecţiei 

 2’ Anunţarea denumirii unităţii de învăţare şi 

a titlului lecţiei:„Creştinismul şi 

provocările lumii contemporane”/ 

Muzica în viaţa tinerilor . Profesorul 

enunţă competenţele urmărite. 

* Elevii scriu 

data şi  titlul 

lecţiei în caiete şi 

ascultă 

explicaţiile . 

Explicaţia  Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Comunicarea

/ însuşirea 

noilor 

cunoştinţe 

 15’ *Prezentarea  lecţiei.  Definirea 

conceptului: Muzica este un mijloc de 

exprimare prin care se pot transmite 

sentimente umane: de la cele de fericire, 

până la cele de deznădejde. Ea poate să 

înnobileze sufletul sau poate să ducă la 

decădere sufletească. Muzica autentică 

este arta în care materia este redusă la 

sunete, e prilej de bucurie sau prilej de 

tristete sau de meditatie. Ea are ca scop 

orientarea noastră spre valorile umane 

eterne: Binele, Frumosul, Adevărul şi 

Iubirea, înseninându-ne mintea şi inima.   

 Preocuparea pentru muzică există încă din 

Vechiul Testament, îngerii ii cantă lui 

Dumnezeu cântarea “Sfânt, Sfânt, Sfânt, 

Domnul Savaot...” Tot în Vechiul 

Testament, Sfânta Scriptură evidenţiază 

acţiunea terapeutică a muzicii în cazul lui 

Saul: „Iar când duhul cel rău era peste 

Saul, David, luând harfa, cânta şi lui Saul 

îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău 

se depărta de la el”.   Filosofia antică 

Elevii urmăresc 

prezentarea cu 

atenţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitate 

frontală 
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punea un mare accent pe rolul educativ al 

muzicii , aratând că muzica joacă un rol 

definitoriu în ceea ce priveşte 

comportamentul cetăţenilor.  

Sfinţii Părinţi ai Bisericii explică mai clar 

efectele muzicii asupra sufletului. Astfel, 

Sf. Ioan Gură de Aur spune : „nimic nu 

purifică sufletul, nu-i dă aripi, nu-l smulge 

din cele pământeşti, nu-l eliberează din 

legăturile trupeşti, nu-i inspiră 

înţelepciune dumnezeiască, nu-l face să 

dispreţuiască cele de jos precum muzica şi 

accentele măsurate ale unui cântec 

dumnezeiesc”. 

 În continuare elevii vor lectura 

independent ultimele două paragrafe din 

manual, apoi vor răspunde la următoarele 

întrebări: 

*Distracţia constituie un păcat? 

*Ce condiţii trebuie să îndeplinească 

distracţia pentru a nu fi păcat? 

*Care este rolul muzicii în cultul divin?Ce 

sunt cântările religioase? 

*Care sunt cele mai cunoscute cântări 

religioase? 

*Ce putem spune despre rolul muzicii în 

societatea de astăzi? 

*Care sunt modalităţile după care se pot 

selecta diversele genuri muzicale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: Elevii răspund 

la întrebări 

arătând că  

muzica şi 

distzracţia nu 

trebuie să încalce 

poruncile lui 

Dumnezeu, ci să 

ajute la stabilirea 

şi exprimarea 

comuniunii cu 

Lectura 

expresivă a 

unor citate 

bilblice şi 

patristice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu 

manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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*Există genuri de muzică care pot avea 

consecinţe negative asupra vieţii tinerilor? 

Exemplificaţi! 

     

În continuare elevii sunt încurajaţi să 

răspundă întrebărilor de mai sus potrivit 

educaţiei, experienţelor de viaţă, fiind 

conduşi în permanenţă spre descoperirea 

autenticului, a decenţei şi spre a face 

distinţia între aparenţă şi esenţă, între 

valoare şi nonvaloare. 

semenii, să aibă 

în centru decenţa 

şi bunul simţ... 

R.: Pe lângă rolul 

pedagogic, 

formativ, 

rugăciunea, 

rostită sau 

cântată, este o 

formă de adorare 

a divinităţii. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Fixarea si 

sistemati-

zarea 

cunoştinţe-

lor 

C2 

 

 

 

 

C3 

10’ 

 

 

 

 

 

Se adresează elevilor următoarele cerinţe: 

*Elevilor li se cere sa desprinda mesajul 

unui cantec religios si a unui cantec laic. Pe 

videoproiector vor rula versurile si 

melodiile a două cântece. 

*Elevii sunt împărţiţi pe grupe şi rezolvă 

fişe de lucru (Ex. Anexa 1)   

Elevii rezolvă 

cerintele fişelor; 

 

 

 

 Fişe de 

lucru 

Activitate 

pe grupe 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea şi 

intensificarea 

transferului 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

10’ Se adresează elevilor  întrebările: 

a)Ce rol are muzica în viaţa oamenilor? 

b)De ce trăirea creştină presupune muzică 

şi bucurie duhovnicească? 

c)Care este mesajul pe care trebuie să-l 

transmită o melodie pentru a ne zidi 

sufleteşte? 

 

Raspunsuri 

posibile: 

 a)De a-i înălţa 

sufleteşte, de a le 

aduce pace şi 

bucurie.  

b) Datorită 

faptului că    

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 
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C2 

 

 

 

C3 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

Profesorul conchide făcând apel la 

următorul citat: „Toate ne sunt îngăduite, 

dar nu toate ne sunt de folos”,spune Sf. 

Ap. Pavel. Să avem grijă de sufletul nostru 

aşa încât „hrana” sa, în cazul nostru trăirile 

primite prin intermediul muzicii, să fie spre 

zidire, iar nu spre dărâmare sufletească! 

religia crestină 

se     întemeiază 

pe credinţă,        

 nadejde şi 

dragoste şi     

 are în centru 

bucuria  Învierii. 

c)Mesaj pozitiv, 

înălţător, care să 

aducă linişte 

sufletească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

. 

 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 1’ *Se fac aprecieri generale şi individuale 

privind implicarea elevilor în lecţia 

curentă. 

*Se notează elevii care s-au remarcat în 

mod deosebit. 

* Elevii ascultă 

aprecierile făcute 

de profesor. 

Explicatia  Activitatea 

frontală 

Aprecieri 

verbale; 

note 

10 Încheierea 

activitătii 

 1’ Rugăciunea  

Salutul 

*Rugăciunea 

*Salutul 
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ANEXA 1 

 

MODEL FIŞĂ DE LUCRU (1) 

„ Hristos  a Înviat din morti, cu moartea pe moarte călcînd şi celor din morminte viaţă 

dăruindu-le!  ”  ( Troparul Invierii  

                                                                                                                                                                                             

Domnului) 

 

Notaţi pe scurt : 

mesajul textului religios de mai sus: 

 

îndemnul transmis : 

 

cuvinte- cheie:  

MODEL FIȘĂ DE LUCRU (2) 

„Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea  pururea fericita şi prea 

nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstită decât heruvimii şi mai 

marită fară de asemanare decat serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu - Cuvantul ai 

născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te slăvim!”  ( Rugăciune adresată 

Maicii                             Domnului) 

Notaţi pe scurt: 

mesajul textului religios de mai sus: 

 

îndemnul transmis: 

 

cuvinte-cheie: 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.înv.primar, Pintilie Lenuța 

Școala Gimnazială ,,Valeriu D. Cotea”-Vidra 

 

Aria curriculară: OM ȘI SOCIETATE 

Disciplina: EDUCAȚIE CIVICĂ 

Clasa: a III-a 

Tema: ,, CE ÎNSEAMNĂ SĂ FIM PERSOANE?” 

Tipul de activitate: DEZBATERE 

Forme de organizare: frontal 

Durata : 2 ore  

COMPETENȚE SPECIFICE : 

 conștientizarea  faptului că fiecare om este o persoană ; 

conștientizarea că o persoană se deosebește de alta; 

 identificarea grupurilor sociale din care face parte și relațiile ce se dezvoltă în aceste grupuri ; 

COMPETENȚE DERIVATE : 

 formarea unor deprinderi de muncă intelectuală ; 

 dezvoltarea gândirii critice ; 

 dezvoltarea deprinderilor de comunicare verbală ; 

 dezvoltarea interacţiunii în cadrul grupului ; 

FORME  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII : 

activitate frontală ; 

activitate în grupuri ; 

activitate individuală ; 

METODE  ŞI  PROCEDEE : 

conversaţia ; 

reţeaua de discuţii ; 

dezbaterea se face pe grupe  

MATERIALE  NECESARE : 

-coli de hârtie tip A2 , markere, hârtie sau carnețele pentru luat notițe 

 

DESFĂŞURAREA   ACTIVITĂŢII 

Prima oră: 

Organizarea activităţii: Se formează grupe de  5-6 elevi , sub denumirea ,,cofetării”. Fiecare 

cofetărie având un nume. Pe lângă nume, ,,cofetăria” va avea un ,,patron”, care este de fapt 

coordonatorul grupului. 

Anunţarea temei: Astăzi vom vorbi despre ,,PERSOANĂ”–definiţie,argumente 

Discuţii la nivelul ,,cofetăriei”: 

     Se cere elevilor să apeleze la cunoştinţele însuşite în cadrul lecţiilor de Ed.Civică (în caz de 

nevoie elevii pot folosi manualul): 

-,,Ce înseamnă să fim persoane ?”; 

-,,Eu , tu şi ceilalţi”; 

-,,Ce ştiu despre persoana mea?”; 
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-,,Corp şi persoană”; 

, iar în sprijin pot veni cunoștințe asimilate în ora de ,,Ştiinţe”: 

-,,Ce suntem noi oamenii?”; 

-,,Din ce este alcătuit corpul uman ?”; 

-,,Ce ne ajută să simţim ?”; 

-,,Cum influenţează factorii de mediu viaţa omului?”. 

       Fiecare ,,cofetărie” va avea o coală de hârtie cu schema logică sub formă de 

,,ciorchine”, fără a avea ,,boabele” completate. Pentru a completa ,,ciorchinele”, elevii vor primi un  

PLAN DE LUCRU, plan care va cuprinde  întrebări ale căror răspunsuri corecte vor conduce la 

completarea corectă a ,,boabelor”. 

-Numeşte 5 argumente care demonstrează că eşti persoană! 

-Numeşte 5 argumente care demonstrează că eşti fiinţă! 

-Numeşte 5 elemente care demonstrează că ai o identitate! 

-Numește grupurile din care o persoană poate face parte 

-Enumeră regulile pe care trebuie să le respecte o persoană dacă face parte dintr-un grup 

       Pe baza planului (acelaşi pentru fiecare grup=,,cofetărie”) elevii vor 

completa “ciorchinele”.În discuţiile iniţiale fiecare elev are posibilitatea să 

îşi facă înţelese ideile şi să-i convingă pe ceilalţi de valabilitatea şi claritatea lor. 

Ciorchinele pentru fiecare ,,cofetărie”: 

  

 
 

          După completarea ciorchinelui membrii fiecărei ,,cofetării” discută  frontal, despre relaţiile 

care se pot stabili între persoane:    

-relaţii între părinţi şi copii ;,   

-relaţii între învăţător şi elevii săi   

Persoana 
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-relaţii de prietenie ;- Pe ce sentimente se bazează o prietenie?(încredere,ajutor reciproc,aceleaşi 

interese,aceleaşi idei) 

                             -Care sunt factorii care pot distruge o prietenie?( minciuna , neîncrederea , 

trădarea ). 

Vizita la celelalte ,,cofetării”: Toţi participanţii, cu excepţia ,,patronului”, vizitează celelalte grupuri.  

Sarcina ,,patronilor” este aceea de a prezenta  elevilor veniți la masa lor ,,produsul  propriu”- 

constând în fișa completată  și eventualele notițe. Oaspeţii nu au voie să emită  judecăţi de valoare în 

timpul vizitei. Ei pot însă adresa întrebări de clarificare şi mai ales îşi iau notiţe , încercând să prindă 

cât mai mult din ideile avansate de coordonatorii gazdă. Scopul lor este ca, pe baza informaţiilor şi a 

ideilor culese, să-şi îmbogăţească produsul propriu. 

          Reconstituirea grupelor : Fiecare coechipier povesteşte colegilor de grup ce a aflat interesant 

şi util în timpul vizitelor, permiţându-şi de data aceasta şi judecăţi de valoare. 

          După ce toţi partenerii au ajuns la consens, produsul final poate fi ,,scos pe piaţă”. 

          Prezentarea produsului :,,Patronul” va prezenta produsul prin afişarea la vedere a colii A2 pe 

care se află ,,ciorchinele cu boabele lui pline” 

          După ce toate produsele au fost expuse , ,,publicul” le evaluează. 

          Învăţătorul va desprinde concluziile finale. 

 

Ora a doua: 

  În ora a doua  se refac ,, cofetăriile”. Fiecare ,,unitate” a avut de pregătit o mapă, astfel că vor fi 

prezentate temele. 

Prima ,,cofetărie” va prezenta: 

Fiecare om are un mod propriu de a fi , prin care se deosebeşte de ceilalţi : 

- este sensibil la anumite lucruri  

- gândeşte într-un anumit fel  

- are anumite opinii  

- are anumite dorinţe şi aspiraţii 

- se simte ataşat de anumite valori  

- reacţionează într-un anumit fel în relaţiile cu oamenii  

A doua ,,cofetărie”: 

Persoana :  

 -desemnează individul uman înzestrat cu o capacitate de a gândi , de a simţi , de a voi şi de a acţiona 

. Orice persoană are propriile idei , convingeri , atitudini , şi face parte din anumite grupuri . Numai 

oamenii sunt fiinţe conştiente şi acţionează , în această calitate , pentru a-şi realiza scopurile . 

Pentru a fi om orice persoană trebuie să fie tratată cu respect . Există o demnitate a persoanei , care 

rămâne om în orice împrejurare , chiar şi atunci când ceea ce face este reprobabil . 

Oamenii pot folosi lucrurile ca mijloace pentru a realiza diferite scopuri în acţiunile lor . Ei pot să 

apeleze şi la alte persoane pentru aceasta . În orice situaţie oamenii trebuie respectaţi ca atare şi nu 

trebuie trataţi necorespunzător . 

A treia ,,cofetărie”: 

Fiecare persoană este unică ( înfăţişarea sa este numai a sa, tot aşa cum sentimentele, gândurile sau 

frământările pe care le are sunt numai ale sale Oamenii sunt fiinţe complicate ( adesea nu ştim nici 

noi înşine ce simţim, ce dorim, ce gândim ) . 
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Capacitatea de a raţiona este specifică omului .   

Nu toate acţiunile umane sunt raţionale ( există şi acţiuni fără sens : absurde, inutile, ineficiente şi 

iraţionale ) . 

A patra ,,cofetărie”: 

Asemănări şi deosebiri între persoane . 

Uneori , diferenţele dintre oameni nu se nasc din însuşirile lor, ci din prejudecăţile celorlalţi faţă de 

ei.  

Asemănări : oamenii sunt alcătuiţi la fel şi există un mod de manifestare general uman. În 

împrejurări similare, aceştia reacţionează, gândesc şi acţionează asemănător în împrejurări similare.  

Deosebiri :  

-înfăţişarea şi constituţia oamenilor : culoarea ochilor, pielii, părului, forma feţei, înălţimea, sexul . 

-specte legate de viaţa sufletească a oamenilor : aptitudini, capacităţi, temperament, caracter . 

-date ce ţin de educaţie, profesie, avere şi în general, poziţia şi rolul pe care le are o persoană în 

societate .  

 

             Împreună vor discuta despre respect, respectul faţă de o persoană trebuie să se manifeste tot 

timpul. Chiar dacă greşeşte, persoana în cauză poate fi respectată în demnitatea ei, deşi este 

sancţionată.  

Dacă o persoană a săvârşit o faptă gravă, ea este judecată şi pedepsită conform legii, dar nu poate fi 

torturată, înfometată sau tratată cu neglijenţă . Ea va fi respectată ca persoană, chiar dacă i se 

sancţionează faptele . Dreptul tuturor persoanelor de a trăi în demnitate nu poate fi anulat. Existenţa 

diferenţelor dintre oameni nu trebuie să ducă la tratamente discriminatorii . 

              Evaluarea: În final se va practica un exerciţiu de autoevaluare. Li se cere  elevilor să  

marcheze  pe ,,ţinta orei” locul  unde se situează  în  propriul demers de  învăţare ( foarte puţin , 

puţin , mult , foarte mult ) 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

445 
 

PROIECT DE LECŢIE 

NEDELCU OVIDIU EUGEN 

  Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Râmnicu Sărat 

DATA:  20.04.2022 

CLASA:   a XII a  

DISCIPLINA:  România-Europa-Uniunea Europeană                                               

SUBIECTUL: ROMÂNIA ȘI ȚĂRILE UE. INTERDEPENDENȚE GEOGRAFICE, CULTURALE 

ȘI ECONOMICE 

TIPUL LECŢIEI:  predare-învățare-evaluare 

 

COMPETENŢE SPECIFICE :   

1.4. Identificarea, prin documentare, a informațiilor specifice problematicii geografice a U.E. și a 

României, valorificând adecvat semnificațiile termenilor-cheie de specialitate . 

3.3. Transferul informației statistice, grafice și cartografice în alte forme de prezentare (texte, modele 

etc.)  

3.4. Interpretarea datelor statistice și a modelelor grafice referitoare la U.E. și la România. 

3.5. Construirea unor reprezentări grafice si cartografice minimale, utilizând informații ofertate. 

 

COMPETENŢE DERIVATE : 

 – Definirea noțiunii de interdependență în contextul conținutului. 

–  Identificarea aspectelor  ce definesc interdependențele fizico-geografice, culturale și economice. 

 –Explicarea rolului și importanței României în cadrul economiei Uniunii Europene.  

 –Analiza și interpretarea datelor statistice și grafice. 

- Calculul și explicarea unor procente cu profil economic. 

 

STRATEGIA DIDACTICE: dirijată , cognitivă , euristică . 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: frontală si pe grupe. 

METODE DIDACTICE: conversația dirijată, demonstrația, problematizarea, explicația, lucrul cu  

hărți, fișe de lucru si materiale informatizate, etc.  

MATERIALE DIDACTICE:  Harta politica a Europei, Harta fizică a Europei , Harta fizică a 

României, culegeri de teste Bac 2022, videoproiector, etc.      
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MATERIALE BIBLIOGRAFICE : 

Cheval Dorina, Cheval S.,Giugăl A., Pârlog Monica, Furtună C.- România-Europa-Uniunea 

Europeană, 2012, Ed All. București. 

Mândruț O., România-Europa-Uniunea Europeană, 2014, Ed Corint. București. 

Neguț S., Ielenicz M., Bălteanu D., Neacșu M., Bărbulescu A., România-Europa-Uniunea Europeană, 

2012, Ed. Humanitas. București. 

       

DESFĂȘURAREA LECȚIEI                                           

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1.Organizarea activității Să verifice prezența mijloacelor de 

învățământ necesare lecției, tabla, 

videoproiectorul și se notează 

absenții. 

Pregătesc caietele, manualele 

și hărțile. 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor din lecțiile 

anterioare. 

-Când s-au pus bazele construcției 

Europei moderne?(9 mai 1950); 

-Ce s-a înființat în perioada imediat 

următoare (1951) ? (Comunitatea 

Europeana a cărbunelui și a 

oțelului); 

-Cate țări s-au arătat interesate de a 

se asocia în aceasta organizație? (6) 

-Care sunt acestea? (Germania, 

Franța, Belgia, Olanda, 

Luxemburg și Italia); 

-Care este momentul de început al 

realizării UE? (semnarea 

tratatului de la Roma de către 

cele șase state); 

-Ce se înființează cu aceasta 

ocazie?(Comunitatea Economica 

Europeană)  

Când are loc consfințirea denumirii 

de Uniunea Europeana? (1993, prin 

Sunt atenți, analizează, 

colaborează și răspund 

cerințelor. 

Localizarea acestor state pe 

harta Europei 
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semnarea Tratatului de la 

Maastrich); 

-Când a fost cel mai mare val de 

extindere a Uniunii Europene? 

(2004); 

-Care sunt acestea? (Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, 

Slovacia, Slovenia, Ungaria, 

Malta si Cipru); 

-Când au aderat Romania si 

Bulgaria la Uniunea Europeana?(1 

ianuarie 2007); 

-Cate state sunt in prezent membre 

ale Uniunii Europene? (27); 

-In ce data se sărbătorește ziua 

Uniunii Europene?(9 mai); 

-Care sunt caracteristicile 

economice ale Uniunii Europene? 

(principala putere economică 

mondială, principalul producător 

mondial de automobile, avioane 

civile si energie atomica, 

principala putere comerciala 

mondiala, prima destinație 

turistică); 

-Care este ponderea celor trei 

sectoare de activitate in cadrul 

Uniunii Europene? 

(serviciile(67%), industria(28%), 

agricultura(5%); 

-Ce alte caracteristici ale 

activităților economice mai 

cunoașteți? (agricultura modernă, 
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comercială,mecanizare,chimizare 

substanțiala, industrii de vârf, 

transporturi moderne și 

principala zona de atracție a 

turiștilor); 

3.Activitate introductivă prin 

captarea atenției și trecerea la 

lecția nouă. 

În urma rezolvării cerințelor elevii 

au observat o serie de 

corespondențe între statele Uniunii.  

Se prezintă cu ajutorul 

calculatorului (power point) 

imagini  ce subliniază caracteristici 

geografice, politice și economice 

ale Uniunii Europene, făcându-se 

precizări cu referire la acestea. 

Sunt atenți și analizează. 

4.Anunțarea lecției noi și a 

competențelor urmărite. 

În prezentarea power point apare 

titlul noii lecții“ România și țările 

UE. Interdependențe geografice, 

culturale și economice “. 

În același timp se prezintă 

competențele propuse ce se vor 

atinge în urma parcurgerii 

activităților de învățare. 

Notează și sunt atenți. 

5.Dirijarea învățării și 

dobândirea de noi cunoștințe 

Se desfășoară prezentarea power 

point. Slidurile conțin informații cu 

interdependente fizico-geografice, 

culturale și economice, care sunt 

explicate însoțite de hărți și 

diagrame făcându-se și precizări 

asupra acestora. 

Se cere elevilor sa identifice la 

harta exemplele prezentate în 

scopul atingerii competențelor 

propuse. 

Analizează 

Notează in caiete 

Exemplifică 

Localizează 
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6.Fixarea cunoștințelor Se adresează întrebări din 

conținutul transmis care impun noi 

activități de învățare pentru a fixa 

cunoștințele prezentate. 

 

Răspunde câte un elev. 

7.Evaluarea cunoștințelor Elevii  primesc pe grupul de 

whatsapp o fișă de evaluare ce 

conține grafice și tabele preluate 

din testele de antrenament propuse 

de M.E, pentru Bac 2022. Ulterior 

vor fi și proiectate, și in urma 

rezolvării de către elevi se va 

observa în ce măsură competentele 

propuse au fost atinse în urma 

desfășurării activităților de 

învățare. 

Se notează elevi in funcție de 

răspunsurile date. 

Elevii primesc fișele și 

trebuie să analizeze, să 

calculeze și să interpreteze 

rezultatele conform 

cerințelor. 

8.Tema pentru acasă Rezolvarea subiectului III de la 

varianta de Bac propusă, care 

evaluează conținuturile și 

atitudinile deprinse în cadrul 

activității. 

Elevii îți primesc pe 

platforma Adservio sau pe 

grupul clasei fișa de lucru. 
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PROIECT DIDACTIC -„Prietenie prin joc” 

                                                                                                        prof.Înv. Primar- Mirela Moisi 

Liceul Tehnologic ,,Petri Mor” Nuşfalău- Sălaj 

 

CLASA:  a II-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA: Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare 

SUBIECTUL LECŢIEI: „Prietenie prin joc”  

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE:  recapitularea cunoştinţelor 

DOMENII INTEGRATE: Dezvoltare personală 

                                                        Comunicare în limba română   

                                                        Matematică și explorarea mediului 

                                                        Muzică şi mişcare 

                                                        Opţional- ,,Frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor locale” 

SCOPUL: 

Dezvoltarea personală (emoțională și socială) prin descoperirea abilităților empatice în spiritul prieteniei; 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

Dezvoltare personală: 

1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate 

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

 

Comunicare în limba română: 
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  2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare 

Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine 

 

Matematică și explorarea mediului: 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate 

4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu” 

6.2. Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinarea şi compararea duratelor unor activităţi cotidiene 

 

Muzică și mișcare: 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 

Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii 

Opţional- Frumuseţea obiceiurilor şi tradiţiilor locale: 

 

  1.4 Să manifeste interes pentru aspectele folclorului românesc, maghiar, slovăcesc şi ţigănesc 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O.1 – să recunoască caracteristicile unei relaţii de prietenie;  

O.2 -  să conştientizeze importanţa prietenilor în viaţa omului; 

O.3 -  să coopereze cu plăcere în cadrul grupei pentru realizarea sarcinilor de lucru; 

O.4 – să aprecieze comportamentele colegilor şi rolul bunelor relaţii în cadrul colectivului clasei; 

O.5. - să manifeste interes pentru jocuri, concretizat în participare activă şi respectarea regulilor jocului respectiv. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Tipuri de experienţe de învăţare: active și interactive - de exersare, aplicare practică; 

Sistemul metodologic: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, Brainstorming-ul, cadranele, turul galeriei,  

jocul didactic - ,,Dansul paharelor”, Facem pizza”, ,,Lanţul prieteniei”; 

Sistemul resurselor curriculare: planul de învățământ, programa școlară, documentele de proiectare curriculară; 

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe grupe. 
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RESURSE: 

Umane: 20 de elevi; 

Materiale: Calendarul naturii,  ursuletul TEDI, planșa- Constelaţia celor politicosi, laptop, videoproiector, tabla, creta colorată, lipici, carioci, steluţe 

autocolante, creioane colorate, panoul cu semaforul emoţiilor, fişe de lucru; 

                     Resurse RED: https://www.youtube.com/watch?v=OuGlFH6_8hA 

                                     https://youtu.be/DfkQwfRwjVg  colaj dansuri pupulare 

                           https://wordwall.net/resource/30328395/despre-prietenie-%c8%99i-respect-adev%c4%83rat-sau-fals 

Spațiale: sala de clasă; 

Temporale: 40 minute + 10 minute activități recreative; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografice:  

Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul  

ministrului  Nr. 3418/19.03.2013; 

Curs formare – CRED, Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi, 2019; 

Breben, Silvia, (2010), Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova. 

https://www.youtube.com/watch?v=OuGlFH6_8hA
https://youtu.be/DfkQwfRwjVg
https://wordwall.net/resource/30328395/despre-prietenie-%c8%99i-respect-adev%c4%83rat-sau-fals
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NR. 

CRT. 

SECVENŢEL

E 

INSTRUIRII 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI 

DEMERSUL DIDACTIC 

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 
RESURSE 

PROCEDUR

ALE 

RESURSE 

MATERIAL

E 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

7 min. 

✓ Se creează condiţiile optime pentru buna 

desfăşurare a activităţii propuse (spaţiu 

educaţional, materiale didactice, climat 

psihoafectiv). 

✓ Întâlnirea de dimineaţă-se realizează 

salutul şi prezenţa elevilor. 

✓ Mesajul motivaţional şi de conectare al 

zilei: ,,Azi suntem activi, azi suntem cuminţi, azi 

suntem fericiţi, azi suntem prieteni! Azi va fi o zi 

deosebită!”  

ANEXA 1 ,,O zi minunată e atunci când ești 

Înconjurat de prieteni!” 

Instructajul 

verbal 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Materiale 

necesare 

activităţii 

 

 

 

 

Mesajul zilei 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

2. 

 

Captarea 

atenţiei 

5 min. 

✓ Ştirea zilei: Prezenţa la activitate a musafirului, 

căruia îi spunem Bun venit! 

✓ Ursuleţul Tedi este prietenul nostru, este 

alături de noi şi ne îmbrăţişează, în această zi de 

sărbătoare. Tedi a dorit ca azi să ne pregătească si 

el nişte surprize, nu numai noi să-i pregătim lui.  

 ANEXA 2 ,, Prietenii adevăraţi sunt cei care te 

îmbrăţișează atunci când ești trist, dar și 

atunci când ești vesel!” 

 

Conversaţia 

 

Mascota TEDI   

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

 

3. 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

3 min. 

 

✓ Copiii ghicesc răspunsul la ghicitoare şi 

astfel descoperă despre ce vom vorbi în această 

oră. 

✓ Ghicitoare: 

,,N-o poţi cumpăra sau vinde, 

Nici în mână n-o poţi prinde. 

Dar o poţi lua cu tine, 

Să te ai cu lumea bine. 

                      (Prietenia) 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicaţi

a 

 

 

 

 

 

Ghicitoarea 

despre 

prietenie 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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4. 

Recapitularea 

cunoştinţelor 

prin joc 

20min. 

 

 

Cea mai plăcută activitate a voastră pe care o 

desfăşuraţi împreună cu prietenii este JOCUL. 

Azi, Clasa Steluţelor Prietene se vor juca 

călătorind în cât mai multe ţinuturi ale 

cunoaşterii. Tedi vrea ca voi, prietenii lui sa vă 

aflaţi în constelaţia celor politicoşi, văzând câte 

lucruri ştiţi voi despre prietenie, respect, altruism. 

Însă, pentru a ajunge acolo, mai aveţi de trecut 

nişte probe, probe –joc. Sunteţi curioşi? Pregătiţi?       

START! 

Proba 1. Joc didactic: ,,Lanţul Prieteniei” 

Copiii stau în cerc şi se învârt cântând. La semnalul 

STOP se opresc şi cel care-şi aude numele spune 

un nume de-al unui prieten din clasă si o activitate, 

pe care o desfăşoară împreună sau o 

caracteristică/însuşire a prieteniei lor. 

https://www.youtube.com/watch?v=OuGlFH6_

8hA  - Cântecul prieteniei 

 

Proba 2. Joc didactic pe grupe: -surpriza 

pregătită de către ursuleţ 

,,Completează cadranele prieteniei”ANEXA 3 

Se lucrează diferenţiat- copiii cu CES- ANEXA 4 

Se explică regulile jocului ,,Completează 

cadranele călătorind în lumea poveştilor şi în 

lumea numerelor!” 

Grupa care are nevoie de ajutor, îl va primi. 

Fiecare grupă va prezenta sarcinile rezolvate. 

   

Proba 3. Jocul didactic: ,,Pizza prieteniei”- 

călătorim pe tărâmul gastronomiei 

Se explică regulile jocului: Copilaşii se vor aşeza 

unul în spatele celuilalt si vor pregăti pizza pe 

spatele colegului din faţa sa. Vor pune pe pizza 

toate ingredientele pe care le doresc: şuncă, 

 

Brainstorming

-ul 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

Conversația 

Metoda 

cadranele 

Jocul 

paharelor 

 

Turul galeriei 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

,,Facem 

pizza” 

 

 

 

 

 

 

 

calculator 

 

videoproie-

ctorul 

 

cântec youtube 

 

 

Fişe de lucru 

cu sarcini 

diferite ca si 

grad de 

dificultate 

 

carioci 

 

stiolou 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe- 2 

coloane 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

elevilor 

 

 

 

 

Evaluarea pe 

grupe 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

https://www.youtube.com/watch?v=OuGlFH6_8hA
https://www.youtube.com/watch?v=OuGlFH6_8hA


 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

455 
 

 

ANEXA  3                                                                                    Fişă de lucru 

caşcaval, porumb, ketchab, salam picant, ardei, 

măsline....Apoi o tăiem, mâncăm ¼ sau ½. 

 

5. 

 

Obţinerea 

performanţei 

şi asigurarea 

feed-back-ului 

5 min. 

Proba 4. Joc didactic ,,Roata aleatorie a 

prieteniei”- Răspunde cu DA sau NU!”- 

calătorim în lumea internetului 

https://wordwall.net/resource/30328395/despre-

prietenie-%c8%99i-respect-adev%c4%83rat-sau-

fals 

 

Jocul didactic 

 

 

Problemati-

zarea 

 

Aplicaţia 

Wordwall- 

Roata aleatorie 

Tabla 

interactivă 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

 

Observarea  

sistematică  

 

Analiza 

produselor 

 

6. 

 

Activitate 

recreativă 

        7min. 

 

Proba 5. ,,Prietenii dansului popular” călătorim 

în lumea obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti. 

Colaj de dansuri: românesc, maghiar, ţigănesc şi 

slovăcesc. 

https://youtu.be/DfkQwfRwjVg dansuri 

pupulare (în funcţie de timp) 

6. JOC-Cum ne simţim după această oră? 

Semaforul emoţiilor 

              -Care a fost ,,Minutul de aur” pentru 

voi? 

 

 

Exerciţiul 

 

Jocul popular 

Conversaţia 

Brainstorming

-ul 

 

Colaj video cu 

dansuri 

populare 

 

Semaforul 

emoţiilor 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

7. 

 

Încheierea şi 

evaluarea 

activităţii 

3 min. 

Se primeşte recompensa de la ursuleţ-  steluţe 

autocolante şi bomboane mentolate. 

Elevii îşi vor scrie numele pe steluţe şi le vor lipi 

pe planşa ,,Constelaţia celor politicoşi”, dacă au 

parcurs toate probele. 

Se fac aprecieri privind participarea elevilor la 

activitate.  

 

Conversația 

 

Steluţe 

autocolante 

Planşa 

Constelaţia 

celor politicoşi 

 

Frontal  

 

Aprecieri 

verbale 

https://wordwall.net/resource/30328395/despre-prietenie-%c8%99i-respect-adev%c4%83rat-sau-fals
https://wordwall.net/resource/30328395/despre-prietenie-%c8%99i-respect-adev%c4%83rat-sau-fals
https://wordwall.net/resource/30328395/despre-prietenie-%c8%99i-respect-adev%c4%83rat-sau-fals
https://youtu.be/DfkQwfRwjVg
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Potriviţi cuvintele pentru a forma un enunţ: 

 

la  Prietenul cunoaşte  se  nevoie  adevărat 

 

 

 

 

 ------------------------------------      -----------------------------   ------- 

 

 

-------------------------   ---------    --------------------------------------- . 

 

 

Jocul didactic: ,,Dansul paharelor prietene” 

Apoi scrieţi pe spţiul de mai jos, cel mai mic număr şi cel mai mare 

număr care se află pe pahare. 

 

 

 

 

--------------------------- 

 

 

--------------------------- 

Uneşte cuvântul  îngroşat cu afirmaţiile potrivite: 

 

 

                                               se încurajează reciproc. 

                                                         

                                               îşi vorbesc urât. 

 

                                              se ajută unii pe alţii. 

 

 se joacă împreună. 

PRIETENII 

 se ameninţă unii pe ceilalţi. 

Colorează caseta corespunzătoare imaginii care indică o relaţie de 

prietenie: 
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                                              îşi respectă promisiunile. 
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ANEXA 4 Fişă de lucru  Copii cu CES 

Citeşte enunţul şi scrie în casetă numărul cuvintelor: 

 

 

 

Eu  am  prieteni  în  clasă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jocul didactic: ,,Dansul paharelor prietene” 

Apoi scrieţi pe spaţiul de mai jos, cel mai mic număr şi cel mai 

mare număr care se află pe pahare. 

 

 

--------------------------- 

 

 

          --------------------------- 
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Colorează ursuleţul pe care îl doreşti ca şi prieten: 

 

 

 

 

 

 

Colorează caseta corespunzătoare imaginii care indică o relaţie de 

prietenie: 
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PROGRAMUL ZILEI 

 

GRĂDINIȚA: Grădiniţa cu PP. „Elefănţelul Curios” Sibiu 

EDUCATOARE: Şioneanu Simona-Anca 

GRUPA: Mijlocie „Albinuţe” 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

PROIECTUL: „Pe aripi de primăvară” 

SUBTEMA: ”În grădina primăverii” 

TEMA ZILEI: „Legumele ne sunt prietene” 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:  

 Întâlnirea de dimineaţă : „Bună dimineaţa albinuţe!” 

Rutine: „Sunt oaspete bun” 

Tranziţii: „Luaţi seama bine!” 

                „Ne învârtim!” 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:  :  

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: „Jocul silabelor” – joc didactic 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA II):  

Joc distractiv – „În grădina de legume”  

BIBLIOGRAFIE :  

Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

- ***, Metoda  proiectelor la vârstele timpurii, Ed. Miniped, Bucuresti, 2002; 

- ***, Activitatea integrată din Grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

Preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008; 

PROIECT DIDACTIC        

 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P „Elefănțelul Curios” Sibiu 

Educatoare: Șioneanu Simona-Anca 

Grupa: mijlocie B 

Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Proiectul: „Pe aripi de primăvară” 

Tema săptămânii: „În grădina primăverii” 
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Tema activității: „Jocul silabelor” 

Tipul activității: consolidare 

Domeniul experiențial:Limbă și comunicare 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Scop:Consolidarea capacității de diferențiere perceptiv-fonematică a grupurilor de sunete (silaba). 

Dimensiuni ale dezvoltării: Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute 

Comportamente vizate: Discriminează /diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete, și asociază 

sunete cu litere. 

Obiective operaționale: 

O1  -să denumească corect imaginile primite sau prezentate de educatoare; 

O2 -să despartă corect cuvintele în silabe; 

O3 -să identifice silaba inițială dintr-un cuvânt; 

O4 -să precizeze cuvinte care încep cu aceeași silabă. 

O5 -să formuleze propoziții utilizând cuvântul dat. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, jocul, exercițiul; 

Mijloace didactice: plicuri, cutii cu surprize, jetoane, fișă de lucru cu imagini, bagheta, bulinuțe 

Metode de evaluare: evaluare orală (apreciere verbală), observarea sistematică 

Forme de organizare:frontal, individual 

Durata: 20-25 minute 

Sarcina didactică: Precizarea numărului de silabe care alcătuiesc cuvântul ilustrat în imagine. 

Regulile jocului: Din cutiuța cu surprize voi lua un plic  în care se află o imagine. Copilul la care s-a 

oprit plicul  privește imaginea, o arată colegilor, o denumește, desparte cuvântul în silabe, precizează 

numărul de silabe. 

Dacă răspunsul este corect vom putea descoperi și celelalte surprize pregătite de Zâna Primăvară.Jocul 

continuă până la epuizarea plicurilor cu imagini (jetoane).Pentru complicarea jocului voi cere copiilor 

să identifice prima silabă a cuvântului, apoi să dea exemple de alte cuvinte care încep cu aceeaşi silabă 

şi apoi să formuleze propoziţii cu noile cuvinte (variantele II şi III). 

Elemente de joc:surpriza,  întrecerea, ,mişcarea, mânuirea materialului,  aplauzele. 

Material bibliografic: 

- Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

- ***, Metoda  proiectelor la vârstele timpurii, Ed. Miniped, Bucuresti, 2002; 

- ***, Activitatea integrată din Grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

Preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008; 
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Etapele lecției 

Ob  

Conținutul instructiv-educativ 

Strategii didactice  

Evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma 

de 

organiz

are 

1.Moment 

organizatoric 

 Se vor asigura condoțiile necesare 

pentru buna desfăşurare a activităţii: 

- aerisirea salii de grupă 

- amenajarea spațiului de desfășurare 

a activității 

-pregătirea materialului demonstrativ 

și distributiv 

- introducerea copiilor în sala de 

grupă 

 

Conversația 

  

Frontal 

 

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 

2.Captarea 

atenției 

  

Se va realiza direct prin sosirea 

surprizei de la Zâna Primăvara, și 

anume  cutiuțele cu surprize,  în care 

se află jetoane cu imagini și plicuri 

colorate. 

 

 

Conversația 

Cutii cu 

surprize 

Jetoane cu 

imagini 

Plicuri 

colorate 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Se anunță tema zilei și titlul jocului : 

„Jocul silabelor”. 

Se anunță obiectivele activității într-

un mod accesibil copiilor: vom 

despărți în silabe cuvintele 

 

Conversația 

 

  

Frontal 

 

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 

4.Dirijarea 

consolidării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va desfășura jocul didactic :„Jocul 

silabelor” 

1.Explicarea și demonstrarea 

regulilor de joc: 

Din cutiuța cu surprize voi lua un 

plic  în care se află o imagine. Plicul 

va trece de la un copil la altul până 

când cu bagheta magică, voi spune 

„stop”. Copilul la care s-a oprit plicul  

privește imaginea, o arată colegilor, 

o denumește, desparte cuvântul în 

silabe și precizează numărul de 

silabe. 

Dacă răspunsul este corect vom 

putea descoperi și celălalte surprize 

pregătite de Zâna Primăvară. 

Executarea jocului de probă 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

jocul 

 

 

 

 

Demonstrați

a 

    Exerciţiul 

 

 

 

Cutii cu 

surprize 

 

Jetoane cu 

imagini 

 

Plicuri 

colorate 

 

 

 

Cutiuța cu 

surprize 

                  

  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 
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5.Obținerea 

performanței 

Înaintea fiecărei variante de joc, se 

realizează jocul de probă.Este invitat 

un copil care descoperă surpriza de la 

Zâna Primăvară. În pliculeț 

descoperă o imagine. Copilul trebuie 

să denumească imaginea primită în 

dar, să despartă cuvântul în silabe, să 

precizeze numărul de silabe. 

 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului 

Varianta I 

După ce copiii au înţeles regulile 

jocului se trece la executarea jocului 

propriu-zis. Răspunsurile corecte ale 

copiilor vor fi recompensate cu 

aplauze. 

Plicul va trece de la un copil la altul 

până când cu bagheta magică voi 

spune „stop”. Copilul la care s-a 

oprit plicul, scoate imaginea din plic, 

o privește, o arată colegilor, o 

denumește, desparte cuvântul în 

silabe și precizează numărul de 

silabe. 

Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi 

să răspundă cât mai mulți copii. 

Varianta II 

Va veni în față câte un copil care va 

găsi în cea de a doua cutie cu 

surprize câteva jetoane, va alege unul 

fără să  privească în cutie, va denumi 

imaginea de pe jeton, desparte 

cuvântul în silabe, și identifică prima  

silabă a cuvântului.  

 Cer copiilor sa dea exemple de 

cuvinte care încep cu aceeași silabă, 

apoi trebuie să formuleze câte o 

propoziţie cu aceste cuvinte. 

 

Varianta III (complicarea jocului) 

Copiii sunt invitați la măsuțe. Se 

descoperă fișele primite de la Zâna 

Primăvară. Ei vor avea ca sarcină să 

denumească imaginile, să despartă 

 

Jocul 

 

 

 

 

   Explicaţia 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Plicuri 

colorate 

 

 

Diverse 

imagini 

 

 

 

Jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru 

(Anexa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individ

ual 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

preșcolarilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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cuvintele în silabe şi apoi să 

reprezinte grafic numărul de silabe în 

casetele de sub fiecare imagine. 

(ANEXA 1). 

Copiii vor lucra individual, iar cei 

care întâmpină dificultăți în 

realizarea sarcinii vor fi ajutați. 

6. Evaluarea 

activității 

 Se realizează evaluarea activității 

tuturor copiilor. 

 Conversați

a 

Frontal Aprecieri 

verbale 

7.Încheierea 

activității 

 La sfârşitul activităţii voi face 

aprecieri generale şi individuale 

asupra modului în care s-a desfăşurat 

activitatea. Fiecare copil primeste 

câte o bulinuță zâmbitoare. 

Conversația Bulinuțe Frontal Aprecieri 

verbale 
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\ 

  ANEXA 1                                                                                                                   Nume: 

                                                                                                                          Data: 

 

Fișă de lucru 

 

Denumește imaginile de mai jos. Desparte în silabe cuvintele. Reprezintă grafic silabele. 
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PROIECT  DIDACTIC 

                                                                                              HUȚAN SIMONA GIORGIANA 

                                ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ADUNAȚII COPĂCENI, GIURGIU 

 

 

 

DATA:  

CLASA: a III-a 

UNITATEA ŞCOLARĂ: 

ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii 

DISCIPLINELE: Arte vizuale și abilități practice/Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Activităţi cu materiale sintetice- Hârtia 

SUBIECTUL: ,, Cadou pentru mama” 

TIPUL LECŢIEI: mixt 

SCOPUL LECŢIEI: Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru învăţate 

(decupare după contur, lipire, îndoire, asamblare) cu diverse materiale şi ustensile în 

realizarea unui produs 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1:– să recunoască materialele folosite pentru realizarea lucrării; 

O2: – să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale necesare; 

O3: – să se familiarizeze cu tehnicile de lucru specifice obţinerii produsului;  

O4: – să  decupeze corect după contur elementele componente ale lucrării, pentru a putea 

definitiva produsul; 

 O5: –  să asambleze corect şi estetic părţile componente ale tabloului, respectând etapele de  

lucru stabilite; 

O6:  – să  aprecieze corect lucrările realizate de ceilalţi colegi după  criteriile stabilite. 

           STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, brainstorming,  

exerciţiul individual, turul galeriei. 

Mijloace didactice: hârtie colorată, foarfece, lipici, şnur de mărţişor, șabloane, carton colorat. 

c) Forme de organizare: frontal, individual; 

      RESURSE UMANE:   elevii clasei 

      RESURSE TEMPORALE: 50 min 

      MATERIAL BIBLIOGRAFIC 

        Goran Gabriela - ,,Frumosul şi utilul în ochii copilului”- Abilităţi practice, caiet pentru 

clasa  a III-a , Editura CD Press, Bucureşti, 2006 

        Lucian Stan, Ileana Stan - Abilităţi practice- Ghid metodologic privind proiectarea şi 

desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare (cl.I-IV), , Ed. Aramis, Bucureşti, 2003 
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 Secvenţele 

     lecţiei 

Ob. 

Op. 

Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică  

  Evaluare 

 
Metode şi procedee 

     didactice 

Mijloace 

didactice 

Forme de  

organizare 

Moment  

organizatoric 

       1’  

 

 

Captarea 

atenţiei 

    15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea climatului propice desfăşurării 

lecţiei şi pregătirea materialelor necesare 

începerii orei. 

 

 

Se vor citi câteva ghicitori despre mama. 

Cel mai frumos şi scump cuvânt 

Ce-l zice omul pe pământ 

Este............................. 

 

Şi e aşa de preţuit  

Din buze de copil ieşit 

E............................. 

 

Şi-n ochii de copil citeşti 

Şi-n sufletu-i senin găseşti 

Tot.......................... 

  

Se poartă discuţii referitoare la cuvântul mama.( 

Ce reprezintă ea pentru voi? Cum le arătăm noi 

dragostea pentru ele?) 

Elevii vor recita poezii despre anotimpul 

primăvara și poezii dedicate mamei 

 

Conversaţia 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare  

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza  

răspunsurilor 
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temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

    2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

 

 

 

-  Se anunţă tema lecţiei „Cadou pentru mama” 

cu prilejul zilei de 8 Martie şi ulterior obiectivele 

urmărite în realizarea lucrărilor. 

 

 

Se dau indicații referitoare la modul de realizare 

al felicitărilor și la munca în echipă pentru 

realizarea celor mai reușite lucrări. 

 

 

Li se cere elevilor să identifice materialele pe 

care le au pe bancă.Se va prezinta elevilor 

lucrarea model şi împreună cu aceştia se 

identifică materialele din care sunt alcătuite, 

precum şi principalele tehnici de lucru.Se explică 

modul de execuţie al lucrărilor. 

OP-Beneficiind de indicațiile doamnei 

învățătoare, elevii vor realiza lucrările, folosind  

corect tehnicile de lucru  (conturare, decupare 

după contur, lipire, îndoire) şi vor lucra curat și 

îngrijit în circa 20 minute. Pe măsură ce 

lucrările sunt gata, acestea se vor aşeza în faţa 

clasei, obţinându-se o mică expoziţie.(Anexa 1) 

 

 

Se evaluează şi autoevaluează lucrările, după 

criteriile stabilite:  

 

Conversaţia 

 

  

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Observaţia 

dirijată 

Explicaţia  

Demonstraţia 

Instructajul 

 

 

Munca independentă 

Explicaţia 

Conversaţia 

Activitate practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coli,  

cerculeţe  

din carton  

colorat, 

șnururi, 

șabloane,  

lipici,  

foarfece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

Activitate  

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate  

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta- 

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta- 
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Asigurarea  

retenţiei şi a 

transferului 

8’ 

 

 

 

Evaluarea şi 

aprecieri  

finale 

4’ 

 

O6 

Respectarea tehnicii de lucru; 

Corectitudinea execuţiei (a decupării, a plierii, 

asamblării, lipirii); 

Acurateţea şi originalitatea lucrării; 

Gradul de finalizare. 

 

Se fac aprecieri finale individuale şi colective în 

legătură cu participarea în cadrul grupului 

pentru realizarea lucrării. 

 

 

 

Conversaţia 

 

  

Turul galeriei 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsele 

finite 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

mentului 

elevilor 

 

 

Analiza 

Evaluarea 

 

Autoevaluarea 

 

 

Aprecieri 

verbale 

                                                                        

 

Descriptori de performanţă 

Capacitatea: Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 

Tema: Cadou pentru mama 

 

                                           FB 

 

                                                B 

Realizează lucrările fără ajutor. 

 

Realizează lucrările fără ajutor,doar cu explicaţii suplimentare. 

Îmbină corespunzător  părţile componenete. Îmbină corespunzător  părţile componenete, cu ajutor. 
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Decupează corect, după contur. 

 

Decupează  după contur, cu unele imperfecţiuni. 

Finalizează lucrările corect. 

 

Finalizează lucrările cu unele imperfecţiuni. 

Lucrează în armonie. Lucrează, în unele momente, în dezacord. 
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  ANEXA 1          
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Manolachi Doina 

Școala Gimnazială ”Elena Cuza”/ Şcoala Gimnazială ” Constantin Motaș”, județul Vaslui 

 

Data: 07 februarie 2022 

Clasa: a V-a  

Aria curricularǎ: Matematicǎ şi Științe ale Naturii 

Disciplina: Biologie 

Unitarea de ȋnvǎţare: Grupe de viețuitoare 

Subiectul lecţiei: Grupele de viețuitoare din cele 5 Regnuri 

Tipul lecţiei: mixtă (verificarea cunoștințelor anterioare și însușirea de noi cunoștințe) 

Scopul: fixarea și sistematizarea cunoștințelor despre organizarea lumii vii în cele 5 regnuri 

Timp de lucru : 50 minute 

Competenţe generale: 

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode 

științifice; 

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale; 

3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității; 

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții; 

Competenţe specifice: 

1.1. Extragerea informațiilor din texte, filme, desene, scheme, ca surse pentru identificarea 

caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenómene; 

1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date; 

2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan dat; 

2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă; 

3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii; 

4.1. Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană; 

4.2. Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului comportament asupra mediului 

înconjurător; 

Competențe derivate / Obiective operaţionale:  

CD1:Să definească termenii specifici clasificării viețuitoarelor în lumea științelor biologice pe baza 

fișelor de lucru prezentate; 

CD2:Să descrie criteriile după care se face clasificarea viețuitoarelor; 

CD3:Să evidențieze caracterele comune și de evoluție ale grupelor de viețuitoare pe baza 

observațiilor structurale și comportamentale ale acestora; 

CD4:Să explice importanța cunoașterii acestei clasificări cu aplicabilitate în viața cotidiană; 

CD5: Să evidențieze consecințele activităților umane și ale propriului comportament asupra 

celorlalte grupe de viețuitoare și mediului în care acestea supraviețuiesc; 

Resurse  

I. Metodologice 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul, observaţia, munca independentǎ,; 
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Mijloace de învăţământ: foi post-it, instrumente de scris, fişe de lucru,videoproiector, 

calculator,lucru pe platforma classroom.manual digital,fișa de evaluare,fișa de autoevaluare-3-2-1. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

II. Forme şi tehnici de evaluare:  

Observarea sistematicǎ, secvența de autoevaluare prin tehnica 3-2-1, fișa de evaluare scris/online,Joc 

de rol  ”Cine sunt eu?”; 

III. Bibliografie: 

Costică, Naela,Metodica predării biologiei, Editura Graphys,Iași, 2008; 

Stătescu,Rozalia și colab., Manualul de biologie, clasa a V-a ,Editura Intuitext,2017; 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/27-Biologie.pdf 

https://prezi.com/azljo_ekds_f/secventa-de-evaluare-tehnica-3-2-1/ 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Biologie/Intuitext/# 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Biologie/Art/#book/00 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Biologie/EDP/ 

 Săsăran, Mariana și colab.,,Integrarea resurselor digitale la orele de biologie,2020; 

SCENARIU DIDACTIC 

 

 

Etapele 

lecţiei 

 

 

Conţinut informativ 

Strategii didactice 

Metode Mijloace 

1.Moment 

organizatoric 

(1 min) 

Se asigură condiţiile organizatorice şi psihologice necesare 

desfăşurării în bune condiţii a orei. 

 Rechizitele 

elevilor 

2. Captarea 

atenţiei 

(3min) 

Fiecare copil primește câte un post-it care are o variantă a unui 

joc de rol denumit: ”Cine sunt eu?”. Varianta post-iturilor pe 

care este scrisă întrebarea prin care trebuie să  simuleze că ar 

putea fi o specie de plantă sau animal din zona Deltei Dunării, 

facilitează  însușirea unor exemple din biocenoza și biotopul 

biomului învățat. Elevii își țin post-itul  la vedere. 

Observaţia 

Conversaţia 

 

 

 

Post-ituri cu 

jocul de rol 

3. Verificarea 

cunoștințelor la 

lecția 

anterioară 

(6 min.) 

Delta Dunării – Rezervație Naturală a Biosferei 

Elevii primesc întrebările acestui joc și își prezintă rolul în 

cadrul biomului Delta Dunării. 

La videoproiector se află fișa cu jocul de rol ”Cine sunt eu?” 

 

Conversația 

Demonstrația 

Fișa de lucru 

cu jocul de 

rol ”Cine sunt 

eu?” 

4. Anunţarea 

subiectului 

lecţiei noi şi a 

obiectivelor 

urmǎrite 

(3 min) 

  Elevii sunt anunţaţi cǎ pe parcursul acestei ore vor face o 

expediţie ȋn lumea vie, expediţie ȋn care trebuie sǎ-şi foloseascǎ 

toate cunoştinţele acumulate despre principalele regnuri. 

  Pentru a putea pleca ȋn aceastǎ expediţie, trebuie sǎ ne 

ȋmbarcǎm pe Arca lui Noe. Deoarece nu avem loc toți, arca va 

face mai multe drumuri și ne vom îmbarca pe rând ȋn funcţie de 

cartonaşul primit. Cei care se îmbarcă, se află pe cele 5 rânduri 

de bănci ale clasei. 

Explicaţia Prezentare 

videoproiector

/slide-uri 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

474 
 

5. Dirijarea     

învățării 

(30 min) 

Vor fi solicitate, pe rând, categorii care reprezintă cele 5 regnuri 

de viețuitoare din lumea vie: 

1. cei din Regnul Monera 

2. cei din Regnul Protista 

3. cei din Regnul Fungi 

4. cei din Regnul Plante 

5. cei din Regnul Animale 

  Folosind aceastǎ clasificare, colectivul clasei a fost ȋmpǎrţit ȋn 

cinci grupe. 

Profesorul are prezentarea cu termenii specifici clasificării 

viețuitoarelor și caracteristicile celor 5 Regnuri. 

Se notează pe tablă și în caietele elevilor fiecare termen nou cu 

semnificația caracteristică: Taxonomie,Taxonomie vegetală și 

animală, regnul vegetal și animal, taxoni (niveluri în ierarhia 

unei clasificări), specia. 

 Elevii din fiecare Regn sunt atenți la prezentarea acestuia, 

după care se aplică Tehnica de evaluare a secvenței 3-2-1,cu 

funcție de autoevaluare și transmitere de feed-back. 

Elevii sunt rugaţi sǎ-şi ȋmpartǎ sarcinile de lucru ȋn cadrul 

perechilor. 

Fiecare echipă va avea o schemă cu reprezentanții regnului, pe 

care o vor expune în fața clasei. 

Profesorul dirijează elevii către aspectele observabile și 

definitorii pentru fiecare regn. De asemenea, pe baza 

informațiilor elevii vor putea să corecteze / completeze 

eventuale greșeli de prezentare.  

Conversaţia 

Jocul 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Cartonaşe cu 

unul din cele 5 

regnuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post-ituri de 3 

culori:galben, 

verde, roz 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

reprezentanții 

regnului 

6. Retenţia şi 

transferul 

cunoştinţelor 

(5 min) 

Fiecare elev va primi o fişǎ de evaluare online/scris : 

A. Precizati care enunțuri sunt adevărate ( A) sau false (F): 

(Fiecare răspuns valorează 1 punct) 

 

1. Flagelatele sunt organisme unicelulare și aparțin 

Regnului Protista. 

2. Angiospermele sunt plante care nu au sămânța închisă 

în fruct. 

3. Monocotiledonatele au sămânța alcătuită din două 

cotiledoane. 

4. Ciupecile sunt organisme autotrofe. 

5. Algele unicelulare și pluricelulare trăiesc în apele dulci, 

sărate sau medii umede și aparțin Regnului Protista. 

6. Mamiferele aparțin Regnului Animale pentru că se 

înmulțesc prin ouă. 

Munca 

independentǎ 

Fişa de 

evaluare 

online/scris 
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7. Sturionii sunt pești care produc icre negre și trăiesc în 

Marea Neagră. 

8. Cele mai răspândite specii pe Glob sunt artropodele,mai 

reprezentative fiind insectele. 

9. Scoicile sau midiile aparțin Regnului Animal și 

reprezintă grupa moluștelor. 

10. Spirulina este din grupa cianobacterii, trăiește în colonii 

macroscopice, este considerată un ”superaliment” și aparține 

Regnului Monera. 

7. Încheierea 

lecţiei 

(2 min) 

Se fac aprecieri generale si individuale cu privire la 

răspunsurile și comportamentul elevilor în timpul activității. 

 

Conversaţia  

Explicaţia 

 

Schema lecției pe tablă 

Grupele de viețuitoare din cele 5 regnuri 

I.Termeni specifici clasificării viețuitoarelor și recunoașterea după caracterele generale ale 

grupelor din care fac parte: 

-Taxonomie-ramura biologiei care se ocupă cu organizarea viețuitoarelor în ordinea apariției lor pe 

Pământ; 

-Taxoni sau niveluri ierarhice într-o clasificare: specie-gen-familie-ordin-clasă-încremngătură-regn; 

-Specie - grup de organisme care au caractere morfofuncționale comune și strămoși cu descendenți 

comuni; 

-Taxonomia vegetală-Regnul vegetal 

-Taxonomie animală-Regnul animal 

II. Regnurile grupelor de viețuitoare: 

1.Regnul Monera- bacterii și cianobacterii(spirulina) 

2.Regnul Protista- protozoare (euglena verde, amiba, parameciul),algele unicelulare și pluricelulare 

3.Regnul Fungi- mucegaiuri, drojdii, ciuperci  

4. Regnul Plante- gimnosperme și angiosperme(monocotiledonate și dicotiledonate) 

5.Regnul Animal- nevertebrate (spongieri, celenterate, viermi, moluște, echinoderme) și vertebrate 

(pești, amfibieni, reptile, păsări, mamifere, maimuțe) 

Tehnica de evaluare a secvenței 3-2-1 

Postituri de 3 culori diferite (galben, verde, roz) 

în perechi (colegi de bancă) 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa Şcolii Gimnaziale Nr. 129 

Prof.înv.preşcolar:             PANCIU EMILIA-MARIANA 

Grupa:              Mare 2 

Tema săptămânii:                  Mijloace de transport pe apă 

Categoria de activitate:         Activităţi liber alese 1 

Mijloace de realizare:            Centre de interes 

Joc de masă: „Puzzle cu mijloace de transport“ 

Construcţii: “Barca, şalupa” 

Artă : “ Colorează mijloacele de transport pe apă” 

 

Scopul:                   

                                               *stimularea imaginaţiei creatoare a copiilor în iniţierea şi desfăşurarea 

activităţii; 

                                                *implicarea în activitatea de grup; 

                                                *dezvoltarea spiritului de cooperare; 

 

 

Obiective operaţionale: 

să aleagă piesele de puzzle conform instrucţiunilor; 

să construiască din materialele disponibile barca şi şalupa; 

să coloreze mijloacele de transport pe apă; 

Metode şi proced conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

 

Material didactic:           piese de puzzle cu mijloace de transport pe uscat/apă, medalioane cu cifre, 

cuburi, lego, burete de bucătărie, beţişoare, triunghi din hârtie glasată, fişe, creioane colorate, 

calculator, recompense, etc. 

ETAPELE 

 ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL 

ACTIVITĂŢII 

STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUAREA 

1. Moment 

organizatoric 

Pentru buna desfăşurare 

a activităţii voi realiza: 

- aerisirea sălii de 

grupă; 

- aranjarea sectoarelor 

de lucru; 

- pregătirea şi 

distribuirea 

materialelor; 

 - conversaţia 

 

 

 

2. Captarea atenţiei Copii, pentru că voi 

sunteţi foarte cuminţi 

m-am gândit să vă 

pregătesc câteva 

surprize. Haideţi să 

vedem despre ce este 

vorba şi să ne jucăm 

împreună. 

 

conversaţia 
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3. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

Azi vom continua 

discuţia despre mijloace 

de transport pe apă. 

  Prezint copiilor 

surpriza: medalioane cu 

cifre şi le explic că 

fiecare copil va primi un 

astfel de medalion 

pentru a lucra la centrul 

care are pe masă cifra de 

pe medalionul lui. 

   Intuim materialele din 

fiecare sector  şi explic 

sarcina şi obiectivele 

urmărite: 

 

Sector JOC DE MASĂ: 

 

Se intuieşte materialul 

de lucru. 

Le voi spune să aleagă 

piesele de puzzle pentru 

a realiza un tablou cu 

mijloace de transport. 

  

 Sector 

CONSTRUCŢII: 

 

    În acest sector voi 

trebuie să construiţi cu 

ajutorul materialelor 

puse la dispoziţie barca 

şi şalupa. 

 

 

Sector ARTA: 

 

     Şi la acest sector se 

face intuirea 

materialului.  

 Le precizez că trebuie 

să coloreze mijloacele 

de transport care circulă 

pe apă.   

 

 

 

 

 

explicaţia 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - explicaţia 
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4.Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

   Cer copiilor să se 

împartă pe sectoare, îi 

îndrum şi eu.  

Le împart medalioanele 

cu cifra 

corespunzatoare 

sectorului ales. 

  Îndrum activitatea 

copiilor din fiecare 

sector. Ajut copiii care 

întâmpină dificultăţi în 

realizarea sarcinii.  

Reamintesc sarcinile şi 

intervin acolo unde 

constat că apar 

dificultăţi. 

 

 

  

 

conversaţia 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

5. Asigurarea retenţiei 

şi a transferului 

 

 

    

 Găsesc împreună cu 

copiii utilitate 

obiectelor obţinute. 

 

convorbirea 

problematizarea 

 

6. Evaluarea Împreună cu copiii voi 

face analiza lucrărilor. 

       -     conversaţia  

7. Încheierea 

activităţii 

Fac aprecieri 

individuale şi generale 

asupra modului de 

lucru şi asupra 

comportamentului 

copiilor.  

Copiii vor fi 

recompensaţi, după 

care ies din sala de 

grupă intonând cântecul 

“Barca”. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Profesor – Niţă-Dobrin Iulia 

Şcoala Gimnazială “Alexandru Davila” Piteşti, Argeş 

Data: 29.09.2021 

Clasa: a VIII-a  

Durata: 50 minute 

Loc de desfăşurare: Sala de sport 

 

Temele lecţiei: T.1. Alergare de viteză. Consolidarea pasului alergător de accelerare. 

                         T.2. Joc sportiv - Volei. Consolidarea pasei cu două mâini de sus. 

    Joc bilateral cu accent pe consolidarea pasei cu două mâini de sus. 

 

Metode: explicaţia,demonstraţia, conversaţia, exersarea, jocul. 

Materiale didactice: mingi, fluier, jaloane. 

 

Obiective Motrice: 

- Execută mişcarea conform modelului 

- Reacţionează promt la semnal  

- Coordonarea segmentelor faţă de corp 

Obiective Cognitive: 

- Respectă regulile şi indicaţiile date             

- Execută corect exerciţiile pregătitoare 

Obiective Afective: 

- Lucrează la execuţia proprie de reuşită 

- Învinge frica 

- Acceptă înfrângerea 

Obiective Sociale: 

- Ajută colegii 

- Colaborează cu coechipierii 
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Nr. 

Crt. 

Verigile lecţiei Conţinut-mijloace Dozare 

 

Formaţii 

 

Indicaţii 

metodice 

1. Organizarea 

colectivului de 

elevi  

2 min 

 

adunarea; 

alinierea; 

salutul; 

verificarea ţinutei; 

verificarea stării de 

sănătate; 

anunţarea temelor 

lecţiei; 

 

 

 1 x 

În linie pe un 

rând 

 

          

  

 

 

2. Pregătirea 

organismului 

pentru efort  

6 min 

 

 

 

mers normal; 

mers pe vârfuri cu 

braţele sus; 

joc de gleznă 

mers pe călcâie cu 

braţele la spate; 

alergare cu genunchii 

sus; 

mers cu rotări de braţe 

spre înainte; 

forfecarea picioarelor 

înainte, 

mers cu rotări de braţe 

spre înapoi; 

alergare cu pendularea 

gambelor înapoi; 

mers cu rotări de braţe 

alternativ spre înainte; 

alergare cu pas săltat 

mers cu rotări de braţe 

alternativ spre înapoi; 

alergare cu pas sărit 

1 l 

1 l 

 

1 d 

1 l 

 

1 d 

 

1 l 

 

1 d 

 

1 l 

 

1 d 

 

 

1 l 

 

 

1 d 

 

În coloană 

câte unul 
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mers cu o bătaie din 

palme sus, la fiecare 3 

paşi, 

alergare cu pas lateral 

cu faţa spre interior; 

mers cu o bataie din 

palme la fiecare 3  paşi 

alergare cu pas lateral 

cu faţa spre exterior; 

mers cu exerciţii de 

respiraţie; 

1 l 

 

 

1 d 

 

1 l 

 

 

1 d 

 

 

1 l 

 

 

     1 d 

 

 

     1 l 

3. Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

 

6 min 

Exerciţiul 1 

P.I stând depărtat cu 

palmele pe şolduri  

– rotări de cap stânga  

– rotări de cap dreapta 

Exerciţiul 2 

P.I stând depărtat, 

braţele pe lângă corp 

T1-8 rotări de braţe 

spre înainte simultan 

T1-8 rotări de braţe 

spre înapoi simultan 

Exerciţiul 3 

 

 

2x8 

timpi 

 

2x8 

timpi 

 

 

 

 

 

 

3x8 

timpi 

 

În coloană de 

gimnastică 

câte 5 

 

 

 

 

 

 

 

Trunchiul drept, 

capul sus, 

picioarele şi 

braţele bine 

întinse 
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P.I stând depărtat, 

braţele îndoite la 

nivelul pieptului 

T.1-2 extensie cu 

arcuire a braţelor 

îndoite (plan orizontal) 

T.3-4 extensie cu 

arcuire a braţelor 

întinse (plan orizontal) 

T 5-8, se repetă 

Exerciţiul 4 

P.I stând depărtat, 

braţul stâng sus, 

dreptul pe lângă 

trunchi 

T1-2 extensia braţelor 

cu arcuire  

T3-4 braţul drept sus, 

stângul pe langă 

trunchi, extensie de 

braţe cu arcuire 

T 5-8, se repetă 

Exerciţiul 5  

P.I stând depărtat cu 

braţele la ceafă, prinse 

la nivelul palmelor 

T.1-2 răsucirea 

trunchiului spre stânga 

cu arcuire 

T.3-4 răsucirea  

trunchiului spre 

dreapta cu arcuire,  

T 5-8, se repetă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8 

timpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8 

timpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8 

timpi 

Spatele drept, 

‘trag de brate 

spre înapoi’ 

 

 

 

 

 

 

Spatele drept, 

capul sus, 

privirea înainte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picioarele bine 

întinse, contactul 

cu solul pe toată 

talpa, bine fixată 

pe sol. 
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Exerciţiul 6 

P.I stând departat, 

palmele pe şolduri 

T.1-2 îndoirea 

trunchiului cu arcuire 

spre stânga 

T.2-4 îndoirea 

trunchiului cu arcuire 

spre dreapta 

T 5-8, se repetă 

Exerciţiul 7 

P.I. stând cu picioarele 

apropiate, braţele sus 

întinse  

T.1-2 extensie de 

trunchi cu arcuire 

T.3-4 îndoirea 

trunchiului cu arcuire 

spre înainte 

T 5-8, se repetă 

Exerciţiul 8 

P.I. stând apropiat, 

braţele pe lângă 

trunchi 

T.1 fandarea piciorului 

stâng lateral, 

concomitent cu 

ducerea braţelor 

întinse spre înainte 

T.2 revenire în poziţia 

iniţială 

T.3 fandarea piciorului 

drept lateral, 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8 

timpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8 

timpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genunchii bine 

întinşi, trunchiul 

îndoit, nu aplecat 

spre înainte 
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concomitent cu 

ducerea bratelor 

întinse spre înainte 

T.4 revenire în poziţia 

iniţială 

T 5-8, se repetă 

Exerciţiul 9  

- sărturi cu depărtarea 

şi apropierea 

picioarelor şi bătaie 

din palme, odată sus, 

odată la spate. 

 

 

 

 

2x8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alergare de viteză 

 

Consolidarea  

pasului alergător 

de accelerare 

 

14 min 

      

 

 

 

 

 

 

 - alergare cu joc de 

gleznă pe distanţa de 

20m în tempo ¾ , 4/4. 

- alergare cu genunchii 

sus executată rapid şi 

trecere în alergare 

accelerata 20m. 

- alergare cu cresterea 

progresivă a tempoului 

pe distanţa de 20m,  

 

- lansări de la start, la 

diferiţi stimuli, cu 

menţinerea accelerării 

pe distanţa de 15 m 

  

-,,Ultimul hotărăşte’’. 

Colectivul este 

împărţit pe echipe, 

elevii fiind dispuşi în 

şir pe câte un culuar. 

3x 

 

 

3x  

 

 

 

5x  

 

 

 

5x  

 

 

 

 

5x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

distribuiţi pe 

grupe de câte 

6, înapoia 

liniei de 

poartă a 

terenului de 

handbal. 

Se lucrează 

pe 15-20m, 

de acolo se 

Contactul cu 

solul este suplu, 

dinamic, rapid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La întoarcere, 

mers însoţit de 

mişcări pt 

respiraţie şi 

relaxare 

musculară 
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La semnal sonor 

echipele aleargă până 

la un reper aflat la 20m 

distanţă. Câştigă 

echipa al cărui ultim 

component trece linia 

de sosire cel mai 

devreme. 

întorc în 

coloană câte 

unul pe 

marginea 

terenului şi 

îşi reiau 

locurile în 

linie. 
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5 Consolidarea 

pasei cu două 

mâini de sus 

 

Joc bilateral cu 

accent pe 

consolidarea pasei 

cu două mâini de 

sus 

 

18 min. 

 

-pase în doi faţă în 

faţă, la distanţă de 3 m 

 

- pasarea mingei 

oferită de partener, 

odată cu ridicarea de 

pe banca de gimnastică 

 

 

 

-pasa în 3 

 

Joc bilateral cu accent 

pe consolidarea pasei 

cu două mâini de sus. 

 

 

 

 

 

 20 x 

 

 

20 x 

 

 

 

 

 

 

20 x 

 

10 min 

-câte doi faţă 

în faţă 

 

-câte doi faţă 

în faţă, unul 

în picioare, 

altul sezând 

pe banca de 

gimnastică 

 

- în triunghi 

 

Pasele se dau la 

nivelul pieptului 

Picioarele 

depărtate 

la lăţimea 

umerilor, 

genunchii îndoiţi. 

Poziţie medie. 

Degetele 

depărtate, uşor 

flexate, palma în 

formă de căuş. 

Privirea 

urmăreşte 

mingea. 

Când mingea 

părăseşte 

degetele, 

mişcarea braţelor 

continuă după 

minge. 

6 Revenirea 

organismului după 

efort 

2 min 

Mers de voie  

Exerciţii de respiraţie 

şi relaxare musculară 

din mers. 

 1 l În coloană 

câte unul 

     

 

7 Încheierea 

organizată a 

lecţiei.  

Concluzii şi 

aprecieri. 

2 min 

Aprecieri  şi 

recomandări privind 

comportamentul şi 

progresul în lecţie. 

Trimitere către 

următoarea lecţie. 

Salutul. 

 În linie pe un 

rând. 
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PROIECT DIDACTIC (PLAN DE LECȚIE) 

 

                                                   PROF. NIȚĂ MIHAELA 

                                                                         Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,, Pitești 

 

Clasa a V- a F 

Data: 12.03.2022 

Efectiv: 24 elevi (12 fete,12 băieți) 

Loc de desfășurare: sala de sport (9m/18m) 

Materiale: 6 mingi baschet, 6 jaloane, 6 panouri, 4 bețe de ștafetă 

 

UNITATE DE ÎNVĂȚARE - TEMA : 

1.Calitatea motrică viteza– Dezvoltarea vitezei de reacție la stimuli sonori și vizuali ; 

 

UNITATE DE ÎNVĂȚARE – TEMA : 

2. BASCHET - Dribling, oprire într-un timp, aruncare la coș cu o mână, consolidare. 

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

1.1. Recunoaşterea principalelor aspecte ale stării generale de sănătate  

2.1. Recunoaşterea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase 

2.3. Recunoaştereaexerciţiilor simple pentru dezvoltareacalităţilor motrice de bază; 

2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple – specifice disciplinelor sportive 

studiate 

3.3. Manifestarea atitudinii de respect faţă de partenerii şi adversarii din întrecere 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

Obiective motrice : 

O1.Să execute plecări  rapide din diferite poziții. 

O2.Să înscrie 5 din 10 coșuri,  folosind  aruncarea la coș cu o mână precedata de oprirea într-un timp: 

Obiective cognitive : 

O3.Să enumere procedeele tehnice din structură. 

O4.Să enunțe două reguli de bază ale  jocului de baschet. 

Obiective  socio- afective: 

O5.Să îşiîncurajeze colegii. 

O6.Să îşi felicite adversarii în condiţii de înfrângere 

Verigi și 

durata 
Conținut Dozare 

Formații de 

lucru și indicatii 

metodice 

Metode de 

evaluare 
Obs 

1.Organizarea  

colectivului de 

elevi 

(3 min) 

-Adunarea,alinierea 

- Salutul 

-Verificarea echipamentului şi 

stării de sănătate 

-Anunţarea temelor lecţiei 

30 ” 

 

30” 

30” 

30” 

 

În unghi  

            ooooo 

                      o 

                      o 
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- Joc de atenție ” Comanda 

inversă” 

 

1 min 

  x                  o 

                      o 

2.Pregătirea  

organimului 

pentru efort 

(8 min) 

-Mers pe vărfuri cu braţele sus 

-Mers pe călcâie cu mâinile la 

spate 

-Alergare uşoară 

-Mers 

-Alergare cu joc de glezne 

- Mers 

-Alergare cu genunchii sus  

- Mers 

-Alergare cu pendularea 

gambelor inapoi 

-Mers 

-Alergare cu pendularea 

gambelor înainte 

-Mers 

-Alergare cu pas saltat 

-Mers 

-Alergare accelerata 

-Din alergare uşoară joc de 

atenţie: la  un fluier- sărituri ca 

mingea, la două-ghemuit, la trei 

–așezat 

 

-Mers în cadență (intrare în 

coloana de gimnastica) 

 

1L 

 

1L 

 

1 tură 

1l 

1D 

1l 

1D 

1l 

1D 

 

1L 

 

1D 

 

1l 

1D 

1l 

1D 

 

 

2’ 

 

1l+1L 

 

 

 

 

În coloana câte 

unu 

      o 

      o 

      o     

      o 

 

 

Dupa diagonala se 

schimba sensul 

*revenirea la 

coada sirului se 

va face in mers cu 

miscari de 

respiratie 

  

3.Influentarea 

selectiva a 

aparatului 

locomotor  

(9 min) 

 

 

 

Formarea coloanei de 

gimnastică din mers 

Exerciţiul 1 

P.I- Stând depărtat, palmele pe 

şolduri 

T1-2-aplecarea capului înainte 

cu arcuire 

T3-4-extensia capului cu arcuire 

Exerciţiul 2 

P.I- Stând depărtat, palmele pe 

şolduri 

T1-4-rotarea capului spre 

dreapta 

T5-8-rotarea capului spre stânga 

 

 

 

 

4 x 8T 

 

 

 

 

 

 

4 x 8T 

 

 

 

 

 

 

Coloana de 

gimnastica cate 4 

 

 

o o o o 

o o o o 

o o o o  

 o o o o 

x 
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Exerciţiul 3 

P.I- Stând depărtat braţele 

indoite la nivelul pieptului 

T1-2- îndoirea braţelor la piept 

cu arcuire 

T3-4-extensia braţelor cu 

arcuire 

T5-6- îndoirea braţelor la piept 

cu arcuire 

T7-8- extensia braţelor cu 

arcuire 

Exerciţiul 4 

P.I- Stând depărtat 

T1-4-rotarea braţelor alternativ 

înainte 

T5-8-rotarea braţelor alternativ 

înapoi 

Exerciţiul 5 

P.I- Stând depărtat,palmele pe 

şolduri 

T1-2-îndoirea laterală a 

trunchiului spre dreapta cu 

arcuire 

T3-4- îndoirea laterală a 

trunchiului spre stânga cu 

arcuire 

T5-6- îndoirea laterală a 

trunchiului spre dreapta cu 

arcuire 

T7-8- îndoirea laterală a 

trunchiului spre stânga cu 

arcuire 

 

Exerciţiul 6 

P.I- Stând depărtat 

T1-2- extensia trunchiului cu 

ridicarea prin înainte sus a 

braţelor cu arcuire 

T3-4-aplecarea trunchiului spre 

înainte cu întinderea braţelor 

lateral şi arcuire 

T5-6-extensia trunchiului cu 

braţele întinse sus cu arcuire 

 

 

 

 

 

4x 8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x 8T 

 

 

 

 

 

 

 

4x 8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 8T 

 

 

 

 

4x 8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloana de 

gimnastica cate 4 

 

 

o o o o 

o o o o 

o o o o  

 o o o o 
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T7-8-îndoirea trunchiului spre 

înainte cu arcuire 

Exerciţiul 7 

P.I- Stând depărtat, palmele pe 

şolduri 

T1-fandare spre înainte cu 

piciorul stang 

T2-3-arcuire 

T4-revenire 

T5-fandare spre înainte cu 

piciorul drept 

T6-7-arcuire 

T8-revenire 

Exerciţiul 8 

P.I- Stând cu  palmele pe 

şolduri 

T1-8 –sărituri drepte pe ambele 

picioare 

 

 

 

 

 

 

 

4x 8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 8T 

x 

 

 

 

4.Viteza de 

reactie 

(10 minute) 

-ridicări din diferite poziții la 

semnal sonor/vizual : 

din ghemuit cu fața 

din ghemuit cu spatele 

din poziție de flotare 

din așezat 

-plecări pe distanțe scurte la 

semnal sonor/vizual: 

din ghemuit  cu fața 

din ghemuit cu spatele 

din poziție de flotare 

din așezat 

-ștafeta pe distanță scurtă din 

ghemuit  

 

 

 

2 X 

2 X 

2 X 

2 X 

 

2 X 5m 

p=1min 

 

 

 

 

2 X 5m 

p=1min 

Colectivul de 

elevi este împărțit 

pe 4 coloane 

 

 

 

 

 

Primul elev de la 

fiecare sir va avea 

un bat de stafeta. 

*Se ocoleste 

jalonul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dribling, 

oprire într-un 

timp, aruncare 

la coș cu o 

mână de sus 

(15 min) 

-dribling cu mâna 

îndemânatică, oprire într-un 

timp, pasă cu 2 mâini de la piept 

. 

 

 

-aruncare  la coș de pe loc cu o 

mână de sus  

 

 

4X 

P=30sec 

 

 

 

 

2’ 

p=30 sec. 

 

 

4 coloane, fata in 

fata, la distanta de 

12 m 

 

 

 

6 grupe la 6 

panouri  

 

 

Se urmareste 

corectitudine

a exercitiului 
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-dribling, oprire într-un timp, 

aruncare la coș cu o mână de 

sus 

 

 

-joc de baschet cu aplicarea 

structurii de mai sus 

4’ 

p=30sec. 

 

 

 

 

7’ 

p=1min. 

 

6 grupe la 6 

panouri  

 

 

 

Cate 2 echipe la 

un panou 

Castiga 

echipa care 

inscrie mai 

multe cosuri 

 

Castiga 

echipa care 

inscrie mai 

multe cosuri 

6. Revenirea 

organismului 

dupa efort 

(3 min) 

 

-alergare ușoară 

-mers cu mișcări de respirație 

- stretching 

1 tura 

1 tura 

 

2 min 

În coloană cate 

unu 

 

În linie pe un rând 

  

7. Concluzii, 

aprecieri 

(2 min) 

-evidențierea elevilor care au 

lucrat bine, recomandări pentru 

activitatea viitoare  

2’ În linie pe un rand   
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PROIECT DIDACTIC 

PROF. ANTOHE CARMEN 

 COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” TG. OCNA 

 

Clasa: a XI-a (filologie), Arta lecturii (opțional integrat) 

Subiectul: Simona Popescu, Exuvii 

Unitatea de învăţare: Textul narativ 

Tipul lecţiei: de receptare a unui text literar 

Competenţe generale: 

Receptarea textului literar şi nonliterar din perspectiva abilităţilor de viaţă; 

Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale. 

 

Competenţe specifice: 

Interpretarea problematicii abilităţilor de viaţă, pornind de la textele citite, de la piesele de teatru şi filmele vizionate şi de la punctele de vedere 

exprimate de colegi pe marginea acestora; 

Compararea abilităţilor de viaţă a unor persoane/personaje, din punctul de vedere al abilităţilor de viaţă. 

Demonstrarea interesului faţă de lectură ca mijloc de dezvoltare personală; 

Realizarea transferului informaţiilor obţinute prin actul lecturii, în vederea dezvoltării profesionale. 

Competenţe derivate (obiective operaţionale):  

                   a)     COGNITIVE:        

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

OC1. – să precizeze contextul apariției romanului și repere despre autoare;  

Nivel minimal: prezentarea lacunară a contextului; 

Nivel mediu: prezentarea coerentă a contextului apariției romanului; 

Nivel maximal: prezentarea pertinentă și nuanțată a contextului apariției romanului și a unor repere despre autoare;  

OC2. – să prezinte semnificația titlului și tema, în relație cu textul studiat; 

Nivel minimal: prezentarea lacunară a semnificației titlului și a temei; 
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Nivel mediu: prezentarea coerentă a semnificației titlului și a temei; 

Nivel maximal: prezentarea semnificației titlului și a relației care se stabiliește între acesta, temă și discursul analizat. 

OC3. – să evidențieze referințele culturale din fragmentul analizat; 

Nivel minimal: identificarea unei referințe culturale;  

Nivel mediu: identificarea referințelor culturale în fragmentul analizat; 

Nivel maximal: prezentarea referințelor culturale în fragmentul analizat. 

OC4. – să sintetizeze viziunea asupra adolescenței din fragmentul Simonei Popescu; 

Nivel minimal: prezentarea lacunară a viziunii despre adolescență; 

Nivel mediu: prezentarea coerentă a viziunii asupra adolescneței; 

Nivel maximal: prezentarea pertinentă și nuanțată a viziunii asupra adolescenței din fragmentul Simonei Popescu. 

OC5. – să-și argumenteze propria opinie, pornind de la o temă dată, pe baza aplicațiilor realizate în timpul orei; 

Nivel minimal: prezentarea schematică sau superficială a propriei opinii; 

Nivel mediu: prezentarea adecvată a propriei opinii pe o temă dată; 

Nivel maximal: prezentarea unui punct de vedere argumentat pornind de la o temă dată, pe baza aplicațiilor realizate în timpul orei. 

Resurse: 

Bibliografice: 

A1. oficiale: 

Curriculum Aria Limbă şi comunicare. Limba şi literatura română, pp.18 – 22; 

A2. ştiinţifice:  

Simona Popescu, Exuvii, Iași, Editura Polirom, 2007; 

Gheorghe Crăciun, „Scurtă introducere în simonologie”, prefață la Exuvii, Ediția a II-a, Pitești, Editura Paralela 45, 2002; 

Marius Chivu, „Teribila devenire a copilului”, în 22, Anul XIV, nr. 692, iunie 2003; 

Svetlana Cârstean, „Simona Popescu – Exuvii”, în Exces, București, nr. 7, februarie 1998. 

A3. pedagogice:  

Sinteze didactice, Casa Corpului Didactic, Bacău, 1991, pp.11 – 15; 

Gheorghe Dumitriu, Constanța Dumitriu, Psihopedagogie, Bacău, Editura Alma Mater, 2002, pp. 63 – 75; 

A4. metodico-didactice: 

Constanţa Bărboi (coordonator), Cristina Ionescu, Gheorghe Lăzărescu, Ion Negreţ, Metodica predării limbii şi literaturii române în liceu, 

Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, pp. 78 – 83; 
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Cristina Chiprian, Alternative didactice – limba şi literatura română, Iaşi, Editura Spiru Haret, 2002, pp. 82– 89; 

Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Deva, Editura EMIA, 2004, pp. 119 – 121; 

Alina Pamfil, Limba şi literatura română: structuri didactice deschise, Bucureşti, Editura Paralela 45, 2003, pp. 54 – 72. 

 

Metodologice:  

B1. Strategia didactică:  

din punctul de vedere al particularităţilor evolutive ale gândirii: mixtă; 

din punctul de vedere al dirijării învăţării: activă. 

B2. Metode şi procedee:  brainstormingul, problematizarea, conversaţia euristică, expunerea, explicația, lectura expresivă. 

B3. Mijloace de învăţământ: romanul Simonei Popescu, fişe de lucru, fragment din Simfonia fantastică a lui Hector Berlioz. 

B4. Forme de organizare:  frontală și individuală.  

C. Temporale: 50’ 

D. Umane: elevii clasei a XI-a E. 

Locul lecţiei în modul: prima lecție din cadrul receptării textului Exuvii, de Simona Popescu: 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Eveniment 

instrucţional 

Obiec- 

tive 

Conţinutul instructiv-educativ Conexiune inversă Minutaj Strategia didactică Evaluare 

 

 

 

1. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

Profesorul propune elevilor un 

brainstorming pornind de la cuvântul 

adolescență. 

 

Elevii sunt receptivi la solicitările 

profesorului.  

 

 

3’ 

 

 

 

 

brainstormingul 

 

problematizarea 

 

activitate frontală 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

2. Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

Profesorul anunţă tema lecţiei  şi 

obiectivele acesteia. 

Elevii notează titlul lecţiei pe 

caiete şi planul discuţiei.  

 

 

2` 

conversaţia 

introductivă 

activitate frontală  

 

 

 

3. 

Actualizarea 

informaţiilor 

- ancoră 

 

 

OC1 

 

 

 

Elevii sunt solicitați să prezinte 

informațiile pe care le-au găsit despre 

autoarea Simona Popescu și romanul 

Exuvii.  

 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului. 

 

 

3` 

 

 

 

conversaţia euristică 

expunerea 

 

 

Chestionarea 

orală 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

496 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Prezentarea 

noului 

conținut și 

dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC3 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

OC4 

OA2 

 

 

 

Profesorul propune ca punct de plecare 

al discuției explicarea titlului, în relație 

cu imaginea de pe coperta romanului. 

Se lecturează un fragment din capitolul 

„Despre singurătate” (Anexa 1), urmând 

a fi explicate cuvintele necunoscute. 

Profesorul atrage atenția că, în contextul 

în care apar, au un alt sens decât cel din 

dicționar.  

Pentru o înțelegere corectă a mesajului 

textului, profesorul a solicitat elevii, 

într-o oră anterioară, să se informeze 

despre referințele culturale ce apar în 

fragmentul analizat.  

Se discută despre tema fragmentului.  

Pentru justificarea temei descoperite și a 

modalităților de realizare a acesteia, se 

propune exercițiul din Anexa 2. 

 

Se împarte elevilor o nouă fișă de lucru, 

cu exerciții diverse. (Anexa 3) Se începe 

cu primul exercițiu ce vizează 

descoperirea în fragment a unor citate 

care să evidențieze contradicția din 

sufletul adolescentin, după care se 

rezolvă celelalte trei exerciții privitoare 

 

Elevii prezintă definiția din 

dicționar a termenului exuvii și 

conotațiile pe care le capătă în 

relație cu romanul.  

Elevii citesc fragemntul propus și 

prezintă dicționarul pe care l-au 

realizat acasă. Se compară 

sensurile cuvintelor din dicționar, 

cu cele din contextele create de 

Simona Popescu. Discuția poate 

avea în vedere cuvintele: avar, 

flotant, coșmar, reverie, 

psihedelic, megalomanie, 

penitență, irascibil, meschin etc. 

Elevii prezintă informațiile 

descoperite despre: nuvela 

Ucenicii din Sais a lui Novalis, 

psalmul arghezian Tare sunt 

singur..., conotațiile cuvântul 

reverie în scrierile lui Charles 

Baudelaire și Simfonia fantastică 

a lui Hector Berlioz.  

Elevii motivează tema 

identificată. 

Elevii se implică în rezolvarea 

sarcinilor formulate în exercițiu.  

 

 

 

3` 

 

 

 

 

 

 

 

12` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6` 

 

 

 

 

5` 

 

 

conversaţia euristică  

problematizarea 

observaţia 

activitate frontală 

lectura expresivă 

audiție muzicală 

expunerea 

explicaţia 

activitate frontală 

conversația euristică 

fișa de lucru 

 

exercițiul 

 

activitate frontală 

 

conversașia euristică 

 

problematizarea 

 

fișa de lucru 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

Proba orală 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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OA1 

OA2 

OC4 

 

la atitudinea naratoarei și la semnificația 

acumulării negațiilor. 

Elevii se implică activ în 

rezolvarea exercițiilor propuse și 

formulează oral răspunsurile.  

 

 

5` 

 

 

 

 

 

 

 

5. Obţinerea 

performanţe 

lor şi 

feedbackul 

 

OC5 

 

 

Pornind de la textul analizat, profesorul 

propune câteva exerciții de creativitate 

(exercițiile 5, 6, 7, 8 din Anexa 3) 

Elevii răspund solicitărilor 

profesorului.  

     

5` 

 

 

 

conversaţia euristică  

problematizarea  

activitate frontală și 

individuală 

 

 

 

 

Proba orală 

 

 

6. Evaluarea OC1 

OC2 

OC3 

OC5 

Se realizează  evaluarea elevilor prin 

aprecieri verbale, cei cu activitate 

deosebită fiind răsplătiți cu note în 

catalog.  

  

2’ 

 

activitate  

            individuală 

Aprecieri 

verbale 

7. Asigurarea 

retenţiei 

  OC6 

OA1 

Se sintetizează aspectele discutate pe 

parcursul orei, ajungându-se la 

concluzia că adolescența este o vârstă 

inefabilă. 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului. 

 

2’ 

 

conversaţia  

euristică  

 

Chestionarea 

orală 

 

 

8. Transferul 

cunoştinţelor 

 

OA2 

 

OM2 

Intern: unii elevi vor avea ca temă 

redactarea unui eseu despre adolescență, 

pornind de la fragmentul Simonei 

Popescu, iar alții realizarea unui eseu de 

 

 

 

 

 

 

2’ 

explicaţia 

 

 

activitate frontală  

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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tip paralelă între textul studiat și poezia 

Adolescenți pe mare, de Nichita 

Stănescu. 

Elevii îşi notează tema pentru 

acasă şi sunt receptivi la 

recomandările profesorului.  

 

 

 

ANEXA 2 
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ANEXA 3 

 

Tumultul sentimentelor ce pun stăpânire pe ființa fragilă a adolescentului s-ar putea explica printr-un singur cuvânt: contradicție. Extrageți din 

fragment patru citate care explicitează acest termen. 

Citiți enunțurile de mai jos cu intonația care să exprime atitudinile indicate: 

O, nu, singurătatea, la vârsta asta, nu-i o treabă ușoară. Să stabilești, iarăși și iarăși, un nou raport cu tine. 

 

                                                                        ironică                                                            empatică 

 

                                                                                                        atitudine 

 

 

                                                                                               detașată                                                         de compasiune 

 

Din cele patru alegeri de la exercițiul anterior, care credeți că este atitudinea naratoarei? 

Interpretați semnificația acumulării negațiilor (niciun prieten, niciun dușman, nicio ființă, nu știi ce e dragostea, N-ai nevoie de nimeni,  

N-ai chef să vorbești..., N-ai ce să scrii) din a doua parte a fragmentului citat. 

Pornind de la reperele oferite de textul studiat, asociați vârsta adolescenței cu un tărâm, o melodie, un parfum. Explicați în fiecare caz motivul 

corespondenței realizate. 

În limba franceză există un termen recent format, lʹadulescent, obținut prin combinarea formelor pentru adult și adolescent. Care credeți că este 

sensul acestui termen? 

Selectați din următoarele cuvinte șase termeni care ar caracteriza cel mai bine adolescența în opinia voastră: polemic, a ofta, raportare, seriozitate, 

facebook, răzvrătire, joc, iubire, iernatic, maturizare, panoramă, a suprima, indecizie, școală, prietenie, altruism, singurătate, a spera, amarnic. 

Utilizând termenii selectați la exercițiul anterior, concepeți o definiție originală a adolescenței. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Toma Ovidiu-Marius 

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu”, Galați 

 

 

Clasa: a VII-a A, Dizabilități intelectuale ușoare și moderate (DIU-DIM) 

Aria curriculară: Arte 

Disciplina: Educație plastică 

Unitatea de învățare: Elementele limbajului plastic 

Tema lecției: Compoziție plastică – Joc de artificii 

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi 

Durata: 45 min 

 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

2.3. Formarea gesturilor plastice necesare însușirii  unor tehnici de lucru; 

2.4. Însușirea terminologiei specifice și a elementelor de limbaj plastic; 

3.2. Realizarea în mod individual a unor compoziții libere și cu temă. 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

C1– Enumerarea principalelor elemente de limbaj plastic pe baza planșelor demonstrative; 

C2 – Folosirea punctelor, liniilor și/sau petelor pentru a realiza o compoziție decorativă pe baza 

demonstrației făcută de profesor; 

C3 – Modularea elementelor de limbaj plastic prin mărime, grosime și/sau culoare pentru a obține 

expresivități plastice specifice temei; 

C4 – Identificarea instrumentelor ce vor fi utilizate în realizarea compoziției. 

C5 – Organizarea din punct de vedere estetic a elementelor de limbaj plastic pentru a realiza o 

compoziție plastică corectă cu tema „Joc de artificii”; 

C6 – Folosirea unui contrast complementar și unui contrast cald-rece pentru a realiza armonia 

cromatică a lucrării; 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

 

METODE ȘI PROCEDEE: 

Conversația; 

Observația; 

Exemplul; 

Explicația; 

Demonstrația; 

Turul galeriei. 

 

MIJLOACE DIDACTICE: 

Planșe demonstrative; 

Imagini; 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

501 
 

Tempera; 

Markere; 

Flip – chart. 

Carioci ș.a. 

 

FORME DE ORGANIZARE:  

Frontal; 

Individual; 

În grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică, Ioan Nicola, Domnica Farcaș,  E.D.P., București, 

1993; 

Educația plastică în învățământul primar - Sugestii metodice pentru învățători, Rotaru Maria, 

Dumbrava Maria, Editura Gheorghe Cartu Alexandru, Craiova, 1996; 

Educația plastică în ciclul primar - Aurel Dascalu,  Editura Polirom - Iași 1997. 
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Etapele 

lecției 
Cd. Conținutul lecției 

Strategii didactice 

Obs. Metode și 

procedee 
Mijloace 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatori

c 

2” 

 

Asigurarea  unui climat 

psihopedagogic necesar 

desfășurării activității:  

Aerisirea sălii de clasă; 

Pregătirea materialelor didactice; 

Elevii se pregătesc pentru 

activitate. 

  frontal   

Reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

3” 

C1 

Elevii sunt rugați să privească 

lucrările realizate în orele 

anterioare expuse pe panoul din 

spatele clasei. Voi solicita elevilor 

să-și reamintească elementele de 

limbaj plastic folosite de ei în 

realizarea lucrărilor anterioare: 

Care sunt elementele de limbaj 

plastic? 

De câte feluri poate fi linia? 

Dar pata/forma? Ș.a. 

Elevii răspund la întrebări. 

Conversația 
Lucrări 

model 
frontal   

Captarea 

atenției 

3” 

 

Captarea atenției se va face prin 

prezentarea unor imaginii cu 

diferite jocuri de artificii.  

Voi sublinia existența unor culori 

și tipuri de punct, linie și pată 

prezente în jocul de artificii și 

efectul plastic al acestora. 

Se adresează elevilor întrebări 

pentru identificarea tipurilor de 

culori prezente în imaginile 

expuse. 

Elevii răspund la întrebări. 

Conversația 

Exemplul 

Explicația 

 

Imagini 

Video-

proiector 

frontal   

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

2” 

 

Profesorul anunță elevii tema 

lecției. 

Voi prezenta pe înțelesul elevilor 

obiectivele urmărite pe parcursul 

activității și modul de desfășurare 

al activității. 

Elevii ascultă cu atenție și pun 

întrebări dacă există nelămuriri. 

Conversația   Frontal   

Intuirea 

materialelor  
C4 

Se intuiesc și se descriu 

materialele și instrumentele ce 

urmează a fi folosite. 

Conversația 

Observația 

 

 

Tempera 

Pensule 

Palete 
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și a 

instrumente

lor de lucru 

2” 

Pentru a ajuta la identificarea 

tuturor materialelor și a scopului 

acestora, dacă sunt probleme, voi 

adresa întrebări ajutătoare. 

Pahar cu apă 

Coală de 

Hârtie neagră 

 

 

Explicarea 

și 

demonstrarea 

tehnicii de 

lucru 

5” 

 

 

 

 

C2 

Se prezintă lucrarea model (anexa 

1) și se  explică tehnica de lucru. 

Folosind formele naturale 

(elaborate și spontane)  vom 

contura pe planșă compoziția „Joc 

de artificii”. Pentru realizarea 

corectă a compoziției trebuie să 

folosiți culori adecvate,  să 

combinați formele astfel încât să 

corespundă realității. Pentru 

realizarea formelor veți folosi 

linia, punctul și pata de culoare. 

Se începe compoziția prin 

plasarea petelor de culoare care 

trebuie să fie transparente spre 

margine. Din interiorul petei se 

trasează linii de diferite grosimi și 

culori. La sfârșit cu ajutorul unei 

pensule se vor aplica stropi de 

diferite dimensiuni și culori. 

Elevii ascultă cu atenție, răspund 

la întrebări și privesc 

demonstrația, urmăresc etapele de 

lucru necesare pentru realizarea 

lucrării. 

 

Conversația 

Observația 

Exemplul 

Explicația 

Demonstrația 

 

Tempera 

Pensule 

Palete 

Pahar cu apă 

Coală de 

hârtie neagră 

Frontal   

 

Anexa 

1 

Realizarea 

lucrării 

25” 

 

C2 

C3 

C5 

C6 

 

 

 

 

 

Se va lucra individual.  

După ce mă asigur că toți elevii au 

înțeles modul de realizare, le dau 

voie să înceapă.  

Pe parcursul realizării lucrării se 

vor da unele explicații, exemple 

suplimentare  și se va 

supraveghea buna desfășurare a 

lucrului. 

Elevii vor fi încurajați să se 

inspire din modele prezentate 

(lucrările model). 

Sunt ajutați cei ce întâmpină 

dificultăți. 

Se fac precizări: 

- să lucreze îngrijit 

- plasarea elementelor să 

fie corectă  

Conversația 

Observația 

Exemplul 

Demonstrația 

 

Tempera 

Pensule 

Palete 

Pahar cu apă 

Coală de 

hârtie neagră 

individual  
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- să utilizeze corect toate 

elementele de limbaj plastic. 

Elevii realizează lucrarea și 

solicită ajutor dacă întâmpină 

dificultăți. 

Evaluarea 

lucrărilor 

3” 

C1 

 

Solicit elevilor să-și reamintească 

etapele de lucru parcurse și 

elementele de limbaj plastic 

utilizate în realizarea lucrării. Le 

recomand să rețină etapele pentru 

executarea altora asemănătoare . 

Sunt expuse lucrările, se notează 

și se fac aprecieri verbale asupra 

modului in care au lucrat. 

Elevii sunt rugați să își expună și 

să își argumenteze punctul de 

vedere cu privire la lucrările 

realizate. 

 

Conversația 

Explicația 

Turul 

galeriei 

 

 

 

 

Expoziție 

 

 

 

 

Individual 

Grup 

 

  

 

           

Planșa model: 
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PROIECT DIDACTIC 
Autor: Vâlcan Anca-Irina 

CSEI Bilbor, Școala Gimnazială ”Miron Cristea” - Toplița  
Şcoala:  Gimnazială ”Miron Cristea” 

Clasa: I  

Propunător: Vâlcan Anca Irina 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: Mişcare şi sănătate 

Subiectul lecţiei: Sunetul şi litera p mic de tipar 

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: familiarizarea cu sunetul şi litera „p”;  

Competenţe generale: 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute  

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

Competenţe specifice: 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate  

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare  

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare  

Obiective operaţionale: 

să despartă corect cel puțin trei cuvinte în silabe, precizând poziţia sunetului p; 

să identifice litera p mic de tipar, în cel puțin 5 situații; 

să enumere cuvinte care se scriu cu litera p; 

să modeleze litera p din materiale diverse; 

să formeze cel puțin trei silabe și cuvinte care conțin litera p, cu ajutorul alfabetarului. 
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Strategia didactică 

Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, metoda fonetico – analitico – sintetică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, munca 

independentă, în perechi 

Resurse temporale: 50 min. 

Resurse materiale : calendarul naturii, jetoane, imagini, alfabetar, planşa cu litera p, plastilină, sârmă, sfoară, fișe de lucru. 

Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionare orală, aprecieri verbale. 

Bibliografie:  

Gherguț, A, Frumos, L., Raus, G. (2016). Educația specială Ghid metodologic, Iași, Polirom; 

Şerdean, I. (2005). Metodica predării limbii române, Bucureşti, Editura Corint; 

Mihăescu M., Măncescu M. şi alţii (2010). Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, Ed. DPH, Bucureşti, Ed. DPH; 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

Pregătirea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a 

lecţiei.   

 

conversaţia  

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

capacitatea de 

organizare 

 

Captarea atenției ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: salutul, imnul Deşteaptă-

te, române!, rugăciunea, prezența, Imnul Prieteniei. 

Discuție despre prietenie, despre ce înseamnă să fim prieteni. 

Numirea/ descrierea unui prieten bun. 

conversaţia 

 

 

 

calendarul 

naturii 

frontal 

 

 

 

capacitatea de 

completare a 

calendarului 

naturii 

chestionare 

orală 

Anunţarea temei  Anunţarea temei Sunetul şi litera p mic de tipar  şi a 

obiectivelor. 

explicaţia  frontal  

Prezentarea 

noului conţinut 

 

Elevii vor extrage dintr-un plic jetoane cu imagini ale căror 

denumiri conțin sunetul p: pere, pădure, pepene, plic, lup, 

capac, păun etc.  Se denumesc imaginile, se repetă cuvintele, se 

despart în silabe și se specifică poziția sunetului p. Se pronunță 

corect, în moduri diverse sunetul p (șoptit, în ritm alert, 

sacadat). 

Joc de atenție: profesorul pronunță cuvinte, iar elevii vor bate 

din palme când vor auzi un cuvânt care conține sunetul p. Se 

folosesc cuvinte în care se găseşte sunetul nou şi cuvinte în care 

nu se găseşte sunetul respectiv. 

Exerciţii de recunoaştere a sunetului nou în cuvinte, în care 

acesta este situat la început, mijloc, sfârşit. 

conversaţia 

metoda fonetico 

– analitico – 

sintetică 

 

 

jocul didactic, 

exercițiul 

 

observaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagine cu 

un pescar 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

chestionare 

orală  
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Se prezintă o imagine, se analizează și se alcătuiește o 

propoziție: 

Pescarul prinde pește. 

Se desparte propoziția în cuvinte, se analizează cuvintele și se 

separă sunetul nou din cuvântul pește. 

Prezentarea literei p mic de tipar. Descrierea literei, trasarea 

literei în aer, cu degetul pe bancă. 

 

planşa cu 

litera p 

Dirijarea 

învăţării 

Modelarea literei din plastilină, sârmă, sfoară. 

Exerciții de recunoaștere a literei printre alte litere. 

Compunerea și citirea unor silabe și cuvinte cu ajutorul 

alfabetarului frontal și în perechi. Citirea silabelor și cuvintelor. 

explicația 

demonstraţia 

conversaţia 

exerciţiul 

 

plastilină, 

sârmă, sfoară 

alfabetare 

frontal 

individual 

 

în perechi 

observare 

sistematică 

 

probă practică 

Obţinerea 

performanţei 

Fișa de lucru: Detectivul de litere – elevii vor identifica și vor 

încercui litera p din imagine care conține mai multe litere. La 

final vor număra literele găsite. 

Exemplificarea unor meserii care încep cu litera p: pompier, 

pădurar, pictor, polițist. Alcătuire de enunțuri după imagini. 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

Fișă de lucru 

– Detectivul 

de litere 

Imagini cu 

meserii 

individual capacitatea de 

rezolvare a 

sarcinilor  

Asigurarea 

conexiunii inverse 

Conversație scurtă despre sunetul și litera nou învățate. 

Exemplificarea de cuvinte care se scriu cu ajutorul literei p. 

conversaţia  individual orală 

Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei. Se apreciează verbal 

întregul colectiv de elevi şi individual elevii care au denumit 

imaginilie, au analizat imaginea, au identificat literele,  au 

rezolvat corect fișa de lucru, au dat exemple de cuvinte care 

conțin sunetul/ litera p, au format silabe și cuvinte, au alcătuit 

enunțuri. 

explicaţia  frontal  
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Fișă de lucru 

Detectivul de litere 

 

 Găsește și încercuiește litera p (cel puțin 10 litere): 
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Proiect de activitate didactică 

 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” Mălini 

Cadru didactic: Ștefănoaia  Angelica 

Disciplina: Chimie 

Clasa: a VII-a 

Data:  

Unitatea de învățare: Atomul 

Titlul lecției: Element chimic. Simbol chimic. 

Tipul lecției: Comunicare/ Însușire de noi cunoștințe 

Durata: 50 minute 

 

Competențe specifice : 

1.2. Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute prin 

utilizarea terminologiei specifice chimiei. 

1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanțe simple sau 

compuse și transformări ale substanțelor. 

3.1. Identificarea informațiilor și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte variate.   

4.2. Aprecierea impactului substanțelor chimice asupra organismului și asupra mediului înconjurător.  

Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

să citească corect simbolurile chimice ale elementelor chimice; 

să coreleze simbolul chimic cu denumirea elementului chimic; 

să utilizeze regulile de notare a simbolurilor elementelor chimice; 

să indice semnificațiile simbolurilor chimice; 

să coreleze noțiunile dobândite în scopul rezolvării exercițiilor și problemelor propuse. 

 

Strategii didactice: 

   Materiale didactice: manual–Ed. Litera, caiet de lucru pentru clasa a VII-a, Tabelul Periodic al 

Elementelor, markere, tabla,  creta, laptop, videoproiector, flipchart, soft educațional. 

  Metode si procedee didactice: exercițiul, învățarea prin descoperire dirijată, problematizarea, 

explicația, jocul didactic, conversația euristica. 

  Forma de organizare: frontală, individuală. 

  Metode de evaluare: observarea sistematica a elevilor, evaluare orala. 

 

Bibliografie: 

- Manual de chimie clasa a VII-a, Editura Litera(Camelia Beșleagă, Mariana Moga, Mariana Roiniță,  

Anca Tăbăcariu, Elisabeta Merinde,  Mira Pruneș, Daniela-Marilena Tudor) 

- Caiet de lucru pentru clasa a VII-a-Un pas spre nota 10 (Valerica Ignătescu) 

- Programa școlară de chimie, clasa a VII-a, aprobata prin ordin nr. 3393/28.02.2017 

- Metodica predării  chimiei, Editura Marathon (V. Șunel, I. Ciocoiu) 

- Ghidul profesorului de chimie, Editura Corint, 2002(Sanda Fătu, Felicia Stroe); 

- Elemente de didactica chimiei, Editura Spiru Haret, 2003, Iași(Dănuţ Gabriel Cozma, Aurel Pui) 

 -  Soft educațional online: https://learningapps.org/9768884 

https://learningapps.org/9768884
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                                            https://learningapps.org/13800378 

https://wordwall.net/ro/resource/7215891/simboluri-chimice  

                                          

   Desfăşurarea activităţii 

1. Moment organizatoric(3 min): Profesorul organizează clasa, notează absenții. Verifică efectuarea 

temei cu toată clasa.  

2. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare(10 min): 

 Se realizează o scurtă recapitulare a noțiunilor de atom, nucleu, înveliș electronic, număr atomic, 

protoni, neutroni, propunând elevilor să răspundă corect la cerințele de pe platformă : 

https://learningapps.org/9768884 

 
https://learningapps.org/13800378 

 
 

3. Prezentarea cunoștințelor noi și conducerea învățării (30 min); 

Profesorul anunță tema lecției noi și obiectivele urmărite. Scrie pe tablă titlul lecției:         Element 

chimic. Simbol chimic 

Profesorul prezintă elevilor definiția elementului chimic: 

Elementul chimic reprezintă specia de atomi cu aceeași sarcină nucleară, adică același număr atomic 

Z. 

Profesorul atrage atenția asupra unicității numărului atomic Z pentru fiecare element chimic. 

Prezintă clasificarea substanțelor:  Substanțele chimice pot fi de două feluri: 

Simple, atunci când sunt formate din 1 sau mai mulți atomi, aparținând aceluiași element chimic; 

exemple: hidrogen, oxigen, carbon, etc. 

Compuse, atunci când sunt formate din 2 sau mai mulți atomi, aparținând unor specii chimice diferite; 

exemple: apa, metanul, amoniacul etc. 

Profesorul prezintă elevilor definiția simbolului chimic: 

Simbolul chimic reprezintă notarea convențională a unui element chimic cu ajutorul unei litere sau 

grup de litere. 

Prezintă elevilor câteva simboluri chimice: H, O, C, N, Al, Mg, Au. Cere elevilor să precizeze numărul 

de litere din simbolul chimic. 

Prezintă elevilor alte simboluri și denumirea elementelor:  

 

https://learningapps.org/13800378
https://wordwall.net/ro/resource/7215891/simboluri-chimice
https://learningapps.org/9768884
https://learningapps.org/13800378
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Simbol chimic 
Denumire element 

chimic 

C 

Ca 

Cr 

Co 

Ce 

Cl 

Cu 

Cm 

Cd 

Cs 

Carbon 

Calciu 

             Crom 

Cobalt 

             Ceriu 

             Clor 

Cupru 

 Curium 

 Cadmiu 

            Cesiu 

            Cere elevilor să analizeze modul de scriere a simbolurilor în funcție de denumirea elementelor. 

Profesorul solicita elevilor sa vizioneze o prezentare Power Point. 

Prezintă elevilor regulile de notare a elementelor chimice cu ajutorul simbolurilor chimice: 

prima literă a simbolului chimic este întotdeauna majusculă(literă mare);  

a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna minusculă(literă mică); 

prima literă a simbolului chimic este întotdeauna prima literă a denumirii elementului chimic; 

a doua literă a simbolului chimic, dacă există, este întotdeauna o literă din interiorul denumirii 

elementului. 

Excepții:  

Potasiu – Kalium – K 

Fosfor – Phosphorus – P 

Azot – Nitrogen – N 

Mercur – Hidrargirum – Hg 

Sodiu – Natrium - Na 

Profesorul prezintă elevilor semnificațiile simbolului chimic: Simbolul chimic are 2 semnificații: 

calitativă – se referă la elementul chimic corespunzător; 

cantitativă – numărul de atomi din acel element chimic. Ex: 5C – 5 atomi de carbon; 8S – 8 atomi de 

sulf. 

 

4. Asigurarea retenției și transferului(5 min): 

Profesorul propune elevilor să răspundă corect la cerințele de pe platformă. Îndrumă elevii în 

rezolvarea exercițiilor. 

https://wordwall.net/ro/resource/7215891/simboluri-chimice 

 

https://wordwall.net/ro/resource/7215891/simboluri-chimice
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Profesorul cere elevilor să precizeze ce anume s-a urmărit prin rezolvarea acestui exercițiu.       Elevii 

identifică obiectivele urmărite și formulează concluziile. 

      Profesorul face aprecieri asupra desfășurării lecției și notează elevii care s-au evidențiat prin 

răspunsurile date. 

   5. Tema pentru acasă(2 min) 

Profesorul anunță tema pentru acasă: exercițiul 15 pag.53 din caietul  de lucru. 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN 

ABORDAREA TEXTULUI LITERAR 

                  

    Profesor Daniela Olga Tărniceriu, Şcoala 

Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Iaşi 

 

 

Ca artă a cuvântului, literatura este - sau ar trebui 

să fie -  un loc de întâlnire a eului cu propria-i 

lume, o ,,expresie a fiinţei umane” (Mircea 

Eliade).  

 Constatăm, cu îngrijorare, că majoritatea 

elevilor noştri îşi însuşesc etica autopermisivă a 

societăţii actuale preocupate mai ales de 

aspectele mercantile ale existenţei sau de 

realitatea virtuală, totuși ne place să credem (cel 

puțin, la nivel declarativ) în perenitatea valorilor 

cultural-spirituale. Cel de la catedră trebuie să 

conştientizeze că are şansa, dar mai ales 

responsabilitatea de a forma competenţe de 

comunicare în măsură să-l ajute pe elev să-şi 

adapteze limbajul la diferite situaţii din viaţa 

cotidiană, să-l ancoreze în social.  

Aşadar, studiul textului literar, lectura 

contemplativă, critică, nu reprezintă un scop în 

sine, ci o aventură a conştiinţei, un mijloc în 

formarea estetică a elevului, în modelarea 

continuă a personalităţii acestuia. De aceea, între 

textul literar şi elev, profesorul ar trebui să aibă 

permanent ,,sentimentul unei oficieri” (Mircea 

Zaciu), facilitând înţelegerea şi învăţarea prin căi 

de acces ce trec, întâi, prin suflet.  

Abordarea textului literar este considerată, de 

noua didactică, o posibilă călătorie în care se 

stabilesc, de la început, scopul, obiectivele, 

durata, mijloacele de realizare, pentru ca, în final, 

să se ajungă la destinaţie, utilizându-se multiple 

tipuri de lectură: lineară, receptivă, globală, 

informativă, de cercetare rapidă, exploratorie, de 

interpretare.  

Demersul didactic modern îl determină  pe elev 

să exploreze dirijat valenţele textului, 

raportându-se critic la acesta, iar pe profesor, să 

renunţe la împovărarea elevului cu memorarea 

unor elemente de metatext, prea abstracte pentru 

nivelul lui de înţelegere. 

Un astfel de demers permite celui de la catedră 

îmbinarea metodelor gândirii critice cu cele 

clasice, iar elevului, participarea activă la 

descoperirea conştientă a semnificaţiilor textului 

literar,  la regăsirea valorilor morale și culturale 

autentice.  
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PROIECT DIDACTIC 

 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,Nicolae Iorga” Iaşi 

PROFESOR: Daniela Olga Tărniceriu 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

DOMENIUL: Literatura română 

CLASA: a VII-a  

TEMA: Două loturi de I.L.Caragiale 

SUBIECTUL / TIPUL LECȚIEI:  Caracterizarea personajului/ studierea textului literar 

MOTIVAŢIA: 

Din perspectivă educaţională, lecţia contribuie la consolidarea unor atitudini privind morala 

dezumanizării prin forţarea destinului; 

Din perspectivă instructivă, elevii aprofundează tehnicile de caracterizare a personajului şi categoriile 

procesului narativ; 

Lecţia dezvoltă gândirea critică, dând posibilitatea elevilor să interpreteze din diferite perspective 

personalitatea eroului, să-i realizeze caracterizarea şi să mediteze asupra atitudinii ce trebuie 

manifestată într-o anumită situaţie, opera având valoare moralizatoare. 

OBIECTIVE: 

cognitive: la sfârşitul activităţii, elevii vor şti: 

să interpreteze textul, făcând corelaţii între nivelurile lexical, morfologic şi semantic; 

să comenteze structurile textuale (rolul dialogului în caracterizare); 

să coreleze evoluţia epicului cu transformarea psihică a personajului; 

să realizeze caracterizarea personajului, identificând modalităţile de caracterizare; 

afective: să se iniţieze în orizontul cultural național, prin întâlnirea cu valorile consacrate; să-şi 

exprime impresiile, preferinţele sau reacţia critică, subordonând criteriului moral criteriul estetic. 

 CONDIŢII PREALABILE: 

În prealabil, elevii trebuie să aibă informaţii privind tematica prozei lui I.L.Caragiale, repere 

biobibliografice; să cunoască firul epic al nuvelei; să aibă deprinderi de a lucra în grupuri, de a folosi 

metodele specifice gândirii critice. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu textul, învăţarea prin descoperire, 

metoda ,,Horoscopului”, ,,Cubul”, ,,Puzzle”; 

Evaluare: se distribuie fişe de lucru şi fişa de identitate a personajului, care vor urmări implicarea 

elevilor, modul de aplicare a cunoştinţelor şi folosirea tehnicilor de lucru; 

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală combinată cu activitate în grupuri sau 

individuală; 

Resurse materiale: Volumul Nuvele de I.L.Caragiale; Manualul de limba română pentru clasa a VII-

a, Editura Aramis, autori: Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu; caietul elevului; 

Emanuela Ilie, Didactica literaturii. Metode, Editura Panfilius, Iaşi, 2006; Constantin Parfene, 

Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Iaşi, Editura Polirom, 1999; fișa de identitate 

a personajului. 

Timp de lucru: 50 minute 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

516 
 

                                         SCENARIUL DIDACTIC 

 

EVOCAREA:  

Prezentarea portofoliilor conținând fișe biobibliografice, realizate pe grupe, de către un raportor. 

Grupele se apreciază reciproc. 

Se actualizează unele impresii de lectură. Se citesc aprecieri critice despre opera marelui clasic 

I.L.Caragiale. Elevii sunt solicitaţi să voteze un citat semnificativ, care se va scrie pe tablă, motivând 

alegerea făcută. 

REALIZAREA SENSULUI: 

Se formulează tema lecţiei şi obiectivele operaţionale urmărite. 

Se analizează textul literar Două loturi de I.L.Caragiale după următorii paşi: 

Pasul I:  Reflecţia asupra elementelor paratextuale (titlu, ilustraţii) şi a rolului acestora în 

configurarea sensului global al textului. Se formulează tema nuvelei: norocul schimbător. Universul 

textului este mediul citadin, subiectul fiind inspirat din viaţa micilor funcţionari care tind, prin câştig 

întâmplător, să-şi depăşească umila condiţie socială. 

Pasul II: Arta literară – lexicul: Se analizează diversitatea lexicală (suprapunerea a două straturi, 

unul vechi cu expresii populare, locuţiuni, forme arhaice şi regionale şi unul nou, cu neologisme 

franceze atribuite personajelor). Elevii vor concretiza prin exemplificare. 

Pasul III: Arta narativă: elemente ce circumscriu universul narativ al textului: 

timpul evenimentelor / timpul povestirii (naraţiunea prezintă evenimentele în altă ordine decât cea 

cronologică). Elevii refac, din ,,piese puzzle”, firul epic cronologic. 

indicii spaţiali ai derulării acţiunii; 

succesiunea evenimentelor – complexitatea firului epic / inversarea momentelor subiectului (elevii 

povestesc subiectul, punctând momentele acestuia). Procedeul narativ folosit este intercalarea 

planurilor.   

atitudinea naratorului faţă de cele relatate este obiectivă, bazată pe observaţie. Elevii comentează 

secvenţele care indică prezenţa naratorului şi cele care stabilesc contactul cu cititorul. 

Structuri textuale: naraţiunea  - predomină, motivând caracterul epic al textului (urmăreşte 

succesiunea evenimentelor); dialogul (mijloc de caracterizare a personajului, dinamizează acţiunea); 

descrierea (succintă – prezintă atmosfera provincială); monologul interior (surprinde starea de spirit a 

personajului, analizează acţiunile viitoare). 

Pasul IV: Arta construirii personajului literar: 

Discuţie preliminară despre personajul literar (etimologia termenului – fr. personnage < let. persona= 

rol, mască, actor) ce desemnează eroul operei literare, implicat în acţiune şi purtător al mesajului prin 

transfigurare artistică. Personajele sunt actanţii unei opere literare, fiinţe imateriale întruchipând tipuri 

umane, prezentate în raporturile lor cu intriga operei, cu celelalte personaje, cu atmosfera, cu mediul 

social etc.  

I.L.Caragiale - ,,cel mai mare creator de viaţă, de personagii…din literatura naţională”. (G.Ibrăileanu) 

Viziunea socială şi psihologică a marelui dramaturg a reconstituit o întreagă ,,comedie umană”, de la 

mahalagiii şi micii slujbaşi ai capitalei, până la marea burghezie situată în provincie (surprinsă în 

comedii). (Pompiliu Constantinescu) 
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,,CUBUL”: Elevii sunt grupaţi în 6 echipe. Fiecare echipă îşi desemnează un reprezentant. Acesta va 

alege, prin aruncarea unui cub pe feţele căruia sunt scrise diferite comenzi, sarcina de lucru, apoi  

grupele au la dispoziție 15 minute pentru rezolvare: 

Echipa I: DESCRIE portretul fizic şi moral al personajului. 

Echipa II: COMPARĂ personajul Lefter Popescu cu alt personaj asemănător sau opus, prezentând 

asemănările sau deosebirile dintre acestea. 

Echipa III: ASOCIAZĂ personajul Lefter Popescu unei zodii, stabilind posibile corespondenţe între 

trăsăturile nativilor şi dominantele eroului nostru (vezi horoscopul din Caietul elevului!). 

Echipa IV: ANALIZEAZĂ mijloacele de caracterizare (directă şi indirectă) a personajului prezente 

în text. (comentează şi rolul fiecărui mijloc de caracterizare în conturarea unei anumite trăsături, 

aducând exemple din text. 

Echipa V: APLICĂ. Prezintă punctul de vedere privitor la ce anume ai putea aplica în propria existenţă 

din filozofia de viaţă a personajului Lefter Popescu şi ce nu, motivându-ţi opţiunile. 

Echipa VI: ARGUMENTEAZĂ pro sau contra  ideii că Lefter Popescu este un personaj bine 

construit, complex, cu defecte şi calităţi. 

III.  REFLECŢIA ASUPRA TEXTULUI: 

Elevii primesc fişa de identitate a personajului ce va constitui tema pentru acasă. 

Se dirijează discuţia despre personaj, urmărindu-se reperele din fișa de identitate (rubrica ,,Profilul 

personajului”). 

IV. EXTENSIA:  

Tema pentru acasă: Completați fişa de identitate a personajului, rememorând observațiile făcute 

prin metoda ,,Cubul”. 

 

 

FIŞA DE IDENTITATE A PERSONAJULUI 

Profilul personajului Trăsăturile personajului Tipul de 

caracterizare 

Mijloace de 

caracterizare 

-Cine este personajul? 

-Apartenenţa socială 

 

 

-Numele - semnificativ 

pentru categoria socială 

şi condiţia materială 

 

 

Portretul fizic 

 

 

Portretul moral 

-Ce rol are în acţiune? 

-Ce fapte săvârşeşte? 

Mărunt funcţionar ministerial  

Condiţie socială precară, locuinţă 

modestă; frecventează berăriile, 

mahalaua 

Eleutheriu – nume sonor, grecesc – 

aspiraţia către depăşirea condiţiei 

Lefter- sugestia condiţiei materiale 

precare; Popescu- banalitate, 

anonimat, mediocritate 

Cvasiabsent, personajul nu are chip- 

personalitate ştearsă, neînsemnată 

(schițarea portretului fizic) 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

.............................................................. 

directă 

 

indirectă 

 

 

 

 

indirectă 

 

directă 

 

 

.................... 

 

.................. 

 

făcută de 

autor, 

dedusă din 

mediul în care 

trăieşte 

 

 

desprinsă din 

onomastică 

........................ 

 

 

.................. 

 

.................. 
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-Relaţiile cu celelalte 

personaje / conflicte 

-Atitudinea autorului 

-Impresia personală  

despre personaj 

-Analogii cu alte 

personaje literare din 

opere studiate/citite 

 

 

 

 

  

 

...................... 

 

....................... 

 

 

 

 ...................... 

 

..................... 
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                                                          Bucuriile primăverii 

                                                                                    Varga Ioana 

                                                                                    Școala Gimnazială Nr.1 Bălan 

                                                                                   „Grădinița cu P.N. Gîlgău-Almașului ” 

                                                                                     

Data:23.03.2022 

Unitatea de învățământ:- Școala Gimnazială Nr.1 Bălan„Grădinița cu P.N. Gîlgău-Almașului ” 

 Nivel:I 

Prof.înv.preșc. : Varga Ioana 

Tema anuală:- ” Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului tematic:„Bucuriile primăverii” 

Tema săptămânii:-  “Legume, izvor de sănătate ” 

Categoria de activitate: ALA- activități liber-alese, creative 

Centre de interes deschise 

Artă:„Legumele primăverii”-pictură 

Construcții: „Lădițe pentru legume.” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 A.1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar; 

 B.1.Inteactiuni cu adulții și cu copii de vârste apropiate; 

 C.3.Activare și manifestare a potențialului creativ; 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,specifice vârstei; 

1.2.Demonstrează abilitați de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice; 

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse; 

Scopul activitătii:Dezvoltarea potențialului creativ al copiilor prin antrenarea lor în activități variate 

sub forma de joc sau în spiritul jocului; 

Obiective operationale: 

O1- să picteze salata și ridichea respectând indicațiile date de educatoare; 

O2-să  contruiască  prin alăturare,îmbinare  lădițe pentru  legumele primăverii. 

O3-să se integreze în grup pentru realizarea temei ; 

Strategii didactice :                                                                                                                                                  

Metode și procedee-explicația, convorbirea, demonstrația,exercițiul. 

Mijloace didactice-  acuarele,pensulă, pahar cu apă,șervețel, cuburi din plastic; 

Formă de organizare- individual , pe grupuri mici 

Durata-30 de minute 

Desfășurarea activității 

 

Etapele activității Conținut științific Strategii didactice Evaluare 

Moment 

organizatoric 

Aerisirea sălii de grupă. 

Aranjarea centrelor. 

Asigurarea materialului 

didactic. 

Conversația  
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Captarea atenției  Captarea atențíei se va 

realiza printr-o scurtă 

conversație despre 

legumele primăverii 

descoperite în coșuleț. 

Explicația Observarea 

comportamentului 

copiilor 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

Le voi prezenta copiilor 

centrele de interes 

pregătite pentru ei. 

Copiii vor picta 

legumele primăverii și 

vor construi lădițe 

pentru  legume . 

Explicația 

 

 

Expunerea 

Observarea 

comportamentului 

Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învățării 

Copiii sunt conduși pe la 

toate centrele și li se 

prezintă temele pe care 

le au de realizat. Se 

intuiesc materialele, iar 

ei sunt rugați să-și 

aleaga un centru, 

atragându-le atenția că 

se pot schimba centrele 

dupa realizarea 

sarcinilor propuse. 

 În timp ce copiii 

lucrează, educatoarea îi 

supraveghează și dă 

indicații acolo unde este 

nevoie.  

  

Artă:Copiii vor picta 

legumele primăverii. 

Construcții, copiii vor 

realiza lădițe pentru  

legume prin asamblare 

si îmbinare de cuburi din 

plastic. 

Copii se vor roti la 

centre, astfel încât 

fiecare dintre ei să 

reușească să ajungă la 

fiecare. 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Exercițiul 

Observarea 

sistematică 
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5. Obținerea 

performanței 

Copiii își vor alege 

centrele și vor realiza 

temele propuse. După ce 

vor realiza sarcina la 

primul centru, vor putea 

să se mute la altul. Voi 

acorda indicații 

suplimentare acolo unde 

este nevoie. 

Explicația 

Exercițiul 

Aprecierea 

rezolvării corecte a 

sarcinilor 

 

Asigurarea retenției 

și a transferului 

Copiii vor fi așezati în 

șir indian și vom trece 

pe la fiecare centru 

pentru a analiza 

realizarea sarcinilor. 

Voi face aprecierea 

activităților pe grupuri 

privind modul de 

participare, 

comportamentul 

copiilor și rezultatul 

obținut. 

Conversația 

Observația 

 

Evaluez munca 

copiilor. 

 

Aprecieri verbale 

 

 

Recompensele 

Încheierea activitășii Copiii vor ieși din sală  

prin tranziția "Câte unul 

pe cărare". 

Conversația 

 

Aprecieri verbale  si 

recompensarea 

copiilor pentru 

întreaga activitate 
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Ridichea uriașă 

                                                                                   Varga Ioana 

                                                                                    Școala Gimnazială Nr.1 Bălan 

                                                                                   „Grădinița cu P.N. Gîlgău-Almașului ” 

 

Data:23.03.2022 

Unitatea de învățământ:- Școala Gimnazială Nr.1 Bălan„Grădinița cu P.N. Gîlgău-Almașului” 

 Nivel:I 

Prof.înv.preșc. : Varga Ioana 

Tema anuală:- „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului tematic:„Bucuriile primăverii” 

Tema săptămânii:-  „ Legume, izvor de sănătate ” 

Tema activității: „Ridichea uriașă” 

Tipul activitatii: însușire  de  noi  cunoștințe 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Activități de învățare: 

ADE:  DLC: povestea educatoarei 

            DOS: activitate practică(lipire) 

Mijloc de realizare-povestea educatoarei+activitate practică( lipire) 

Scopul activității: : Îmbogațirea vocabularului activ de cuvinte, fixarea și consolidarea unor priceperi 

și deprinderi practice . 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

   D. 1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

   D. 2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

   D.3. Premise ale citirii și scrierii ,în contexte de comunicare cunoscut 

   A.1.Motricitate grosiera și motricitate fina în context de  viața familiare 

     

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 

1.1. Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi 

(comunicare receptivă)  

1.2. Folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale simple 

pentru a transmite un mesaj (comunicare expresivă) 

2.3. Folosește cuvinte noi în experiențele zilnice 

3.3. Completează o poveste cunoscută privind imaginile acesteia 

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

 

Obiective operaționale: 

     O1-Să denumească personajele din poveste; 

     O2-Să reconstituie povestea pe baza unui șir de imagini; 

     O3-Să execute corect tehnica de lipire; 

     O4-Să lipeasca personajele din poveste; 

     O5- Să păstreze o poziție corectă la masa de lucru. 
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     O6- Să interpreteze corect mesajul transmis de poveste cu ajutorul întrebărilor  adresate de către 

educatoare. 

Metode și procedee: povestirea, expunerea, explicația, conversația, demonstrația, problematizarea, 

Explozia stelară. 

Materiale didactice: planşe cu imagini ilustrative din poveste , ridichea, siluete din poveste, Ridichea 

uriașă pentru lipire, decorul poveștii, paletă roșie din carton,hârtie colorată, recompense. 

Forma de organizare: frontal,  

Durata activității: 50 minute 

 

 

RIDICHEA URIAŞĂ 

                                                               poveste populară  

Într-un sat frumos şi bogat, într-o căsuţă cochetă, cu o grădină mică de zarzavaturi, trăia un ţăran bătrân 

împreună cu băbuţa lui,cu nepoţica, un căţel şi o pisică. Odată, bătrânul a semănat în grădină legume, 

printre care şi ridichi. Într-o dimineaţă, pe când s-a dus în grădina de zarzavat, a băgat de seamă că una 

dintre ridichi a crescut foarte mare, roşioară şi frumoasă. 

Pe zi ce trecea, ridichea se făcea tot mai mare şi mai mare, încât privind-o moşneagul gândea: din 

ridichea aceasta vom mânca cu toţii o săptămână. S-a apropiat de ea şi a început să tragă. Dar ridichea 

stătea înfiptă în pământ, nu voia să se clintească şi atunci moşneagul a chemat băbuţa în ajutor. 

-Babă, babă, vino să-mi ajuţi să scot ridichea! 

A venit baba, l-a prins pe moş de mijloc, moşul a prins de frunzele ridichii şi au început să tragă, dar 

ridichea nu se mişca din loc. 

Bunica a început să îşi strige nepoata: 

-Vino, nepoată, să ne ajuţi! Ridichea asta este uriaşă şi tare încăpăţânată! 

Nepoata a venit iute şi s-a apucat de mijlocul babei, baba de moş şi moşul de frunzele ridichii; au 

început să tragă cu nădejde, dar uriaşa nici gând să se clintească din loc. Atunci fetiţa s-a gândit la 

prietenul ei, căţelul cel jucăuş şi neastâmpărat. Acesta a venit iute-iute, dorind să fie de ajutor, dar tot 

nu au reuşit. În curte nu mai erau decât pisica, aşa că au chemat-o şi pe ea. Pisicuţa a lăsat joaca şi s-a 

dus repede în grădină să-i ajute, că doar făcea parte din familie. Nici de data aceasta ridichea nu s-a 

clintit din loc. Atunci pisicuţa şi-a amintit că un şoricel îşi făcuse căsuţa în peretele casei, aşa că l-a 

strigat şi pe el şi l-au rugat să le vină în ajutor. 

-Şoricel mititel, ştiu că te-am alergat de atâtea ori, dar acum avem nevoie de ajutorul tău. Acesta s-a 

gândit bine, apoi a venit şi el în grădină, s-a prins de coada pisicii, pisica de căţel, căţelul de fetiţă, 

fetiţa de babă, baba de moş şi moşul de frunzele ridichii şi au tras cu nădejde, iar ridichea a început să 

se mişte şi până la urmă i-au venit de hac. 

S-au bucurat cu toţii că au izbutit să scoată ridichea, iar pentru că au muncit cu toţii, au mâncat cu toţii 

din ridiche şi au petrecut împreună. 

 

SCENARIUL ACTIVITATII 

Momentul organizatoric: Se asigură condițiile optime pentru realizarea activității (aerisirea sălii de 

grupă, aranjarea mobilierului și a materialului didactic). 

Copiii vor intona cântecul,, Dacă vesel se trăiește”,și se vor așeza în semicerc, 
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Captarea atenției: Se va face sub formă de surpriză prin apariția unei ridichi mari„(uriașă)”,o ridiche 

fermecată care-i șoptește doamnei educatoare că a venit dintr-o poveste, pentru că a auzit de la Zâna 

Primăverii că în grupa Fluturașilor sunt copii foarte curioși care iubesc poveștile. Anunțarea temei și 

a obiectivelor: Astăzi veți asculta povestea „Ridichea uriașă ”, iar voi trebuie să rețineți titlul, 

personajele, pe care apoi le vom lipi  pe foaia de culoare maro  în ordine cronologică pentru a obține 

un tablou al poveștii. 

Dirijarea învățării: Încep să spun  povestea „Ridichea uriașă”. Conținutul poveștii va fi prezentat 

clar, coerent, accesibil și expresiv pentru a menține treaz interesul copiilor și pentru a asigura motivația. 

   Copiii  ascultă cu atenție povestea, vor reține titlul, personajele și ideile principale . 

Prezint copiilor imagini din poveste, în ordine cronologică, iar povestea va fi întreruptă atunci când 

moșul  găsește ridichea uriașă și vrea să o ducă acasă, dar nu reușește să o scoată din pământ.  

 Iar cu ajutorul unei tranziții, (Bate vantul) copiii se îndrepta spre măsuțe, unde vor identifica 

materialele de lucru: lipici, o coală de hârtie de culoare maro și o ridiche uriașă decupată. 

Vreți, copiii să începem să realizăm tabloul din poveste pentru Zână Primăverii?Pentru aceasta, să ne 

amintim cine este personajul principal al poveștii noastre. 

-Așa este, ridichea. 

Înainte de a începe să lucrăm facem exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii 

Batem palmele ușor,  

Batem palmele de zor,  

Unu doi unu doi  

Faceți toți la fel ca noi. 

Ridichea va fi lipită în decorul poveștii, corespunzător, după indicații.După realizarea sarcinii, îi întreb 

pe copii dacă doresc sa afle cum a continuat povestea?Ce s-a întâmplat în continuare cu Ridichea 

uriașă.     

 Ați fost foarte harnici, dar acum haideți să ne întoarcem pe scăunele să vedem cum continuă povestea. 

   Copiii revin pe scăunele, unde vor asculta continuarea  poveștii și vor afla  cum va fi scosă din 

pământ Ridichea uriașă. 

1,Moșul o cheamă pe babă să îl ajute să scoata ridichea dar nu reușesc. 

2.Baba o cheamă pe nepotică să-i ajute, dar nu reusesc. 

3.Nepoțica îl cheamă pe cățel să-i ajute să scoată ridichea dar tot nu reusesc. 

4.Cătelul o cheamă pe pisicută, dar în zadar. 

5.Pisicuța îl cheamă pe șoricel să-i ajute și ca prin minune ridichea este scoasă . 

   Copiii vor reveni la măsuțe, pentru a continua activitatea de lipire unde vor denumi  personajele  din 

poveste urmând să le lipească în ordinea cronologică în care s-au petrecut.  

   Li se va cere copiilor să aranjeze planșele cu ilustrații în ordinea desfășurări evenimentelor, 

descoperind și mesajul poveștii “Unde-s mulți, puterea crește!” 

        Feedback:  Voi iniția jocul : ,, Adevărat sau fals’’. Copiii vor primi  în mână câte o paletă de 

culoare roșie.Urmărind macheta poveștii cu personaje vor trebui să : ,,răspundă’’ la întrebări ridicând 

paleta roșie,doar atunci când răspunsul este adevărat. 

,, - Povestea se numește: ,, Ridichea uriașă’’ 

,,-Moșul a scos singur ridichea?’’ 

,,-Baba a chemat cățelul în ajutor?’’ 

,,-Cățelul a chemat pisica în ajutor?’’ 
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,,-Pisica a chemat șoricelul în ajutor?’’ 

,,-Legumele au vitamine?’’ 

Evaluarea activității:   Se va realiza o analiză a lucrărilor. Copiii își vor exprima părerile referitoare 

la lucrarea creată. Voi aprecia felul în care au răspuns la întrebările din poveste însă și felul în care au 

lucrat. 

 Încheierea activității: Se vor adresa aprecieri referitoare la modul în care s-a desfășurat activitatea. 

Copiii vor primi recompense. 
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Revoluția de la 1848 

                                                                                                                                           VargaVictor 

                                                                                              Liceul Teoretic ,,Ion Agârbiceanu’’ Jibou 

 

 

Data:23.03.2022 

Unitatea scolara: Liceul Teoretic,,Ion Agarbiceanu “Jibou 

Clasa: a-X-D 

Profesor: Varga Victor 

Disciplina: Istorie  

Unitatea de invatare: ANUL 1848 ÎN EUROPA  

Titlul lectiei : REVOLUȚIA DE LA 1848 

Tipul lectiei: mixta 

Competente generale: 

1.Utilizarea vocabularului si a informatiei in comunicarea orala sau scrisa, 

2. Utilizarea surselor istorice si tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme. 

Competente specifice: 

2.2 alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau de grup utilizând resurse diverse 

2.8 identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înţelegerea prezentului 

5.3 plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european 

sau universal 

5.5 realizarea unei investigaţii asupra unui subiect de istorie locală 

Competente derivate/operationale: 

Cognitive- la sfarsitul lectiei elevii trebuie : 

sa defineasca termeni  istorici si concepte precum:  revolutie, criza, reforma 

sa inteleaga contextul extern din perioada Revolutiei de la 1848 

Procedurale: 

să analizeze caracteristicile revolutiilor din Europa 

 să inteleaga impactul revolutiei de la 1848 asupra Europei 

Metode: expunerea sistematica combinata cu prelegerea si cu explicatia, conversatia, invatarea prin 

descoperire, dezbaterea,explozia stelara,turul galeriei, 

Resurse materiale: Manuale:  Ion Scurtu; Marian Curculescu; Constantin Dinca; Aurel Soare: 

Istorie manual pentru clasa a X-a, Ed. Reuniversitaria, Bucuresti, 2005 

Alexandru Barnea, Vasile Aurel Manea; Eugen Palade, Mihai Stamatescu, Bogdan 

Teodorescu: Istorie manual pentru clasa a X-a, Ed. Corint, Bucuresti, 2008 

Radu Paun; Lucia Popa; Dragos Tigau: Istorie manual pentru clasa a X-a, Ed. Sigma, Bucuresti, 

2000 

Bibliografice:   Niculae Paraschiv; Nicolae Cristea: Istoria moderna si contemporana sinteze de 

istorie pentru clasa a X-a, Ed. ALL, Bucuresti, 2008 

Neagu Djuvara: O istorie a romanilor povestita celor tineri 

 

 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

527 
 

Desfasurarea lectiei 

Nr. Etapele lectiei Activitatea profesorului Metode Materiale Timp 

1 Momentul 

organizatoric 

Sunt notati absentii si de pregateste 

materialul 

Conversatia   3 

min. 

2 Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare  

Profesorul adreseaza intrebari referitoare 

la situatia principatelor in secolele XVII-

XVIII 

Conversatia    5 

min. 

3 Anunţarea 

titlului lecţiei  

Anunta importanta titlul si prezinta 

importanta evenimentelor  

Conversatia  3 

min. 

4 Dirijarea 

invatarii/ 

Continut 

Cauze :  

in plan social :criza alimentara, somaj, 

cresterea preturilor, scaderea nivelului de 

trai 

in plan politic : nemultumirea fata de 

regimurile exiatente. 

in plan national : lupta pentru eliberarea 

popoarelor din Imperiul multinational 

austriac. 

-revolutii social –politice –au vizat 

schimbarea regimurilor politice. 

-revolutii nationale –au vizat afirmarea 

nationala. 

Obiective : 

-revolutia europeana 

urmareste :liberalismul politic, dreptatea 

sociala si afirmarea nationala. 

Forte participante : 

-burghezia, nobilimea liberala, taranimea si 

lucratorii industriali. 

Desfasurarea revolutiei: 

Franta 

-cauza a fost de natura politica :monopolul 

politic exercitat de marii bancheri in 

vremea Monarhiei din Iulie impiedica 

accesul la putere a burgheziei . 

-izbucneste in februarie,1848 

-la 25 februarie a fost proclamata 

Republica 

-s-a format un guvern provizoriu din care 

au facut parte reprezentantii tuturor 

participantilor la revolutie , care a emis o 

serie de decrete ( votul universal pt. barbati, 

Conversatie 

 

Invatare 

prin 

descoperire 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

Laptop 

  

Fise de 

lucru 

30 

min. 
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libertatea presei si a intrunirilor si 

organizarea Atelierelor Nationale ) 

-in martie a fost aleasa Adunarea 

Constituanta care a elaborat o Constitutie 

democratica –puterea executiva era 

exercitata de presedinte, iar cea legislativa 

de Adunarea Nationala, sistem de drepturi 

si libertati cetatenesti. 

-Adunarea a desfiintat Atelierele 

Nationale; rezultatul –prima confruntare 

armata intre burghezie parlamentara si 

muncitori 

-in decembrie a fost alesprin vot universal 

presedinte Ludovic Bonaparte , care 

profitand de neintelegerile dintre gruparile 

politice s-a proclamat imparat sub numele 

de Napoleon al III lea. 

Imperiul habsburgic : 

-cauze :politice, sociale si nationale. 

-izbucneste in martie 1848, la Praga, Viena 

, Pesta si Milano. 

-in Austria cancelarul Metternich a fost 

demis. 

-la Roma s-a creat o republica condusa de 

Giuseppe Mazzini 

-la Milano si Venetia trupele imperiale au 

fost alungate. 

-ungurii au format un stat independent si au 

infaptuit o serie de reforme. 

- cu ajutorul rusilor, imparatul a reusit sa 

inabuse revolutia  si sa instaureze un regim 

neoabsolutist. Se deseneaza pe tabla o stea 

in mijlocul careia este scris cuvantul 

,,Revolutie .Se adreseaza intrebari 

Cand ?,Unde ?,Cum ? Ce ?Cine ? legate de 

evenimentele revolutiei de la 1848-1849. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explozia 

stelara 

5 Fixarea 

cunostiintelor 

Intrebari adresate elevilor referitoare la 

declansarea ,desfasurarea si urmarile 

miscarilor revolutionare de la 1848-1849. 

 

Turul 

galeriei 

 9. 

min 
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Statul medieval în spaţiul românesc 

 

                                                                                  Varga Victor 

                                                                                  Liceul Teoretic ,,Ion Agârbiceanu’’ Jibou 

 

Data:  16.03.2022 

Profesor: Varga Victor 

Clasa:  a IX-a D 

Liceul Teoretic Ion Agarbiceanu Jibou 

Disciplina : Istorie 

Lecţia : “Statul medieval în spaţiul românesc” 

Tipul lecţiei : mixtă 

Competenţe generale: 

              5. Utilizarea surselor istorice a metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru  rezolvarea de 

probleme. 

Competenţe specifice:  

           5.1. – Înţelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală. 

Obiective operaţionale : Elevii vor fi capabili să: 

 O1 – să enumere condiţiile istorice care au favorizat întemeierea statelor româneşti; 

 O2– să plaseze în timp şi spaţiu întemeierea primelor formaţiuni politice româneşti; 

 O3–  să înţeleagă importanţa constituirii statelor româneşti; 

 O4–  să localizeze pe hartã arealul primelor state româneşti; 

 O5– să identifice asemănările şi deosebirile dintre procesul întemeierii  statelor medieval 

româneşti; 

              O6 -   să menţioneze consecinţele luptei de la Posada; 

O7 -  să coreleze fenomenele istorice specifice aceleiaşi perioade; 

             O8 -   să recunoască întemeietorii ţărilor româneşti medievale; 

O9 - să cunoască semnificaţia termenului „descălecat”. 

           Strategia didactică :   

Metode şi procedee : povestirea, conversaţia, explicaţia,  

demonstraţia, problematizarea,    

lucrul pe grupe, munca individuală; 

Mijloace de învăţământ : harta istorică, atlasul istoric, lecturile   

                                               istorice, videoproiectorul, fişe de lucru, 

                                               fişa de evaluare, flipchart, creioane colorate. 

Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe; 

Forme de evaluare:  formativă. 
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Resurse : 

 

Bibliografice :  

Pascu Vasile, Istoria antică şi medievală a românilor, Ed. Clio Nova, 

                           Bucureşti, 1998; 

Cronica notarului Anonymus , Editura Miracol, Bucureşti 1996; 

Al. Barnea, Vasile Aurel Manea, Mihai Stamatescu, Bogdan Teodorescu, Manual de istorie pentru 

clasa a IX-a, Ed. Corint, Bucureşti, 2004; 

Minodora Perovici, Istoria universală în texte, Grupul Editorial 

Corint, Bucureşti, 2003. 

 

Temporale : durata activităţii : 50` 

Umane : clasa formată din 27 elevi; 

Spaţiale : sala 14. 
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Momentele lecţiei Ob. 

op. 

Conţinutul ştiinţific al 

lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia 

didactică 

Timp 

a.Momentul 

organizatoric 

  -Notează absenţele 

-Pregăteşte materialul didactic 

-Elevul de serviciu 

prezintă absenţele 

-Harta istorică 

-Videoproiector 

2 min. 

b.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 Imperiul romano-

german 

- Profesorul adresează întrebări 

referitoare la lecţia predată anterior. 

 

- Elevii răspund la 

întrebări. 

- Conversaţia 

frontală 

7 min. 

c.Anunţarea lecţiei 

noi şi pregătirea 

pentru asimilarea 

noilor cunoştinţe  

O1 

 

 

O4 

Statul medieval în 

spaţiul românesc 

-Profesorul solicită elevii să-şi 

amintească forma de organizare în 

obşti săteşti. Pe baza acestor 

informaţii se explică elevilor cauzele 

care au determinat trecerea de la 

forma de organizare în obşti la cea de 

cnezate, voievodate şi ţări. 

-Elevii notează titlul 

lecţiei şi ascultă 

explicaţiile profesorului 

-Conversaţia 

euristică 

-Explicaţia 

5 min. 

d. Dobândirea 

noilor cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

1. Formaţiuni prestatale 

româneşti: 

-Transilvania: Glad, 

Gelu, Menumorut (sec. 

IX); Ahtum, Gyla (sec. 

XI) 

-Ţara Românească: 

voievodatele lui Litovoi 

şi Seneslau; cnezatele 

lui Farcaş şi Ioan; Ţara 

Severinului (sec. XIII) 

-Moldova: Ţara 

brodnicilor; Ţara 

-Profesorul împarte clasa în 4 grupe: 

prima grupă va reprezenta 

Transilvania, a doua grupă va 

reprezenta Ţara Românească, a treia 

grupă va reprezenta Moldova, iar a 

patra grupă va reprezenta Dobrogea.  

 

 

-Se identifică pe harta istorică 

voievodatele şi cnezatele existente pe 

teritoriul românesc. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifică pe hartă 

voievodatele şi 

cnezatele. 

 

 

-Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

-Harta istorică 

 

 

 

 

28 

min. 
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bolohovenilor; 

câmpuri, codri şi 

ocoale. 

-Dobrogea: Satza, 

Tatos, Sestlav. 

 

2. Întemeierea 

Transilvaniei: 

-sec. IX-XI-centralizare 

statală şi unificare 

politică; 

-sec. XI-XIII-cucerirea 

de către maghiari; 

-colonizarea saşilor şi 

secuilor; 

-1541-Transilvania-

principat autonom sub 

suzeranitate otomană. 

 

3. Întemeierea Ţării 

Româneşti: 

-Basarab I 

Întemeietorul (1310?-

1352) 

-1330-lupta de la 

Posada-independenţa 

Ţării Româneşti 

-Sunt expuse datele referitoare la 

formaţiunile statale din ţările române 

şi se trec datele în  schema lecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Prima grupă de elevi va primi fişe 

de lucru, care conţin texte istorice 

referitoare la procesul de întemeiere 

al Transilvaniei, pe baza cărora elevii 

vor da răspunsul la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

-Sunt expuse datele referitoare la 

procesul de întemeiere al 

 

 

-Elevii iau notiţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii studiază textele şi 

răspund la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii iau notiţe. 

 

 

 

 

-Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analiza textului 

istoric. 

-Conversaţia 

-Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

-Expunerea 
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O6 

 

 

O9 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„descălecatul” lui 

Radu Negru Vodă 

-1359-Nicolae 

Alexandru-înfiinţează 

prima Mitropolie la 

Curtea de Argeş. 

 

4. Întemeierea 

Moldovei: 

-„descălecatul” lui 

Dragoş 

-„descălecatul” lui 

Bogdan 

-întemeietor-Bogdan-

independenţa 

Moldovei-capitala la 

Baia. 

 

5. Întemeierea 

Dobrogei: 

-1230-Ţara Cavarnei 

(Ţara Cărvunei) 

-conducători: Balica, 

Dobrotici, Ivanco. 

Transilvaniei şi se trec datele în  

schema lecţiei 

 

 

 

 

-A doua grupă de elevi va primi fişe 

de lucru, care conţin texte istorice 

referitoare la procesul de întemeiere 

al Ţării Româneşti, pe baza cărora 

elevii vor da răspunsul la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

-Se completează schema lecţiei. 

 

 

 

 

 

-A  treia grupă de elevi va primi fişe 

de lucru, care conţin texte istorice 

referitoare la procesul de întemeiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii explică 

necesitatea acestei lupte. 

 

 

 

 

 

-Elevii notează schiţa 

lecţiei.  

 

 

 

 

-Elevii remarcă rolul lui 

Bogdan la procesul de 

întemeiere al Moldovei. 

 

 

 

 

 

 

-Lucrul pe 

grupe. 

 

 

 

-Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

-Explicaţia 

 

 

 

 

 

-Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

-Expunerea 
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al Moldovei, pe baza cărora elevii 

vor da răspunsul la întrebări. 

 

 

-Sunt expuse datele referitoare la 

procesul de întemeiere al Moldovei 

şi se trec datele în  schema lecţiei 

 

 

 

-A  patra grupă de elevi va primi fişe 

de lucru, care conţin texte istorice 

referitoare la procesul de întemeiere 

al Dobrogei, pe baza cărora elevii 

vor da răspunsul la întrebări. 

 

-Se completează schema lecţiei. 

 

 

-Elevii iau notiţe. 

 

 

 

 

 

-Elevii analizează textele 

referitoare la întemeierea 

Dobrogei. 

 

 

 

-Elevii notează schiţa 

lecţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Fixarea 

cunoştinţelor 

O3 

O5 

 

 -Profesorul cere elevilor să găsească 

importanţa, asemănările şi 

deosebirile  întemeierii ţărilor 

româneşti. 

 

-Enumeră asemănările şi 

deosebirile dintre statele 

medievale româneşti. 

 

 

-Conversaţia 

frontală 

6 min. 

f. Tema pentru 

acasă 

  -Învăţarea lecţiei din manual şi să 

alcătuiască propoziţii cu următoarele 

-Elevii iau notiţe. -Explicaţia 2 min. 
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cuvinte: autonomie, cnezat, 

suzeranitate,  voievodat. 
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PROIECT  DE  LECȚIE 

ȘCOALA: CSEI Com Filipeștii de Târg 

CLASA   : a  V - a DMM 

DATA:  02.06.2022 

PROPUNĂTOR: prof. BANU  HARICLEEA   

ARIA  CURRICULARĂ: MATEMATICĂ  ȘI  ȘTIINȚE ALE NATURII 

DISCIPLINA: ELEMENTE DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE 

TITLUL LECȚIEI: FIGURI GEOMETRICE – PĂTRAT,  DREPTUNGHI, TRIUNGHI, CERC 

TIPUL LECȚIEI: CONSOLIDAREA ȘI SISTEMATIZAREA CUNOȘTINȚELOR 

DURATA LECȚIEI: 45  MINUTE 

 

COMPETENȚE GENERALE:    Formarea noțiunilor matematice elementare, bazate pe acțiuni 

obiectuale însoțite de limbaj;  

                                                          Discriminarea unor forme geometrice; 

                                                          Manipularea obiectelor și ordonarea după anumite criterii; 

                                                          Formarea algoritmilor euristici elementari. 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

  Cognitive și de limbaj: 

 Sc1- utilizarea limbajului matematic în limita posibilităților; 

Sc2- recunoașterea, numirea și identificarea figurile geometrice (minim 2); 

Sc3- recunoașterea culorii figurilor geometrice; 

Sc4 - punerea în corespondență a imaginii cu forma geometrică potrivită (minim una); 

Sc5 – asocierea imaginilor de pe jetoane cu figurile geometrice cunoscute. 

  Psiho – motorii: 

Sp1- conturarea, colorarea și poziționarea corectă a figurilor geometrice decupate pe desenul model 

(minim două); 

Sp2- construirea unei imagini din figuri geometrice (minim una). 

Afectiv – atitudinale: 

Sa1- să participe activ și cu plăcere la lecție; 

STRATEGII  DIDACTICE: 

     METODE: 

                 de comunicare orală: - expozitive: explicația;  

                                                - interogativ-participative: conversația, problematizarea, dialogul 

dirijat; 

                 de explorare și descoperire: observația sistematică; 

                 bazate pe acțiune: demonstrația, exercițiul, activitatea independentă, jocul didactic; 

   FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe niveluri. 

RESURSE: 

  MATERIALE: figuri geometrice din carton și plastic, planșe suport, fișe de lucru, culori, jetoane, 

diferite instrumente digitale, diplome;  

  UMANE: 8 elevi;  

  TEMPORALE: 30 minute; 
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  BIBLIOGRAFICE: 

Constantin Păunescu și Ionel Mușu, Metodologia învățării matematicii la deficienții mintali, Editura 

Didactică și Pedagogică, București, 1980 

Curriculum D.M.S.- Programă școlară pentru învățământul primar, București, 2008 

Dumitru S., Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Gheorghe Alexandru,  Craiova, 

2006 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/ 

Edupuzzle, Nearpod 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
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SCENARIUL  LECȚIEI 

 

Nr 

crt 

 

Etapele   

lecției /  timp 

 

Obiective  

specifice 

                            Conținutul lecției                                                 Strategii didactice  

Evaluare Activitatea         profesorului Activitatea elevilor Metode și 

procedee 

Resurse 

 

   

 

2. 

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

 

4 min. 

 

Sc1 

 

Sc2 

 

Sp1 

Sc4 

Prezint elevilor o planșă cu 

imagini alcătuite din forme 

geometrice. 

https://manuale.edu.ro/manuale

/Clasa%20a%20II-

a/Matematica%20si%20explor

area%20mediului/EDP/ 

 „Observați că fiecare imagine 

este alcătuită din figuri 

geometrice.” 

 

 

Ascultă și urmăresc 

expunerea profesorului. 

 

 

 

 

Răspund la întrebări. 

 

 

-explicația 

-demonstra- 

ția 

 

-dialogul 

dirijat 

 

-observația 

 

- tableta 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică 

 

-analiza 

răspunsuri-

lor 

 

 

 

3. 

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

2min. 

 

 

Sp1 

Anunț titlul lecției: „Figuri 

geometrice”    

Prezint obiectivele: 

„Astăzi vom recunoaște, vom 

denumi și vom identifica 

formele geometrice cunoscute, 

după care ne vom juca cu cele 

decupate.” 

 

 

 

Ascultă și urmăresc 

expunerea profesorului. 

 

-conversația 

 

-expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sp1 

 

https://nearpod.com/t/math/7th/

drawing-shapes-68-L70122769 

 

 

 

 

-expunerea 

 

-planșă cu 

imagini  

alcătuite din 

 

 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://nearpod.com/t/math/7th/drawing-shapes-68-L70122769
https://nearpod.com/t/math/7th/drawing-shapes-68-L70122769
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4. 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

conținutului 

și dirijarea 

învățării 

 

10 min. 

 

Sc1 

Sc2 

Sc3 

Sc1 

Sc2 

Cu ajutorul acestei aplicații 

desenăm figurile geometrice 

cunoscute. 

Inițiez o discuție pe baza 

elementelor prezentate în 

planșă și citesc versurile 

poeziei (Anexa 1) pentru a face  

demonstrația  faptului că toate 

elementele din imagine sunt 

realizate din forme geometrice. 

Expun  figurile geometrice 

învățate și cer elevilor să le 

denumească și să spună ce 

culoare au. 

https://edpuzzle.com/media/5e

cd2023eb3b633e916ba2e8 

 Pentru nivelul III, profesorul 

denumește figurile geometrice 

și  elevii le identifică.  

 

 

 

 

Urmăresc expunerea 

profesorului și răspund 

la întrebările acestuia. 

 

 

-observația 

 

 

-conversația 

 

-explicația 

 

 

-exercițiul 

 

-conversația 

figuri 

geometrice 

 

-figuri geo- 

metrice de- 

cupate 

 

 

 

 

-observarea  

sistematică 

 

-analiza 

răspunsuri-

lor 

 

 

 

5. 

 

 

 

Fixarea și 

consolidarea 

cunoștințelor 

 

16 min. 

 

Sa1 

 

 

Sp1 

Sp2 

 

 

 

Cer elevilor să completeze fișe 

individuale. (Anexele 3,4) 

După ce explic modul de 

rezolvare al fișelor, fac 

împreună cu copiii exerciții de 

încălzire a musculaturii 

mâinilor. (ploaia, pianul, 

morișca, strângerea pumnilor și 

deschiderea lor) 

 

Ascultă explicațiile. 

 

Fac exerciții de încălzire 

a musculaturii degetelor. 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

-conversația 

 

 

 

-fișe de lu- 

cru 

 

 

 

 

 

-culori 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică 

 

 

https://edpuzzle.com/media/5ecd2023eb3b633e916ba2e8
https://edpuzzle.com/media/5ecd2023eb3b633e916ba2e8
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Sp1 

Sp2 

 

https://manuale.edu.ro/manuale

/Clasa%20a%20II-

a/Matematica%20si%20explor

area%20mediului/EDP/ 

pag 87,88,89 

Pentru nivelul I:  

-colorează după indicații 

-continuă modelul indicat 

(mărgelele, anexa 4) 

Pentru niv. II-III: desenează 

după contur (Anexa 3) 

Verifică elevii și ajută acolo 

unde este cazul, face aprecieri. 

Completează fișele după 

indicații. 

 

-exercițiul 

 

 

 

-exercițiul 

 

-fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

feed-backului 

 

20 min. 

 

Sc5 

 

 

Sa1 

 

Sp1 

Sp2 

 

 

Sp3 

 

 

 

Arat elevilor jetoane cu 

imagini care reprezintă obiecte 

a căror formă se aseamănă cu 

figurile geometrice cunoscute 

și le cer să spună cu ce  

figuri se aseamănă. 

https://edpuzzle.com/media/5fb

267b1d7cba74138ae4424 

 

Asociază unele obiecte din 

clasă, acasă cu figuri 

geometrice cunoscute și spun 

câte laturi au fiecare. 

Propun elevilor un joc didactic:  

 

Ascultă explicațiile și 

răspund la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă regulile jocului. 

 

 

 

-conversația 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

 

-exercițiul 

-jetoane cu 

obiecte care 

au forma 

figurilor 

geometrice 

cunoscute 

 

 

-figuri 

geometrice 

decupate 

 

 

 

 

-analiza  

răspunsuri-

lor 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Matematica%20si%20explorarea%20mediului/EDP/
https://edpuzzle.com/media/5fb267b1d7cba74138ae4424
https://edpuzzle.com/media/5fb267b1d7cba74138ae4424
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Sc4 Pentru nivelul I: prezintă 

elevilor imaginea unui băiețel 

alcătuită din figuri geometrice 

și le cere să suprapună 

elementele geometrice  

decupate în locurile 

corespunzătoare. (Anexele 5,6) 

Pentru nivelurile II-III: prezint 

o căsuță alcătuită din figuri 

geometrice, având aceeași 

sarcină ca cei de nivelul I. 

(Anexa 2) 

Câștigătorii sunt cei care 

execută corect lucrarea. 

Urmăresc modul în care se 

rezolvă sarcina, dă indicații și 

ajută unde este cazul. 

 

 

 

 

Participă la joc. 

 

-fișe de lu- 

cru 

 

 

-căsuță 

alcătuită din 

figuri 

geometrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-analiza 

activității 

7. Evaluarea 

activității 

2min. 

 

Sa1 

Verific ceea ce au realizat 

elevii, face aprecieri asupra 

lucrărilor, anunț câștigătorii. 

Tema pentru acasă este un 

chestionar în Kahoot. 

https://create.kahoot.it/kahoots/

my-drafts 

Urmăresc expunerea 

profesorului. 

-conversația 

-explicația 

 

 

-observarea 

sistematică 

 

8. Încheierea 

activității 

1min. 

 Acord diplome de participare 

elevilor. 

https://www.canva.com/design/

 -conversația -diplome  

https://create.kahoot.it/kahoots/my-drafts
https://create.kahoot.it/kahoots/my-drafts
https://www.canva.com/design/DAEKT8PgrgQ/_zrfV40CEpQHRcqsQpUimA/edit
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DAEKT8PgrgQ/_zrfV40CEpQ

HRcqsQpUimA/edit 

 

 

Anexa 1 

POEZIA  FORMELOR  GEOMETRICE 

Dintr-un cerc eu fac un soare. 

Din triunghiuri fac petale, frunzulițele la floare. 

Un pătrat e o căsuță. 

Un dreptunghi e o băncuță. 

Un triunghi, o pălărie, patru linii ușurel 

Cerc, dreptunghi, un băiețel. 

Iar pe cap cu o fundiță 

Cerc, triunghiuri o fetiță. 

Mulți copii, multe baloane, 

Dacă se adună roată 

E copilăria toată. 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEKT8PgrgQ/_zrfV40CEpQHRcqsQpUimA/edit
https://www.canva.com/design/DAEKT8PgrgQ/_zrfV40CEpQHRcqsQpUimA/edit
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor învățământ primar GORNEA MIHAELA-DANIELA 

Școala Gimnazială,,Dimitrie Cantemir”/Fetești 

 

CLASA: a III-a  

OBIECTUL: Ştiinţe ale naturii 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Corpul uman 

SUBIECTUL: Organele de simţ 

TIPUL LECŢIEI: însuşire de noi cunoştinţe 

SCOPUL: -Recunoaşterea şi analizarea organelor de simţ 

COMPETENȚA GENERALĂ: 

3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând acizițiile despre propriul corp 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să descopere practic fiecare organ de simţ; 

O2- să realizeze corespondenţa logică dintre simţ şi organul de simţ cu ajutorul căruia este perceput; 

O3- să descrie sumar funcţiile organelor de simţ; 

O4- să manifeste spirit de colegialitate în cadrul lecţie, fiind activ şi participând cu interes. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, observaţia, analiza, problematizarea, descrierea, 

explicaţia,conversaţia, ciorchinele, , jocul didactic 

Mijloace de învăţare: fişe de lucru, planşe didactice, mulaj-corpul omenesc 

Forme de organizare: activităţi frontale, de grup, individuale 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Cuzum, S., Vasiloancă, G., Radu, M., Ştiinţe ale naturii- manual pentru clasa a III-a, Editura Es 

PRINT” 98, Bucureşti, 2008 

Fătu, S., Stroe, S., Didactica disciplinei ştiinţe ale naturii pentru învăţători ,ed. Corint, Bucureşti 2007 

MEC: Programe şcolare pentru învǎţǎmântul primar, Bucureşti, 1998 

www.google.ro 
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 SCENARIUL LECŢIEI 

Nr. 

Crt. 

Etapele lecţiei Ob. 

op 

Activităţi de învăţare Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de 

învăţare 

Evaluare 

1 Momentul 

organizatoric 

 Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a 

lecţiei. 

conversaţia frontal   

2 Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 Rog elevii să privească la tablă unde este desenat un 

ciorchine, iar în centrul este scris cuvântul corpul uman şi, 

pe baza cunoştinţelor însuşite anterior, aceştia trebuie să 

enumere părţile componente ale corpului uman şi ce cuprinde 

fiecare. 

 

 

ciorchinele 

conversaţia  

descrierea 

 

 

 

frontal  

mulaj- 

corpul 

omenesc 

evaluare 

orală 

 

3 Captarea 

atenţiei 

 

O1 

-Se va realiza prin intonarea cântecelului „Deschide 

urechea bine”. Un elev, care stă cu spatele la clasă, trebuie 

să ghicească cine l-a strigat.Pe baza întrebărilor ajutătoare 

vor descoperi primul organ de simţ -urechea.  

 

-observaţia 

-explicaţia 

-învăţarea prin 

descoperire 

- conversaţia 

 

frontal 

în grup 

jocul 

didactic 

observarea 

sistematică 

4  Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

lecţiei 

 

 - Se anunţă elevii că acesta este şi titlul lecţiei de astăzi: 

Organele de simţ 

- Se redau obiectivele lecţiei pe înţelesul elevilor. 

-Se notează data şi titlul în caiete şi pe tablă 

explicaţia frontal 

 

tabla 

caietele 

elevilor 
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5 Dirijarea 

învăţării 

 

O1 

O2 

O3 

 

- Se notează la tablă şi în caiete primul organ de simţ 

identificat: 

Urechea  -  auzul 

recepţionăm sunete 

- Se aduc în discuţie câteva reguli de igienă ale acestui 

organ de simţ 

 

-conversaţia 

-observaţia 

-explicaţia 

-descrierea 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 

caietele 

elevilor 

 

 

evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

- Propun elevilor un alt joc:,, Baba oarba”- Un elev va fi 

legat la ochi şi trebuie să ghicească colegul pe care îl 

prinde. Se va constata că nu va putea să îl numească , 

deoarece nu îl vede. 

-Descoperim astfel un alt organ de simţ: 

Ochii  -  văzul   

recunoaştem culoarea , forma, mărimea 

apreciem distanţele 

observăm mişcarea 

-Se notează la tablă şi elevii în caiete câteva roluri ale 

acestui organ. 

-învăţarea prin 

descoperire 

-conversaţia 

-explicaţia 

problematizarea 

frontal 

în grup 

 

jocul 

didactic 

tablă 

caietele 

observarea 

sistematică 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

- Se împarte clasa în patru echipe. Pe măsuţă se află patru 

sticluţe identice, pline cu lichid. Se prezintă elevilor şi se 

anunţă că vom juca jocul -,, Ghiceşte aroma.” Fiecare 

grupă va alege căte o sticluţă şi trebuie să identifice, după 

miros, ce se află în ea. 

-După identificarea lichidului se dirijează discuţia astfel 

încât vor descoperi că nasul este şi el un organ de simţ, 

deoarece cu jutorul lui au reuşit să identifice aroma. 

Nasul  -  mirosul 

-învăţarea prin 

descoperire 

-conversaţia 

-explicaţia 

-problematizarea 

 

 

 

 

frontal 

în echipă 

 

 

 

 

 

 

 

jocul 

didactic 

 

 

 

tabla 

caietele 

elevilor 

 

evaluare 

orală 

observarea 

sistematică 
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O1 

O2 

O3 

O4 

- Se poartă discuţii de identificare a rolului nasului. 

                   - recunoaştem mirosurile plăcute şi neplăcute 

 

 

- Identificarea următorului organ de simţ se va realiza prin 

jocul: ,,Trăistuţa fermecată: Într-un săculeţ sunt monede. 

Se cere unui elev să identifice ce este în săcuţ, fără a îl 

deschide, dar i se va permite să pipăie obiectele din interior. 

- Se ajunge astfel la : 

Pielea – pipăitul 

simţim temperatura , aspectul suprafeţei corpurilor şi forma 

lor 

 

 

 

 

 

 

-învăţarea prin 

descoperire 

-conversaţia 

-explicaţia 

-problematizarea 

 

 

 

 

 

 

frontal 

jocul 

didactic 

tabla 

caietele 

elevilor 

 

 

 

 

evaluare 

orală 

observarea 

sistematică 

 

O1 

O2 

O3 

 

- Se anunţă elevii că urmează să descopere ultimul organ de 

simţ: 

-Fiecare elev va primi un măr, pe care sunt rugaţi să îl 

guste.Vor identifica gustul acestuia- dulce- şi astfel vor 

ajunge la :  

Limba  -organul gustul 

simţim gustul şi temperatura alimentelor 

-Se vor enumera şi alte gusturi pe care limba le poate 

identifica. 

-Se va insista pe principal funcţie a gustului -de a ne spune 

dacă este bine sau nu să mâncăm un anumit aliment. 

 

 

-învăţarea prin 

descoperire 

-conversaţia 

-explicaţia 

-problematizarea 

 

frontal măr 

tabla 

caietele 

elevilor 

 

 

evaluare 

orală 

observarea 

sistematică 
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6 Obţinerea 

performanţei 

O3  

- Se cere elevilor să descopere , pe baza celor arătate mai 

sus, ce rol au organele de simţ , pentru corpul omului. 

-Se concluzionează că: 

   Prin cele cinci simţuri, corpul omului este informat 

despre schimbările din mediul înconjurător. 

- Se vor purta discuţii apoi despre persoanele cu deficienţe 

ale simţurilor şi despre modul în care trebuie să ne purtăm 

cu acestea. 

conversaţia 

explicaţia 

 

frontal tabla 

caietele 

elevilor 

 

 

evaluare 

orală 

 

7 Asigurarea 

feed-back-ului 

O2 -Se face o conversaţie generalizatoare prin care se fixează 

noţiunile pe care le-au dobândit elevii. 

 

conversaţia frontal  evaluare 

orală 

 

8 Evaluarea 

perormanţelor 

O2 Se solicită rezolvarea fişei, timp de câteva  minute. (anexa2) 

Eleva cu hipoacuzie va desena chipul unui copil cu organele 

de simţ. 

-Se verifică corectitudinea rezolvării acesteia. 

exericţiul individual fişă de 

lucru 

evaluare 

scrisă 

9 Intensificarea 

retenţiei şi 

asigurarea 

transferului 

 - Se fac aprecieri asupra modului cum au răspuns copiii în 

general. 

-Se dă tema pentru acasă: 

  Fişă de portofoliu: Găsiţi şi alte informaţii interesante 

referitoare la organele de simţ. 

 

conversaţia frontal  observarea 

sistematică 
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ANEXA1- Ciorchinele 

 

 

 

 

 

CORPUL UMAN 
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ANEXA 2 

Uneşte ce se potriveşte: 

ochi miros 

ureche văz 

nas auz 

limbă pipăit 

piele gust 

 

ANEXA 3 

Schema lecţiei 

Organele   de   simţ 

Ochii  -  văzul   

recunoaştem culoarea , forma, mărimea 

apreciem distanţele 

observăm mişcarea 

Nasul  -  mirosul 

recunoaştem mirosurile plăcute şi neplăcute 

Limba  -  gustul 

simţim gustul şi temperatura alimentelor 

Urechea  -  auzul 

recepţionăm sunete 

Pielea – pipăitul 

simţim temperatura , aspectul suprafeţei corpurilor şi forma lor 
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PROIECT DIDACTIC – ACTIVITATE INTEGRATĂ  

(conform Noului Curriculum) 

 

Prof. Ghetla Violeta  

Grădinița cu P.P. Nr.1 Odobești – Vrancea 

 

Nivelul/Grupa: Nivel II – Grupa „Fluturașilor” 

Tema anuală: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”  

Tema proiectului: „Primăvara – anotimpul renașterii”  

Tema săptămânală: „Primii vestorii ai Primăverii” 

Tema zilei: „Daruri pentru mama mea!” 

Forma de realizare: Activitate integrată – ALA1+DȘ1+DOS+ALA2 

ALA1 (Activități și jocuri la alagere) - CENTRE DESCHISE: 

Construcții: „Flori” – Tangram, piese geometrice 

Artă: „Flori multicolore” – Colorare, decupare 

Joc de masă: „Întregește imaginea!” – Puzzle imagini cu flori de primăvară 

ADE: DȘ + DOS – „Daruri pentru mama” 

DȘ - Cunoașterea mediului – „Ghiocelul” – Observare 

DOS – Activitate practică – „Pentru tine, mamă dragă” – aplicație 

ALA2: DȘ - „Plutește, se scufundă!” – experiment ; Euritmie – „Dansul florilor” 

Tipul activității: Însușire de noi cunoștințe și formare de priceperi și deprinderi 

Locul desfățurării: Sala de clasă 

Durata : o zi 

DOMENII DE DEZVOLTARE: 

B. Dezvoltarea socio-emoțională 

C. Capacități și atitudini de învățare 

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

B.2 – Dezvoltarea emoțională; 

C.4 – Activarea și manifestarea potențialului creativ; 

E.2 – Cunoașterea și înțelegerea lumii (lumea vie, Pãmântul, Spațiul, metode științifice). 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

B.2.3. – Demonstrează capacitatea de a exprima adecvat o varietate de emoții; 

C.4.4 - Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 
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conversații și povestiri creative; 

E.2.2 – Demonstrează dobândirea de informații despre mediul înconjurãtor și lumea vie prin 

observare, manipulare de obiecte și investigarea mediului. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

ALA1 (Activități și jocuri la alagere) 

Construcții: „Flori” – Tangram, piese geometrice 

O1 – Să combine în mod creativ piesele geometrice, obținând flori; 

O2 – Să denumească formele geometrice ale pieselor folosite; 

Artă: „Flori multicolore” – Colorare, decupare 

O3 – Să coloreze fără a depăși conturul, folosind culori adecvate; 

O4 – Să mânuiască în mod corect și cu grijă instrumentele de lucru – creioanele colorate, foarfecele; 

Joc de masă: „Întregește imaginea!” – Puzzle imagini cu flori de primăvară 

O5 – Să îmbine piesele de puzzle, așezându-le corect, pentru a obține imaginea florii; 

ADE: DȘ + DOS – „Daruri pentru mama” 

DȘ - Cunoașterea mediului – „Ghiocelul” – Observare 

O6 – Să identifice și să denumească părțile componente ale unei plante; 

O7 – Să înțeleagă ce funcție îndeplinește fiecare parte componentă a plantei; 

O8 – Să precizeze care sunt condițiile necesare pentru dezvoltarea unei plante (căldură, lumină, 

apă); 

DOS – Activitate practică – „Pentru tine, mamă dragă” – aplicație 

O9 – Să denumească materialele puse la dispoziție; 

O10 – Să combine în mod creativ elementele puse la dispoziție, pentru a obține un dar cât mai 

original; 

O11- Să finalizeze lucrarea. 

ALA2: DȘ - „Plutește, se scufundă!” – experiment 

O12 – Să observe că elementele ușoare (florile din hârtie) plutesc, iar obiectele grele (pietricele  

colorate) se scufundă; 

Euritmie – „Dansul florilor” 

O13 – Să danseze în ritm propriu, asociind mișcări sugerate de textul melodiei. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE: conversația, povestirea, observarea, explicația, demonstrația, exercițiul, experimentul, 

instruirea asistată de calculator. 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: coș cu flori naturale, planșe povestea „Legenda mamei”, 
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ecusoane cu flori de primăvară, etichete cu flori de primăvară pentru mese, piese geometrice, tangram, 

fișe de colorat cu flori, culori, foarfece, puzzle-uri, plicuri, jetoane cu cifre, ghiocei cu bulb, coșulețe 

individuale, flori multicolore, frunze, fluturi, mesaj „La mulți ani, mămica mea!”(toate din hârtie, 

pentru activitatea de aplicație), cifra 8 din polistiren (baza pentru aplicație), borcănele, bomboane 

colorate, pensule, aracet, șervețele, bol mare transparent pentru experiment, apă, pietricele colorate, 

baghetă fluturaș, flori gigant (din carton colorat) pentru dans, laptop. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, mișcarea, aplauzele 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe grupuri mici, individuală. 

BIBLIOGRAFIE: 

MEC (2019). Curriculum pentru educația timpurie. 

MEC (2019). Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculum-ul pentru educație timpurie. 

UNICEF (2010). Repere fundamentale în învatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere 

la 7 ani 

https://www.youtube.com/watch?v=8nlFNrmosJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs&list=RD4alzQksBPzs&start_radio=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

Activitatea debutează cu Activitățile de dezvoltare personală (ADP): Prezența, Salutul, Calendarul 

naturii, Întâlnirea de dimineață – „Oare cine a sosit și o surpriză ne-a pregătit?” discuții pe 

marginea imaginilor din povestea „Legenda mamei”). Prezența este realizată de copilul de serviciu, 

care va așeza pe un panou steluțele cu numele copiilor prezenți (Educatoarea citește numele copilului 

de pe staluță, iar copilul de serviciu, după ce se asigură că „steluța” este prezentă, o așează la panou. 

Salutul se realizează cu ajutorul recitativei „SOARELE”(copii sunt așezați în cerc ): „Dimineața a 

sosit, Toți copiii au venit, Noi în cerc ne așezăm și apoi ne salutăm!”. Prin tehnica comunicării rotative, 

https://www.youtube.com/watch?v=8nlFNrmosJ0
https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs&list=RD4alzQksBPzs&start_radio=1
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pornind de la educatoare şi continuând cu toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea 

dreaptă, spunând: „Bună dimineața, Daria(numele copilului)!”, iar copilul răspunde : „Bună dimineața, 

dragi copii!”. Voi ruga copiii să salute si musafirii pe care îi avem în aceasta zi. Vom completa 

calendarul naturii ajutaţi de întrebările: „În ce anotimp suntem?”, „În ce lună suntem?”, „În ce zi a 

săptămânii suntem?”, „Cum este vremea astăzi?”, etc.  

Momentul de mișcare este realizat cu ajutorul exercitiilor fizice: ,,suntem mari, suntem mici” , ,,sărim 

ca mingea” ,,,învartim capul spre geam/perete”, ,,mâinile sus, mâinile jos” , ,,inchidem si deschidem 

pumnişorii”. Împărtășirea cu ceilalți: copiii au posibilitatea de a-și împărtăși ideile, de a-și manifesta 

starea de spirit și buna dispoziție, purtând discuții cu educatoarea şi aflând noutatea și mesajul zilei. 

Noutatea zilei se realizeză cu ajutorul spaţiului decorat cu ZânaPrimăvara și cu o ghicitoare: „Iarna 

a trecut, Zăpada s-a topit, Floarea a înflorit, Cine a sosit?” – Primăvara. Rutine: Copiii se vor așeza 

în șir indian, pentru a merge către punctul sanitar, să se spele pe mâini, apoi să se dezinfecteze, 

pentru a servi micul dejun. În drum spre iesire, vor recita: „În șir toți ne așezăm/ Către baie ne-

ndreptăm, // ./  Mâinile bine spălăm, / Apoi le dezinfectăm, /La mese ne așezăm,/Micul dejun să-l 

mâncăm!”. Tranziții: Pentru a face trecerea către CENTRE educatoarea va recita împreună cu 

copiii poezia „Țica-Emoțica”, apoi copiii vor spune cum se simt astăzi, exprimându-și emoțiile.  

Copiii vor primi ecusoane cu diferite flori de primăvară, apoi vor merge la centre în functie de 

ecusoanele primite. Fiecare masă va avea un ecuson care să corespundă cu cele ale copiilor. Centrele 

deschise vor fi: artă, joc de masă, construcții. La centrul artă, copiii vor colora flori, pe care apoi 

le vor decupa, acestea fiind necesare la experimentul de la sfârșitul zilei. La centrul joc de masă, 

copiii vor avea pe mese 5 plicuri, fiecare plic având desenat un anumit număr de flori. De asemenea, 

pe masă vor mai exista și jetoane cu cifre. Copilul alege un jeton, recunoaște cifra, apoi caută plicul pe 

care sunt desenate tot atâtea flori, iar în interiorul plicului va găsi piesele unui puzzle cu flori, pe 

care trebuie să îl rezolve. La centrul construcții, vor avea în coșulețe individuale, piese tangram, 

forme geormetrice din jocul „Logie 2” și câteva fișe cu flori realizate din astfel de piese. Inițial, copiii 

vor așeza piesele peste model, apoi vor realiza singuri flori din aceste forme, fiind creativi și originali. 

Când vor termina de construit, vor denumi formele folosite și le vor număra. 

Copiii vor găsi la măsuţe materialele necesare. Sunt luate şi masuri de prevenţie, precum distanţarea 

fizică, masuţele sunt delimitate, iar copiii nu se vor roti la centre, ci vor rămâne pe tot parcursul 

timpului la acelaşi centru. După ce au lucrat pe grupuri mici, de câte 3 copii, copiii vor așeza produsele 

realizate pe rafturi, se vor dezinfecta pe mâini, apoi se vor așeza la mese. Anuntarea temei si a 

obiectivelor o realizez prin supriza pregătită: vizita Zânei Florilor, care va aduce cadouri surpriză de 

la mama sa, Primăvara. Aceasta va intra în clasă, având un coș cu flori de primăvară și o scrisoare. 
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„Dragi copii, Am auzit că astăzi veţi avea musafiri și, pentru că este o zi specială, m-am gândit să 

vă fac şi eu câteva surprize . Prin activitățile pe care le veţi desfăşura astăzi veţi afla multe lucruri 

despre p r i m a floare de primăvară, pe care eu v-am trimis-o în dar prin Zâna Florilor, alături de 

alte flori ce înfloresc în această perioadă. Çtiți voi care este floarea ce vestește sosirea mea? Este o 

floare mică, gingașă, cu o codiță subțire... Cine a ghicit? ... Așa este: GHIOCELUL. Împreună cu 

doamna voastră, astăzi veți afla multe lucruri interesante despre această floricică. Am văzut că 

săptămâna trecută, v-ați bucurat cu toții de primul meu cadou pentru voi: mărțisorul. E primul meu 

legământ cu natura, e modul prin care eu îmi exprim dragostea pe care o aduc pe pământ. Odată 

cu aceste minunate cadouri, mărțișorul și ghiocelul, eu vă aduc și sărbătoarea cea mai frumoasă 

de pe pământ: ZIUA MAMEI. Eu v-am trimis câteva materiale surpriză, cu ajutorul cărora, voi veți 

confecționa un cadou pe care să îl dăruiți astăzi mamei. Să știți că mai am o mică surpriză pentru 

voi! V-am trimis o mică poveste. De fapt, este „Legenda mamei” și o rog pe doamna voastră 

educatoare să o citească în locul meu, pentru voi. Eu sunt peste tot şi văd şi aud…. Voi fi şi la 

geamul vostru, chiar dacă voi nu mă veţi vedea. Mă veţi simţi prin parfumul florilor cu care vă veţi 

juca astăzi. La sfârşitul zilei, dacă toţi copiii s-au comportat frumos şi au răspuns corect, veţi putea 

deschide şi ultimul cadou-surpriză care conţine recompensa voastră pentru această zi minunată. Vă 

mulţumesc şi vă doresc o zi minunată în compania florilor,prietenele mele şi sper că şi ale voastre. 

Spor la lucru!”.  

„Dragi copii, haideți să îi mulțumim Zânei Florilor pentru cadourile aduse de la mama sa, Primăvara 

și acum o vom lăsa să se întoarcă alături de ea, pentru a ne privi împreună și noi promitem că vom fi 

atenți, vom răspunde frumos și vom confecționa cadouri minunate. La revedere, Zâna Florilor!” 

După ce iese din clasă Zâna Florilor voi trece la activitatea propriu-zisă: observarea ghiocelului. 

Trecerea la activitatea practică, o voi realiza prin „Legenda Mamei”(tranziție – în anexă). 

La finalul activității practice, copiii vor cânta un cântec dedicat mamei, apoi se vor pregăti pentru 

ALA2 prin următoarele rutine: „Lucrul noi l-am terminat, /Pe masă facem curat, /Darul frumos 

pregătim, /Mamei să îl dăruim. /Pe dulăpior îl așezăm, /Și când plecăm, îl luăm! /Pe mâini ne 

dezinfectăm /Apoi în cerc ne așezăm”. 

Așezați în cerc, pe scăunele, cu distanță între ei, copiii vor participa la experimentul - „Plutește, se 

scufundă!”, apoi vor dansa. În încheierea activității, copiii vor fi răsplătiți cu aprecieri verbale, aplauze 

și o mică surpriză. 
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Proiect didactic 

Cojocaru Gabriela Simona 

Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino 

 

 

Unitatea de învăţământ:  

Unitatea de învăţare: ,,Statul si Politica’’ 

Profesor : Cojocaru Simona 

Clasa: a XI a  

Data:  

Lectia: idei si regimuri autoritare si democratice in secolul al XX-lea 

Tipul lecţiei: predare-invatare – evaluare 

 

 Competenţe generale:  

. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate care fac referire la regimurile 

autoritare, exerxand aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor istorice, 

facilitand învăţarea permanentă 

 

Competente specifice: 

1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie; 

3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi  

proceselor istorice. 

 

Obiective operaţionale: 

 

Informaţionale: 

 

capacităţi de tip cognitiv:  

O3 să compare ideile şi teoriile privind  totalitarismul; 

O4 să identifice, pe baza unor texte/documentare,  caracteristicile statelor totalitare; practicile politice 

din perioada respectiva, liderul regimului politic totalitar. 

 

Formative 

     O4: să mentioneze Importanta conducatorilor din regimul totalitar;      

    

                        O6: să analizeze, pe baza textului istoric, cauzele care au dus la aparitia acestor 

regimuri; 

                          Atitudinale:  

                           O9: să manifeste o atitudine de înțelegere a rolului istoriei în viața prezentă și ca 

factor de predicție a schimbărilor 

Obiective ale evaluării: 

               Cognitive: 
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         Oe1: să opereze cu noţiuni şi concepte istorice: fascism,nazism,comunism, partid unic,politia 

secreta ; 

              Formative: 

                         Oe2: să argumenteze consecințele regimurilor totalitare;    

                          Oe2     Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare                 

                                             

                Atitudinale: 

                          Oe5: să manifeste rigoare în analiza și interpretarea faptelor istorice; 

                          Oe6: să relaţioneze pozitiv cu ceilalţi. 

 

Valori şi atitudini vizate:  

- relaţionare pozitivă cu ceilalţi; 

- antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei ca predicţie a schimbărilor prin 

raportare la contemporaneitate; 

- gândire critică şi flexibilă. 

 

Strategii: dirijată, inductiv – deductivă, explicativ – conversativă; 

Metode :-expozitiv – euristice: :-expunerea;  explicaţia;  – conversaţia euristică;  

              -interactive: – comparaţia; 

                                    – demonstraţia; 

                                    – problematizarea; 

                                   – investigaţia; 

                                   - lectura şi comentarea unor texte; 

                                    

 

 

FORME  DE ORGANIZARE 

a conţinuturilor: interdisciplinară. 

a activităţii: în grupuri mici, individuală, frontală. 

TIPURI DE INTERACŢIUNI :    profesor-elev,  elev- profesor; elev-elev;   

 

TIPURI, FORME, STRATEGII  ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE: interevaluarea în cadrul 

grupului, orală, individuală, portofoliul elevului.  

 

RESURSE: 

 

pedagogice (metode şi procedee): conversaţia euristică, activitatea pe grupe constituite în funcţie de 

tema dezbaterii, lectura explicativă, metode interactive – explozia stelară, turul galeriei, explicaţia, 

expunerea, descoperirea, descrierea, modelarea. 

 

materiale (mijloace de învăţământ): texte-suport sub formă de proiecţie, videoproiector, imagini, 

tabla şi creta , manual, atlasele/hărţile istorice, filmul documentar „Tiranii istoriei-Stalin 

(documentar)” , cartonaşe numerice, fişe de lucru, steluţele cartonate, întrebări scrise, chestionare. 
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                                  specifice disciplinei : - Manual pentru cl. a XI-a, Ed. Corint, autori- Alexandru  

Barnea (coord.), Vasile Manea, Eugen Palade, Florin Petrescu, Bogdan  

Teodorescu, pp. 82-85.                                                            

c) bibliografice:  

 

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Curriculum  Naţional, Programa şcolară pentru cl. a XI. 

- Imanuel Geiss, Istoria lumii din preistorie până în anul 2000, Editura All, Bucureşti, 2002, pp. 476-

500. 

- Valentin Ciorbea, Din istoria secolului XX, vol. I (1918-1939), Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006, 

pp. 125-252. 

- I. Ciupercă , Totalitarismul – fenomen al secolului XX. Repere, Cartea Editorială Demiurg, Iaşi, 

2006.  

- Module de formare din cadrul proiectului: Competenţe cheie tic în curriculumul şcolar. 

- Module de formare din cadrul proiectului: Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice  

prin activitati de mentorat. 

                                                                   

d)  temporale: 40 minute  

 

 

e)   spaţiale: sala de clasa 
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D E S F Ă Ş U R A R E A   L E C Ţ I E I 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

RESURSE  PROCEDURALE EVALUARE 

(metode, instrumente, 

 indicatori) 

de conţinut Activitatea 

elevilor 

                             

Resurse 

metode  

1. Moment 

organizatoric 

- salută elevii; 

-notează absenţii; 

-organizează clasa in şase grupe 

necesare realizări metodei cubului şi  

materialul didactic; 

-creează un climat cooperant. 

 

 

răspund 

cerinţelor; 

-pregătesc 

materialele 

                         

Conversaţia 

 

 

- 

 

 

- 

2. Reactualizarea, 

sistematizarea şi 

esenţializarea  

cunoştinţelor 

☺Verifică cunoştinţele elevilor din 

lecţia anterioară, Forme de 

organizare statală, solicitând elevilor 

să răspundă unui set de întrebări: 

-Care sunt cele două tipuri de forme 

de organizare statală? 

- Ce reprezintă monarhia? Dar 

republica? 

-Daţi exemple de state monarhice din 

epoca contemporană. 

-Câte tipuri de monarhii cunoaşteţi ?  

 

 

Ascultă cu 

atenţie cerinţa şi 

vor participa 

activ, aducînd 

completari 

 

                                 

Explicaţia 

- evaluare orală  

 

 

evaluare individuală 

3. Captarea 

atenţiei 

☺ Prezentarea unor fotografii 

selectate pentru subiectul lecţiei. 

Asculta si aduc 

completarii 

                                            

Descoperirea 

 

texte-suport 

sub formă 

de proiecţie 

- 
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Conversaţia 

 

 

4. Anunţarea 

obiectivelor 

☺Se enunţează titlul lecţiei..  

Astfel, elevii descoperă că vor studia 

lecţia: Idei şi regimuri politice 

autoritare in secolul XX 

Scrierea titlului lecţiei pe tablă. 

    Enumerarea şi explicarea 

obiectivelor, prin descoperirea 

activităţilor ce vor conduce la 

atingerea acestora. 

                              

                    

Conversaţia  

 

                         

Explicaţia 

videoproiec

tor  

 

tabla şi 

creta  

 

text-suport 

sub formă 

de proiecţie  

- 
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5. Dirijarea  

invăţării 

   a)Prezentarea 

conţinutului ce 

urmează a fi  

predat, sistematizat 

şi evaluat 

  

 

 

 

 

b) prelegere 

interactivă 

Clasa va fi impartita in trei grupe, 

fiecare grupa va primi cate o fisa de 

lucru pentru fiecare regim totalitar: 

fascism, comunism si nazism . Va 

prezenta fiecarei grupe fişa de lucru 

şi va oferi explicaţii 

Se definesc şi se explică noile noţiuni, 

ce reprezintă totalitarismul,  

☺Implicarea elevilor, prin 

contribuţia cu idei     cunoscute, în 

vizionarea şi comentarea unui scurt 

episod din filmul   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa completarea schemei de la 

tabla va prezenta imagini cu liderii 

politici descoperiti pe baza surselor 

istorice, simbolurile celor trei 

regimuri totalitare 

Vor completa 

fişele având de 

răspuns 

urmatoarelor 

cerin Numiti 

tipul de regim 

prezentat in 

sursele date. 

Mentionati 

secolul la care 

fac referire sursa 

D 

Mentionati statul 

la care face 

referire sursa A 

Mentionati din 

sursa C doua 

informatii 

referitoare la 

practicile 

politice,  

Numiti pe baza 

textului B 

reprezentantul 

regimului. 

Prezentati telul 

regimului fascist 

pe baza sursei E 

conversaţia euristică 

 

lectura explicativă 

 

expunerea  

explicaţia 

descrierea 

modelarea 

 

brainstorming 

 

 

texte-suport 

sub formă 

de proiecţie 

 

videoproiec

tor  

 

tabla şi 

creta  

 

 

 

 

 

 

evaluare  orală  

 

 

evaluare individuală 
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Enumerati doua 

trasaturi ale 

regimului politic 

prezentat in texte  

 

 6.  Sistematizarea 

şi fixarea 

cunoştinţelor 

(Feedback prin 

raportarea la 

obiectivele 

propuse iniţial, cu 

solicitarea 

elevilor) 

☺ Aşezarea elevilor pe grupe. Elevii 

din grupa 1 primesc steluţa „CINE?”, 

cei din grupa 2 steluţa „UNDE?”, cei 

din grupa 3 steluţa „CÂND?”, cei din 

grupa 4 steluţa „DE CE?”, cei din 

grupa 5 steluţa „CE?”. 

    Grupurile cooperează în elaborarea 

răspunsurilor. 

     La expirarea timpului, copiii 

comunică întrebările elaborate printr-

un reprezentant al grupului  

Elevii vor 

coopera in 

vederea 

rezolvarii sarcini 

de lucru 

Explozia stelară 

 

 

 

 

 

activitatea pe grupe 

constituite în funcţie de 

tema dezbaterii 

Steluţele 

cartonate 

 

 

Întrebările 

interevaluarea în cadrul grupului 
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7. Obtinerea 

performanţelor 

Prezentarea formei finale în faţa 

clasei şi argumentarea de către 

reprezentanţii tuturor echipelor. 

Prezinta 

rezultatul final 

conversaţia 

 

explicaţia 

Produsul 

realizat pe 

baza fişei 

de lucru 

interevaluarea în cadrul grupului 

   8. Încheierea 

lecţiei 

☺ Solicitarea de a sintetiza lecţia şi 

impresiile provocate într-un 

chestionar.                                                             

      Profesorul face aprecieri 

individuale şi colective asupra 

nivelului atins şi asupra 

comportamentului la lecţie; Sunt 

notaţi elevii care s-au evidenţiat în 

cursul lecţiei cel mai mult; Elevii 

primesc sarcina de a realiza un proiect 

despre „Totalitarism”, pentru 

portofoliul elevului, în care să 

surprindă orice aspect cu impact 

negativ asupra societăţii umane. 

 

Se raportează la 

aprecierile 

formulate 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

explicaţia 

 

chestionare 

 

 

 

fişa de lucru 

evaluare individuală 

 

 

portofoliu 
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PROIECT DE ACTIVITATE TERAPEUTICĂ LOGOPEDICĂ 

Prof. Psihopedagog Iacob Oana – Elena 

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – Botoșani 

 

CLASA: a-V-a A (Elev: C.M.P. -deficiență mintală moderată) 

OBIECTUL: Terapia și programe de intervenție 

DOMENIUL INTERVENȚIEI: comunicare și limbaj cognitiv 

TULBURAREA DE LIMBAJ: Dislexo - disgrafie 

SUBIECTUL: ,,Cuvinte opuse'' 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare, sistematizare a cunoştinţelor; 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

Formarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare prin limbaj oral (3.3)* 

Corectarea dislexo-disgrafiei (4.2.)* 

OBIECTIV DIDACTIC FUNDAMENTAL: consolidarea  și sistematizarea cunoștințelor cu privire la 

utilizare corectă a antonimelor. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

să identifice corect antonimele; 

să unească  cuvintele de pe  figurile geometrice cu înţeles opus; 

să aleagă cuvintele care sunt potrivite pentru cei doi copii – joc : „Spune cum sunt cei doi?”; 

să completeze tabelul cu antonime– joc „Dacă nu-i așa atunci cum e?; 

să alcătuiască noi cuvinte; 

STRATEGIA DIDACTICA: 

resurse:  

materiale: fișe de lucru, materiale ilustrate, carte „Șoricelul Magic”, carioci; 

umane: C.M.P. - elev din clasa a V a A– deficiență mintală moderată; 

metode si procedee: exercițiul, conversația, explicația, demonstrația                                                                             

forma de organizare a activității: individual; 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Cabinetul logopedic. 

BIBLIOGRAFIE: 

* https://profesorpsihopedagogcom.files.wordpress.com/2021/05/terapii-si-programe-de-interventie-p-

iv-dmu-dmm.pdf  

https://profesorpsihopedagogcom.files.wordpress.com/2021/05/terapii-si-programe-de-interventie-p-iv-dmu-dmm.pdf
https://profesorpsihopedagogcom.files.wordpress.com/2021/05/terapii-si-programe-de-interventie-p-iv-dmu-dmm.pdf
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Nr. 

ctr. 

ETAPA 

TERAPEUTICĂ 

Ob. DEMERSUL TERAPEUTIC METODE ȘI 

PROCEDEE Activitatea profesorului psihopedagog Activitatea elevului 

 Momentul 

organizatoric 

 pregatirea materialelor necesare începerii activității, 

încurajarea elevului pentru crearea încrederii în forțele proprii. 

 conversația 

 Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

O1 Se realizează cu intuirea materialului didactic ce se află pe 

masă. 

Se familiarizează cu 

fişele de lucru de pe 

masă ce urmează să le 

rezolve pe parcursul 

orei. 

conversația 

 Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 Astăzi ne vom aminti despre cuvintele cu sens opus și vom 

rezolva diverse fişe de lucru 

Ascultă titlul şi 

obiectivele lecţiei. 

conversația 

 Dirijarea 

activităţii 

terapeutice - 

recuperatorii 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

 

Se vor realiza: 

Mai știi cum se numesc cuvintele care au sens opus ? 

Avem pe masă cartea cu Antonime. Haide să vedem ce 

antonime descoperim în carte.  Exerciţii de citire cu voce tare 

a cuvintelor date. 

Unește cuvintele de pe  figurile geometrice cu înţeles opus; (ex 

2 din anexă) 

Acum vom juca un alt joc care se numește: „Spune cum sunt 

cei doi ?” 

Cel de-al doilea joc pe care îl vom juca se numește: „Dacă 

nu-i așa, cum e?” – fișă de lucru (pc- trebuie să o rezolve la 

calculator)(ex 1 din anexă) 

 

Definește antonimele 

Citește cuvintele date 

Identifică antonimele 

 

Unește cuvintele cu 

sens opus 

 

 

Găsește antonimele 

 

 

 

explicația, 

demonstrația 

 

exercițiul 

 

Exercițiul 

 

Conversația 

Exercițiul 

conversația 

 Obținerea 

performanței și 

realizarea 

feedback-ului 

O5 - Alcătuiți cuvinte noi, care au sens opus cuvintelor date 

folosind silaba des / dez:(ex 3 din anexă PC). 

 

-    Acum vom completa un rebus 

Completează cuvintele 

folosind silaba des / 

dez 

Completeaz rebusul - 

fișă 

Exercițiul 

conversația 
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 Evaluare  Se fac aprecieri asupra participării şi performanţelor elevului 

(evaluarea se va face pe tot parcursul orei/aprecieri) 

 conversația 
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Anexă 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

1. Dacă nu-i așa, cum e? 

Mare  –         

Bun  –  

Harnic  –       

Gros  –    

Înalt  –      

Frumos  –          

 

 

2. Unește cuvintele cu sens opus: 

 

333

 
 

 

 

 

 

3. Alcătuiți cuvinte noi, care au sens opus cuvintelor date folosind silaba des / dez: 

coase -        încalță –  

prinde -        avantaje – 

face -         înzăpezit – 

îmbrăcă -        umflat – 

 

 

 

4.  Completează rebusul cu opusul cuvintelor: 

 

Slab 

Bătrân 

Zi 

Sus 

Sănătos 

Mare 

coborâre cald întuneric trist 

frig dușman lumină pornire 

oprire urcare 
prieten 

vesel 
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Obraznic 

Trist 

 

1.  G R A S  

2.  T Â N Ă R 
 

3.  N O A P T E 
 

4.  J O S  

5.  B O L N A V  

6.  M I C  

7.  C U M I N T E 

8.  V E S E L  
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Proiect didactic 

 

ŞCOALA GIMNAZIALA SAT RUSANESTI 

CLASA: Pregătitoare  

ÎNVĂŢĂTOR: IONESCU ANCA IULIA 

DATA: 27.06.2022 

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități practice 

UNITATEA TEMATICĂ : Să ocrotim natura 

SUBIECTUL:  Coroana cu literele h/H 

MIJLOC DE REALIZARE: decupare, aranjare și lipire 

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL LECȚIEI: Formarea deprinderilor de decupare după contur, aranjare și lipire; utilizarea 

corectă a ustensilelor, respectarea normelor de protecție și curățenie la locul de lucru. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.3. Realizarea de aplicaţii/ compoziţii/ obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct; 

2.4.Transformarea unui material prin tehnici simple. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Să explice, după intuirea lucrării model, materialele utilizate și modul de realizare; 

Să urmărească etapele de lucru, apoi să le explice; 

Să realizeze lucrarea respectând etapele și acuratețea; 

Să aprecieze lucrarea proprie și a celorlalți, conform cerințelor; 

Să utilizeze corect ustensilele necesare; 

Să păstreze curățenia la locul de lucru. 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul; 

MATERIAL DIDACTIC: planșa cu etapele de lucru 

BIBLIOGRAFIE: 

Șerdeanu I., Dițuleasa F., Metodica predării lucrului manual în clasele I-IV, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1967; 

Lazăr G., Borș M., Elemente de metodică. Abilități practice în învățământul preșcolar și primar, 

Editura Media Tech, Iași, 2002. 

 

 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Nr. 

crt. 

Secvențele 

lecției 

Ob. 

op. 

Conținutul 

instructiv-

educativ 

Activitatea 

elevilor 

Forme de 

organizare 

a activității 

Metode și 

procedee 
Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Asigurarea 

celor 

necesare 

bunei 
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desfășurări a 

lecției. 

2. Captarea 

atenției 

   frontală Conversația 

 

 

3.  Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Astăzi vom 

realiza o 

coroană 

specială, 

demnă de un 

prinț sau 

prințesă 

 

 

frontală Conversația 

 

 

4.  Prezentarea 

și intuirea 

lucrării 

model 

O1 

 

Voi prezenta 

lucrarea 

model. Voi 

cere elevilor 

să precizeze 

ce materiale 

s-au folosit și 

cum cred că a 

fost realizată 

lucrarea. 

Observă 

lucrarea 

model și 

precizează 

ce 

materiale s-

au folosit și 

cum a fost 

realizată. 

Frontală 

 

Conversația 

Explicația 

Observația 

  

Verific 

capacitatea 

elevilor de 

a 

recunoaște 

materiale și 

tehnici de 

lucru. 

5. Explicația și 

demonstrația 

O2 Prezint 

planșa cu 

etapele de 

lucru, apoi 

voi 

demonstra 

fiecare etapă 

în parte. La 

sfârșit cu 

ajutorul 

elevilor repet 

etapele de 

lucru, 

reamintind 

regulile de 

utilizare 

corectă a 

foarecelui și a 

lipiciului. 

Explică 

etapele de 

lucru și 

regulile de 

utilizare a 

ustensilelor 

necesare. 

Frontală 

 

Explicația  

Demonstrația 

Exercițiul 

 

Verific 

modul în 

care au 

înțeles 

etapele de 

lucru. 

Verific 

cunuașterea 

regulilor de 

utilizare a 

ustensilelor 

necesare. 

6. Realizarea 

lucrării 

O3 

O5 

O6 

Elevii 

realizează 

coroana 

Realizează 

lucrările, 

respectînd 

Individuală Exercițiul Verific 

respectarea 

etapelor și a 
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respectând 

etapele de 

lucru și 

acuratețea. 

Cei care au 

nevoie de 

ajutor vor 

ridica două 

degete și vor 

aștepta.  

Voi merge 

printre mese 

și voi urmări 

modul de 

lucru și 

respectarea 

regulilor de 

securitate. 

etapele de 

lucru și 

acuratețea 

lucrării 

normelor de 

securitate. 

7. Încetarea 

lucrului 

O6 Anunț 

încetarea 

lucrului și 

realizarea 

curățeniei la 

locul de 

lucru. 

Fac 

curățenie la 

locul de 

lucru. 

Individuală Exercițiul Verific 

respectare 

normelor de 

curățenie. 

8. Analiza 

lucrărilor 

O4 Voi chema în 

față elevii de 

pe fiecare 

rând pentru a 

prezenta 

lucrările și 

voi cere 

celorlalți să 

aprecieze 

lucrările de 

lucr ținând 

cont de 

corectitudina 

și acuratețea 

lucrării. 

Elevii vor 

aprecia 

critic și 

autocritic 

lucrările 

colegilor și 

lucrarea 

proprie. 

Frontală  Conversația Verific 

capacitatea 

de a aprecia 

corect 

lucrările 

colegilor și 

cea proprie. 

9. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

O6 

Voi adresa 

elevilor 

întrebări în 

Răspund la 

întrebări. 

Frontală  Verific 

dacă elevii 

au reținut 
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legătură cu 

conținutul 

lecției. 

obiectivele 

principale 

ale lecției. 

10. Încheierea 

activității 

 Voi face 

aprecieri 

generale și 

individuale și 

voi acorda 

stimulente. 

   Aprecieri 

generale și 

individuale 

 

Anexa 

 

Subiectul: COROANA CU LITERELE h/H 

Tema: Prelucrarea materialelor flexibile 

Subtema: Lucrări din hârtie 

Mijloace de realizare: decupare, aranjare, lipire 

Materiale: formă de coroană din carton, planșă cu imagini, litere și cuvinte 

Ustensile: foarfece, lipici 

 

Etapele de lucru: 

• Etapa I: decuparea imaginilor, literelor sau cuvintelor preferate; 

 

 

 

 

• Etapa a II-a: aranjarea și lipirea elementelor pe coroană; 

 

 

 

 

• Etapa a III-a: lipirea coroanei, în funcție de circumferința capului fiecărui copil. 
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ETAPA I 
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ETAPA A II-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA A III-A 
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PROIECT DIDACTIC 

Trușcă Anca Maria 

Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu, Vâlcea 

 

Clasa :a XII-a B 

Profesor:Trușcă Anca 

Obiectul:Limba și literatura română 

Aria curriculară:Limbă și comunicare 

Subiectul lectiei:Tradiționalismul.Aci sosi pe vremuri-Ion Pillat 

Tipul lecţiei: de receptare a textului liric(prima oră) 

 

Competente generale vizate: 

-Folosirea instrumentelor de analiza tematica, structurala si stilistica in receptarea diferitelor texte 

literare si neliterare 

 

Competente specifice: 

-Identificarea si analiza elementelor de compozitie si de limbaj in textul poetic; 

 

Obiective operaţionale: 

 

 Elevii vor fi capabili la sfârşitul lecţiei: 

      a) cognitive:        -sa interpreteze titlul poeziei; 

                            - să identifice tema si motivele poeziei; 

                            - să stabileasca structura poeziei, identificand paralelismul; 

                            - să interpreteze metaforele constitutive, decodand mesajul  textului poetic; 

                            - să incadreze poezia in sfera de influenta a traditionalismului; 

                            - să caracterizeze prozodia. 

      b) afective:        - să integreze mesajul poeziei în sistemul propriu de valori; 

   - să-şi dezvolte gustul pentru frumos şi lectură, manifestând dorinţa de a mai citi şi alte versuri de 

Ion Pillat; 

                           - sa-si dezvolte interesul si afectivitatea pentru receptarea poeziei; 

                                  -sa dovedeasca discernamant in judecata estetica. 

Resurse educaţionale: a.  umane - colectivul de elevi al clasei a XII-a B- 26de elevi 

    b. materiale – laptop/ tablete/telefoane, prezentare PPT,caiete, platforma educaţională Microsoft 

Teams, www.Tricider.com(instrument.pt brainstorming), www.bubbl.us(instrument pt schema 

conceptuala) 

 

 

 

http://www.tricider.com(instrument.pt/
http://www.bubbl.us(instrument/
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Strategia didactică:  

Metode şi procedee: expunerea, lectura sensibilizatoare, conversaţia didactică, observatia,învăţarea 

prin descoperire, ciorchinele(harta conceptuală), brainstorming, votati ideea 

Forme de organizare a  activităţii elevilor: frontală., individuala,  

Mijloace de învăţământ: manualul; Ion Pillat – Pe Argeş în sus 

Material bibliografic: 

-Emanuela Ilie-Didactica literaturii romane,Polirom,2006 

-Constantin Parfene: Literatura în şcoală E.D.P. , Bucureşti, 1977 

  - Crenguta-Lacramioara Oprea-Strategii didactice interactive,Ed.Did.si Ped., 2008 

 

 

Scenariul activității 

 

1.Moment organizatoric 

Profesorul consemnează absenții și asigură un climat favorabil desfășurării lecției. 

2.Actualizarea ancorelor prin verificarea temei și captarea atentiei 

 Elevii au avut de recapitulat principalele trăsături ale curentelor literare studiate până în prezent, iar 

pentru a verifica acest lucru , dar pentru a le și capta atenția totodată, sunt antrenați  în rezolvarea 

unor sarcini interactive, online. 

  Profesorul le va partaja ecranul și îi va directiona spre site-ul www.Tricider.com, unde li se va 

cere să răspundă la o intrebare(activitate de brainstorming) și apoi să voteze cel mai original răspuns: 

http://www.tricider.com/brainstorming/2RHO8sfmSol( Ce idei vă trezesc cuvintele acum și atunci?) 

Ulterior, elevii sunt antrenați in completarea unei scheme conceptuale, un chiorchine virtual, pornind 

de la trăsăturile curentelor literare și ajungând la Modernism și Traditionalism, unde se va face o 

scurtă paralelă, pentru a se ajunge la lecția de zi. 

3. Anunțarea temei și a obiectivelor 

4. . Prezentarea sarcinilor, dirijarea învăţării, obţinerea performanţelor şi asigurarea conexiunii 

inverse 

 Profesorul le partajează elevilor săi o prezentare PPT care conține versurile poeziei Aci sosi pe 

vremuri, de Ion Pillat , insotite de imagini sugestive, pentru a crea o legătura auditiv-vizuală care să 

le dezvolte interesul și afectivitatea pentru receptarea poeziei. Se realizează lectura expresivă de către 

un elev. 

Prin conversație didactică, se urmărește înțelegerea textului.Profesorul antrenează elevii într-o serie 

de intrebari care urmăresc descoperirea principalelor teme si motive din poezie, planurile poeziei, 

semnificatia titlului. 

Aparitie:vol. Pe Argeș in sus, 1923-frânturi din copilăria poetului de la mosia Florica, jud.Arges 

http://www.tricider.com/
file:///C:/Users/Casuta%20Copilariei/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N3CSWJKE/proiect%20Trusca%20Anca.docx%23_top
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Teme: Iubirea si timpul, textul fiind o meditatie nostalgică pe tema trecerii ireversibile a 

timpului,asociată cu repetabilitatea destinului uman(ciclicitatea vieții) 

Motive literare :-casa amintirii-punct referential catre care converg timpurile, destinele umane 

-clopotul 

-satul natal 

-paianjenul, toate acestea făcând posibilă încadrarea in traditionalism 

Structura:10 distihuri si un monovers, dispuse in 5 secvente lirice: 

1.versurile 1-5-casa amintirii 

2.versurile 6-19-povestea de iubire din trecut 

3.versurile 20-24-meditatie asupra trecerii timpului 

4.versurile 25-38-povestea de iubire din prezent 

5.ultimul vers-curgerea timpului, ideea centrala a textului 

Comunicarea poetica se realizează pe doua planuri, doua registre: 

1.lirismul obiectiv-cu elemente de narativitate simbolica si meditatie cu caracter general- uman( cu 

rol evocator,orientat spre trecut) 

2. lirismul subiectiv- cu prezenta eului liric și comunicarea directă a sentimentelor(cu rofl confesiv, 

orientat spre prezent) 

Titlul- constituie un decupaj din text, este analitic și este alcatuit din termeni sugestivi pt relatia 

timp—patiu:adverbul aci, cu foma sa populară, are o functie arhaică, indicând un loc veșnic, chiar 

dacă este supus învechirii. Verbul sosi-prin perfect simplu este adus trecut aproape de prezent, 

evidențiind succesiunea generatiilor, iar locutiunea adverbială de timp pe vremuri surprinde timpul 

perceput ca o vârstă umană. 

Elevii sunt rugati să sesizeze diferentele dintre cele doua povesti de iubire, cea din trecut si cea din 

prezent. 

TRECUT – secventa a II-a ANTITEZĂ PREZENT – secventa a IV-a 

Bunicul si bunica Calyopi Protagonistii  Eul liric si fiinta iubită 

„Berlină” – mijloc de transport specific 

vremii 

Mijloace de transport Trăsură – evolutia în timp 

„Crinolină” – vestimentatie si „subtire” Înfătisare  „subtire” 

Le lac – Lamartine, poet romantic 

francez 

Zburătorul – I.H. Rădulescu, poet 

romantic pasoptist descriind tulburările 

sufletesti ale unei adolescente 

îndrăgostite pentru prima oară  

Aluzii livresti Balada lunei – Horia Furtună, poet 

simbolist minor din literatura română 

evocând iubirea într-un univers rural 

Francis Jammes, poet simbolist 

francez care evocă viata la tară 
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„Ea-l asculta tăcută, cu ochi de 

peruzea... 

Si totul ce romantic, ca-n basme se 

urzea” 

 

Calyopi receptează poeziile în mod 

obisnuit pentru vremea respectivă: este 

romantică, receptivă 

Reactiile fetei „M-am ascultat pe gânduri, cu ochi de 

ametist 

Si ti-am părut romantic si poate 

simbolist” 

 

Iubita eului liric se manifestă diferit: 

„zâmbindu-mi că prea naiv eram când 

ti-am soptit poeme”, pare rece, 

detasată, indiferentă 

„ochi de peruzea” - piatră semipretioasă, 

opacă, de culoare albastru-verzuie; 

turcoază 

Albastru: infinit, sinceritate, profunzime 

a sentimentelor, eternitate, liniste, 

puritate, echilibru, calm, tandrete, 

afectiune 

Verde: culoarea cea mai caldă existentă, 

simbolizează renaşterea, speranţa, 

tinereţea, seninătatea şi stabilitatea, 

echilibru, armonie, pace, culoarea cea 

mai echilibrată, bariera între culorile 

calde şi reci 

Portretul fetei – pietre 

pretioase 

 

Ochii – oglindă a  

sufletului, exteriori-

zează trăirile din 

planul interior, 

bogătia sentimentelor, 

trăirilor. Constituie 

singurul element de 

portret al fiintei 

îndrăgite, fiind cei 

mai expresivi 

„ochi de ametist” - Piatră 

semiprețioasă transparentă, de culoare 

violetă. 

Violet: tristete, melancolie, 

indiferentă,  dominatie, cumpătare. 

Prin iubire se învinge moartea si timpul, 

conform credintei în capacitatea iubirii 

de a depăsi orice obstacol. 

Verbul la viitor „o să rămână” sugerează 

eternitatea. 

Iubirea  Iubirea e vremelnică, efemeră, nu mai 

pare să învingă timpul. Îndrăgostitii 

nu mai cred în capacitatea iubirii la fel 

de profund. 

Verbele la prezent „vii”, „calci” 

sugerează perisabilitatea. 

 

5.Asigurarea retenției si a transferului. 

Elevii sunt antrenati in realizarea unui acrostih pornind de la cuvantul vremuri. 

6.Tema pentru acasă. 

Este evident că fiecare epocă îşi are numele sale preferate. Scrie câteva nume la modă în secolul al 

XIX- lea şi câteva, în secolul XX. Poţi folosi ca sursă de informaţie şi operele literare ale scriitorilor 

români, studiate la clasă. Dar azi, care sunt numele cel mai des întâlnite? Compară numele întâlnite în 

operele literare cu acelea din viaţă. Ce concluzii poţi trage? 
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PROIECT DE LECTIE 

                                                         Lăpădat Marius   

                                                                                                       Școala Gimnazială Samarinești,Gorj

                                                                                                                                                               

Data:  

Clasa:  a V-a  

Ora:  

Profesor:Lăpădat Mariua 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Samarinești  

Disciplina: Matematică - Algebră   

Subiectul: Criterii de divizibilitate. Criterii de divizibilitate  cu 2, 5, 10, 3 și 9 

Unitate de învățare: Divizibilitatea numerelor naturale 

Tipul lecţiei: Lecție de comunicare de noi cunoștințe 

Scopul: În această lecție elevii se vor familiariza cu noțiunea de criterii de divizibilitate și  aplicarea 

corectă a criteriilor învățate.  

Competente generale și specifice: 

CG 3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice; 

CS 3.1. Utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru 

divizibilitate; 

CG 5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date; 

CS 5.1. Analizarea unor situaţii date în care intervin numere naturale pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calculi. 

Competențe derivate: 

●1) Verificarea, având mai multe obiecte, dacă un număr natural este divizibil cu un alt număr 

natural; 

●2) Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru 

divizibilitatea cu 2, 5, 10 

●3) Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale şi pentru 

divizibilitatea cu 3, 9 

Materiale necesare: 

Prezentare Prezi, fișă de lucru 

 

Concepte abordate: 

 Divizibilitate 

 Divizor 

 Multiplu 

 Criterii de divizibilitate 

Metode şi procedee: Conversaţia, observaţia sistematică, învăţarea prin descoperire algoritmizarea, 

                                   problematizarea, exerciţiul 

 

Material didactic: Prezentare Prezi, Fișă de lucru 

Forme de organizare:  Frontală, individuală 

 

Bibliografie:  Manual clasa a V a , Editura ART 
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Secvenţele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

Secvenţele 

lecţiei 

Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

C F I 

Moment 

organizatoric 

 

 
Captarea 

atenţiei 

 şi  

verificarea 

temei 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoştiinţelor 

 

Se asigură condiţiile optime pentru 

 desfăsurarea lecţiei. Se consemează 

 absenţele în catalog. 

 

 

Verific frontal temele scrise facând 

eventual observaţii iar dacă există 

exerciţii nefinalizate elevilor li se va  

sugera  metoda de rezolvare 

Elevii işi verifică tema şi corectează 

eventualele greseli. 

 

 Are loc o  scurta discuţie despre 

noțiunile de  divizibilitate,  divizor,  

multiplu 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

conversaţia, 

explicaţia. 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

caietul  

de teme. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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C F I 

Anunţarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

Dirijarea invăţarii 

 

 

Profesorul anunţă titlul lecţiei:   

„Criterii de divizibilitate cu 2,5,10, 3 și 9  

 

Ne propunem să discutăm în această oră despre 

Criterii de divizibilitate cu 2,5,10,3 și 9 

Se consideră numerele 10,12, 44, 76, 88 

-Se cere elevilor să identifice numerele divizibile cu 2 

-Care poate fi ultima cifră a numerelor găsite? 

Enunţarea criteriului de divizibilitate cu 2  

„Un număr natural este divizibil cu 2 dacă ultima sa 

cifră este pară  (0, 2, 4, 6, sau 8)” 

conversaţia 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

exercitiul 

caiet  

de notiţe, 

prezentare 

Prezi 

 

 

caiet de 

notiţe, 

prezentare 

Prezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secvenţele lecţiei Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

C F I 
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Se consideră numerele 5, 20, 45, 60 

-Se cere elevilor să identifice numerele 

 divizibile cu 5 

-Care poate fi ultima cifră a numerelor 

 găsite?  

Enunţarea criteriului de divizibilitate cu 5  

„Un număr natural este divizibil cu 5 dacă 

ultima sa cifră este 0 sau 5” 

 

Se consideră numerele 20,40,70,90 

-Se cere elevilor să identifice numerele 

divizibile cu 10 

-Care poate fi ultima cifră a numerelor găsite? 

Enunţarea criteriului de divizibilitate cu 10  

„Un număr natural este divizibil cu 10 dacă 

ultima sa cifră este 0” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secvenţele 

lecţiei 

Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

C F I 
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Se consideră numerele 27, 66,330 

Se cere elevilor să identifice numerele 

divizibile cu 3 observând ca suma cifrelor 

 numerelor date este divizibila cu 3 

Enunţarea criteriului de divizibilitate cu 3  

“Un numar natural este divizibil cu 3, dacă suma 

cifrelor sale este divizibila cu 3” 

 

Se consideră numerele 54, 333, 1305 

Se cere elevilor să identifice numerele divizibile 

cu 9 observand ca suma cifrelor numerelor date 

este divizibila cu 9 

Enunţarea criteriului de divizibilitate cu 9  

“Un numar natural este divizibil cu 9, dacă suma 

cifrelor sale este divizibila cu 9” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secvenţele 

lecţiei 

Conţinutul ştiinţific al lecţiei Strategia didactică Observaţii 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

C F I 
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Asigurarea 

feedback-

ului 

 

Încheierea 

activităţii cu 

aprecieri  

 

 

Profesorul propune elevilor pe baza suportului 

teoretic de mai sus exerciţii din fişa de lucru 

 

 

Profesorul apreciază elevii care s-au evidenţiat în 

timpul orei şi au acumulat cele mai multe puncte. 

 

exerciţiul, 

explicaţia, 

conversaţia 

 

 

obversaţia 

 

 

 

 

fişe 

 de lucru, 

caiete  

de notiţe, 

cretă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Projet didactique 

Budău Dorina Iuliana 

Școala Gimnazială Vădeni, jud. Brăila 

École: Şcoala Gimnazială Vădeni, Brăila 

Objet d'étude: Langue française 

Classe: VIIIe (L2, quatrième année d'étude)  

Niveau: A2 du CECRL 

Unité 7: Éco – attitudes 

Sujet: Comment protéger l’environnement? 

Contenu de l'apprentissage: la protection de l’environnement 

Type de leçon: mixte 

 

Compétences générales : 

la réception des messages oraux simples 

l’expression des messages oraux dans des situations de communication courante 

la rédaction  des messages  dans des situations de communication courante 

   

Compétences spécifiques visées :  

1.1  L’identification du sens global d’un texte simple  

2.1  L’expression d’une préférence 

3.2  L’identification des aspects importants d’un événement, d’une affiche 

3.4  Manifestation de l’ouverture pour participer à de courtes interactions sociales 
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Compétences dérivées de la leçon : 

Cognitives : 

Pendant toute la durée de la classe, les élèves seront capables de : 

CC1   – trouver l’explication pour les termes : pollution, écologie, environnement 

CC2   – enrichir le lexique sur le thème de l’écologie 

CC3 – décrire les bons gestes pour préserver la nature dans son quotidien et à l'école 

CC4 – exprimer des messages oralement et par écrit 

CC5 –  résoudre correctement les tâches  proposées  

 

         

Affectives : 

Les élèves vont : 

CA1 – participer avec intérêt et plaisir au déroulement de la classe de français ; 

CA2 – coopérer avec le professeur pour l’accomplissement des tâches proposées.  

Psychomotrices : 

Les élèves vont : 

CPM1 – se mobiliser pour une activité efficace ; 

CPM2 – écrire correctement dans leurs cahiers. 

 

Ressources : 

A : Bibliographiques : 
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officiels : -Programme scolaire Langue Français pour les classes V-VIII, langue moderne 2,      

Bucureşti, 2017 

méthodiques / pédagogiques : - Manuela Delia Anghel, Nicolae-Florentin Petrişor, Guide pratique 

pour les professeurs de français, Piteşti, Editura Paradigme, 2007 

 - Traian Nica, Cătălin Ilie, Tradition et modernité dans la didactique du français, langue étrangère, Editura Celina, Oradea, 1995 

scientifiques : Manuel pour la VIIIème classe, Ed. Booklet, Bucuresti, 2020 

    www.françaisfacile.com 

     www.pointdufle.com 

 

B: Ressources méthodologiques: 

a) Stratégie didactique: mixte   

b) Méthodes et procédés : la conversation, l’exercice, l’observation, l’explication, le débat, la découverte,  le jeu didactique 

c) Formes d’organisation de la classe : travail frontal, travail individuel 

d) Évaluation : observation systématique 

 

C : Ressources matérielles et moyens d’enseignement-apprentissage :  

le cahier de travail, la craie, les fiches d’activité indépendante, le vidéoprojecteur 

D : Ressources temporelles : 50’ 

E : Ressources humaines :  les élèves de la VIIIème   

                                              - le professeur 

 

 

http://www.françaisfacile.com/
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Le déroulement de la leçon 

Nr

crt 

Les étapes de 

la leçon 

Objectifs L’activité de 

l’enseignant 

L’activité des 

élèves 

Méthodes et 

procédés  

Moyens 

d’enseigne

ment 

Formes 

d’organisation 

1. La mise en train 

 

1 min. 

 Le professeur salue les élèves 

et enregistre les absents. On 

crée en classe une 

atmosphère propice au 

travail. 

Les élèves se préparent 

pour la classe de 

français. 

 

la conversation 

  

 

collective 

2. La vérification 

du devoir et des 

connaissances 

5 min. 

 

CC1 

Le professeur vérifie d’une 

manière qualitative et 

quantitative le devoir.  

Le professeur propose aux 

élèves de se rappeler les 

causes et les effets de la 

pollution.  

Les élèves lisent leurs 

devoirs et ils font 

attention aux indications 

du professeur. Ils 

corrigent les fautes.  

 

la conversation 

 

l’exercice 

 

 

 

les cahiers 

 

 

 

collective 

3. L’éveil de 

l’attention 

 

5 min. 

 

CC1 

CC4 

 

 

 

Le professeur met à la 

disposition des élèves  un 

matériel enregistré  et il leur 

demande de répondre aux 

questions. 

 

Les élèves écoutent le 

matériel  et donnent des 

réponses aux questions. 

 

 

 

la conversation 

l'écoute 

 

 

le support  

vidéo 

 

 

 

collective 
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4. La 

communication 

du titre et des 

objectifs 

1 min. 

 Le professeur note le titre de 

la leçon: Comment protéger 

l’environnement? et présente 

les objectifs. 

Les élèves notent le titre 

dans leurs cahiers. 

 le tableau 

noir 

 

les cahiers 

 

 

5. 

 

La fixation des 

connaissances 

25 min. 

 

CC2 

CC3 

CC5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur partage aux 

élèves une fiche de travail 

avec des exercices qui visent 

le lexique sur le thème de 

l’écologie. 

 

On fait la mise en commun 

des réponses. 

Le professeur écrit au tableau 

les mesures qu’il faut prendre 

pour préserver 

l’environnement. 

Activité 2 

Le professeur colle la charte 

de l’éco-citoyen contenant 

des actions concrètes qu’on 

 

Les élèves écoutent 

l’explication du 

professeur et travaillent 

la fiche. 

 

 

Les élèves répondent 

aux questions et écrivent 

les réponses dans leurs 

cahiers. 

 

la conversation 

 

 

 

 

le débat 

 

 

 

 

 

 

le jeu 

didactique 

 

 

 

 

papier 

cartonné 

 

les fiches de 

travail 

 

 

 

 

 

 

 les cahiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

collective 
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 fait pour protéger 

l’environnement. 

7. La mise en 

œuvre de la 

performance 

10 min. 

   CC3 

 

Le professeur donne aux 

élèves une tâche 

individuelle : d’écrire trois 

petites choses qu’on peut 

faire à la maison et à l’école 

pour préserver la nature. 

Les élèves donnent les 

réponses. 

 

l'exercice 

 

les fiches de 

travail, les 

cahiers 

 

individuelle 
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8. L’évaluation 

finale 

         2 min. 

 Évaluation de l’activité : par 

des appréciations pour les 

meilleures réponses. 

Les élèves écoutent les 

remarques faites par le 

professeur. 

 

la conversation 

 

  

collective 

 

9. L’indication du 

devoir   1 min. 

 Le professeur donne les 

indications sur le devoir. 

    Les élèves notent le 

devoir : ex. 3/ page 97. 

 

 les cahiers  

 

FICHE DE TRAVAIL 

 

Entoure la variante qui convient afin d’exprimer des actions qui protègent l’environnement. 

Je ne jette aucun déchet dans la poubelle / dans la nature. 

Tu peux arroser tes plantes avec l’eau de pluie / du robinet. 

En consommant moins de papier, on détruit / on protège la nature. 

J’évite / j’utilise les désodorisants pour éliminer les odeurs désagréables. 

Il faut réduire / augmenter la consommation d’électricité. 

J’éteins / j’ignore  la lumière et les appareils allumés quand je quitte ma chambre. 

Pour faire ma toilette, je prends une douche / un bain. 

Je ferme les robinets / je laisse l’eau couler quand je me brosse les dents. 

Quand je fais des courses, je préfère les sacs réutilisables / jetables. 

Je choisis des produits en vrac / emballés. 

Pour des courts trajets, je me déplace en voiture / à vélo. 

Je prends du papier utilisé / neuf pour mes brouillons. 
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Je jette / j’utilise les deux côtés des feuilles de papier. 

J’achète / je n’achète pas plus que nécessaire. 

Barre l’intrus :  

recyclable – jetable – réutilisable – récupérable 

biologique – écologique – chimique – naturel 

préserver – polluer – protéger – sauvegarder  

déchets – ordures – papiers – détritus 

éolienne – solaire – nucléaire – renouvelable 

environnement – nature – planète – développement durable 

 

La pollution / vs / l’écologie 

 

La pollution c’est la dégradation de l’environnement par des déchets. Polluer signifie jeter des produits nocifs dans la nature. 

Types de pollution : de l’air, de l’eau, du sol, sonore, visuelle. 

Qui pollue ? - C’est l’homme, avec ses activités, qui pollue l’environnement. 

             Qui peut empêcher le phénomène de la pollution ? - C’est toujours l’homme qui peut limiter la pollution par de petits gestes :  

faire le tri sélectif ou recycler : utiliser des feuilles de papier recyclé et s'en servir des deux côtés 

ne pas gaspiller les ressources : l’eau (prendre des douches plutôt que des bains, fermer les robinets quand on se brosse les dents), l’électricité : 

(éteindre les lumières inutiles ou la télé quand on quitte la pièce) 

marcher au lieu d’employer la voiture 

ne pas jeter les ordures dans la nature : jeter son papier de bonbon dans la poubelle  

faire des courses avec un sac réutilisable 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

593 
 

prendre part à des actions écologiques 

  Pourquoi pollue l’homme l`environnement? - L’homme pollue l’environnement à cause d’une mauvaise éducation et parce qu’il est 

indifférent ou négligent.  

 Pourquoi l’homme doit respecter la nature? - On doit respecter la nature parce que ses ressources sont épuisables, parce qu’il doit rester sain, 

parce qu’il doit se réjouir de ce que la nature lui offre (de l’air frais, de la nourriture) et pour contribuer au développement durable. 

Comment pollue l`homme l`environnement? (les causes de la pollution)  - L’homme doit cesser de :  

 jeter des produits nocifs dans la nature, déboiser / dégarnir une région de ses forêts, déverser des déchets et des substances toxiques dans l’air ou 

dans l’eau, provoquer des marées noires (par les bateaux), employer des produits industriels et ménagers qui dégagent du monoxyde de carbone. 

Comment peut-on réduire la pollution? (proposez des solutions) 

faire le tri sélectif ou recycler : utiliser des feuilles de papier recyclé et s'en servir des deux côtés 

ne pas gaspiller les ressources : l’eau (prendre des douches plutôt que des bains, fermer les robinets quand on se brosse les dents), l’électricité : 

(éteindre les lumières inutiles ou la télé quand on quitte la pièce) 

marcher au lieu d’employer la voiture 

ne pas jeter les ordures dans la nature : jeter son papier de bonbon dans la poubelle  

faire des courses avec un sac réutilisable 

prendre part à des actions écologiques 

Où rencontre-t-on la pollution? - La pollution est partout : dans l’air, dans l’eau et dans le sol. 

Où mène la pollution de l`environnement? (les conséquences de la pollution) 

Les conséquences de la pollution de l’environnement sont :  

l’effet de serre (réchauffement de l’atmosphère par des gaz), la dégradation de la couche d’ozone les pluies acides, très nuisibles pour les plantes 

et les animaux, le réchauffement climatique, la disparition des espèces animales ou végétales 

l’apparition des maladies respiratoires, cardiaques, des cancers, l’augmentation du niveau des océans.
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  Proiect didactic (clase simultane) 

Școala Gimnazială Nr. 1, Tărian 

Gabor Maria Lidia 

Data: 07. februarie 2020. 

Clasa: pregătitoare-I-II-III-IV.B.  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare                                                      

Disciplina: Comunicare în limba română (clasele pregătitoare, I., II.) 

        Limba şi literatura română (clasele III., IV.) 

Unitatea de învățare: clasa pregătitoare- Iarna 

 clasa I- Să mâncăm sănătos! 

 clasa a II-a- Perioada abecedară 

 clasa a III-a- Bine ai venit, primăvară! 

 clasa a IV-a -  În ținuturile albe 

Subiectul:  

Clasa pregătitoare- Eu mănânc sănătos 

Clasa I- Eu mănânc sănătos 

Clasa a II-a- Sunetul și litera ș Ș 

Clasa a III-a- Sosirea primăverii 

Clasa a IV-a -  Ursul polar 

 

Tipul orei: clasele pregătitoare, I, III și IV: de însușire de noi informații 

        clasa a II-a: de exersare 

Competenţe specifice: 

Clasa pregătitoare 

Identificarea semnificației unui mesaj oral scurt, te teme familiare, articulat clar și rar, însoțit de 

gesturi 

- să înțeleagă tipurile de comenzi: grupează, unește, așază, încercuiește, colorează 

2.1. Reproducerea unor informații/ cântece/ poezii scurte și simple 

- să intoneze cântece 

2.3. Numirea și numărarea unor obiecte din universul apropiat 

- să răspundă la tipul de întrebare: Ce este acesta/ aceasta? (profesorul indică obiectul) 
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Clasa I. 

Identificarea semnificației unui mesaj oral scurt, pe teme familiare, articulat clar și rar, însoțit de 

gesturi 

- să efectueze exerciții de înțelegere globală de tipul: grupează, unește, așază, încercuiește, colorează, 

completează 

2.1. Reproducerea unor mesaje simple respectând pronunția sunetelor specifice limbii române și 

accentul la nivelul cuvântului 

-să exerseze zicători, versuri, cântece, ghicitori cu alternarea ritmului și a intonației 

2.2. Transmiterea de informații prin formularea de enunțuri simple referitoare la obiecte, persoane, 

activități din mediul apropiat 

- să formuleze răspunsuri la întrebări scurte 

3.1. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor mesaje scrise simple și scurte din universul 

apropiat 

- să decodeze mesaje simple redate prin simboluri/ semne/ etichete 

Clasa a II-a 

Identificarea semnificației unui mesaj oral scurt, pe teme familiare, articulat clar și rar, însoțit de 

gesturi 

- să efectueze exerciții de înțelegere globală de tipul: grupează, unește, așază, încercuiește, colorează, 

completează, bifează 

1.2. Recunoașterea unor acțiuni și a denumirilor unor obiecte din mediul apropiat în mesaje orale 

articulate clar și rar, însoțite de suport imagistic, auditiv sau tactil 

- să demonstreze înțelegerea mesajelor emise, prin desenare, prin relaționare fizică, prin completare 

de text, să aleagă răspunsul corect 

3.1. Manifestarea curiozității pentru decodarea unor scurte mesaje scrise 

- să pună în corespondență cuvintele și mesajele scise cu imaginile corespunzătoare 

3.3. Realizarea corelației între text și ilustrația care însoțește textul 

- să potrivească: magine-cuvânt/ enunț/ text 

3.4. Recunoașterea sunetelor și literelor specifice limbii române și diferențierea față de cele din limba 

maghiară 

-să recunoască literele mici/ mari de tipar și de mână, specifice limbii române 

- să citească cuvintele și enunțurile 
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Clasa a III-a  

Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral clar articulat, emis cu viteză normală, în 

contexte familiare 

să selecteze variante corecte dintr-un set prezentat (imagine semnificativă și imagini plauzibile/ 

distractori) pe baza mesajului audiat 

3.6. Manifestarea interesului pentru citirea corectă, fluentă în limba română 

- să exerseze citirea: cu voce tare, în gând, în lanț, de tip ecou, selectivă, explicativă 

Clasa a IV-a 

2.1.  Alcătuirea unor mesaje orale corecte în schimbul de informații, pe teme cunoscute 

- să completeze enunțurile cu informații potrivite 

3.5. Extragerea dintr-un text ilustrat a unor elemente semnificative pentru a formula o opinie 

referitoare la mesajul citit 

-să identifice caracteristicile unui obiect/ animal dintr-un text de informare 

Obiective operaţionale: Elevii: 

Clasa pregătitoare 

- să cânte cântecelul Bună dimineața, bun găsit!,  

- să coloreze piramida alimentelor, 

- să răspundă la întrebări (Ce anume trebuie să consumân cât mai mult? Ce trebuie să evităm în 

alimentația noastră/ din ce anume e mai bine, mai sănătos să mâncăm mai puțin?), 

- să deseneze o bulină roșie sau una albastră, în funcție dacă numără obiectele, lucrurile, fenomenele 

ale naturii cu o sau un 

Clasa I 

- să cânte cântecelul Bună dimineața, bun găsit!,  

- să coloreze piramida alimentelor, 

- să răspundă la întrebări (Ce anume trebuie să consumân cât mai mult? Ce trebuie să evităm în 

alimentația noastră/ din ce anume e mai bine, mai sănătos să mâncăm mai puțin?), 

- să deseneze o bulină roșie sau una albastră, în funcție dacă numără obiectele, lucrurile, fenomenele 

ale naturii cu o sau un 

- să-și noteze tema de casă 

Clasa a II-a 

- să cânte cântecelul Bună dimineața, bun găsit!,  

- să încercuiască cu roșu litera Ș, 

- să încercuiască cu albastru litera ș, 
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- să coloreze pătrățelele în care văd litera ș Ș, 

- să încercuiască imaginile ale căror denumiri încep cu sunetul ș, 

- să încercuiască imaginea a cărei denumire se termină cu sunetul ș, 

-să reprezinte grafic cuvintele și să marheze locul sunetului ș, 

- să citească cuvintele și să le unească cu imaginile potrivite, 

-să aleagă cuvintele scrise corect, 

- să-și noteze tema de casă 

Clasa a III-a 

- să cânte cântecelul Bună dimineața, bun găsit!,  

- să citească textul din manual, 

-să scrie cuvintele necunoscute în caiete, 

-să formuleze enunțuri corecte, folosind câte un cuvânt sau expresie din coloanele de cuvinte, 

- să transcrie în caiete ce se întâmplă primăvara, 

-să deseneze un peisaj de primăvară, 

- să-și noteze tema de casă 

Clasa a IV-a 

- să cânte cântecelul Bună dimineața, bun găsit!,  

- să citească textul din manual, 

-să scrie cuvintele necunoscute în vocabular, 

-să transcrie propozițiile adevărate, iar pe cele false să le scrie în așa fel, încât să fie adevărate, 

- să aleagă varianta corectă (din cele 3) a descrierii ursului polar, 

-să transcrie propozițiile care arată înfățișarea ursului polar, 

-să-și noteze tema de casă 

Metode şi procedee:  

Clasa pregătitoare: conversația, cântatul, exersarea, explicația 

Clasa I:conversația, cântatul, exersarea, explicația 

Clasa a II-a: cântatul, exersarea, explicația 

Clasa a III-a:  cântatul, exersarea, explicația, citirea în gând 

Clasa a IV-a: cântatul, exersarea, explicația, citirea în gând 

Forme de organizare: frontal, individual 

Materiale didactice: caiet, fișă de lucru, creioane colorate,  imaginea piramidei alimentare, manual 

Bibliografie: 
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Comunicare în limba română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, clasa a II-a, - 

Tanko Veronica Zita, Zahu Valeria- Editura Didactică și Pedagogică 

Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară,, Manual pentru clasa 

a III-a, Tankó Veronika Zita & Zahu Valéria,Editura  Didactică și Pedagogică 

Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, clasa a IV-a, Tankó 

Veronika Zita & Zahu Valéria - ,Editura: Corvin, 2016 

Anexa nr. 1. 

Fișă de lucru 

 

Colorați piramida alimentelor!
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* Pune lângă imagini o bulină roșie dacă numeri cu o, sau una albastră, dacă numeri cu un. 

Anexa numărul 2.  

Data:          Numele: 

 

  

 

 

 

1. Încercuiește cu roșu litera Ș și cu albastru litera ș: 

 

i   S   U    Ș    v   s    r     ș    Z   S   v    Ș    ș   O   P   v   ș  V 

 

2. Colorează pătrăţelele  în care vezi litera Ș: 

A R Ș F S O I M N Ș C S L Ș S E 

 

3.  Încercuieşte imaginile a căror denumire începe cu sunetul Ș: 

 

                                     

 

 

 

4. Incercuieste imaginile  a căror denumire conține sunetul ș, la sfârșitul cuvântului: 
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5. Reprezintă grafic cuvintele, silabele şi marchează sunetul Ș  acolo unde îl găseşti: 

 

 

 

  

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

6. Conturează literele: 

 

7. Citeşte cuvintele şi unește-le cu imaginile potrivite 

pu-i-șori       șo-ri-cel 

puișori        șoricel 

 

șo-se-te        șar-pe 

șosete         șarpe 

 

 

 

8. Alege cuvântul scris corect: 

                                     6                                              

 

 

  CUCOŞ 

  COCOŞ 

   ŞASE 

 
   ŞAŞE 

 

    ROŞIE 

 

    ROŞU 
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Structur

a orei 

Activitatea 

învăţătoarei 

Activitatea 

elevului 

Metode Instrumente Forme 

de 

învăţar

e 

Evalu

are 

Organiza

re 

 

-Pregătiţi-vă pentru ora 

de limba română! 

Clasele 

pregătitoare-IV. 

-se pregătesc 

pentru oră, 

pregătind 

manualul, caietul 

de lucru şi caietul  

  -frontal  

Verificar

ea temei 

de casă 

- Ați avut temă de casă 

pentru ora de azi? 

 

-Ați reușit cu toții să 

vă faceți tema? 

-Haideți să facem 

schimb de caiete, cu 

excepția elevilor din 

clasa a IV-a. 

-răspund: Da, am 

avut. / Nu, nu am 

avut temă de casă. 

-răspund: Da/ Nu. 

 

-elevii clasei fac 

schimb de caiete 

-discuţie 

 

 

-caiete -frontal  

Captarea  

atenţiei 

-Bună dimineața! Văd 

că sunteți foarte 

somnoroși, așa e? 

-Ca să vă treyiți, eu 

propun să cântăm 

împreună cântecelul : 

Bună dimineața, bun 

găsit!.  

-răspund: Da, 

suntem 

somnoroși. 

-cântă cântecelul 

Bună dimineața, 

bun găsit!. (toate 

clasele) 

 

 

 

-cântatul 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

-frontal 

-orală 
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Anunţare

a temei 

-Azi ne vom ocupa cu: 

Clasa pregătitoare și 

clasa I: lecția Eu 

mănânc sănătos. 

Clasa a II-a: Sunetul și 

litera ș Ș 

Clasa a III-a: Vom 

învăța o lecție nouă, 

numită Sosirea 

primăverii. 

Clasa a IV-a: Ursul 

polar 

-sunt atenți   

 

-frontal  

 

Dirijarea 

orei 

 

 

 

-împart fișele de lucru 

pentru: 

clasa pregătitoare și 

clasa I: anexa nr. 1, 

pentru clasa a II-a: 

anexa numărul 2. 

-Cei care ați primit fișă 

de lucru, treceți-vă 

numele și data, iar 

ceilalți care nu au 

primit, scrieți data și 

titlul în caiete. 

 

Clasa pregătitoare și 

I: Pe imaginea primită 

(anexa nr.1)aveți o 

piramidă a alimentelor. 

Pe această piramidă 

sunt desenate cele mai 

importante alimente 

pentru  oameni. Ca să 

-clasele 

pregătitoare-I-II. 

își trec numele și 

data pe fișă 

 

-Clasele a III-a și 

a IV-a scriu titlul 

și data în caiete 

 

 

 

-răspund: Cereale, 

legume, fructe, 

lactate și dulciuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

exersare

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fișe de lucru 

 

 

-caiete 

 

 

 

-fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

-fișă de lucru, 

creioane 

colorate (roșu 

și albastru) 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

-muncă 

indepen

dentă 
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fim sănătoși, ce trebuie 

să consumăm? 

Clasa a II-a:  

-Încercuiți cu roșu 

litera Ș, iar cu albastru 

litera ș. 

Clasa a III-a: 

-Citiți textul din 

manual: pag.86 

Clasa a IV-a: 

-Citiți textul din 

manual: pag.8 

 

Clasa pregătitoare și 

I: Colorați alimentele 

din piramidă. 

Clasa a II-a:  

-Colorați pătrățele în 

care vedeți litera ș Ș. 

Clasa a III-a: 

- Scrieți cuvintele 

necunoscute în caiete. 

Clasa a IV-a: 

- Scrieți cuvintele 

necunoscute în 

vocabular 

Clasa a II-a:  

-Încercuiți doar acele 

imagini, ale căror 

denumiri încep cu 

sunetul ș. 

 

 

-încercuiesc litera 

ș Ș cu culorile 

date 

 

-citesc textul 

 

-citesc textul 

 

-colorează 

 

 

-colorează 

pătrățelele în care 

văd litera ș Ș 

 

- scriu cuvintele 

necunoscute 

 

- scriu cuvintele 

necunoscute 

 

 

-încercuiesc 

imaginile 

corespunzătoare 

(șarpe, șoarece) 

 

-formulează 

enunțuri corecte, 

apoi le copiază în 

caiete 

 

 

-

exersare

a 

 

 

-citire în 

gând 

-citire în 

gând 

-

exersare

a 

 

 

-

exersare

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

exersare

a 

-manual 

 

-manual 

 

-fișă de lucru 

 

 

-fișă de lucru, 

creioane 

colorate 

 

-manual, 

caiet, stilou 

 

 

-manual, 

vocabular, 

stilou 

 

 

-fișă de lucru 

 

 

 

-manual, 

caiet, stilou 

 

 

 

 

-manual, 

caiet, stilou 

 

-

individu

al 

 

-

individu

al 

 

-frontal 

 

 

-

individu

al 

 

 

-

individu

al 

 

 

-

individu

al 

 

 

 

-

individu

al 
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Clasa a III-a: 

- din manual: pag.87/ 

ex.6 – Formulează 

enunțuri corecte, 

folosind câte un cuvânt 

sau expresie din 

fiecare coloană.  

Clasa a IV-a: 

- din manual: pag.9/ 

ex.3 – Transcrie 

enunțurile în caiete, iar 

pe cele false scrie-le în 

așa fel, încât să fie 

adevărate!  

Clasa a II-a:  

-Încercuiți acea 

imagine, a cărei 

denumire se termină cu 

sunetul ș! 

Clasa a III-a: 

- din manual: pag.87/ 

ex.5 – Pe baza textului, 

alegeți varianta corectă 

și transcrieți-le în 

caiete. 

Clasa a IV-a: 

- din manual: pag.8/ 

ex.2 – Pe baza textului, 

alegeți variantele 

corecte și transcrieți-le 

în caiete. 

Clasa pregătitoare și 

I:  -Punem o bulină 

-hotărăște dacă 

propozițiile sunt 

false sau 

adevărate, iar pe 

cele false le 

transformă 

 

 

-încercuiesc 

imaginea 

corespunzătoare 

(coș) 

 

- aleg și transcriu 

varianta corectă a 

enunțurilor 

 

 

- aleg și transcriu 

varianta corectă a 

enunțurilor 

 

-pun buline roșii 

sau albastre, în 

funcție dacă 

numărăm cu o sau 

cu un 

 

 

-reprezintă grafic 

cuvintele și 

marchează locul 

sunetului ș 

 

 

 

 

-

exersare

a 

 

 

 

 

-

exersare

a 

 

 

-

exersare

a 

-

explicați

a 

 

 

-

exersare

a 

-

explicați

a 

 

 

 

 

-fișă de lucru 

 

 

-manual, 

caiet 

 

 

 

-manual, 

caiet 

 

 

-fișă de lucru 

 

 

 

 

-fișă de lucru 

 

 

 

-caiet, 

manual 

 

 

-manual, 

stilou, caiet 

 

 

 

-

individu

al 

 

 

 

 

-

individu

al 

 

 

 

 

-

individu

al 

 

 

-

individu

al 

 

 

 

-

individu

al 

 

 

-

individu

al 

-orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-orală 
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roșie dacă numărăm cu 

o, și una albastră, dacă 

umărăm cu un. 

(prezența învățătoarei) 

Clasa a II-a:  

-Reprezentați grafic 

cuvintele şi marcați 

sunetul Ș  acolo unde îl 

găsiți. 

Clasa a III-a: 

-Transcrieți din text ce 

se întâmplă primăvara.  

Clasa a IV-a: 

-Transcrieți din manual 

acele propoziții, care 

prezintă înfățișarea 

ursului polar. 

Clasa a II-a:  

-Citiți cuvintele şi 

unițile cu imaginile 

potrivite! 

 

 

-transcriu din text  

 

 

-transcriu acele 

propoziții, care 

prezintă 

înfățișarea ursului 

polar 

 

-citesc cuvintele 

și le unesc cu 

imaginile 

potrivite 

-

exersare

a 

-

explicați

a 

 

 

 

-

exersare

a 

-

explicați

a 

 

 

-

exersare

a 

 

 

-

exersare

a 

 

 

 

-

exersare

a 

-fișă de lucru 

 

 

 

 

 

-

individu

al 

 

 

 

-

individu

al 

 

 

-

individu

al 

 

 

 

-

individu

al 
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Fixarea 

cunoştinţ

elor 

Despre ce am învățat 

azi? 

Clasa pregătitoare și 

I:  

Ce este bine să 

mâncăm în cantitate 

cât mai mare? 

Ce trebuie să evităm, 

sau din ce anume 

mâncăm mai puțin? 

 

Clasa a II-a: 

-Alegeți prin colorare 

cuvintele scrise corect. 

Clasa a III-a: 

Desenați un tablou de 

primăvară! 

Clasa a IV-a:  

Desenați un urs polar! 

-răspund 

 

-răspund: Apă, 

fructe și legume 

-răspund: 

Mâncăm mai 

puține dulciuri. 

 

-colorează 

cuvintele scrise 

corect 

 

-desenează un 

tablou de 

primăvară 

-desenează un urs 

polar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fișă de lucru 

 

 

-caiet, 

creioane 

colorate 

-caiet, 

creioane 

colorate 

 

 

-

individu

al 

 

 

 

 

-

individu

al 

 

 

-

individu

al 

 

-

individu

al 

 

 

 

-orală 

Anunţare

a, 

discutare

a temei 

 

Temă:  

Clasa I: de învățat 

Clasa a II-a: manual, 

pagina8/ 2, 5 

Clasa a III-a: manual, 

pag. 87/ 7 

Clasa a IV-a: Căutați 

pe internet și scrieți 

curiozități despre ursul 

polar! 

 

 

 

-copiii îşi notează 

tema de casă 

  

-caiet 

 

-frontal 
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Evaluare -Îi felicit pe cei care au 

fost activi şi buni la 

oră, iar pe cei mai 

puţini activi şi buni îi 

îndemn să fie mai 

activi pe viitor.  

-sunt atenți    -orală 
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Mulțimi - operații cu mulțimi  

Prof.Alexandru Camelia Nicoleta  

Școala Gimnazială ”George Coșbuc” 23August  

 

DISCIPLINA: Matematică , Clasa a VI-a 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Mulțimi 

TITLUL LECȚIEI: Mulțimi – Operații cu mulțimi  

TIPUL LECȚIEI: Lecţie de recapitulare și sistematizare 

DURATA:50 minute 

SCOPUL: Dobândirea capacității de a rezolva exerciții cu mulțimi 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar; 

Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse 

informaționale; 

Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice; 

Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de 

rezolvare pentru o situaţie dată; 

Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date; 

Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1. Identificarea unor noţiuni specifice mulţimilor și relației de divizibilitate în N; 

 2.1. Evidenţierea în exemple a relaţiilor de apartenenţă, de incluziune, de egalitate și a criteriilor de 

divizibilitate cu 2, 5, 10, 3 și 9 în N; 

3.1. Utilizarea unor modalităţi adecvate de reprezentare a mulţimilor și de determinare a c.m.m.d.c. 

şi a c.m.m.m.c.; 

4.1. Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete care se pot descrie utilizând mulţimile și 

divizibilitatea în N; 

5.1. Analizarea unor situaţii date în contextul mulţimilor și al divizibilității în N; 

6.1. Transpunerea, în limbaj matematic, a unor situaţii date utilizând mulţimi, operații cu mulțimi și 

divizibilitatea în N; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE DERIVATE DIN COMPETENȚELE SPECIFICE: 

1. Să identifice noțiunile și notațiile specifice mulţimilor;  

2. Să utilizeze corespunzător relaţiile de apartenenţă, de incluziune, de egalitate a mulțimilor; 

3. Să analizeze unele situaţii în contextul operațiilor cu mulţimi; 

4. Să interpreteze, în limbaj matematic, situaţii practice utilizând mulţimi, operații cu mulțimi . 

 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca individuală 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: calculatorul,tableta,caietul, manualul, platforma de testare si 

invatare online Digitalaida.  

BIBLIOGRAFIE:https://www.manuale.edu.ro/;https://www.platformadigitaliada.ro; 

https://library.livresq.com/ 

 

https://www.manuale.edu.ro/
https://www.platformadigitaliada.ro/
https://library.livresq.com/
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Etapele 

Lecţiei 
Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Metode de 

evaluare 

Captarea 

atenţiei 

elevilor 

(2 minute) 

Profesorul expune următoarea „dilemă”: 

 

Elevii clasei a VI-a participa la diverse activitati. Se 

știe că la 16 elevi participa la activitati sportive, 13 

elevi la activitati culturale, 10 elevi participa la 

ambele activitati , iar 5 elevi n-au participat la nici 

una dintre aceste activități. Aflați câți elevi sunt în 

clasa a VI-a.  

 

Profesorul așteaptă răspunsurile elevilor, justificate 

matematic și invită unul dintre elevi să exemplifice, 

cu ajutorul diagramei sau prin orice metodă corectă, 

răspunsurile găsite. 

 

 

 

 

 

Se pregătesc cu 

cele necesare 

pentru lecţie.  

 

 

 

 

Conversaţia 

Reactualizare

a 

cunoștințelor 

(2 minute) 

Profesorul recapitulează, împreună cu elevii, 

noțiunile teoretice învățate. Se foloșeste platforma de 

testare și invățare online Digitaliada – secțiunea 

lecții –Mulțimi Recapitulare. 

https://www.platformadigitaliada.ro/preview-

lesson/25/1  

  

 
 

 

 

Elevii urmăresc 

cu atenție 

prezentarea si 

răspund 

întrebărilor. 

 

 

 

Conversaţia 

Analiza 

răspunsurilor 

Exercițiul 

 

https://www.platformadigitaliada.ro/preview-lesson/25/1
https://www.platformadigitaliada.ro/preview-lesson/25/1
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Anunţarea 

titlului lecţiei 

şi a 

obiectivelor 

(1 minut) 

Se anunță titlul lecției, Mulțimi-operații cu mulțimi, 

profesorul notează pe tablă, iar elevii îl scriu în 

caiete. 

 

Elevii ascultă cu 

atenţie, 

conştientizează 

obiectivele şi 

scriu titlul în 

caiete. 

Conversaţia 

Fixarea 

cunoştinţelor 

(30 minute) 

După recapitularea noțiunilor de teorie, lecția din 

Platforma de testare și învățare online Digitaliada,  

are atașate trei niveluri de exerciții,pe grade de 

dificultate diferite,cu indicii de rezolvare. Profesorul 

le cere elevilor să parcurgă împreună exercițiile 

atașate lecției. 

https://www.platformadigitaliada.ro/preview-

lesson/25/2  

 

 
 

 

 

 
 

Elevii urmăresc 

cu atenție 

prezentarea si 

răspund 

întrebărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund 

întrebărilor; 

rezolvă în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund 

întrebărilor; 

rezolvă în caiete. 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

Munca 

individuală 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

Exercițiul 

 

https://www.platformadigitaliada.ro/preview-lesson/25/2
https://www.platformadigitaliada.ro/preview-lesson/25/2
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https://www.platformadigitaliada.ro/preview-

lesson/286/1  

Pentru recapitularea operațiilor cu mulțimi se 

folosește lecția „Operații cu mulțimi ” 

 
 

 
În funcție de nivelul clasei și timpul disponibil, se 

stabilește numărul de exerciții la fiecare noțiune. 

 
 

 

 

 

Elevii răspund 

întrebărilor; 

rezolvă în caiete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va lucra 

individual, elevii 

fiind îndrumați de 

profesor  în 

vederea realizării 

obiectivului. 

 

https://www.platformadigitaliada.ro/preview-lesson/286/1
https://www.platformadigitaliada.ro/preview-lesson/286/1
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Câțiva elevi vor prezenta colegilor rezolvarea 

cerințelor. 

Eventual, elevii vor îndeplini noi sarcini. 

 

 

Asigurarea  

feed-back-ului 

(8 minute) 

 

Feedback-ul se realizează prin intermediul unui test 

realizat în aplicația Quizizz. 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d9033ccd258e4001

a0b6f79/multimi 

-Ce a fost cel mai ușor de reținut din această 

activitate? 

-La ce vă ajută, în viața de zi cu zi, noțiunile legate 

de mulțimi? 

 

 

Elevii deschid 

aplicația Quiziiz 

si  răspund 

întrebărilor. 

 

Conversația 

Aprecieri 

verbale 

Analiza 

activităţii 

Tema  

pentru acasă 

(2 minute) 

https://library.livresq.com/details/5f353d9620cd736

d4282eca3 

 

 
 

 

Notează tema 

pentru acasă. 

 

 

Rezolvarea temei 

din Livresq va fi 

atașată în 

secțiunea teme, 

din platforma de 

învățare și testare 

online Digitaliada. 

 

Conversația 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d9033ccd258e4001a0b6f79/multimi
https://quizizz.com/admin/quiz/5d9033ccd258e4001a0b6f79/multimi
https://library.livresq.com/details/5f353d9620cd736d4282eca3
https://library.livresq.com/details/5f353d9620cd736d4282eca3
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Proiect didactic 

Prof. înv. preșcolar: Leonte Roxana-Elena 

Grădinița cu Program Prelungit nr.8/Grădinița cu Program Normal nr.20, Iași 

 

Grupa: Mare 

Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  

Tema săptămânală independentă: Vestitorii Primăverii 

Categoria de activitate: Jocuri și activități liber alese I 

Centre de interes: 

Arte: ,,Felicitare pentru Zâna Primăvară” 

Construcții: ,,Gărduț pentru grădina cu ghiocei” 

Știință: ,,Umbre de ghiocei” 

Joc de rol: ,,Grădinarii plantează ghiocei” 

Tipul activității: mixtă 

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale; Capacități și atitudini în 

învățare; 

Dimensiuni ale dezvoltării:  

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor; 

Activarea și manifestarea potențialului creativ. 

Comportamente vizate: 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice. 

Scopul activității: Dezvoltarea capacității de a utiliza corect materialul pus la dispoziție pentru a 

realiza tema practică, prin valorificarea creativității și a îndemânării. 

Obiective:  

Arte: O1: să realizeze felicitarea, lipind toate elementele necesare; 

Construcții: O2: să introducă bețișoare pe marginea machetei pentru a realiza gardul grădinii; 

 O3: să lipească fășii de hârtie ce reprezintă iarba, pe machetă. 

Știință: O4: să realizeze umbre de ghiocei în făină, cu ajutorul unui șablon. 

Joc de rol: O5: să planteze ghioceii în jardiniere; 

O6: să ude ghioceii plantați.  

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, demonstrația. 

Resurse materiale: hârtie colorată, machetă din polistiren, bețișoare colorate din lemn, hârtie 

creponată verde, lipici; șablon ghiocei, făină, suport din hârtie; jardiniere, pământ pentru flori, ghiocei, 

recipiente cu apă, ustensile pentru grădinărit.  

Forme de organizare: pe grupe. 

Locul de desfășurare: sala de grupă; 

Resurse umane: copiii, cadrul didactic. 

Resurse temporale: 30 minute. 

Desfășurarea activității 
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Nr. 

crt. 

Etapele 

activității 

Conținutul științific Strategii 

didactice 

Evaluare/metode 

și indicatori 

1. Moment 

organizatoric 

 

Se asigură cadrul optim 

desfășurării activității: 

aerisirea sălii de grupă; 

pregătirea materialelor 

necesare; aranjarea 

mobilierului 

corespunzător centrelor.  

  

2.  Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se prezintă fiecare centru 

de interes în parte, 

intuindu-se materialele, 

explicându-se sarcinile 

care trebuie îndeplinite și 

faptul că la această 

activitate se va lucra 

diferențiat.  

Artă: Ce materiale se află 

pe această masă? 

Răspunsul așteptat: Pe 

masa aceasta se află foi 

colorate, lipici, flori și un 

model de felicitare.  

Construcție: Ce 

materiale se află pe masa 

aceasta? Răspunsul 

așteptat: Pe masa aceasta 

se găsesc bețișoare din 

lemn, machetă din 

polistiren, hârtie 

creponată și lipici.  

Știință: Ce materiale se 

află pe masă? Răspunsul 

așteptat: Pe masă se 

găsesc șabloane de 

ghiocei, făină și foi 

colorate. 

Joc de rol: Ce materiale 

se găsesc la acest centru? 

Răspunsul așteptat: La 

acest centru se găsesc 

jardiniere, ghiocei, 

pământ și apă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode și 

procedee: 

conversația 

Mod de 

organizare: 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Metode și 

procedee: 

conversația 

Mod de 

organizare: 

frontal 
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3. Desfășurarea 

activității 

Se oferă  copiilor 

explicațiile necesare 

realizării sarcinilor și se 

execută exerciții pentru 

încălzirea mușchilor 

mâinilor. 

În timp ce lucrează, copiii 

sunt îndrumați și urmăriți 

îndeaproape de către 

cadrul didactic. 

Activitatea de la fiecare 

centru este monitorizată 

permanent, intervenindu-

se atunci când este cazul. 

Se urmărește respectarea 

tuturor etapelor de lucru și 

a regulilor de igienă.   

La sfârșitul activității 

copiii verbalizează ceea ce 

au lucrat și prezintă 

produsul lor celorlalți 

colegi.  

Metode și 

procedee: 

conversația, 

explicația, 

exercițiul 

Mod de 

organizare: pe 

grupe 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor; 

Se evaluează 

capacitatea 

copiilor de realiza 

felicitarea, de a 

realiza umbrele de 

ghiocei în făină, 

de a introduce 

bețișoarele de 

lemn în polistiren 

pentru realizarea 

machetei și de a 

planta ghioceii în 

jardiniere. 

4. Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri generale și 

individuale asupra 

modului de desfășurare a 

activității. 

Metode și 

procedee: 

Conversația 
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PROIECT DE ACTIVITATE  

 

 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Gradinita Novaci 

PROPUNĂTOR: Raduca Magdalena 

DATA: 25.05.2022 

GRUPA: Mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine și cum planifică / organizează o activitate” 

TEMA PROIECTULUI: „Învăț de pe acum” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vreau să fiu” 

DOMENIUL DE ACTIVITATE (DISCIPLINA): Domeniul limbă și comunicare-DLC 

TEMA / SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: Meserii 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

                                                     

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Învățarea meseriilor și dezvoltarea perspicacității, prin asocieri logice. 

 

COMPORTAMENTE MĂSURABILE / OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1. Să răspundă la ghicitori; 

O2. Să recunoască meseriile; 

O3. Să recunoască obiectele de referință ale meseriilor; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode: conversația, observația, explicația, exercițiul, surpriza 

Mijloace: ghicitori, jetoane, cutie 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

EVALUARE: orală, observarea comportamentului preșcolarilor, aprecieri verbale. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru învățământul primar și preșcolar (3-6-7 ani), MEC; 

Jocuri didactice. 100 de jocuri ce pot fi folosite la școală, în online, acasă sau chiar în pandemie, editura 

Sellification, Bianca GA., Bogdan V., Calin I., Razvan C., 2021 
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Etapele activităţii  Demersul didactic  Strategia didactică Evaluare: 

Metode şi indicatori Metode Mijloace Forme de 

organizare 

C G I 

1. Captarea şi 

orientarea 

atenției 

 

 

2. Anunțarea 

subiectului 

activității și a 

obiectivelor 

 

 

 

3. Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va realiza cu ajutorul surprizei din 

partea lui Manny Iscusitul. 

 

 

 

Copiii sunt anunțați că astăzi vom realiza 

un joc... Surpiză pentru Manny Iscusitul. 

Voi anunța regulile ce vor trebui 

respectate pe parcursul activității. 

 

 

 

Voi întreba copiii: 

“  - Ce meserii cunoașteți? 

    - Ce vă doriți sa fiți când sunteți mari?  

    - Ce face un polițist? Dar un pompier? 

    - Cine îi vindecă pe oameni? 

    - Dar un profesor ce face?” 

 

 

 

 

Explicarea și demonstrarea regulilor 

jocului 

Conversația 

Observația 

Surpriza 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Jetoane 

Cutie 

 

 

 

Jetoane 

Cutie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghicitori 

Jetoane 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Evaluare globală 

prin observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

Copiii manifestă 

interes pentru 

activitatea propusă 

 

 

 

 

Evaluare orală, 

frontală și 

individuală 

I: răspund corect 

 

 

 

 

 

 

E: orală 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

619 
 

4. Prezentarea 

noului conţinut şi 

dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicarea și demonstrarea jocului:  

Voi explica regula jocului, și anume: 

“Dragi copii, vă voi citi câte o ghicitoare, 

pe rând. Elevul care știe să-mi răspundă, va 

veni să-mi semnaleze jetonul cu meseria 

ghicita, dar și obiectul de referința al 

meseriei. 

Acum, am să va demonstrez cum trebuie 

jucat; voi citi o ghicitoare care are ca 

răspuns polițist, după ce dau răspunsul 

corect, vin la măsuță și aleg cartea care 

reprezintă polițistul, dar și cătușele pentru 

că este obiectul care îl ajută pe dl polițist.” 

 

Realizarea  jocului de  probă 

Desfășurarea jocului de probă:  

„- Dragi copii, jocul prezentat va fi foarte 

distractiv și interesant, dar trebuie să 

urmăm și regulile jocului pentru a se putea 

desfășura organizat.  

 

DESCRIEREA JOCULUI 

„- Aveți întrebări legate de acest joc? Este 

totul clar?” 

Desfășurarea jocului (de către copii): 

După fiecare ghicitoare citită, elevul care a 

dat răspunsul corect vine în față, la măsuță. 

Va alege jetonul cu meseria ghicită, dar și 

Exercițiul 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cutie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistemtică a 

comportamentului 

copiilor 

I: rezvolvarea 

corectă a sarcinilor 

Aprecieri verbale 
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5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluarea 

 

jetonul cu obiectul de referință, de 

exemplu: citesc o ghicitoare care are ca 

răspuns judecător, elevul alege jetonul cu 

judecătorul, după care îmi va spune și alege 

jetonul cu obiectul de refrință, și anume 

jetonul ce are un ciocan juridic. După ce 

mi-a semnalat jetoanele corecte, elevul este 

nevoit să despartă în silabe răspunsul 

corect, adică ju-de-că-tor. 

 

 

Pentru a verifica dacă preșcolarii au fost 

atenți și au reținut meseriile, le voi adresa 

căteva întrebări: 

“- V-a plăcut jocul? 

-Ce meserie îndrăgiți? Dar ce vă doriți să 

fiți când veți crește? 

-Vi-ar plăcea să fiți ca doamna voastră? 

De ce? 

Dar părinții voștri ce meserii au?” 

 

 

Fac aprecieri asupra modului de 

participare a copiilor la activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ip: denumesc 

meseriile 

Ip: răspund la 

întrebări  

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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ANEXE 

 

 

 

“-Când nu este semafor, strada poți trece ușor, el mașinile oprește ca tu să poți trece. (polițist)  

-Cu arome îmbietoare, pâinea rumenă apare. Din cuptorul încălzit, el o scoate mulțumit. (brutar) 

-Ciorbe, supe, sărmăluțe, sosuri calde, chifteluțe. Pregătește iscusit, că e meșter la gătit. (bucătar) 

-Dimineața îți zâmbește, când la grădinița vii. Pentru școală pregătește, grupa-ntreagă de copii. (educatoare) 

-Alb halat îmbracă, la spital când vine. Spune-i ce te doare, el te face bine. (medic) 

-Fără pânză, acuarele, e maestru la vopsele. Toată ziua el vopsește, pereții îi împodobește. (zugrav) 

-Țevi, conducte instalează, în perete el fixează, iar în urmă el ne lasă apă și căldura în casă. (instalator) 

-Folosește ac și ață, folosește foarfece, face totul cu măsură. Despre cine este vorba? (croitor) 

-Când îi ceri să te ajute, îți oferă sfaturi multe. Și vorbește pentru tine, legile le știe bine. (judecător) 

-Se ocupă cu răbdare de plante și flori. Grebla, sapa și stropitoarea îi sunt lui de ajutor. (grădinar) 

-El pictează cu talent. Cu pensule și culori, chipuri, peisaje și flori. (pictor) 

-Cu focul el se luptă, să-l stingă imediat, salvează vieți și bunuri, de iute l-ai chemat. (pompier) 

-Cu undiță sau plasă, pe baltă sau pe lac. Stă în liniște să prindă un pește sau un rac. (pescar) 

-În adâncuri se scufundă, îmbrăcat cu echipament, butelie în spate duce printre pești și alge înoată. (scafandru) 

-Harnic e când pe camp ogorul și-l muncește. Ară, sapă și culege, roadele și le adună. (fermier) 

-Cu ciocan și rindinea, face mobile așa. Ca să-ți placă ție, mie, să ghicească cine știe. (tămplar)” 
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PROIECT EDUCATIV 

24 IANUARIE, UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE 

         “ Unirea a fost un vis de veacuri al românilor. Pentru dânsa, ei trăiră, munciră, suferiră  și  

muriră.” 

                                                                 Nicolae  Bǎlcescu 

PROF. COORDONATOR    :   

PROF.INV.PRESC.GIURCA VIOLETA 

PROF,INV.PRESC.RADUCA MAGDALENA                               

PROF.INV.PRESC.POPESCU MARIA 

AN SCOLAR 2021-2022 

  

ARGUMENT: 

 Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş,  Ion Creangă sunt unii dintre  poeţii şi scriitorii români care au 

închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: UNIREA.  Noi, cadrele didactice suntem datori să 

facem cunoscute elevilor operele lor, deoarece cu ajutorul acestora vom reuşi cu mai multă uşurinţă să 

le trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să 

cinstească  şi să fie mândrii de pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de ALEXANDRU  

IOAN CUZA . 

 

,,Cât or fi români pe lume 

  Cât va fi pe cer un soare 

  A lui Cuza mare nume  

  Să fiţi siguri că nu moare.” 

 (Vasile Alecsandri) 

 

SCOPUL:    

Cunoaşterea şi dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii naţionale 

Cunoaşterea însemnătăţii zilei de 24 Ianuarie 

 

Grupul Ţintă: Preșcolarii Grădiniței P.N.Novaci 

Locul de desfăşurare: sala de clasă,   curtea școlii                     

Perioada derulării proiectului : 20– 21 Ianuarie 2022 

 

 

OBIECTIVE:  

Să cunoască importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE ; 

Să memoreze poezii dedicate UNIRII; 

Să înveţe cântecul şi dansul popular  “HORA UNIRII” ; 

Să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse. 

 

Resurse materiale: 

videoproiector, CD player, CD-uri; 

cartoane colorate; 
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markere; 

carti despre Unire; 

coli, instrumente de scris; 

diplome, ecusoane. 

 

Rezultate asteptate: 

implicarea activă a prescolarilor în activitățile desfășurate; 

evidențierea eficienței activităților extracurriculare. 

 

 

 

Evaluare: 

realizarea unei expozitii in gradinita cu activitățile desfășurate; 

expunerea desenelor; 

aprecieri verbale; 

portofoliul; 

realizarea de desene; 

chestionarea orală; 

înmânarea diplomelor şi a insignelor omagiale. 

 

                                 CONŢINUTUL PROIECTULUI 

 

 

Nr 

crt 

Activitatea Loc. 

desf. 

Data/ 

per 

Responsabil 

1. UNIREA MOLDOVEI CU 

ŢARA ROMÂNEASCĂ:  

- lecturarea unor texte cu conţinut 

istoric”: Mos  Ion Roata Si Unirea 

. 

Moș Ion Roată și Vodă Cuza” 

 

UNIREA ÎN PICTURĂ 

 Realizarea unor picturi care 

surprind marele eveniment 

 

 

 

 

Sala de 

clasă 

 

 

 

 

 

 

20 ian 2022 

 

 

Educatoarele de la 

G.P.N.NOVACI 

2.  PAŞI DE DANS 

 ,, Hai să dăm mână cu mână’’-  

montaj literar artistic 

 

 

Curtea 

Școlii  

 

 

21 ian 2022 

  

Educatoarele de la 

G.P.N.NOVACI 
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ACTIVITATE PRACTICĂ; COLOREAZĂ IMAGINEA                               
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Proiect didactic 

Prof. înv. primar: Hudac Elena Ionela 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr. 308, București 

Clasa: a IV-a A 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare                                                                        

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învăţare: Dorințe împlinite 

Subiectul lecţiei:  Textul – textul  literar, narativ. Exprimarea personală pe baza textului. Text suport: Poveste de dorul bunicii, de Passionaria 

Stoicescu 

Tipul lectiei: consolidare 

Competenţe specifice vizate: 

3.1  Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare  

3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii  

3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit       

Obiective operaţionale: 

O1- să  extragă din textul Poveste de dorul bunicii, de Passionaria Stoicescu, informațiile solicitate, demonstrând citirea corectă, 

conștientă  a textului; Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev extrage corect din textul dat cel puțin  trei dintre  informațiile cerute, 

având la dispoziție textul. 

O2 - să stabilească corect valoarea de adevăr a enunțurilor date, pe baza textului citit și prin completarea unei fișe de lucru; Obiectivul 

se consideră realizat dacă fiecare elev completează corect cel puțin două enunțuri. 

O3- să formuleze răspunsuri și întrebări, pe baza textului lecturat; Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev formuleză corect cel 

puțin o întrebare /răspuns pe baza textului dat. 
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O4- să exprime în cuvinte proprii părerea despre  text și despre personajele textului, pe baza informațiilor din clasă și a experienței 

anterioare; Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev formuleză corect cel puțin o opinie referitoare la text sau la personajele textului. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,observația, exerciţiul, cvintetul. 

Resurse materiale: manual, caietele elevilor, instrumente de scris, calculator, videoproiector, fișe de lucru, post-ituri, volum de povești scrise de 

Passionaria Stoicescu 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

Resurse umane:  22 de elevi 

Resurse temporale: 50 de minute 

Resurse bibliografice: 

   Programa şcolară pentru disciplinele LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, clasa a III-a şi clasa a IV-a ,anexă la ordinul ministrului educației 

naționale nr. 5003/2.12.2014 

    Molan, Vasile - Didactica disciplinei limba şi literatura română în învăţământul primar, Ed. Miniped, Bucureşti, 2014 

    Pamfil, Alina - Limba și literatura română în școala primară-perspective complementare, Ed. Art, București, 2016 

 

Evenimentele 

instruirii 

Timp Ob. Conținutul instructiv-educativ Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

2’     Se pregătesc materialele necesare pentru 

desfăşurarea lecţiei, se verifică prezența 

copiilor.   

Conversația  Frontală  
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2. Captarea 

atenției 

5'       Se prezintă elevilor o scrisoare al cărei 

expeditor este necunoscut.  Scrisoarea conține 

niște indicii. După citirea ei, copiii vor 

descoperi  un sac cu surprize trimis chiar de 

către Moș Nicolae. În sac se află câte un 

ciorap pentru fiecare dintre orele pe care le 

vor desfășura copiii pe parcursul zilei. Se 

solicită un elev care va deschide ciorapelul 

destinat orei de Limba și literatura română și 

se analizează obiectele descoperite în el. 

observația 

explicația 

 

conversația 

 

un sac frumos 

decorat,  

ciorăpelul 

dăruit de Moș 

Nicolae 

 

frontală aprecieri 

verbale 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

1’       Se anunță tema lecției: exerciții aplicative 

pe baza  textului Poveste de dorul bunicii 

 și se prezintă, pe înțelesul copiilor, 

obiectivele urmărite: vor citi textul, vor 

descoperi tainele lui, vor răspunde la întrebări, 

vor rezolva exerciții creative. 

explicația  frontală  

4. Consolidarea 

cunoștințelor 

30’  

 

O1 

 

 

   Se solicită câțiva elevi pentru  citirea 

textului.  

      Se propune efectuarea citirii selective, de 

exemplu: 

exercițiul 

 

 

 

 

manual 

 

 

 

 

 

 

individuala 

 

 

observare 

sistematică 
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O3 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

i) fragmentul în care se arată originea 

termenului  bunică 

j) fragmentul în care se prezintă 

conținutul biletului scris de Tudorel 

k) fragmentul în care este descrisă 

atmosfera de la țară, de la bunica 

      Pentru verificarea comprehensiunii 

textului, se distribuie elevilor o fișă care 

presupune rezolvarea a două exerciții:  

g. Marchează cu “x” caseta 

corespunzătoare răspunsului corect. 

h. Notează cu A (adevărat) și cu F (fals) 

enunțurile. (anexa 1) 

      Raspunsurile vor fi verificate oral, iar 

elevii își vor corecta si nota raspunsurile.  

   Se vor face observații generale referitoare la 

modul în care aceștia au rezolvat sarcinile de 

lucru. 

      Se amintește noțiunea de text narativ.   

Elevii prezință trăsăturile textului narativ, 

făcând referire la textul studiat. 

lectura 

selectivă 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

 

exercitiul 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

text suport 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

individuală 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

autoevaluare 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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O3 

     Se evidențiază legătura dintre titlu si text. 

Se propune elevilor să iși imagineze un alt 

titlu potrivit pentru text. Se prezintă volumul 

“Povestioare cu ploaie și soare”, scris de 

Passionaria Stoicescu,  din care face parte și 

textul studiat. Elevii observă titlul original al 

textului. 

 

Se propun elevilor alte exerciții: 

•      Formulează două întrebări pe care i le-ai 

adresa lui Tudorel. 

 

•    Îmi exprim părerea: Tudorel netezește 

fruntea “femeii de zăpadă” ca și cum ar 

mângâia-o pe bunica și i se adresează de 

mai multe ori. Ce crezi despre gestul lui? Ce 

exprimă cuvintele lui? 

 

•      Ce emoții transmite textul? Care moment 

din text ți-a plăcut cel mai mult? De ce? 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

exercițiul 

 

caiet 

 

volum de 

povești 

 

 

 

 

caiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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•         Tu ai o bunică? Cum este bunica ta? 

Găsește adjective potrivite! (elevii vor 

completa pe o inimioara post-it insusirile 

bunicilor, apoi le vor aseza pe un suport) 

      

 

 

post-ituri 

plansa-suport 

 

 

individual 

 

 

5. Obținerea 

performanței 

10’  

O4 

Se propune o activitate pe grupe. 

Se va realiza metoda„Cvintetul” pentru 

cuvantul cheie „bunica”: 

Realizați un cvintet pornind de la cuvântul 

cheie „bunica”. 

1. Cuvântul cheie - bunica.  

2.Scrieți două însuşiri deosebite ale acesteia. 

3. Scrieți trei cuvinte - acţiuni ale acesteia. 

4.Scrieți o propoziţie/impresie/sentiment 

despre bunica (5 cuvinte).           

Fiecare grupă va prezenta apoi cvintetul 

realizat. 

exercițiul 

 

metoda 

cvintetului 

 fișă de lucru 2 pe grupe  

observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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6. Tema pentru 

acasă 

1'      Se va nota tema pentru acasă: Imaginează-ți 

și scrie o continuare a poveștii lui Tudorel. 

Realizează și un desen care să ilustreze 

continuarea poveștii. (anexa 3) 

explicația fișa de lucru 3 frontală  

7. Încheierea 

activității 

1’       Se va aprecia activitatea tuturor elevilor. Se 

vor încuraja elevii timizi sau care au răspuns 

mai puțin. 

explicația  frontală aprecieri ge 

nerale 
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ANEXA 1 
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ANEXA 2                                                                                                                     
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  ANEXA 3 
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Proiect de lecţie la discipina educaţie antreprenorială 

           prof. Radu Camelia 

 Liceul de  Transporturi Auto “Traian Vuia” 

 

Unitatea de învăţare: ETICA ÎN AFACERI 

Lecţia:  PROTECŢIA MEDIULUI 

Tipul lectiei: evaluare 

Durata: 50 min 

Competenţe generale: 

utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru cunoaşterea şi explicarea unor fapte, 

evenimente, procese din viaţa reală. 

evaluarea comportamentului adecvat unui mediu economic-social în schimbare. 

Competenţe specifice: 

. Identificarea unor tipuri de risc în situaţii  diferite, specifice iniţierii şi derulării unei afaceri. 

 4.5. Identificarea consecinţelor activităţii antreprenorului asupra  consumatorului şi asupra 

mediului  

Obiective operaţionale: 

- cognitive: 

O1-  să explice, pe baza materialului stimul, minim 4 cauze care produc  degradarea mediului;                  

O2 – să elaboreze, pe baza unui plan, un proiect care să evidenţieze, minim   

3 măsuri de combatere a deteriorarii mediului; 

- afective:  

O1a- să manifeste respect faţă de opiniile colegilor; 

O2a- să colaboreze pentru menţinerea bunei desfăşurări a orei de curs; 

Strategia didactica: 

- Resurse procedurale: 

 - metode: conversaţia euristică, conversaţia examinatoare, explicaţia, proiectul, problematizarea, turul 

galeriei. 

  - forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe. 

- Resurse materiale (mijloace de învăţământ):   tabla, creta,  manualul, fişa                                                                     

de lucru , fişa de evaluare a proiectului, flipchart,  imagini.  

 

Bibliografie: 

psiho-pedagogică şi metodică 

A. Barna, G. Antohe-“Curs de pedagogie-Teoria evaluării şi instruirii”, Ed. Fundaţiei Dunărea de 

Jos,Galaţi, 2004; 

M. Nicolai- “Metodica predării disciplinelor economice”, E.D.P., Bucureşti,  2004. 

      2. de specialitate 

F. Oţet, Al. Oţet- “Educaţie antreprenorială”-manual pentru clasa a-X a, Ed. CD- PRESS, Bucureşti, 

2005; 

E. Nedelcu, M. Nedelcu-  “Educaţie antreprenorială”- manual pentru clasa a-X a, Ed. Sigma, Bucureşti, 

2005; 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Nr. crt Etapele şi durata lectiei Obiective 

operaţionale 

Conţinutul instructiv- educativ    Strategia didactică 

1.  Momentul 

organizatoric 

1min 

O2a 

 

Elevii se pregătesc pentru 

lecţie 

conversaţia 

 explicaţia 

 proiectul 

problematizarea 

turul galeriei 

tabla 

creta 

imagini 

fişa de lucru 

flipchart 

fişa de evaluare a 

proiectului 

frontală 

individuală 

pe grupe 

 

 

 

2 Verificarea 

cunoştintelor 

dobandite anterior 

30 min. 

O1 

O2 

O1a 

O2a 

 

Elevii urmăresc materialul stimul 

și formulează diverse răspunsuri. 

Elevii lucrează proiectul pe  baza 

planului dat. 

Elevii prezintă proiectele 

3 Evaluarea 

performanţelor 

15  min. 

O2 Elevii prezintă proiectele 

4 Tema pentru acasă 

1 min. 

 Elevii sunt rugați să caute 

materiale legate de riscul în 

afaceri: 

www.manager.ro 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                    Gal Stefania 

Scoala Primara Nr.1 Livezi 

 

DATA:  04. 03. 2022 

CLASA Pregătitoare 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 

 UNITATEA TEMATICĂ: Să învățăm de la micile viețuitoare! 

SUBIECTUL: Adunarea numerelor naturale în concentrul 0 -31 fără trecere peste ordin  

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: recapitulare și sistematizare 

SCOPUL LECȚIEI: recapitularea și sistematizarea deprinderilor de rezolvare a adunărilor cu 1-5 unități corect și logic, în concentrul 0-31; 

DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică şi explorarea mediului, Dezvoltare personală, Comunicare în limba română, Arte vizuale şi abilităţi practice 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Matematica și explorarea mediului:  

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor  în concentrul 0-31; 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31; 

1.4. Efectuarea de adunări în concentrul 0-31, prin adăugarea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată; 

3.1 Manifestarea interesului pentru crearea unor probleme simple de adunare în concentrul 0-30, prin explorarea unor contexte concrete 

5.1. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare cu 1-5 unităţi, cu ajutorul obiectelor. 

5.2 Rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare  în concentrul 0-30 

Comunicare în limba română: 

1.1.Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar. 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/modelaj/colaj/ film/ desen animat, care reflectă un   context familiar; 

Muzică şi mişcare 

3.1. Manifestarea liberă adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Obiective cognitive:  

            OC1: să numere corect crescător şi descrescător, fără a utiliza materiale de sprijin,  în concentrul 0 - 31; 

            OC2: să folosească corespunzător terminologia matematică; 

OC3: să descompună corect numere date în zeci și unități; 

            OC4: să compare perechi de numere  folosind semnele <, > sau =; 

            OC5: să efectueze corect operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 30;  

OC6: să rezolve corect probleme ce presupun efectuarea unor operaţii  de adunare şi scadere în concentrul 0 - 30; 

Obiective psihomotrice: 

OPM1: Să păstreze o poziție corectă în bancă în timpul scrierii; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode didactice :  explicaţia, exerciţiul, conversaţia, observaţia, problematizarea, munca independentă, joc didactic, Metoda Cubului. 

Mijloace de învățământ:  flipchart, coli A3 cu probleme ilustrate, fişe de lucru, cub, carioci, creioane colorate, videoproiector, laptop, markere, pluș furnicuță, 

diplome. 

Forme de organizare:  frontal, individual, pe grupe; 

 

FORME DE EVALUARE:  observarea sistematica a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea reciprocă.  

RESURSE UMANE:  18 elevi 

RESURSE TEMPORALE: 45 min. 

RESURSE BIBLIOGRAFICE:  

oficiale : 

Programa școlară pentru clasele Pregătitoare și clasele I-II, nr. 3418/19.03.2013 

pedagogice : 

Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998; 

metodico – didactice : 

I. Neacşu şi colaboratorii, Metodica predării matematicii la clasele I– IV, E.D.P. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

639 
 

OB. 

OP. 

Etapele lecției Conținut instructiv-educativ Strategia didactică       Evaluare 

 Metode  

didactice 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 

 

 

Captarea 

atenţiei 

3 min 

      Se proiectează un film despre furnici 

(https://www.youtube.com/watch?v=UXGJesExdcU).  

 

Elevii vor urmări cu atenție filmul pentru ca apoi să poată răspunde 

întrebărilor adresate de către cadrul didactic. 

 Copii, ce ați urmărit voi? 

 Unde cară furnicile hrana? 

 În ce se transformă ouăle depuse de furnici? 

 Cine conduce viața în mușuroi? 

Avem și noi o invitată astăzi la ora de MEM, o furnicuță, pe care o 

cheamă Fifi și dorește să stea cu voi să vă vadă cât sunteți de isteți. Ea 

va fi atentă și va recompensa elevii cei mai atenți și activi. 

 

 

Observația 

Conversația 

 

Retroproiect

or 

 

 

 

 

 

 

Pluș furnică 

Frontal  

 

 

Aprecierea 

verbală 

 Enunţarea temei 

şi a obiectivelor 

1 min 

      Se anunță subiectul lecției și obiectivele într-o formă accesibilă 

elevilor. 

 

 

Explicația  

  

Frontal 

 

OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

 

 

 

 

 

Recapitularea şi 

consolidarea 

cunoştinţelor    

25 min 

    Calcul oral 

 

 

 

 

      Pentru asta e nevoie de o „încălzire” a minții: 

Numărați crescător/descrescător de la 0 la 30! 

Care sunt vecinii numărului 23 ?  

Dar vecinii numărului 8 ? 

Spuneți trei numere mai mici decât 10? 3 nr. mai mari decât 15? 

Care sunt numerele pare? Dar cele impare? 

Care este semnul adunării? Dar al scăderii? 

Descompune numărul 13 în zeci şi unităţi! 

Descompune numărul 27 în zeci şi unităţi! 

 

 

 

 

Exercițiul  

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXGJesExdcU
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OP

M1 

OA

1 

OC5 

OC4 

OC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvare de 

probleme 

 

Compară numerele: 13 și 19, 24 și 28, 9 și 15. 

 

Furnica s-a trezit dis de dimineață. Ea pornește la lucru, voi,  ajutați-

o să adune primele grăunțe. 

Clasa va fi împărțită în 5 echipe: Echipa Lăcustelor, Echipa 

Fluturașilor, Echipa Albinuțelor, Echipa Buburuzelor, Echipa 

Greierașilor.  

Fiecare grupă va avea de lucrat câte o sarcină pentru a ajuta furnica să 

ajungă cu bine la mușuroi cu multe provizii. 

Cu ajutorul unui cub se vor împărți sarcinile (Anexa 1). 

 

 

Se prezintă elevilor 2 probleme ilustrate (Anexa 2).   

Se „citesc” problemele, se identifică datele cunoascute, întrebarea și 

modalitatea de rezolvare. 

Se notează sub fiecare operația corespunzătoare, iar elevii le notează pe 

caiete. 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Metoda 

Cubului 

 

 

 

Conversația  

Problematiza

rea  

Exercițiul  

 

 

 

 

 

Cub 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

Planșă 

probleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

  

 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

Aprecieri 

verbale  
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OC5 

 

OP

M1 

OP

M1 

OA

1 

OC

5 

Obţinerea 

performanţei 

5 min 

    Joc pe grupe „Fișa călătoare“ (Anexa 3) 

     Fiecare  grupă  va  primi  câte  o  fișă cuprinzând operații  de  

adunare, care va trece pe la toți  membrii echipei  respective.  

     Concursul se desfașoară sub forma de ștafetă. Câștigă  echipa  care  

termina  prima. 

      Se  va verifica corectitudinea exercițiilor. 

      Echipa care terminǎ prima va primi diploma „Suntem  isteţi!” 

(Anexa 4) 

Explicația 

Exercițiul 

 Fișă 

călătoare 

 

 

 

Diplome 

Pe grupe  Aprecierea 

verbală  

 

  

Activitate 

recreativă 

10 min 

 

 

Evaluare 

1 min 

 

 

- Cântec : Buburuza 

( https://www.youtube.com/watch?v=3PtgR_qNy-w)  

 

 

 

 

Se fac aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la 

lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe parcursul orei. 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

Videoproiect

or 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Aprecieri 

verbale  

https://www.youtube.com/watch?v=3PtgR_qNy-w
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PROIECT  DE  ACTIVITATE INTEGRATĂ 

NIVELUL: II 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa “Al. Ioan Cuza” Dorohoi 

PROFESOR:  Pădurariu Carmen 

TEMA ANUALĂ: Cum este/ a fost şi va fi pe pământ? 

DENUMIREA PROIECTULUI: “ Bucuriile iernii” 

SUBTEMA: “ Tradiţii şi obiceiuri de Craciun” 

TEMA ZILEI: “Poveste de iarnă” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată (DLC+DOS) 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

❖ Formarea deprinderii de exprimare corectă în propoziţii şi în fraze; 

❖ Formarea deprinderii de a lucra în echipă; 

❖ Educarea trăsăturilor de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de 

ceilalţi, insuflând bucuria de a dărui; 

❖ Stimularea creativităţii; 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC): 

❖ Să asculte cu atenţie povestirea; 

❖ Să răspundă la intrebările educatoarei folosind o exprimare corectă d.p.d.v. 

lexical si gramatical; 

❖ Să-si exprime liber gândurile, dar din perspectiva culorii pălăriuţei gânditoare; 

❖ Să desprindă mesajul moral al povestirii, dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi; 

                  DOMENIUL OM SI SOCIETATE (DOS): 

❖ Să denumească materialele şi ustensilele puse la dispoziţie, mânuindu-le cu 

atenţie şi combinându-le în vederea temei propuse; 

❖ Să folosească corect tehnicile de lucru însuşite anterior: decupare, lipire, 

decorare, pentru a obţine jucării şi ornamente pentru brad: 

❖ Să colaboreze între ei pentru realizarea sarcinilor date; 

❖ Să-şi dezvolte spiritul de inţiativă şi dorinţa de a dărui celor necăjiţi; 

❖ Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrările celorlalţi 

copii; 

STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, surpriza, povestirea, “Pălăriile 

gânditoare”, Brainstormingul, problematizarea, jocul, exerciţiul, Mozaicul, munca în echipă, 

Turul galeriei; 

 MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT: coşuleţ cu surprize de la Crăciuniţă (scrisoarea 

Moşului, imagini din poveste, stimulente, bomboane, spiriduş), CD cu muzică, materiale 

decorative ( sclipici, steluţe, nucă de cocos), lipici, foarfecă, şerveţele umede, brad, sacul lui Moş 

Crăciun, beţişoare, steluţe polistiren, plicuri, coşuleţe, support pentru planşe, medalioane, 

căciuliţe de pitici; 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri; 

RESURSE; 

❖ Umane: 23 copii, educatoarea; 

❖ Temporale: 45’  
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SCENARIUL  ZILEI 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUAREA 

ORGANIZAREA 

ACTIVITĂŢII 

Se creează condiţiile psihopedagogice 

necesare desfăşurării activităţii în bune 

condiţii: aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea mobilierului şi a materialelor 

didactice necesare, introducerea 

copiilor în clasă; 

Conversaţia Observarea 

comportamentul

ui 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

Copiii intră  cântând un cântec de iarnă, 

salută şi oferă invitaţilor câte o mică 

surpriză. 

Apoi se aşează în semicerc jos, pe 

pernuţe şi începem o scurtă conversaţie 

despre iarnă. 

Momentul surpriză este realizat de 

Craciuniţa care aduce un coşuleţ şi o 

scrisoare de la Moş Crăciun. Se citeşte 

scrisoarea, se împart medalioanele şi 

căciuliţele. 

Observaţia 

  

Conversaţia 

 

Surpriza 

Aprecieri verbale 

  

Observaţii 

individuale 

ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

Se anunţă tema activităţii în termeni 

accesibili:” Astăzi vom desfăşura o 

activitate care se numeşte <Poveste de 

iarnă>. Veţi asculta o frumoasă 

povestire, iar apoi veţi fi pentru o zi 

ajutoarele Moşului şi veţi lucra jucării 

pentru sacul lui Moş Crăciun. 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

Observarea 

comportamentul

ui verbal şi non-

verbal 

 

 

PREZENTAREA 

NOULUI 

CONŢINUT ŞI 

DIRIJAREA 

INVĂŢĂRII 

Copiii ascultă cu atenţie, aşezaţi pe 

covor, “Povestea lui Moş Crăciun”, 

urmărind totodată şi imaginile 

prezentate de educatoare. 

După expunerea momentelor povestirii, 

pentru scoaterea în evidenţă a mesajului 

moral, va fi folosită metoda  “Pălăriile 

gânditoare”, unde copiii vor fi solicitaţi 

să interpreteze roluri în funcţie de 

pălăria care i se potriveşte: 

Pălăria albă-informează (Ce poveste aţi 

ascultat? Pe cine aţi 

întâlnit în poveste? Ce făcea bătrânul 

meşter toată ziua?) 

Pălăria roşie- spune ce simte (de cine v-

a plăcut în poveste? De ce? Ce aţi simţit 

pentru copiii care nu primiseră nici o 

jucărie, dar îşi doreau foarte mult un 

soldăţel?  

Pălăria neagră- judecă,critică, 

evidenţiază răul, greşelile (De ce credeţi 

că sunt în lume copii atât de săraci şi 

Povestirea 

 

 

Brainstormin

gul 

 

 

Conversaţia 

 

 

Problematizar

ea 

 

 

Pălăriile 

gânditoare 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Observarea 

modului de 

cooperare şi de 

relaţionare 
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nefericiţi? Este bine sa fie oameni 

bogaţi şi săraci?) 

Pălăria galbenă –gândeşte constructiv, 

prezintă aspecte pozitive (Daca toţi 

oamenii ar avea condiţii bune de viaţă, 

bani suficienţi pentru mâncare şi haine, 

cum ar fi viaţa tuturor copiilor?) 

Pălăria verde- oferă soluţii posibile, 

creative de rezolvare a problemei (Ce 

soluţii putem găsi pentru a fi toţi copiii 

fericiţi? 

Pălăria albastră alege soluţia corectă 

(Ce putem face noi ca sa-i bucurăm 

puţin pe cei care n-au nimic în casele 

lor?) 

După găsirea soluţiei corecte copiii 

primesc aprecieri pentru răspunsurile 

date şi în funcţie de medalionul de la 

gât se aşează la măsuţe pentru 

confecţionarea jucăriilor. 

Se face tranziţia prin următoarele 

versuri: 

“Mergem toţi în pas vioi ca soldaţii la 

paradă 

Suntem iepuraşi de soi, prindem fulgii 

de zăpadă. 

Ne oprim şi respirăm, la măsuţe ne-

aşezăm.” 

După ce copiii s-au aşezat la mese 

formând echipele, voi face intuirea 

materialului apoi, prin metoda Mozaic 

voi verifica si evalua cunoştinţele 

despre iarnă, în funcţie de simbolul de 

pe ecuson. Experţii vor prezenta, pe 

rând, informaţiile pe care le au despre : 

-iarnă 

- sacul lui Moş Crăciun 

-pomul de iarnă 

Înainte de începerea lucrului pe echipe 

copiii vor face câteva exerciţii de 

încălzire a mâinilor, apoi voi trece pe la 

fiecare echipă şi voi explica modul de 

realizare a sarcinilor. 

Grupa fulgilor de nea, unde copiii vor 

asambla elementele pentru a realiza 

oameni de zăpadă şi vor decora brăduţii 

şi îngeraşii, aşezându-i apoi pe un fulg 

din polistiren. 

Grupa brăduţilor decorează, lipesc, 

decupează fâşiile de hârtie colorată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

 

Exerciţiul 

 

Lucrul in 

echipă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

pozitive ale 

răspunsurilor 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

Observaţii 

individuale 
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pentru a realiza ghirlande şi jucării cu 

care împodobesc brăduţul de pe masă. 

Grupa trăistuţelor decorează, lipesc, 

îmbină pentru a realiza jucării ce vor fi 

aplicate pe sacul lui Moş Crăciun. 

Copiii sunt îndrumaţi şi ajutaţi, acolo 

unde este cazul voi interveni cu 

explicaţii suplimentare. 

Voi încuraja copiii care se descurcă 

foarte bine să-i ajute pe cei mai micuţi. 

Pe toată durata timpului de lucru copiii 

vor asculta colinde. 

 

EVALUAREA 

ACTIVITĂŢII 

Echipele trec pe la cele trei grupe 

pentru a examina lucrările executate şi 

se vor face aprecieri, fiind evidenţiat 

efortul individual şi colectiv. 

Lucrările copiilor se expun pe o măsuţă, 

urmând să fie trimise lui Moş Crăciun. 

Se recită o poezie despre Moş Crăciun 

şi un cântecel. 

Exerciţiul 

Turul galeriei 

Aprecieri în 

spirit critic şi 

autocritic 

 

 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

Se fac aprecieri asupra întregii 

activităţi, apoi preşcolarii primesc 

diplomele de experţi şi sunt răsplătiţi cu 

bomboane şi colăcei. 

Conversaţia 

de încheiere 

Aprecieri verbale  

Recompense 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

                                                                                        Prof. inv. preșcolar Popa Mihaela Anamaria 

                                                                         Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Beiuș 

 

DATA: 27.05.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Gradinita Cu Program Prelungit Floare de Colț Beiuș 

GRUPA: Mare  

EDUCATOARE: Popa Mihaela Anamaria 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este,a fost și va fi pe Pământ ? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Vine vara cea frumoasă 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: Coșul cu cireșe 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 1 – Jocuri și activitӑți liber alese 

TEMA ACTIVITĂȚII: 

• Bibliotecă – Fișe de lucru   

• Construcții – Lădițe pentru cireșe  

•Joc de masă -  Formarea cireșelor cu ajutorul pionezelor colorate   

FORMĂ DE REALIZARE: Frontal,individual 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi și deprinderi   

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Fixarea și consolidarea cunoștințelor despre Zâna Vară,despre bogățiile 

acesteia ,exersarea grafică prin obținerea cireșelor ,construirea lădițelor pentru acestea, exersarea 

unor deprinderi și abilități. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

• Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

• Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

• Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă) 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Bibliotecă 

O1. Să recunoască  ce fruct a obținut după rezolvarea fișei de lucru.  

O2. Să rezolve sarcina de lucru frumos și ordonat după modelul dat.  

Construcții  

O3. Să construiască lădițe pentru cireșe folosind piese din plastic. 

O4. Să sorteze culorile potrivite pentru lădițe. 

Joc de masă  

O7. Să aleagă culorile corespunzătoare cireșelor 

O8. Să formeze cireșe din pionezele colorate 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:Conversația,explicația,demonstrația,exercițiul,observația 

MIJLOACE DIDACTICE: Planșă cu Zâna Vară , lădița cu cireșe, fișa de lucru, cuburi,pioneze. 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: Frontal,individual 

FORME DE EVALUARE: 

• Observarea sistematică și comportamentală a copiilor. 

•Aprecieri verbale individuale și colective. 

DURATA: 40 de minute 
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BIBLIOGRAFIE: 

CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE1-2019- Anexa la ordinul ministrului Educației 

Naționale nr. 4.694/2.08.2019 

Ghid de practică pedagogică– Lector univ. Dr. Erdeli Ionut Gbriel , Prof.dr.Erdeli Gheorghe Lazăr  

Educația Timpurie- probleme și soluții, Ed. Polirom, Iași- Stan L. (2016), 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII/DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul științific   Strategii didactice 

 

Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

 

Forme de 

organizare 

 

Moment 

organizatoric 

 

Asigurarea condițiilor optime 

pentru desfӑșurarea 

activitӑților: pregӑtirea sӑlii și 

a materialului didactic 

necesar activitӑții, 

organizarea colectivului de 

copii. 

Voi organiza centrele de 

interes. 

Voi pregăti materialul 

didactic specific fiecărui 

centru: 

Bibliotecă: Fișe de lucru   

Construcții: Materiale din 

plastic(cuburi)  

Joc de masă: Pioneze 

colorate  

 
Suport ce 

indica fiecare 

centru de 

lucru (fișe de 

lucru, cuburi, 

pioneze 

colorate) 

 
 

Captarea 

atenției 

 

 

 

Se va realiza prin prezentarea 

surpriză a siluetei Zâna Vară 

și înmânarea cadoului  (coșul 

de cireșe) primit de la aceasta 

. 

Conversația 

Demonstrația 

Silueta 

Coșul de 

cireșe 

Frontal 

Individual 

Observar

ea 

sistemati

că și 

comporta

mentală a 

copiilor  

Reactualizare

a 

cunoștințelor  

 

 

Se va realiza printr-o scurtă 

convorbire referitoare la 

silueta prezentată și 

anotimpul vara . 

Se adresează copiilor diferite 

întrebări: 

Ce anotimp urmează ? 

Care sunt lunile care fac parte 

din anotimpul vara? 

Care sunt fructele preferate 

de voi în anotimpul vara? 

Conversația 

Observația  

  Frontal  

Individual 

Aprecieri 

verbale 

individua

le și 

colective 
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Anunţarea 

temei şi 

obiectivelor 

 

 

Se vor anunţa jocurile şi 

activităţile ce urmează  a fi  

desfăşurate în fiecare centru  

de  interes. 

La centrul 

Bibliotecă – veți lucra pe fișe 

de lucru  

Construcții- veți construi 

lădițe pentru depozitarea 

cireșelor 

Joc de masă- veți forma cu 

ajutorul pionezelor colorate 

cireșe  

 Copii vor fi îndrumați spre 

centrul corespunzător  

Conversația  

Explicația 

 

 

 

Frontal Observar

ea 

sistemati

că și 

comporta

mentală a 

copiilor 

Dirijarea 

învăţării 

Înainte de a începe acțivitățile 

fiecare copil va participa la o 

mică încălzire precum: 

- mișcarea degetelor mai tare 

și mai repede  

-rotirea mâinilor  

La fiecare centru se vor purta 

discuţii referitoare  la  ceea ce 

vor realiza  cu  ajutorul 

materialelor puse  la  

dispoziţie şi modul  de  

utilizare  a ustensilelor. 

  Se  reaminteşte copiilor 

comportamentul pe care 

trebuie să-l aibă în cadrul 

acestor activităţi:  

- vorbim în şoaptă pentru  a  

nu  deranja pe alţii; 

- lucrăm frumos, utilizăm  cu  

grijă materialele;  

- apreciem şi protejăm 

lucrările făcute  de  colegi ;  

 

La centrul Bibliotecă: 

 

Le voi prezenta copiilor o fișă 

de lucru model care conține 

exerciții grafice pentru 

formarea cireșelor. 

Le voi solicita copiilor să 

denumească materialele cu 

care lucrează. 

Voi demonstra modul de 

execuție. 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

Demonstrația  

 

 

Explicația  

 

 

 

Observarea  

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fise de lucru  

 

 

Cuburi  

 

 

 

Pioneze 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar

ea 

sistemati

că și 

comporta

mentală a 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

individua

le și 

colective  
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Copii vor trece la realizarea 

sarcinilor de lucru  

 

La centrul Construcții: 

 

Le voi solicita copiilor de la 

acest centru să îmi numească 

materialele de pe măsuțe. 

Le voi solicita copiilor să 

numească obiectul în care 

așezăm fructele sau legumele 

. 

Voi construi un model de 

lădiță pentru cireșe. 

Le voi solicita copiilor să 

aleagă culorile cuburilor care 

corespund cu tema noastră . 

 

La centrul Joc de masă: 

Le prezint copiilor un model . 

Le solicit copiilor să enumere 

culorile care apar în  modelul 

făcut de mine  

Copii realizează cu ajutorul 

pionezelor colorate cireșe  

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

Copii vor lucra în liniște si 

vor colabora unde este 

cazul.Cel care termină de 

rezolvat o sarcină mai repede 

poate face schimb cu un alt 

copil de la un alt centru. 

Se oferă indicații 

suplimentare dacă este cazul. 

Conversația 

Observația 

  Frontal 

Individual  

Pe grupe 

Observar

ea 

sistemati

că și 

comporta

mentală a 

copiilor 

 

Asigurarea 

retenției 

La centrul Bibliotecă 

-A fost greu să realizați 

exercițiile grafice ? 

-Care parte  v-a plăcut cel 

mai mult? De ce? 

 

La centrul Construcții 

- Ce ați muncit voi? Cum v-

ați jucat? 

- Ce ați construit ? 

- Ce culori ați ales la acest 

centru? V-a plăcut? De ce? 

 

La centrul Joc de masă 

- Ce ați realizat voi? Cu ce 

materiale? 

 Conversația 

Observația 

Fișe de lucru 

Cuburi  

Pioneze 

colorate 

Frontal 

Individual 

Observar

ea 

sistemati

că și 

comporta

mentală a 

copiilor 

 

Aprecieri 

verbale 

individua

le și 

colective 
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- Cu ce culori ați realizat 

aceste cireșe ? 

- Vouă vă plac cireșele? 

Evaluarea 

performanţei 

Activitatea copiilor va fi 

lăsată pe măsuțe iar copii vor 

porni pe rând pentru a privi și 

analiza lucrările realizate. 

Observația 

Conversația 

 
 

Aprecieri 

verbale 

individua

le și 

colective 

Încheierea 

activităţii 

 

Se vor face aprecieri verbale  

individuale  și colective 

asupra modului în care s-a 

desfășurat activitatea  

Conversația   Aprecieri 

verbale 

individua

le și 

colective 
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PROJET DIDACTIQUE 

Prof. Mielcioiu Laura Monica 

Liceul Tehnologic Vedea 

 

Classe: la VIII-ème  

Sujet: Le Club des loisirs 

Type de classe :  leçon mixte à structure mobile (vérification-communication- acquisition d`habilités 

et d`habitudes) 

But:  - enrichir le vocabulaire relatif aux loisirs ; 

développer la capacité productrice 

 

OBJECTIFS  

 

objectifs fondamentaux: 

l`acquisition d`instruments cognitifs; 

le développement de la collaboration entre les élèves ; 

former des habilités de communication ; 

enrichir le vocabulaire des élèves ; 

la fortification de la capacité créatrice. 

 

objectifs spécifiques:  

- les élèves doivent comprendre et assimiler des mots et des expressions relatifs aux loisirs ; 

- les élèves seront capables d`utiliser correctement ces mots / ces expressions pour exprimer une 

opinion et pour parler de leurs loisirs préférés ; 

- les élèves doivent définir le terme “loisir” ; 

- les élèves seront capables de comprendre un message enregistré et de se faire comprendre ; 

- les élèves doivent saisir la richesse de la langue française.  

 

CONTENU DE LA CLASSE 

le contrôle et la correction du devoir ; 

la mise en discussion des loisirs ; 

l`écoute d`un document authentique ; 

la conversation dirigée ; 

l`enrichissement du lexique concernant les loisirs ; 

la formation d`habilités d`écouter un document authentique  et puis répondre à des questions ; 

l`exercice de ces habilités ; 

l`acquisition de la performance. 

 

RESSOURCES PSYCHOLOGIQUES 

le développement du jugement concernant l`utilisation du lexique ; 

le développement de la mémoire, de l`imagination, de la patience, de la créativité. 

 

STRATÉGIES  DIDACTIQUES 
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méthodes et procédés utilisés: 

le contrôle et la correction du devoir ; 

la conversation ; 

l’écoute d’ un document authentique ; 

les fiches de travail. 

 

formes d`organisation : 

b1) activité collective: 

le contrôle et la correction du devoir ; 

la discussion de l`activité individuelle. 

 

b2) activité individuelle: 

le travail sur les cahiers ; 

le travail sur le tableau noir ; 

le travail sur les fiches de travail. 

 

moyens d`enseignements: 

l`image ; 

le site internet ; 

le dictionnaire ; 

les fiches de travail. 

 

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 

l`évaluation de l`activité collective par des remarques ; 

l`évaluation de l`activité individuelle par des notes. 

 

LIEU DE TRAVAIL : la salle de classe 

 

DURÉE: 50 minutes 

 

DÉROULEMENT DE LA LEÇON 

 

MISE EN TRAIN  

Salut, appel, une brève conversation avec les élèves. On éveille l`attention des élèves, on crée dans la 

classe une atmosphère propice au travail. 

 

CONTRÔLE ET CORRECTION DU DEVOIR : 

Les élèves ont eu à faire un projet de classe sur la profession préférée. Les élèves présentent oralement 

leurs projets devant la classe. 

 

 

 

 L`EVEIL DE L`ATTENTION 
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L`enseignant annonce le sujet de la leçon « Les sorties du week-end », l`écrit sur le tableau noir et 

commence un petit dialogue avec les élèves sur les loisirs. 

Le professeur demande aux élèves quelles sont les activités de leur temps libre, qu’est-ce qu’ils aiment 

faire pendant le temps libre. Puis, il les demande de trouver un synonyme pour le mot « temps libre ». 

 

 LA MOTIVATION 

L`enseignant explique aux élèves l`utilité de cette leçon. Il parle de l`importance des loisirs dans la vie 

de chaque homme. Le professeur a apporté une fiche avec des images qui représentent des loisirs. Il 

demande aux élèves de dire quelles sont les activités représentées dans les images. 

 

L`ACQUISITION DES CONNAISSANCES 

Le professeur fait une classification des loisirs en : loisirs sportifs (faire du patinage, de l’alpinisme, 

du ski, etc.), loisirs culturels (lire des romans, des revues, aller au cinéma, visiter des musées, etc.) et 

autres loisirs (bricolage, jardinage, regarder la télé, écouter de la musique, faire la grasse matinée). 

L`enseignant propose aux élèves de regarder un document sur internet 

https://www.youtube.com/watch?v=f1BHda9UWwI sur les loisirs des Français. Les élèves suivent le 

document et répondent aux questions.  

Le professeur leur distribue une fiche de type : 

 

Comment les Français passent-ils leur temps libre ? 

 

Pourquoi sont nécessaires les loisirs ? 

pour dévoiler les goûts ; 

pour pouvoir faire face au stress de la vie professionnelle ; 

pour pouvoir se libérer de tout 

 

Enumérez deux loisirs préférés par les Français ? 

a) ………………… 

b) ……………….. 

 

Quels sont les sports d’équipe traditionnels qui attirent l’attention des Français ?  

a)…………………. 

b)…………………. 

c)………………….. 

 

Cochez la bonne réponse :  

                                                                                                            Vrai          Faux 

a) Le golf est devenu le sport des élites.                                              

b) La culture occupe une place importante dans les loisirs.   

c)Les chaînes de télévision baissent et ne permettent pas de faire 

zapping à volonté. 

  

d) Le temps libre dédié aux loisirs est plus élevé en France qu`au 

Royaume-Uni. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f1BHda9UWwI
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LA FIXATION DES CONNAISSANCES 

 

Pour fixer les connaissances, le professeur a apporté une fiche de travail de type :  

 

Quel est votre loisir préféré ? Associez les phrases et trouvez le nom de votre distraction favorite 

: 

 

Je: 1. lis beaucoup de livres                                         → ex. la lecture 

      2. vais souvent aux concerts                                  →………………………. 

      3. me promène dans le parc                                   →……………………….. 

      4. vais chaque dimanche au stade                          →………………………… 

      5. cherche de nouveaux lieux  à visiter                  →…………………………. 

      6. fais des paysages                                                →………………………… 

      7. suis cinéphile                                                     →………………………….. 

      8. monte à cheval                                                  →………………………….. 

 

 

 

II. Où est-ce que vous allez : 

 

1. prendre un café?                                                                

2. danser? 

3. se promener? 

4.admirer des œuvres d`art ? 

5. prendre un bon repas ? 

6. voir un film ? 

7. assister à un match ? 

8. voir une pièce de théâtre ? 

9.voir de tours de magie ? 

admirer des tableaux? 

 

Voilà plusieurs manières de passer son temps libre. Les vacances viennent rapidement. Nous 

partirons bientôt passer de beaux jours. Que feront nos copains? 

 

1. Marie…………………..les châteaux de la Loire. 

2. Nicolas…………………la beauté de la campagne. 

3. Pierre…………………….les grottes de la montagne. 

4. Hélène…………………..à ses grands-parents en Italie. 

5.Françoise………………dans la mer. 

6. Claude…………………sur la falaise. 

7. Michele……………..le paysage des Alpes. 

8. Lois………………..à la pêche. 

 

a. dans le parc 

b. au cinéma 

c. à l`exposition 

d. au théâtre 

e. au musée 

f. dans un bar 

g. au restaurant 

h. au stade 

i. dans une discothèque 

j. au cirque 

a.  se baignera 

b.  explorera 

c.  admirera 

d.  visitera 

e.  rendra visite 

f.  découvrira 

g.  ira 

h.  se promenera 
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Qu`est-ce que vous préférez : lire ou danser ? 

 

la lecture. Remplacez les points par les noms suivants : conte, légende, fable, roman, comédies, 

drames, poésies, traités. 

Un………………d`aventures. Un ………de fées. Une …………de La Fontaine. Au théâtre on joue 

des……………amusantes ou des …………émouvantes. Les troubadours chantaient la……………du 

chevalier Roland. Les savants publient des …………scientifiques. À l`école nous apprenons 

des………… . 

 

2. la danse. Complétez les points à l`aide d`un mot de la famille de danser : danse, danseur, danseuse, 

dansante, dansotter. 

Aux premières notes de l`orchestre les couples de………………. s`élancent sur la piste. La quadrille, 

la polka, la mazurka sont des………………anciennes. Notre mère est une excellente……………par 

contre notre père ne fait que ……………….. Samedi dernier, mes soeurs ont été invitées à une 

soirée……………….. 

 

L`EVALUATION DE LA PERFORMANCE 

Les élèves qui ont donné de bonnes réponses au cours des activités collectives et individuelles sont 

récompensés par de bonnes notes. 

L`enseignant recommande plus d`attention aux élèves qui ont fait des fautes pour que, au cours de la 

classe prochaine, ces fautes ne se répètent pas. 

 

LE DEVOIR À LA MAISON  

Les élèves doivent choisir une activité qu’ils aimeraient pratiquer et préparer quelques arguments pour 

expliquer leur motivation. 
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A „B” ÉS „P” DIFFERENCIÁLÓ GYAKORLÓÓRA 

Kelemen Éva și dr. Szabó ( Kelemen ) Katalin 

Școala Gimnazială Molnár Józsiás, Târgu Secuiesc 

A foglalkozás kiemelt és általános céljai: 

Azonos illetve hasonló hangzású hangok hallás utáni megkülönböztetésével a különbségek észlelésének képessége. Miután a mai gyerekek nagy 

számban beszédészlelés és -értés problémával küzdenek szerencsés olyan olvasástanítási módszert alkalmazni, ami figyelembe veszi a homogén gátlást. 

E fogalom alatt azt értjük, hogy a hasonló elemek egyidejű megtanulása megjegyzési nehézséghez vezet (Ranschburg, 1939).  Amikor a gyerekek írni-

olvasni tanulnak, gondoskodni kell róla, hogy a hasonló betűk (pl.:b-p) tanítása között elegendő idő teljen el. Először külön gyakorolják a hasonló 

betűket és csak akkor helyezik egymás mellék őket, ha külön-külön már biztonságosan mennek. Ezután pedig sok időt szánnak arra, hogy gyakorolják 

a hasonló betűk és szavak megkülönböztetését (Meixner, 1993). 

Ezek a betűk nem egyéni fejlesztési terv alapján megvalósítandó, hanem az egész csoport munkáját meghatározó differenciáló, játékos, olykor komoly 

feladatsorok. Alkalmazó, kreatív megoldást kínál azoknak, akik vállalják ezen feladatsor elvégését.  A játékos tanulási mód sok részképességet fejlesztő 

feladatot rejt. 

Cél, hogy a tevékenység  megvalósítása során a továbbiakban a pedagógus, gyógypedagógus, logopédus szakember segítségét kérheti olyan tanulóknál, 

akik még az irányokban, az akusztikus hallásdifferenciálás közben, a részképességet fejlesztő játékoknál, a hangos olvasás során, még mindig nagyon 

bizonytalanok. 

Konkrét célkitűzés: 

A tanulók meg tudják különböztetni a b betűt a p betűtől és természetesen más betűktől.  

Legyenek képesek differenciálni a két betűt akkor is, ha egymás mellett látják. 

Játékos, részképesség fejlesztő gyakorló sorral, a hallási és vizuális betűdifferenciálás révén mélyüljön el a tanulók helyes betűismerete.  

Játékos, részképesség fejlesztő gyakorló sorral, a hallási és vizuális betűdifferenciálás révén mélyüljön el a tanulók helyes betűismerete. 
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Célja, hogy a tanulóknál esetleg az érintett területen jelentkező részképesség zavarra a nevelő megfelelően reagáljon, gyógypedagógus szakember 

segítségét kérje. 

Tudjanak pontosan szavakat olvasni, értelmezni, azokból mondatokat alkotni. 

Tartalmi feladat: Tanítási-tanulási folyamathoz köthető tevékenységek, a b és p betű felismerésének biztos felismerésére való törekvés, azok 

összehasonlításával, a hozzájuk tartozó feladatok megoldásával. A hangos szövegértő olvasás elősegítése, a részképességek fejlesztése, a tanulók 

megfigyelése, megismerése, esetlegesen az egyes részképességek fejletlenségének kiszűrése 

A megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák: Jó adaptációs készség, mivel az alkalmazó több megoldási javaslatot is talál a tartalom 

feldolgozásához.  

Anyanyelvi kommunikáció: szövegértés, helyesírás. hangos olvasás, kifejezőkészség, kommunikáció, szóbeli szövegalkotási ismeretek, 

szókincsfejlesztés, kreatív nyelvhasználat, differenciált megvalósítása. 

Az anyanyelvi kommunikációhoz szükséges részképességek fejlesztése: térbeli, síkbeli, tájékozódás, formaészlelés, vizuális, szeriális készségek, 

analízis, szintézis, asszociáció, elvont gondolkodás fejlesztése. 

Szociális és állampolgári kompetencia: együttműködés, feladatmegoldó képesség. 

Rendhagyó módszer- és eszköztár, mert konkrét példán keresztül mutatja be a betűk differenciálását, gyakorlását, alkalmazható más 

szóanyaggal azoknál a betűpároknál, amelyekben az optikus és az akusztikus kép hasonló: b-p, b-d, m – n, sz – zs, d - p. 

Differenciálásra és tehetséggondozásra is módot ad. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Anyanyelvi kommunikáció elősegítését célzó részképességek fejlesztése: 

 A betűk irányának rögzítése: hallási és vizuális differenciálással, gondolkodásfejlesztés, érzékszervi finomítás, finommotorika, téri orientáció. 

mozgásos ritmusfejlesztés, figyelem, emlékezet. 

Anyanyelvi kommunikáció: 

Helyes hangzó és szóejtés: tiszta artikuláció, szókincsbővítés, szómagyarázat, kreatív mondatalkotás: Írás készség fejlesztése, differenciáltan. 
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 Szövegértés, logikus gondolkodásfejlesztés, analízis, szintézis, asszociáció. elvont gondolkodás. Válogatás, szelektálás, síkbeli tájékozódás, vizuális 

szeriális készség. Alkotó fantázia elvont gondolkodás.  

Szociális kompetencia:  A csoportkohézió erősítése, a csoportmunka során. 

Tartalmi egységek bemutatása: 

A foglalkozás előkészítése. 

Célkitűzés: b és d betű. 

Hangösszevonás 

Szókeresés. 

Mondd utánam! 

Értelmes szavak ábrajeles olvasása. 

Hangos olvasás 

Keresd a betűt! 

Irányított megfigyelés. 

Egy szón belül p és b. 

Több szem többet lát! 

Olvass és értelmezz! 

Mondókatanulás. 

Betűpótlás.   

Összefoglalás. 

Véleménynyilvánítás. 

 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

659 
 

A modul értékelésénél elsődleges szempont a tanulók pozitív, építő szóbeli és pontgyűjtési rendszere. 

Külön kell választani az egyéni értékelést és a kooperatív csoportok munkájának értékelését. Az egyéni értékelésnél minden jó válasz egy piros 

pontot/matricát ér.  Ezt a tanuló saját maga jegyzi le, vagy tartja észben. „Becsületkassza“ alapon. A gyakorlott nevelő úgyis ismeri a csoportját, 

így a gyerekek nem igazán mernek csalni, így létrejön a tanító és tanuló közötti őszinte, nyílt kapcsolat, mely erősíti önbizalmukat, 

becsületességüket.  

A kooperatív csoportmunkánál a csoportok versengését is hagyjuk érvényesülni, de az egyéni munka értékelését sem hanyagolhatjuk el. 

A csoportok neve felkerül a táblára, és a pontokat minden csoport nyomon tudja követni. Nagyon fontos, a csoporttagok egymás közötti segítség 

nyújtása, együttműködése és ennek a résznek is a pedagógus által történő értékélése. Minden tanulót egyéni képességeinek figyelembevételével 

kell bírálni, látni kell, hogy milyen képességek birtokában, önmagához képest az adott feladatmegoldás során, hogyan teljesített.       

 

A modul várható eredménye: 

Képes lesz a tanuló a b és p betű között különbséget tenni. 

Képes lesz, arra, hogy a társaival együttműködjön. 

Képes lesz, hogy megadott szavakat értelmezzen, gyorsan és pontosan segítséggel vagy a nélkül elolvasson. 

Képes lesz adott szót értelmezni és azonnal rövid vagy hosszabb mondatot alkotni vele. 

Fejlődik, bővebbé válik szókincse. 

Képes lesz alkotó fantáziáját egy adott feladat szolgálatába állítani.  
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A tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetőségei : 

A feladatok rendszere úgy van megfogalmazva, hogy lehetőséget kínál a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is. Az életkori sajátosságok 

maximális figyelembevételével a kisgyermek igényli, hogy a nevelő állandó segítő társa legyen, Mivel a modul célja a hangos szövegértő olvasás, 

az anyanyelvi kommunikáció elősegítése a biztos betűismerettel, ezért nagyon fontos, hogy minden kisgyermek élményekkel gazdagon távozzon 

a foglalkozásokról. Ezt úgy érhetjük el, hogy a nevelő állandó segítséget nyújt a lemaradóknak, a rászorulóknak. A feladatok olyan változatos 

gazdag tárháza van felsorakoztatva, hogy a tehetséges gyermekek akár előrehaladhatnak a feladatok megoldásában: a gyorsabban haladók több 

feladatot, a lassabban haladók kevesebb feladatot oldanak meg. 

 

A feladatsor továbbgondolása: 

Kötelező, hogy a feladatsor adaptációját megelőzően a b és p betű gyakorlása megtörténjen. A módszertár alapján fel lehet építeni, a b-d, m – n,  

sz - zs; d – p, szó, mondat és szöveganyagát. 
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A „B”ÉS „D” BETŰ DIFFERENCIÁLT  GYAKORLÓÓRA  

MÓDSZEREK, 

MAGYARÁZAT 

FELADATOK LEÍRÁSA, 

UTASÍTÁSOK, KÉRDÉSEK –

TANÁR 

FELADATOK LEÍRÁSA, 

VÁLASZOK – 

GYEREK 

ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉS 

Frontális munka. 

Előkészítés. 

A képek megnevézese az 

irányok ismétlése   

Az óra előkészítése: 

Nevezzük meg a felvillanó képeket, 

majd a papagáj helyét a képekhez 

viszonyítva! Használjuk az alatt, 

fölött, között, jobbra, balra 

kifejezéseket! 

Képek megnevezése, szóbeli 

mondatalkotás, az irányok 

megjelölésével. 

Kivetített tábla Szóbeli dicséretek 

az egész csoportra 

vonatkozóan. 

Légzőgyakorlat, 

beszédfejlesztés. 

Nyissuk  meg a játékot és végezzük el 

a kipörgetett gyakorlatokat! 

A tanulók az utasítást követve 

dolgoznak. 

Légzőgyakorlatok 

- Szerencsekerék 

(wordwall.net)  

 

Légzőgyakorlat, 

beszédfejlesztés, memoriter 

Állva végezzük el a a 

légzőgyakorlatokat! 

3 másodpercig belégzést végzünk,  

2 másodpercig visszatartjuk a 

levegőt!  

P betűvel paplan, párna, rút a 

pulyka, szép a páva... 

B betűvel béka, bárány, nem 

alszanak soha párnán,  

bölcs a bagoly, de a birka azt sem 

tudja, mi az irka. 

 

 Szóbeli dicséretek 

az egész csoportra 

vonatkozóan. 

https://wordwall.net/hu/resource/1684893/l%C3%A9gz%C5%91gyakorlatok
https://wordwall.net/hu/resource/1684893/l%C3%A9gz%C5%91gyakorlatok
https://wordwall.net/hu/resource/1684893/l%C3%A9gz%C5%91gyakorlatok
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Kilégzéskor újabb légvétel nélkül 

(egy levegővel) elmondjuk a p és b 

betűs mondókákat.  

Ügyeljünk a szavak helyes 

időtartammal és hangsúllyal történő 

ejtésére! 

 

Az óra céljának 

megfogalmazása. 

Célkitűzés: A mai foglalkozáson a b 

és p betűket fogjuk összehasonlítani. 

Figyeljétek meg a képet! Olvassátok 

el a feladatot!   

Tanulók: 

Elmondják a két betű 

különbözőségeit, majd a feladatok 

megoldása következik. 

Melléklet: A b és p 

betű; Interaktív 

táblán vagy 

feladatlapként. 

Szóbeli dicséretek. 

Szintézis: hangösszevonás. 

Beszédfejlesztés: artikulációs 

gyakorlat. 

Az hangos olvasás erősítése. 

Ritmizálás: 

figyelemkoncentráció, 

ritmusfejlesztés. 

Többször ismételhető 

feladat mindkét korcsoportban. 

Hangösszevonás: A baba 

vendégségbe megy a 

magánhangzókhoz. Illendően 

beköszön hozzájuk. 

„Kérlek benneteket, hangoztassátok ti 

–tá ritmusban! Kísérjétek 

mozgással!” 

(Nagyon sokféle egyszerű mozgássort 

választhat a nevelő, ami érzékelteti a 

rövid és hosszú magánhangzók 

Ti –tá: 

 ba bá, be, bé, bi bí, bo, bó, bö, bő 

bu, bú bü bű. 

Ti – ti - tá:   

ba ba bá; 

be be bé; 

bi, bi, bí, 

bo, bo bó; 

bö, bö, bő; 

bu, bu, bú; 

bü; bü, bű; 

A b, B betű. Szóbeli dicséretek 
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időtartamát! A taps és nyújtás a 

legegyszerűbbek!) 

„Kérem ti – tá ritmusban! 

Kérem ti - ti – tá ritmusban! 

Kérem tá – ti – ti ritmusban! 

A magánhangzók visszaadják a 

látogatást a b betűnek! 

A feladatsor ugyanaz, csak fordítva! 

Most a p betűvel játszunk ugyanúgy!” 

Tá – ti – ti: bá, ba, ba; bé, be, be; 

stb. 

Fordítva: ab, áb, stb. 

Frontális munka: téri orientáció. 

A tanulók megfigyelése: 

A nevelő megfigyelései nagyon 

fontosak!  Az utasítást azonnal 

végrehajtja-e a gyerek? Nézi-e a 

társait? stb. 

Mozgás a térben, 

iránygyakorlatok:  

„Húzd ki a széket a padod mögül!  

Próbálj gyorsan, az utasítást pontosan 

követve mozogni! 

Állj a széked elé, mögé, jobbra, balra! 

Guggolj le…! Állj fel!...stb”. 

A gyerekek nagyon szeretik az ilyen 

típusú játékokat! 

 Szóbeli dicséretek. 

Memoriter. emlékképek 

előhívása vagy mondókatanulás. 

A betű irányának rögzítése. 

Artikuláció, hangerő 

gyakorlatok 

Szövegértés. Szókincsfejlesztés. 

A b és p betű a térben: 

„Mondókázzunk, úgy, hogy ha a b-t  

hallod állsz ha, a p-t akkor leülsz! 

 

„Mondjuk suttogva, halkan, közepes 

hangerővel, hangosabban!” 

Közös mondókázás vagy 

mondókatanulás hallás után. 

A feladatok közös megoldása. 

P betűvel paplan, 

párna, rút a pulyka, 

szép a páva... 

B betűvel béka, 

bárány, nem 

Szóbeli dicséretek, 

pontok, csillagok. 
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A feladatokat oldjuk meg közösen! 

 

alszanak soha 

párnán,  

bölcs a bagoly, de 

a birka azt sem 

tudja, mi az irka. 

 

Kezdőhang szerinti 

differenciálás 

Indítsuk el az interaktív játékot és 

végezzük el a feladatokat! 

 

Egyéni eszközön, párban, vagy 

csoportosan vagy frontálisan is lehet 

dolgozni. 

P-B differenciálás 

- Kvíz 

(wordwall.net)  

a játék pontoz 

A tiszta hangzók, értelmes 

szavak olvasása 

Változatos olvasási módok: 

1. o. Dagasztó – apasztó. 

2. o. Hibastaféta: Minden tanuló 

csak addig olvashat, míg nem 

hibázik. Kiszorító olvasás: Két 

csoportban olvasnak a tanulók, 

ha valamelyik hibázik, akkor a 

másik csoport váltja fel! 

Figyelemkoncentráció, hangos 

olvasás gyakorlása.  

Értelmes szavak ábrajeles olvasása: 

„Válasszátok le a baba első betűjét! 

Válasszátok le a papa első betűjét! 

Olvassátok a feladat utasításainak 

megfelelően!”  

Olvasási módok: DAGASZTÓ –

APASZTÓ „Kezdje egy tanuló az 

olvasást, majd szólítok hozzá másik 

tanulót, és az is olvassa vele együtt és 

így tovább. Amikor már mindenki 

olvas, akkor szólításra fokozatosan 

egyesével, kettesével abbahagyjátok 

az olvasást!” 

 

Tanulók: baba b, 

papa, p, 

A feladatok olvasása. 

 

Interaktív táblán 

kivetítve vagy 

feladatlapként a 

gyerekek előtt. 

Szóbeli dicséretek, 

pontok, csillagok. 

 

Szóbeli dicséretek, 

pontok, csillagok. 

https://wordwall.net/hu/resource/13411065/p-b-differenci%C3%A1l%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/13411065/p-b-differenci%C3%A1l%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/13411065/p-b-differenci%C3%A1l%C3%A1s
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Helyesírás, szókincsfejlesztés: 

közösen és egyénileg is 

megoldják a tanulók a feladatot. 

Változatos olvasási módok: 

lásd, az előbbieknél.  

Értelmes szavak olvasása: 

A feladatok megoldása. 

Olvasási mód: Keresd a szomszédját! 

„Olvasok egy szót! Te a fölötted lévőt 

olvasd! Te az alatta lévőt! melyik két 

szó között van, amit én olvastam!” 

A szavak hangos olvasása. Interaktív táblán 

kivetítve vagy 

feladatlapként a 

gyerekek előtt. 

Szóbeli dicséretek, 

pontok, csillagok. 

Értelmes szavak hangos 

olvasása, a p és b betű vizuális 

differenciálása. 

A hangos olvasás történhet 

csoportosan kiscsoportban 

egyénileg, minél változatosabb 

módszerekkel, lásd az előbb 

felsoroltak. 

Értelmes szavak hangos olvasása: 

Feladatok megoldása. 

Figyeljétek meg a kiemelt szavakat! 

Keressétek mega szóoszlopban ezeket 

a szavakat, és húzzuk alá az interaktív 

táblán azonos színű tollal, mint a 

kiemelés színe! 

 

 

Feladatok megoldása. Interaktív táblán 

kivetítve, vagy 

feladatlapként a 

gyerekek előtt. 

Szóbeli dicséretek. 

Hallási differenciálás: analízis – 

szintézis. Irányított 

megfigyelés, egyéni munka. 

A tanulócsoporttól függően 

lehet gyorsan vagy lassabban 

mondani a szavakat. 

„Melyiket hallod? A termet a b és p 

betűvel két részre osztom! 

Szavakat sorolok fel!  Álljatok a 

megfelelő oldalra!  

Ismét mondom a szavakat! 

Hány hangból állnak a szavak? 

Hányadik a b betű, illetve a p betű? 

A szavakat összevissza mondva a 

gyerekek a terem két oldala felé 

mennek.  

Betűkártyák. Szóbeli dicséretek. 
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Nyelvtani ismeretek 

szókincsfejlesztés. 

 

Alkossatok mondatokat!” 

„Legyen benne olyan mondat, aminek 

a végére pontot (kijelentő mondat), és 

aminek a végére kérdőjelet (kérdő 

mondat) tennél.” 

Interaktív feladat a hallási 

differenciálásra: analízis – 

szintézis. Irányított 

megfigyelés, egyéni munka. 

A tanulócsoporttól függően 

lehet gyorsan vagy lassabban 

mondani a szavakat. 

Nyelvtani ismeretek 

szókincsfejlesztés. 

 

„Melyiket hallod? A termet a b és p 

betűvel két részre osztom! 

Szavakat sorolok fel!  Álljatok a 

megfelelő oldalra!  

Ismét mondom a szavakat! 

Hány hangból állnak a szavak? 

Hányadik a b betű, illetve a p betű? 

 

Egyéni eszközön, párban, vagy 

csoportosan vagy frontálisan is lehet 

dolgozni. 

b-p differenciálás 

szavak 

(learningapps.org)  

 

Páros játék, érzékszervi 

finomítás, finommotorika. 

Számokat, kis és nagybetűket is 

lehet egymás hátára írni. 

Téri orientáció. Választható 

játék: Méhecske. 

Játék, hátrajz:   

Válasszatok párt magatoknak! 

Az ujjatokkal írjatok a másik hátára 

betűket! 

Mindegyik tanuló öt próbát tehet! 

 

 

A tanulók párt választanak, egymás 

hátára rajzolnak nagybetűket, majd 

megbeszélik, ki hány hányat talált 

el. 

 Szóbeli dicséretek. 

https://learningapps.org/11993120
https://learningapps.org/11993120
https://learningapps.org/11993120
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A tanulók körben állnak, a 

nevelő megcsípi a tanuló 

különböző oldalán a végtagjait. 

A tanuló felkiált: Jaj! A bal 

vállam. stb. 

Szavak alkotása szótagok 

segítségével. 

Alkossatok értelmes szavakat a 

szótagok segítségével, kössétek össze 

különböző színnel az összetartozókat. 

A tanulók megkaphatják 

feladatlapon is ezt a gyakorlatot, 

majd ellenőrzik a táblán közösen, 

feladatlap, 

interaktív tábla 

A feladatlap 

később is kerülhet 

értékelésre, a 

csoport létszámától 

függően. 

Frontális, irányított 

megfigyelés. Szövegértés, 

gondolkodás. 

Irányított megfigyelés: „Olvasd! 

Értelmezd! Nem mindegy, hogy p 

vagy b!” 

Szópárok 

 

A tanulók egyéni munkája. Interaktív táblán 

kivetítve a 

szólépcső 

Szóbeli dicséretek, 

pontok, csillagok 

A p és b auditív 

megkülönböztetése a szavakban  

Indítsuk el az interaktív játékot és 

végezzük el a feladatokat!  

Interaktív táblán kivetítve vagy 

feladatlapként a gyerekek előtt  

 

 

Egyéni eszközön, párban, vagy 

csoportosan vagy frontálisan is lehet 

dolgozni. 

P-B auditív 

differenciálás - 

Doboznyitó 

(wordwall.net)  

Szóbeli dicséretek, 

pontok, csillagok 

https://wordwall.net/hu/resource/13090362/p-b-audit%C3%ADv-differenci%C3%A1l%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/13090362/p-b-audit%C3%ADv-differenci%C3%A1l%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/13090362/p-b-audit%C3%ADv-differenci%C3%A1l%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/13090362/p-b-audit%C3%ADv-differenci%C3%A1l%C3%A1s
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Csoportmunka, együttműködés, 

egymás segítése, a tanultak 

elmélyítése. Szókincsfejlesztés. 

Szintézis téri orientáció 

stimulálása 

A piros dobókockával kidobják a 

tanulók az oszlopot, a kékkel a sort, 

ezek a koordináták adják meg a szó 

helyét, felolvassák! Lehet csapatban 

is versenyezni!  

Páros vagy csoportos játék, az 

online térben lehet használni a 

dobókocka applikációt 

 

Dobókockák 

https://dobokockas

zimulator.tutioldal.

hu/ 

A csoport 

munkájának az 

értékelése.  

Számonkérés, ellenőrzés, 

szóalkotó feladatokkal. 

Kahoot -puzzle játék, 4 betűs szaval 

alkotása. 

Egyéni eszközön, párban, vagy 

csoportosan vagy frontálisan is lehet 

dolgozni. 

Enter Game PIN - 

Kahoot!  

A csoport 

munkájának az 

értékelése.  

Összefoglalás. Összefoglalás: Mit tanultunk a 

foglalkozások alatt? 

Milyen szavakat jegyeztél meg? 

Melyik játék lett a kedvenced? 

El tudod mondani a szabályát? 

Hogyan érezted magad? Helyezd el, 

nevedet a véleményvonalon! 

A tanulók elmondják a 

véleményüket. 

Véleményvonal az 

elején egy 

mosolygós, a 

végén egy szomorú 

arcot jelölő 

figurával. 

 

 

 

Ajánlott és felhasznált irodalom jegyzéke: 

Részképességek – Gyakorló feladatok 8 éves kortól, Calibra 

Ványi Ágnes - Schwalmné Navratil Katalin: MI? MI! avagy diszlexiás képregény, Calibra 

Tolnai Gyuláné: Heurisztikus programozású olvasás és írástanítási módszer kézikönyv 1. osztály kézikönyv 

Tárnok Gitta: Pontról, pontra pontosan 

Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere 

Én is tudok beszélni 

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/
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Játékház kiadványai 

Kooperatív módszertár 

Google böngésző 
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PLAN  DE  LECȚIE  

Unghiuri opuse la vârf. Unghiuri în jurul unui punct 

Autor: Profesor Aldescu Alina-Elena  

Școala Gimnazială ” Sfânta Vineri ” Ploiești 

 

Clasa: aVI-a 

Data: octombrie 2021 

Profesor: Alina-Elena Aldescu 

Titlul lecției: Unghiuri opuse la vârf. Unghiuri în jurul unui punct 

Tipul lecției: de transmitere a cunoștințelor 

Obiective operaționale:  

să recunoască și să descrie unele figuri geometrice plane în configurații date; 

să utilizeze proprietățile referitoare la unghiuri pentru calcularea măsurilor unor unghiuri; 

să exprime prin reprezentări geometrice noțiunile legate de unghiuri; 

să aleagă reprezentări geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de măsuri de unghiuri; 

Metode și procedee: explicația, exemplul,  conversația euristică, munca independentă 

Mijloace: manualul, culegerea ”Mate 2000”-consolidare-ed. Paralela 45 

Tipuri de activitate: frontală, individuală 

 

Desfășurarea  lecției 

I  Moment organizatoric: asigurarea climatului de ordine și disciplină necesar începerii orei; notarea 

absenților în catalog 

II Verificarea temei și a cunoștințelor; captarea atenției- profesorul face o scurtă recapitulare a 

noțiunilor prezentate anterior; verificarea temelor prin sondaj folosind dialogul profesor-elev , elev-

elev, prin confruntarea rezultatelor( în cazul în care apar diferențe sau exerciții/probleme neștiute de 

elevi, acestea se vor rezolva la tablă). 

III Anunțarea lecției noi: profesorul scrie pe tablă titlul lecției 

IV Dirijarea învățării: prezentarea conținutului: 

 

 

Def: Două unghiuri se numesc unghiuri opuse la vârf dacă laturile lor sunt perechi de semidrepte opuse. 

                                4 

 3 1 

 2  

 

 Perechi de unghiuri opuse la vârf: ∢1 și ∢3 ; ∢2 și ∢4 

 Contraexemplu: 

 

 

6 

 7 5 

8 

  

 Unghiurile ∢5 și ∢7; ∢6 și ∢8 nu sunt opuse la vârf 
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Proprietate: Două unghiuri opuse la vârf sunt congruente . ( ∢1≡∢3 și ∢2≡∢4 ) 

Aplicații : 

Calculați măsurile unghiurilor determinate de două drepte concurente, știind că unul dintre ele este : 

a) 200 ; b) 1100  

      ● Elevii sunt solicitați pentru realizarea figurii geometrice și calculul măsurilor unghiurilor 

cerute, folosind noile noțiuni prezentate. Se va folosi pentru calcul și măsura unui unghi alungit / 

unghiuri suplementare. 

      2. În figura de mai jos pct. A,O,B și respectiv C,O,D sunt coliniare. Calculați măsurile tuturor 

unghiurilor . 

                 A D 

900+x0 

 x0  

 C O 

 B 

               ● Elevii sunt îndrumați să observe unghiurile opuse la vârf, să folosescă proprietatea 

acestora și măsura unui unghi alungit / unghiuri suplementare. 

Def: Trei sau mai multe unghiuri care au același vârf și orice punct al planului aparține unei laturi 

sau interiorului unui singur unghi se numesc unghiuri formate în jurul unui punct ( sau, mai simplu, 

unghiuri în jurul unui punct) 

 

 1 

                                                      7         2 

                                                 6                O  

                                                         3 

 5 4 

  

Unghiurile ∢1,∢2,∢3,∢4,∢5,∢6,∢7 sunt unghiuri în jurul punctului O. 

Teoremă: Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este de 3600 . 

 

 

 

Aplicații:  

Se consideră cinci unghiuri în jurul unui punct, având măsurile exprimate prin numere naturale 

consecutive. Calculați măsurile unghiurilor. 

Studiați cu atenție figura de mai jos și calculați măsurile unghiurilor necunoscute:  

                                                C 

  D 

 B        500        2x0+200  

 x0 

 A     4x0-100 900 

 

 E 
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Unghiurile ∢AOB, ∢BOC și ∢COA sunt în jurul punctului O. Aflați măsurile lor, știind că măsura 

∢AOB este cu 400 mai mică decât măsura ∢BOC și măsura ∢BOC este de 2 ori mai mare decât 

măsura ∢COA. 

Fie unghiurile ∢AOC și ∢COB adiacente complementare cu măsura ∢AOC egală cu 600 și fie [OD 

și [OE semidrepte opuse semidreptelor [OB și respectiv [OC. 

Calculați măsurile unghiurilor ∢COB, ∢BOE, ∢DOE, ∢AOE. 

Calculați măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor ∢AOD și ∢BOE. 

 

V  Evaluare: vor fi notați elevii ce au participat la desfășurarea lecției. 

VI  Tema pentru acasă: din culegere, pag 159-ex.1,3,5,6; pag.161-ex. 3,7,8 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

                                            Profesor învăţământ preşcolar Perju Margareta 

                                                                   Şcoala Gimnazială “Geroge Bacovia”, Bacău 

 

Motto: „Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor nu poate fi văzut cu ochii.” („Micul 

prinţ”, Antoine de Saint-Exupéry) 

 

Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema proiectului: „Cu chitara în grădină” 

Tema zilei: „Ziua lui Elmer” -temă independentă de o zi 

Grupa mare B „Fluturașii veseli” 

Durata: 1 zi 

Nivelul/ grupa: II, Grupa mare  

Tema anuală de studiu: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim” 

Tema proiectului:„Emoții de primăvară” 

Tema săptămânii:„Cu chitara în grădină” 

Tema zilei: „Ziua lui Elmer” -temă independentă de o zi 

Forma de realizare: activitate integrată 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ADP: Întâlnirea de dimineață. Noutatea si mesajul zilei : „Bună dimineaţa, dragi prieteni” 

ADE: ,,Elefantul elmer, de David McKee”-poveste (DLC - povestea educatoarei, cu ajutorul 

șorțului povestitor + DEC-pictură/ pata de culoare pe material textil obținută cu ajutorul pensonului) 

ALA I: 

Bibliotecă-„Haina lui Elmer” 

Ştiinţă–„Elefantul Elmer are nevoie de ajutor” 

Joc de rol- „De-a cofetarii” 

Joc de masă- „Elefanți colorați” 

 

             ALA II: „Dansul elefanților multicolori”-Euritmie 

 

            DOMENII ȘI DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII : 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE: 

Motricitate grosieră și de motricitate fină în contexte de viaţă familiare:  

B.  DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ: 

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE: 

Finalizarea sarcinilor si acțiunilor (persistentă în activități) 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII: 

 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 
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COMPORTAMENTE VIZATE: 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți 

Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

Identifică elemente caracteristice ale unor relații din mediul apropiat 

Scopul activității: Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului unui text epic sau liric, înțelegere 

și exprimare a propriilor emoții în activitățile artistico-plastice 

 

Strategie didactică: mixtă 

Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul, 

problematizarea, exerciţiul. 

Mijloace didactice: șorțul povestitor, figurine ale personajelor, steluțe colorate, castronașe colorate, 

rochițe din carton decupate, acuarele, nisip kinetic colorat, forme de prăjituri din plastic, stimulente. 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Evaluare: 

PREZENTAREA PRODUSELOR: 

- Expoziție cu lucrările copiilor. 

Resurse: 

Umane:  preșcolarii grupei mari B 

Temporale:  1 zi 

Spațiale: sala de grupă  

 

Bibliografie:  

1.*** Curriculum pentru educație timpurie 2019 

2.***Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie 

3.Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, „Proiectarea didactica în învățământul preșcolar”, Editura 

Casei Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Bacău, 2004 

4.Mătăsaru, Maria, Chiriloaie, Maria, „Secrete metodice în didactica preșcolară”, Editura Casei 

Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Bacău, 2006 

 

                                                          HARTA ZILEI 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA PROIECTULUI: „Emoții de primăvară” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Cu chitara în grădină” 

TEMA ZILEI: „Ziua lui Elmer!”- temă independentă de o zi 

                                    

 

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 
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A.L.A. 1- ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 

  

                   BIBLIOTECĂ                                             ŞTIINŢĂ 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

   JOC DE MASĂ                                           JOC DE ROL   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ADE-ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rutine: Primirea copiilor (deprinderi de comunicare și consilierea părinților); Micul dejun- 

deprinderi de igienă alimentară și autoservire; 

-Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineaţa, prieteni ai lui Elmer!“ 

Salutul, prezența, împărtășirea cu ceilalți, completarea calendarului naturii, noutatea 

zilei , gimnastica de înviorare. 

 

Capitol: Relații interumane 

Tema: Relații de grup 

Subiect ludic: „De-a cofetarii” 

 

Capitol:Operații cu numere naturale 

Tema: Adunarea și scăderea cu 1-2 

unități în concentrul 1-10 

Subiect ludic:,, Elefantul Elmer 

are nevoie de ajutor!” 

Joc - exercițiu  

 

 
 
 

Capitol:Îmbinare 

Tema:Îmbinarea elementelor 

pe o suprafață plană 

Subiect ludic: „Elefanți 

colorați” 

 

Tranziţie:,,Câte unul pe cărare” –joc cu text şi cânt 

Tranziţie:”Elefantul Cici”-cântec 

                         

2.DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV 

Capitol: Comunicare scrisă 

Tema: Trasarea propriu-zisă a 

semnelor grafice 

Subiect ludic: „Haina lui Elmer” 

1.DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE                                                                         

Educarea limbajului 

Capitolul: Comunicare şi expresivitate 

Tema: Intonația, respirația, pauza, accentul utilizate în timpul comunicării 

Povestirea educatoarei 

Subiect ludic: ,,Elefantul ELMER“,de David McKee 

Tema: prietenie,ajutor,toleranță  

https://www.youtube.com/watch?v=VWaVIc91iBk&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
https://www.youtube.com/watch?v=9NPqMzE2OK0&ab_channel=FunnyKidsCartoonsAndMovies
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A.L.A. 2:-   ACTIVITĂȚI LIBER 

ALESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

ETAPELE ACTIVITĂȚII 

1.) Salutul 

Se va realiza cu ajutorul cubului cu diverse forme de salut. 

2.)Prezența 

„După ce ne-am adunat/  Și frumos ne-am prezentat/, Cu colegii  ne-am întâlnit/Oare cine n-a 

venit?” 

Pozele copiilor sunt pe masă. Fiecare copil, își așază în calendar sub jetonul cu poza ce-l reprezintă. 

 

3.) Împărtășirea cu ceilalți: se va recita poezia „Gândul bun”. 

„În fiecare dimineaţă 

S-avem gândul bun pe faţă, (trecem palmele peste faţă) 

Către soare să privim (desfacem braţele în formă de cerc, privim în sus) 

Iubire să dăruim (strângem braţele spre piept și apoi le desfacem) 

De gând rău, să ne ferim (mâna alungă gândul rău) 

S-adunăm doar bucurie! (strângem braţele spre piept şi apoi le desfacem) 

Şi-n lume s-o răspândim! (sărim în sus cu braţele desfăcute) 

Şi-atunci orişice copil, 

În fiecare dimineaţă 

Are gândul bun pe faţă! (trecem palmele peste faţă).” 

 

4.) Calendarul naturii 

Voi invita preșcolarii să-și îndrepte privirile către calendarul naturii recitând versurile: 

 „Vremea să o studiem 

Şi-n calendar să o notăm, 

De e soare sau e ploaie, 

De e vreme de plimbare!” 

 

 Copiii vor completa calendarul naturii cu ajutorul educatoarei.  

Voi adresa întrebări legate de aspectele calendaristice. 

-Cum este azi afară? 

-Ce tablou se potriveşte cu anotimpul în care ne aflăm? 

-Ce piese de vestimentaţie se potrivesc  anotimpului în care ne aflăm ? 

-Care copac se potriveşte anotimpului? Înflorit sau fără frunze? Soare? Nori? 

 

5.) Mesajul și programul zilei:„Să ne distrăm la ziua lui Elmer!”- se anunță obiectivele zilei. 

 

Euritmie: „Dansul elefanţilor multicolori” 
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6.) Înviorarea: „M-am trezit de dimineață” (joc de mișcare). 

 

7.) Noutatea zilei: Elmer ne cere ajutorul să pregătească surpeize pentru prietenii lui. 

 

 Rutine intonarea cântecelelor „Săpunel, apă călduță...” 

„Am două  mânuțe foarte drăguțe, 

Ele spală fața când vine dimineața.(bis) 

Ochișorii mei sunt ca două mărgele 

Și năsucul meu e foarte drăgălaș. 

Mami mă alintă, mă sărută-ntruna, 

Tati mă privește,vai ce copilas!” 

Tranziții  

 

Câte unul pe cărare 

 

Câte unul pe cărare 

Mergem în pădurea mare 

În pădure păsărele 

Cântă sus pe rămurele. 

Refren: 

Uite sus şi uite jos 

Totu-i vesel şi frumos 

Fiecare-n fel şi chip 

Cip cirip si cip cip cip.  

Elefantul Cici 

 

Elefantul Cici 

Și-a pierdut ciupicii 

Și acum el plânge 

Și cere furnicii: 

„- Unde-mi sunt ciupicii? 

Dă-mi-i înapoi! 

Că mă-nfurii tare 

Și calc pe mușuroi.” 

Furnicuța țipă: 

„- Pleacă de aici! 

Eu sunt mică, mică 

Și am cipici mici. 

Cu cipicii tăi 

Nu am ce să fac 

Caută-i mai bine 

La tine în dulap!” 

PROIECT DE LECŢIE 

https://www.youtube.com/watch?v=I1KwHplNE70&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
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Exemplu de activitate didactică în care s-a aplicat algoritmul unei lecţii pentru dezvoltarea 

spiritului critic 

prof.înv.primar Chiţescu Daniela 

Şcoala Gimnazială « Ştefan cel Mare » Galaţi 

 

Obiectul : Limba şi literatura română 

Tema : « Bunicul » de Barbu Ştefănescu Delavrancea 

Clasa: a IV-a  

Demersul didactic: 

Înainte de a începe lecţia:   

Se realizează o scurtă prezentare a fragmentului şi  se oferă câteva date despre autor. 

 

1. Motivaţia predării lecţiei:   

- Cultivarea dragostei elevilor pentru cei dragi şi pentru semenii lor ( părinţi, bunici, fraţi) 

- Elevii au prilejul să cunoască portretul duios al bunicului, păstrat cu dragoste şi sfinţenie în sufletul 

copiilor. 

- Elevii constată că fragmentul este o un portret în proză al bunicului, în care autorul înfăţişează 

însuşirile fizice şi sufleteşti  nu ale unui bunic anume, ci ale bunicului în general, căci prezentarea 

fizică se potriveşte oricărui batrân de la ţară. 

Fragmentul contribute la dezvoltarea gândirii critice prin modul în care elevii reflectă la sentimentele 

dintre nepoţi şi bunic, autorul încercând să ne transmită sentimentul de nespusă dragoste al bunicului 

pentru nepoţi, fericirea ce i se citeşte pe chip atunci când copiii îi deschid poarta. 

 

2.Obiectivele lecţiei:  

Specifice: Elevii vor fi capabili: 

 a) să exprime cu propriile cuvinte ideile, sentimentele şi emoţiile autorului 

            b) să releve evoluţia stărilor sufleteşti ale bunicului, de la bucuria revederii nepoţilor, la 

fericirea din ochii şi glasul lui, la răbdarea şi blândeţea cu care îi înconjoară şi până la împlinirea pe 

care ei i-o aduc. 

 

Demonstrabile:  

a) să realizeze unele conexiuni directe între ceea ce prezintă fragmentul şi viaţa lor 

b) să se gândească la o întâmplare din viaţa proprie legată de bunicul lor 

c) să realizeze un eseu în care să facă portretul bunicului ( 10 minute).  

 

3. Condiţii prealabile: 

 a) să posede cunoştinţe, la nivelul clasei, privind figurile  de stil prezente în text, fără denumiri 

specifice 

 b) să cunoască câte ceva despre relaţiile din familie  

 c) să aibă deprinderi de a lucra şi colabora în grupe  

 

 

4. Evaluare:  
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a) Întrebări pentru interpretarea fragmentului: 

Argumentaţi titlul textului. 

Ce înfăţişează autorul în acest fragment ? 

Care sunt însuşirile care v-au impresionat cel mai mult ? 

Ce sentimente exprimă acest fragment ?  

Descrieţi sentimentele voastre faţă de acest bunic. 

Cum răspunde el la întrebările copiilor ? 

Înţelege el vărsta şi jocul lor ? 

De ce credeţi că bunicului îi lipseşte severitatea ? 

Cum este dragostea lui faţă de nepoţi ? 

Ce reprezintă ei pentru bătrâneţea lui ? 

De ce se simte răsplătit ? 

  

b) Scrieţi un eseu în care să realizaţi portretul bunicului tău, aşa cum reiese dintr-o întâmplare ( 10 

minute). 

 

5. Managementul resurselor materiale şi al timpului:   

Timp de lucre: 2 ore 

Materiale didactice: tabla, cretă colorată, hărtie de scris, carioca/creioane colorate.  

 

6. Desfăşurarea lecţiei:  

I. Evocare:  

a) Se pune în discuţie natura unor sentimente şi atitudini legate de bunici, pornindu-se de la 

experienţa de viaţă a copiilor. 

b) Câteva date despre autor, operă, tematică.  

c) Discutarea titlului. 

Se dau în avans termeni ca: bunic, nepoţi, blajin, duios, fericire, blândeţe, împăciuitor, odinioară. 

Folosind metoda brainstorming, elevii lucreaza individual, apoi în perechi, alcătuind un scurt text 

(sau chiar versuri) cu aceste cuvinte. Fiecare grup îşi va prezenta producţia.  

 

II. Realizarea sensului:  

Se realizează lectura model a fragmentului. Elevii vor citi şi ei şi îşi vor nota impresiile într-un jurnal 

dublu ( metoda “jurnalului cu dublă intrare”): 

 

Textul ales Comentariul şi impresiile elevilor 

  « Pletele lui albe şi creţe parcă sunt nişte 

ciorchini de flori albe ; sprâncenele, mustăţile, 

barba... peste toate au nins anii mulţi şi grei. » 

 

  “Numai ochii bunicului au rămas ca 

odinioară : blânzi şi mângâietori.” 

 

  “Şi zâmbi pe sub mustăţi, şi-i privi cu atâta 

   Fragmentul prezintă portretul fizic al bunicului. Timpul  

şi-a pus pecetea pe înfăţişarea sa. 

 

 

 

   Numai ochii au rămas ca în tinereţe, blânzi şi 

mângâietori. Şi cum ochii sunt ferestrele sufletului, se 

vede că bătâznul a rămas tânăr. 
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dragoste, că ochii lui erau numai lumină şi 

binecuvântare.” 

 

  “Bunicul cuprinse într-o mână pe fată şi în 

cealaltă pe baiat.” 

 

  “Pe bunic îl trecură lacrimile, dar tăcu...” 

 

 

  Este vesel atunci când sosesc nepoţii. 

 

 

 

   Este înţelegător, împăciuitor şi blând, dar mai ales 

răbdător şi drăgăstos. 

 

b) După ce elevii şi-au întocmit propriul jurnal, câte doi,  pe perechi discută despre cele descoperite. 

 c) Învăţătoarea cere elevilor să prezinte ce au scris în jurnalele lor de lectură şi conduce discuţiile 

urmărind răspunsurile elevilor. 

 

III. Reflecţie:  

Investigaţia comună: Se adresează întrebări şi sarcini de lucru întregii clase: 

1. Motivaţi de ce fragmentul poartă acest titlu.  

2. Prezentaţi însuşirile fizice şi sufleteşti ale bunicului, care reies din fragment. 

3. Acum se foloseşte metoda “reţeaua personajului » ( vezi Anexa 1).  

Se lucrează, individual, apoi pe perechi şi se prezintă rezultatul întregii clase. 

 Evaluare: Fiecare elev va prezenta în scris care a fost contribuţia sa concretă la realizarea 

obiectivelor lecţiei. Se fac  aprecieri individuale, dar şi în grup. 

 

IV. Extindere : 

Povestiţi pe scurt o întâmplare legată de bunicul vostru, făcând şi portretul acestuia. Puteţi apela la 

text, versuri, ghicitori. 

 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

681 
 

 

Anexa 1 

« Ciorchinele » intitulat « Reţeaua personajului » 

 

 

 

plete albe şi creţe               sprâncenele, mustăţile, barba... peste toate au nins ani mulţi şi grei 

 

 

 

ochii, blânzi şi mângâietori                          ochii, numai lumină şi binecuvântare 

 

 

                                                         BUNICUL 

 

 

bunicul îi joacă                                  bunicul le cântă                               bunicul îi mângâie    

 

 

  

   bunicul îi sărută                                  bunicul îi împacă                                 bunicul le zâmbi 
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 PROIECT DIDACTIC „HOLOCAUSTUL ÎN ROMÂNIA” 

Matei Camelia Ionela 

Școala Gimnazială „Smaranda Dumitru Roman” Vizurești 

 

Data:  

Disciplina de învățământ: Istorie 

Clasa: a VIII-a  

Unitatea de învăţare: România secolelor XX-XXI 

Subiectul: Holocaustul în România 

Tipul lecţiei: mixtă 

Competențe Cheie: CC1 Comunicarea într-o limbă maternă; CC4 Competența digitală;  

          CC5 A învăța să înveți; CC6 Competențe sociale și civice. 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spaţiu; 

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-

culturale;  

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare educaţiei permanente. 

Competenţe specifice vizate: 

Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii-problemă;  

Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte diferite; 

3.2. Realizarea de proiecte care promovează diversitatea socio-culturală 

4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin utilizarea resurselor multimedia; 

Activităţi de învăţare 

exerciţii de localizare pe un suport cartografic dat şi descrierea unor elemente observabile (localităţi, 

monumente şi locuri de comemorare, locuri de bătălii etc.); (1.1.) 

exerciţii de analiză comparativă a faptelor istorice din perspectivă temporală şi spaţială în contexte 

diferite de comunicare; (1.2.) 

realizarea de afişe tematice, benzi desenate etc. şi valorificarea conţinutului acestora prin activităţi de 

tip turul-galeriei etc.; (3.2.) 

alcătuirea unei baze de date digitale (surse, fotografii, înregistrări video şi audio) – portofoliu digital 

(4.1.) 

Obiective operaționale:  

La finalul lecției elevii vor fi capabili: 

O1. Să definească termenii: Holocaust, antisemitism, rasism, pogrom, lagăr, ghetou; (1.2.) 

O2. Să analizeze comparativ situația evreilor și a rromilor, în România de dinaintea celui de-al Doilea 

Război Mondial; (1.2.)  

O3. Să analizeze măsurile luate în timpul regimului antonescian împotriva evreilor și a rromilor; (1.2.) 

O4. Să investigheze, utilizând resursele multimedia, metodele de exterminare a evreilor și a rromilor; 

(4.1.) 

O5. Să localizeze pe hartă principalele ghetouri, locurile deportării și lagărele de exterminare în care 

au fost  evreilor și rromilor; (1.1.) 

O6. Să conștientizeze impactul pe care îl au acțiunile umane asupra semenilor. (3.2.)  

Organizarea spaţiului de instruire şi a resurselor: 
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Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Clasă: eterogenă, cu ritmuri de învățare diferite 

Durata: 50 de minute. 

Strategia didactică: 

Metode, procedee şi tehnici didactice: explicaţia, conversaţia euristică, Mozaicul, instruire 

diferențiată, învățarea prin descoperire, demonstrația cu ajutorul hărții, dezbaterea, Explozia stelară, 

Turul Galeriei, problematizarea; 

Mijloace de învățământ: PPT, fișe de lucru, laptop, televizor, tablete / telefoane,  culori / carioci / 

markere, foi flipchart, lipici, Google Classroom; 

Forme de organizare: activitate frontală şi activitate pe grupe; 

Evaluare: predictivă, continuă / formativă, sumativă. 

Bibliografie:  

- Aurel Constantin Soare, Daniela Ana Cojocaru, Gabriel Grozav, Alina Pavelescu, Istorie: Manual 

pentru clasa a VIII-a, Ed ArtKlet, București, 2020; 

- Doru Dumitrescu, Carol Căpiță, Mihai Manea, „Istoria minorităților naționale din România” 

Material auxiliar pentru profesorii de istorie, Ed. Didactică și pedagogică, București 2008; 

- Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România, ”Raport final”, președinte 

comisie: Elie Wiesel, Ed. Polirom, Iași, 2004 

- Lucreţiu Pătrăşcanu, „Probleme de bază ale României”, Bucureşti, Editura Socec, 1944; 

Site-uri: - https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu 

- Holocaustul uitat: genocidul din Transnistria | Deutsche Welle | adevarul.ro 

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Deportarea_romilor_în_Transnistria 

 - https://www.youtube.com/watch?v=-__Yrm5naWI  

- http://stiri.tvr.ro/holocaustul-romanesc--in-cifre--in-1940--in-romania-traiau-800-de-mii-de-

evrei_855609.html#view,  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
https://adevarul.ro/cultura/istorie/holocaustul-uitat-genocidul-transnistria-1_52e7be80c7b855ff56df9f05/index.html?msclkid=5af79941b29011ec9e38382b4d7195a7
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deportarea_romilor_în_Transnistria
https://www.youtube.com/watch?v=-__Yrm5naWI
http://stiri.tvr.ro/holocaustul-romanesc--in-cifre--in-1940--in-romania-traiau-800-de-mii-de-evrei_855609.html#view
http://stiri.tvr.ro/holocaustul-romanesc--in-cifre--in-1940--in-romania-traiau-800-de-mii-de-evrei_855609.html#view
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Desfășurarea activității 

 

Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 

Eșalonarea conținutului Strategia didactică 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Metode, 

procedee și 

tehnici did. 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

I. Momentul 

organizatoric 

2’ 

 - pregătirea climatului socio-afectiv 

necesar actului învăţării. Notarea 

absenţelor 

- elevul de serviciu prezintă absenții   Activitate 

frontală 

 

II. 

Reactualizarea 

cunoștințelor și 

deprinderilor 

6’ 

 - profesorul explică elevilor că se 

folosește de un quizz pe platforma 

Kahoot, pentru reactualizarea 

cunoștințelor din lecția „România în 

Al Doilea Război Mondial”. 

- elevii răspund pe baza valorificării 

cunoștințelor din lecția „România în 

Al Doilea Război Mondial”. 

Explicația 

Quizz 

Conversație 

euristică 

 

 

Kahoot 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

Evaluare 

predictivă 

III. Activitate / 

discuție 

introductivă 

3’ 

 - pentru captarea atenției profesorul 

utilizează o imaginea lui Hitler și 

steaua lui David și solicită elevii să 

identifice personalitatea istorică, 

simbolul și rolul acestuia. Dirijează 

conversația astfel încât să ajungă la 

Holocaust. 

- elevii recunosc personalitatea 

istorică, precum şi simbolul și poartă 

o discuție pe baza informațiilor 

cunoscute de ei despre această temă  

 

Conversația 

 

PPT 

PhotoVoice 

 

Activitate 

frontală 

 

IV. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor  

1’ 

 - profesorul notează titlul lecției pe 

tablă „Holocaustul în România”, 

explică faptul că vor descoperi 

cunoștințe despre atrocitățile comise 

în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial; 

- prezintă obiectivele operaționale, 

 

- elevii sunt atenți la explicațiile 

profesorului și devin interesați de 

noua temă; 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

Activitate 

frontală 
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V. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

dirijarea 

învățării 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

- explică elevilor că lecția se va 

desfășura după schema din PPT și 

vor avea de completat pe baza 

acesteia cerințele de pe fișele de lucru 

- precizează elevilor că vor utiliza 

metoda Mozaicul și formează 

grupele colaborative, apoi 

redistribuie elevii, în funcție de 

ritmul de învățare în grupe de experți 

și îi solicită să rezolve cerințele de pe 

fișele de lucru atribuite. 

Grupa experților pe situația evreilor 

și a rromilor, în România de 

dinaintea celui de-al Doilea Război 

Mondial 

 

Grupa experților pe măsurile luate în 

timpul regimului antonescian 

împotriva evreilor 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa experților pe măsurile luate în 

timpul regimului antonescian 

împotriva rromilor 

 

- elevii sunt atenți la explicațiile 

profesorului și la PPT 

- elevii sunt împărțiți în grupe 

colaborative și ulterior reorganizați 

în grupe de experți primind fișe de 

lucru în funcție de ritmul de învățare; 

- elevii grupei precizează situația din 

România de dinaintea celui de-al 

Doilea Război Mondial, pe baza 

surselor, a evreilor ce au contribuit la 

modernizarea societății românești și 

a rromilor ce erau marginalizați, dar 

care începuseră să se modernizeze. 

- elevii grupei îl identifică pe Carol al 

II-lea ca fiind conducătorul României 

ce a adoptat primele măsuri 

antisemite; definesc termenii: 

antisemitism, deportare, pogrom; 

menționează decretele antisemite; îl 

numesc pe Ion Antonescu drept 

conducătorul ce a aplicat sistematic 

legislația antisemită; identifică 

Transnistria; precizează deportarea și 

exterminarea fizică; descriu 

condițiile inumane de trai. 

- elevii grupei definesc termenul 

deportare; precizează Transnistria; 

identifică două etape a rromilor 

nomazi și a celor sedentari; descriu 

modalitatea de a pleca în familii cu 

Explicația 

PPT 

Conversație  

euristică 

Mozaicul 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

Conversație  

euristică 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

Conversație  

euristică 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

Conversație  

euristică 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

PPT 

Fișe de 

lucru 

Telefoane / 

Tablete 

 

 

 

 

 

PPT 

Fișe de 

lucru 

Telefoane / 

Tablete 

 

 

 

PPT 

Fișe de 

lucru 

Telefoane / 

Tablete 

Activitate 

frontală 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

Evaluare 

formativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa experților pe metodele de 

exterminare a evreilor și a rromilor 

 

 

 

 

- le precizează elevilor că au de 

studiat și aprofundat materialul,  

identificând, de asemenea, modalități 

de predare celor din grupele 

colaborative, precum și de verificare 

a nivelului de înțelegere a acestora; 

- va trece pe la fiecare grupă, în parte, 

pentru a observa modalitatea în care 

aceştia se organizează şi lucrează; 

- reconstituie grupele colaborative 

fiecare elev predând conținutul 

realizat în cadrul grupului de experți 

- solicită elevii să localizeze pe 

hărțile din PPT locurile deportării, 

ghetourile și lagărele unde au fost 

evrei și rromii. 

 

căruțele proprii; identifică copii ca 

principala categorie; precizează 

promisiunea împroprietăririi; descriu 

condițiile mizere; precizează măsuri 

de exterminare prin înfometare, frig 

și mizerie. 

- elevii grupei definesc termenul de 

pogrom; menționează 7700 din care 

1700 de supraviețuitori; identifică 

pogromul de la Iași; precizează 

consecința – masacrele legionarilor; 

numesc masacrul din pădurea Jilava; 

menționează numărul de 120-140 de 

persoane ce au murit în pogromul de 

la București: 

- echipele dezbat separat sarcinile de 

lucru, timp în care fiecare elev se 

implică activ în soluționarea 

cerințelor; 

- elevii revin în grupele colaborative, 

fiecare elev predând conținutul 

realizat în cadrul grupului de experți; 

- elevii localizează locurile 

deportării, ghetourile și lagărele. 

 

-elevii identifică Ungaria; 

menționează deportarea în lagărul de 

exterminare de la Auschwitz; 

completează organizatorul grafic cu 

cifrele corespunzătoare 

 

 

 

 

 

Investigația 

Conversație  

euristică 

 

Demonstrația 

cu ajutorul 

hărții 

Conversație  

euristică 

 

Organizatorul 

grafic 

 

Dezbaterea 

Problematizare 

 

 

 

 

 

PPT 

Fișe de 

lucru 

Telefoane / 

Tablete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

Laptop 

TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 Activitate 

pe perechi 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Evaluare 

formativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă 
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- cere elevilor să lectureze sursele de 

pe Fișa de lucru și să răspundă 

cerințelor  

 

- solicită elevii să își exprime părerea 

cu privire la această tragedie și ce ar 

fi făcut ei dacă ar fi trăit în acea 

perioadă.  

Ascultă părerile elevilor. 

- elevii își exprimă opinia cu privire 

la tragedie și despre ce presupun ei că 

ar fi făcut dacă ar fi trăit în perioada 

1938-1944 în România 

VI. Fixarea 

cunoștințelor 

7’ 

O1, 

O2, 

O3, 

O4, 

O5, O6 

- solicită elevilor să realizeze un afiș 

cu tema „Holocaustul în România” în 

care să răspundă întrebărilor de pe 

Fișa de evaluare ce conține metoda 

Explozia Stelară 

- cere elevilor să afișeze produsul și 

să realizeze un Tur al galeriei 

- pe baza informațiilor dobândite in 

timpul orei aceștia realizează afișul 

după indicațiile date. 

 

- realizează Turul Galeriei 

 

Conversație  

euristică 

Explozia 

Stelară 

Turul Galeriei 

Coli 

flipchart 

Culori / 

Carioci 

Scotch 

Activitate 

pe grupe 

Evaluare 

sumativă 

IV. Asigurarea 

retenției și 

transferului 

1’ 

  - solicită elevilor, pentru tema 

“Holocaustul în România”,  să 

realizeze un portofoliu digital, care 

să cuprindă 5 imaginii 

semnificative, 2 link-uri către surse 

istorice scrise, 2 link-uri către 

videoclipuri. Să-l posteze pe Google 

Classroom; 

- elevii vor realiza portofoliu digital 

cerut în urma studiului individual și-

l vor posta pe Google Classroom. 

Conversație  

euristică 

Laptop / 

Telefon/ 

Tabletă 

 

Google 

Classroom 

Activitate 

frontală 

 

Evaluare 

sumativă 

V. Aprecieri și 

recomandări 

1’ 

 - apreciază răspunsurile date de 

elevi; 

- solicită aprecierile elevilor legate 

de modalitatea de desfășurare a 

lecției. 

 - se apreciază modul în care au 

răspuns și în care s-a realizat lecția. 
Conversația 

 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

688 
 

Grupa experților pe măsurile luate în timpul regimului antonescian împotriva evreilor 

Sursa A „Pe acest fundal de dezbinare politică, speriat de ofensiva germană în vestul Europei și ocuparea Olandei, Danemarcei, Belgiei și mai ales a Franței, principalul 

sprijin al României față de expansionismul Axei și simțindu-se vinovat de retragerea haotică din Basarabia, regele Carol al II-lea decide să cumpere cu monedă evreiască 

simpatia și sprijinul lui Hitler la viitoarele tratative cu Ungaria și Bulgaria, ale căror pretenții teritoriale erau susținute de Germania. La 8 august 1940 regele semnează 

cele două decrete-lege antisemite promulgate de prim-ministrul Ion Gigurtu: „Decretul-lege privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România” (limita numărul 

evreilor în diverse profesii) și un al doilea decret, emis în aceeași zi, care interzicea „căsătoriile între români și evreii de sânge sub sancțiunea de închisoare corecțională 

de la 2 la 5 ani”. 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu) 

Sursa B „Sub Ion Antonescu, România devenise stat fascist. În schimbul susţinerii campaniei 

împotriva Uniunii Sovietice, Hitler îi cedase lui Antonescu fâşia de teritoriu cuprinsă, la est de 

Basarabia, între râurile Nistru şi Bug. Încă din septembrie 1941 autorităţile române au început să 

deporteze evrei bucovineni şi basarabeni în aşa-numita Transnistrie, după cum i s-a spus noului 

ţinut, prin combinarea prefixului semnificând „dincolo”, cu numele râului Nistru. 

(Holocaustul uitat: genocidul din Transnistria | Deutsche Welle | adevarul.ro) 

Sursa C „De la asasinatele individuale și colective, comise de legionari, s-a trecut la exterminarea 

sistematică și metodică, în masă, a populației evreiești. S-au organizat pogromuri oficiale, soldații 

și organele Statului fiind puse să le execute. S-au condamnat la moarte – prin foame și îngheț – mii 

și zeci de mii de oameni, bărbați, femei, copii, bătrâni, prin deportările în plină iarnă, peste Nistru, 

în ținuturi complet pustiite.”  

(Lucrețiu Pătrășcanu, Probleme de bază ale României) 

Sursa D „Evreii deportați din Basarabia și Bucovina mureau din cauza tifosului, a foamei și a frigului. Distribuirea alimentelor era neregulată. Mulți trăiau din cerșit 

sau din vânzarea obiectelor de îmbrăcăminte contra hrană, ajungând astfel practic goi. Mâncau frunze, iarbă și coji de cartofi și dormeau deseori în grajduri sau cocini, 

uneori fără a li se da măcar paie. Cu excepția celor din lagărele de la Peciora și Vapniarca și a celor din închisoarea de la Râbnița, evreii deportați locuiau în ghetourile 

sau în orașele unde erau distribuiți, obligați să îndeplinească diverse munci grele și supuși unui proces «natural» de exterminare prin înfometare și boli.“ 

(Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România, Raport final) 

Cerințe:  

Numiți, din Sursa A, conducătorul României ce a adoptat primele măsuri antisemite. 

Identificați, pe Fișa de lectură sau căutați pe internet, definiția termenului „antisemitism”. 

https://adevarul.ro/cultura/istorie/holocaustul-uitat-genocidul-transnistria-1_52e7be80c7b855ff56df9f05/index.html?msclkid=5af79941b29011ec9e38382b4d7195a7
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Menționați, pe baza Sursei A, ce prevedeau decretele date de Carol al II-lea, cu privire la situația evreilor. 

Precizați, din Sursa B, numele conducătorului ce a transformat România în stat fascist și a aplicat sistematic legislația 

antisemită. 

Pe baza Sursei B, identificați teritoriul cedat de Hitler lui Antonescu. 

Numiți teritoriile din care evreii au fost deportați, pe baza Surselor B și D. 

Identificați, pe Fișa de lectură sau căutați pe internet, definiția termenului „deportare”. 

Menționați, din Sursele B și C, măsurile luate de regimul antonescian împotriva evreilor. 

Identificați, pe Fișa de lectură sau căutați pe internet, definiția termenului „pogrom”. 

Descrieți, din Sursele C și D, condițiile pe care le suportau evreii deportați în Transnistria. 

Grupa experților pe măsurile luate în timpul regimului antonescian împotriva rromilor 

 Sursa A „Deportarea rromilor s-a făcut prin două operațiuni. 

Într-o primă etapă începută la 1 iunie 1942 au fost vizați rromii nomazi, în baza ordinului dat de Mareșalul Ion Antonescu 

cu o zi înainte. Din această categorie au fost evacuați în Transnistria 11.441 rromii nomazi din care 2.352 bărbați, 2.375 femei și 6.714 copii. 

Romii nomazi s-au deplasat pe jos sau cu căruțele, din post în post, astfel că transportul până la destinație a durat câteva săptămâni. Această 

operațiune a fost încheiată la 15 august 1942. 

În a doua etapă care viza o parte din rromii stabili (nenomazi) „nemobilizabili”, au fost deportați împreună cu familiile lor: criminalii și 

delicvenții, hoții de buzunare și din trenuri și cei care trăiau numai din furt. Inițial au fost recenzați 12.497 de rromii „nemobilizabili”, dar în 

final au fost evacuați 13.176 rromii din care 3.187 bărbați, 3.780 femei și 6.209 copii. Diferența în plus este explicată prin faptul că în rândul 

lor circula zvonul că odată ajunși în Transnistria vor fi împroprietăriți cu pământ. Din acest motiv unii și-au vândut bunurile, au venit în gările 

de îmbarcare și s-au amestecat printre ceilalți rromii trecuți pe liste. Unii au solicitat oficial să plece în Transnistria. Alții s-au atașat grupurilor 

profitând de momentele când trenurile erau oprite pentru control. De asemenea, unii copii sugari nu au fost trecuți pe tabele, iar alții s-au 

născut pe timpul transportului. Această operațiune a fost încheiată oficial pe 16 septembrie 1942.” 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Deportarea_romilor_în_Transnistria) 

Sursa B „Pe timpul cât au stat în cazărmile din Alexandrudar, țiganii au trăit într-o mizerie de nedescris. (...) Din cauza proastei alimentări, 

unii țigani – aceștia formează majoritatea – au slăbit într-atât, că au ajuns numai schelete. Zilnic mureau, mai ales în ultimul timp, câte 10 – 

15 țigani. Erau plini de paraziți. Vizita medicală nu li se făcea deloc, iar medicamente nu aveau. Sunt goi, fără haine pe ei, iar rufăria și 

îmbrăcămintea le lipsesc, de asemenea, completamente. (...) În general, situația țiganilor este groaznică și aproape de neînchipuit. Din cauza mizeriei, mulți dintre ei au 

ajuns niște umbre și aproape sălbatici. Această stare a lor se datorește din cauza relei cazări și alimentări, precum și a frigului.“ 

(Raport al Siguranței din Transnistria, 5 decembrie 1942, citat din Viorel Achim, Documente privind deportarea țiganilor în Transnistria) 
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Sursa C „Genocidul romilor în Transnistria nu s-a produs prin execuții, ca în cazul evreilor. Ei au fost lăsați să moară datorită condițiilor de viață inumane la care au 

fost supuși: înfometare, frig, privarea de asistență medicală și de sanitație minimală”. 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Deportarea_romilor_în_Transnistria) 

Cerințe: 

Identificați, pe Fișa de lectură sau căutați pe internet, definiția termenului „deportare”. 

Din Sursa A, precizați teritoriul în care au fost evacuați rromii. 

Identificați, în Sursa A, etapele deportării rromilor și criteriul pe care s-au stabilit. 

Pe baza Sursei A, descrieți modalitatea în care s-a realizat deportarea rromilor în Transnistria. 

Din Sursa A, identificați ce categorie de rromi a fost cea mai numeroasă. 

Identificați, în Sursa A, motivul pentru care au fost deportați mai mulți rromi decât fuseseră declarați la recensământ.  

Descrieți, din Sursa B, condițiile pe care le suportau rromii deportați în Transnistria. 

Precizați, din Sursele B și C, măsurile prin care au fost exterminați rromii din Transnistria. 
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 Grupa experților pe metodele de exterminare a evreilor și 

a rromilor 

 

Sursa A – Manualul digital, Ed. Litera, pagina 111, de la 

Activități multimedia ”Holocaustul în România: evreii și 

rromii”. Transcriere video: „Pe 22 iunie 1941, în Iași, s-au pus 

afișe ce instigau la pogrom, distrugerea populației evreiești. 

În dimineața zilei de 29 iunie, convoaiele de evrei din Iași au 

fost îndreptate spre Chestura de Poliție, unde a început 

masacrul. În timpul masacrului de la Chestura din Iași și în 

„trenurile morții” se estimează că au murit peste 13 000 de 

evrei. Supraviețuitorii masacrului de la Chestură au fost duși 

la gară și înghesuiți în vagoane de marfă, așa-numitele „trenuri 

ale morții”. În primul tren care urma să plece în direcția 

Călărași au fost urcați 5000 de evrei, din care au supraviețuit 

1011, în timp ce dintr-un număr de 2700 de evrei îmbarcați în 

trenul cu direcția Podu Iloaiei au supraviețuit doar 700. 

Principalele cauze ale deceselor au fost asfixierea și 

deshidratarea.” 

    (Istorie VIII (edu.ro)) 

Sursa C „(...) a izbucnit conflictul deschis între adepții dictatorului militar Ion Antonescu și legionari. În aceste 

condiții, legionarii au trecut la masacre. Au jefuit și incendiat casele evreilor. Au devastat și incendiat sinagogi. 

În Templul Coral, au oprit rugăciunea, i-au tâlhărit și ucis pe evreii care se găseau în templu, apoi au dat foc 

lăcașului de cult. În alte sinagogi au fost distruse documente și obiecte vechi de sute de ani, cu o mare valoare 

istorică. I-au ridicat pe evrei, i-au umilit, i-au torturat în clădiri precum Prefectura Poliției, sediul central legionar 

de pe strada Roma sau în sediul legionar de pe strada Călărași. 

În Pădurea Jilava, legionarii au executat în 90 de persoane. Un episod cumplit a fost masacrul de la Abator: 15 

persoane au fost omorâte. Legionarii au profanat trupurile celor uciși. Unii au fost atârnați în cârligele pentru 

vite, iar pe cadavre legionarii au scris ”cușer”. În total, în Pogromul de la București au murit între 120 și 140 de 

persoane. 

Sursa D https://www.youtube.com/watch?v=-__Yrm5naWI 

Cerințe: 

Identificați, pe Fișa de lectură sau căutați pe internet, definiția termenului 

„pogrom”. 

Precizați unde a avut loc pogromul descris de Sursele A, B și menționat 

și în Sursa C. 

Menționați numărul evreilor urcați în „trenurile morții” și numărul 

supraviețuitorilor acestora, pe baza Sursei A. 

Identificați unde a avut loc pogromul descris de Sursa C și menționat și 

în Sursa D. 

Precizați, pe baza Sursei C, consecințele conflictului între Antonescu și 

legionari. 

Numiți evenimentul, pe baza Surselor C, D și E în care evreii au fost executați. 

Menționați numărul persoanelor care au murit, în cadrul pogromului descris de Sursa C. 

 

Sursa E 

Masacrul din pădurea Jilava 

 

Sursa B 

Trenurile morții 

 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Istorie/Uy5DLiBHUlVQIEVESVRP/
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PROIECT DIDACTIC 

Bucur Georgeta  

Școala  Gimnazială Teodor Chindea , Localitatea Voșlăbeni-Jud.Harghita 

 

Profesor:  Bucur  Georgeta 

Data : 15.05.2022 

Clasa :  a VI-a  

Disciplina : Limba  și literatura  română  

Tema lecției  :  Sintaxa propoziţiei. Complementul  

Tipul lecției : mixtǎ 

A.Competențe generale, sociale, civice: 

Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral. 

Receptarea textului scris de diverse tipuri. 

Redactarea textului scris de diverse tipuri. 

Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

 Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. 

B.Competenţe specifice: 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative;  

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă; 

4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii ; 

  C.Obiective  operaționale: 

La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili :  

a)                     Cognitive: O1: sǎ defineascǎ complementul; 

                        O2: sǎ identifice elementele regente ale unui complement; 

                        O3: sǎ numeascǎ şi sǎ recunoascǎ tipurile de complemente; 

                        O4: sǎ alcǎtuiascǎ enunţuri cu diferite tipuri de complemente; 

                        O5: sǎ alcǎtuiascǎ enunţuri în care sǎ ilustreze pǎrţile de vorbire prin care poate fi 

exprimat complementul; 

b) Psihomotorii:  O1’: să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, calculatorul, tabla, spaţiul 

caietului, fişele de lucru; 

 c) Afective:     O1’’: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului; 

                          O2’’: să participe cu interes la activitate; 

                          O3’’: sǎ foloseascǎ mijloace de comunicare nonverbalǎ – mimicǎ, gesticǎ pentru a 

argumeta pǎrerile personale. 

D.Strategia didactică : 

            a) Metode şi procedee: învǎţarea prin descoperire, conversaţia, explicaţia, schema la tablǎ, 

metoda ciorchinelui, brainstorming, exerciţiul ,jocul didactic , exemplul; 

            b) Mijloace de învăţământ: calculatorul, fişe de lucru, markere, planşe 
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            c) Forme de organizare a activităţii :  activitate în grupe, activitate frontală, activitate 

individualǎ 

            d) Resurse şi managementul timpului:  

- spaţiu de lucru: sala de clasǎ 

- capacităţi normale de învăţare ale elevilor  

                        - cunoştinţele lor anterioare; 

             - timpul de învăţare: 50 minute. 

 Modalităţi  de  evaluare  

                        -evaluare frontalǎ 

                       -evaluare formativǎ 

                       -evaluare oralǎ 

                       -evaluare prin calificative 

                       -autoevaluare 

Bibilografie  

Programa şcolară pentru limba și literatura română clasele V-VIII.  

            - ,,Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română’’– 

învăţământ primar şi gimnazial, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002 

  - ,,Metodica predării limbii şi literaturii române’’, Valeriu Marinescu, ed. Fundaţiei România de  

mâine, Bucureşti, 2002; 

   -  ,,Exerciţii de limba română, compuneri şi tehnici de studiu’’ – Daniela Nedelcuţ, ed. Cardinal, 

1994 

           -    „Didactica lecturii. O abordare funcţionalǎ” , Octavia Costea, Institutul European, 2006 

           -   ,,Didactica modernǎ’’, coordonatori Miron Ionescu şi  Ioan Radu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2004, Colecţia Didactic 

E.Scenariul  didactic 

1.Etapele lecției: 

a) Momentul  organizatoric  

     -Se asigură condiţiile necesare defăşurării optime a activităţii: asigurarea liniştei, pregătirea 

materialului didactic 

-se   folosesc : 

                         - ca metodă :Conversaţia   

                         - ca formă de organizare: Activitatea  frontală  

b)Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior 

    - Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior se face sub formǎ de joc:„Pălăria magicianului ’’  

    - Intr-o pǎlǎrie coloratǎ elevii vor descoperi exerciţii prin care se verificǎ noţiunile despre sintaxa 

propoziţiei- Anexa 1 

se  folosesc : 

                         -ca  metode  şi  procedee : Elementul  surpriză şi  exerciţiul  

                        -ca mijloace de  învăţământ :Pălăria  colorată ,  bileţele  cu  sarcini  de  lucru  

                        -ca formă  de  organizare :Activitatea  frontală  

                        -ca  formă  de  evaluare Evaluarea  formativă ,  evaluarea  orală  
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c)Captarea  atenţiei  

       -Pe flipchart se află desenat  un copac  pe al cǎrui trunchi scrie complement, iar pe frunze elevii 

scriu tipurile de complemente cunoscute, urmând a-l completa pe parcursul lecţiei în situaţia în care 

nu s-au precizat toate tipurile de complemente.-Anexa 2 

se  folosesc : 

                   -ca  metode  şi  procedee : Metoda ciorchinelui  şi Brainstorming 

                  -ca mijloace de  învăţământ : Fişa cu clasificarea complementului - copacul 

                  -ca formă  de  organizare :Activitatea  frontală  

                  -ca  formă  de  evaluare :Evaluarea  formativă ,  evaluarea  orală  

d)Anunţarea temei şi a obiectivelor 

    -  Profesorul anunţǎ tema lecţiei şi obiectivele pe înţelesul elevilor. Se noteazǎ titlul la tablǎ, pe 

caiete. 

se  foloseşte  ca  metodă : Expunerea  

e) Conducerea învǎţǎrii 

   -Pe calculator elevii vizualizezǎ un  material Power  Point cu caracter teoretic, dar şi aplicativ 

despre complement.-Anexa 3 

Definiţie 

Clasificare 

Elemente regente 

Pǎrţi de vorbire prin care se exprimǎ 

Fişe de lucru. 

- Se discutǎ fiecare parte a materialului, rezolvând frontal exerciţiul descoperit la fiecare secţiune. 

- Se completeazǎ copacul cu întrebǎrile specifice complementului. 

 -Elevii descoperǎ – cu ajutorul profesorului- cǎ din material lipseşte partea a 4-a, respectiv Pǎrţile de 

vorbire prin care este exprimat complementul, aceastǎ parte urmând a fi lucratǎ pe  echipe  – vezi 

fişele de lucru( Anexa 4) 

- Fiecare grupǎ are de studiat din acest punct de vedere un tip de complement. 

-Profesorul monitorizează permanent activitatea fiecărei grupe de elevi, îi îndrumă pentru a se 

asigura că au înţeles sarcina de lucru şi cǎ lucreazǎ corect. 

  -Se prezintǎ frontal concluziile extrase în urma rezolvǎrii fişei de lucru. 

se  folosesc : 

                    -ca  metode şi  procedee : Coversaţia  ,învǎţarea prin descoperire ,exemplul ,exerciţiul, 

activitatea  diferanţiată 

                   -ca mijloace de  învăţământ : Material Power Point , fişe  de  lucru  

                   -ca formă  de  organizare :Activitatea  frontală , activitatea  pe  echipe  

                   -ca  formă  de  evaluare :Aprecieri  verbale  

 

f) Obţinerea performanţelor şi asigurarea feed-back-ului 

    - Joc didactic  :   Trenuletul complementelor 

  - Alcǎtuiţi enunţuri în care sǎ aveţi cât  mai multe tipuri de complemente. 

  Ex;   Am învăţat lecţia ieri la  şcoală. 

           Spun …………………….. 
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      Se rezolvǎ frontal un exemplu, apoi fiecare grupǎ alcǎtuieşte,, un trenuleţ’’ cât mai multe 

vagoane / complemente. 

Ca activitate independentǎ se propune urmǎtoarea fişǎ de lucru:-Anexa 5 

se  folosesc : 

                  -ca  metode  şi  procedee :Jocul didactic  

                  -ca mijloace de  învăţământ : Planşa ,,Trenuleţul complementului’’ 

                  -ca formă  de  organizare :Activitatea  frontală ,activitatea pe  echipe ,  activitatea  

independentă  

                  -ca  formă  de  evaluare :Evaluarea  formativă ,  evaluarea  frontală , evaluarea  

individuală  

g)Asigurarea retenţiei şi a transferului de cunoştinte 

     Se stabileşte tema:  Alcǎtuieşte o compunere cu titlul ,,O  întâlnire  neaşteptată ’’ în care sǎ 

foloseşti toate tipurile de complemente; subliniazǎ complementele şi precizeazǎ felul lor. 

       Se fac aprecieri cu caracter general legate de modul şi gradul de participare a elevilor la 

activitate; recomandǎri individuale şi generale; 

 

ANEXA 1  

BILETUL NR.1 

1.Identifică  propoziţiile din  următorul text: 

„Olguţa se ridică de pe pat .Începu să se plimbe prin odaie ocolind-o pe  Monica.” 

                                                            (I.Teodoreanu –La Medeleni ) 

BILETUL NR.2 

2.Ce este propoziţia? 

BILETUL NR.3 

3.Alcătuieşte  o  propoziţie simplă.Ce părţi de propoziţie ai  folosit? 

BILETUL NR.4 

4.Alcătuieşte o propoziţie  dezvoltată  după următoarea schemă: 

                       S + P + C + A 

BILETUL NR.5 

5.Identifică  funcţia  sintactică  a  cuvintelor  subliniate din propoziţia  următoare: 

                Citesc  despre Eminescu  o carte,  acum,  pe canapea. 
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ANEXA 2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Complementul  

Direct  

Complementul 

indirect  

Complementul 

circumstanţial 

de timp  

Complementul  

circumstanţial 

de mod  

Complementul 

circumstanţial  de 

loc  

Complemente 

circumstanţiale  

Complemente 

necircumstanţiale  
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ANEXA 3  

 

Complementul  

Complementul -este partea secundară de propoziție, care determină un verb, un adjectiv, un adverb, 

o interjecție  

Clasificare: 

Complementele se împart în două clase:  

1-complemente circumstanțiale  

2-complemente necircumstanțiale. 

     Complementele circumstanțiale (cuvântul circumstanțial înseamnă împrejurare) arată 

împrejurările în care se petrece acțiunea exprimată de verbul determinat și se împart în: 

1-complemente circumstanțiale de loc 

2-complemente circumstanțiale de timp 

3-complemente circumstanțiale de mod,  

    Complementele  necircumstanțiale arată obiectul asupra căruia se efectuează acțiunea sau obiectul 

căruia i se acordă ceva și se împart în complemente directe, indirecte și de agent. 

Elemente regente: 

Să mergem acasă.-determină un verb  

Fata frumosă ca o zână este apreciată.-determină un adjectiv  

Merge mai repede decât mașina.-determină un adverb 

Hai la școală.-determină o interjecție  

Complementul direct :arată obiectul asupra căruia se exercită direct acțiunea verbului 

Întrebări: pe cine ?, ce? 

Complementul indirect: arată obiectul asupra căruia se răsfrânge  indirect acțiunea verbului 

Întrebări: cui?, la cine? ,la ce?, cu cine? ,cu ce?,despre  cine?, despre ce?,pentru cine?,pentru ce? 

Complementul circumstanțial de loc-arată locul în care se petrece acțiunea  

Întrebări :unde ?, de unde?, până unde?, încotro? 

Complementul circumstanțial de timp-arată timpul în care se petrce acțiunea   

Întrebări: când?, de când?, până când?, cât timp? 

Complementul circumsatanțial de mod:arată modeul, feleul în care se desfășoară acțiunea  

Întrebări:cum?, în ce fel? 

 

ANEXA 4  

Fisa de lucru nr.1 

-Complementul direct determină: 

a) ...........................................Ex:  I-am scris o scrisoare Alinei.  

b)............................................Ex: Iat-o pe Ancuţa! 

-Se exprima prin:  

a).............................................Ex: Vreau o prajitură. 

b).............................................Ex.L-a chemat pe  el.  

c) ............................................Ex: Pe al doilea l-am văzut. 

Fișa de lucru nr.2 

-Complementul indirect determină: 
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a) ..................................................Ex: Se gândeşte la fetele  lui. 

b) ..................................................Ex: E vai de ei!  

c)...................................................Ex: Pomul e plin de flori. 

d).................................................. Ex: Casa era departe de sat.  

-Se exprima prin:  

a)....................................................Ex: Lui Ion i-am dat cartea. 

b)....................................................Ex: Pentru  aceştia  le-a  cumpărat. 

c) ....................................................Ex: A  plecat  cu  cei  doi. 

Fișa de lucru nr.3 

-Complementul circumstanţial de loc determină: 

a) ..............................Ex;  Se duce acolo. 

b) .............................. Ex:  Hai la şcoală! 

c) .............................. Ex:  Dă-mi cartea luată din raft.  

Se exprimă prin:  

a)..............................Ex: Nu mai stau aici. 

b)..............................Ex: Plec repede la şcoală. 

c) ..............................Ex:S-a oprit în faţa lui. 

d).............................. Ex:Se îndrepta către cei trei. 

Fișa de lucru nr.4 

-Complementul circumstanțial de timp determină: 

a).........................................-Ex: Au trecut de atunci mulţi ani. 

Se exprimă prin:  

a)..........................................Ex. A venit la prânz. 

b)..........................................Ex. A sosit după tine . 

c)..........................................Ex. S-a prezentat  înaintea celor doi. 

d)..........................................Ex: Azi voi veni la tine. 

e)...........................................Ex: Iubea  pictura de mic. 

f) ...........................................Ex: Au plecat până a veni eu. 

Fișa de lucru nr.5 

-Complementul circumstanțial de mod determină: 

a) ................................... Ex: Mergem repede acasă. 

b) ...................................Ex: Hai mai repede! 

c) ....................................Ex: Era roşie ca focul. 

d).....................................Ex: Zboară lin ca vântul.  

-Se exprimă prin:  

a) ....................................Ex:Lucrează  cu  atenție. 

c).....................................Ex: Muncește ca tine. 

d).....................................Ex: Coboară repede. 
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ANEXA 5 

Fişă  de  lucru  individuală  

-Notează felul complementelor subliniate şi părţile de vorbire prin care sunt exprimate: 

1)L-am văzut  pe Ion . 

2)Vina a căzut asupra lui. 

3)Vorbeam despre dumnealui. 

4)Merge către  cel de-al doilea. 

5)O cunosc de mică. 

6)Venea boca-boca. 
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PROIECT DIDACTIC 

   Borbely Gyongyi  

 Școala Gimnazială Nr. 1 IP  

 

DISCIPLINA: Chimie 

PROFESOR: Borbely Gyongyi 

CLASA: a VII a A 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Atomul 

TEMA LECȚIEI: Învelișul de electroni 

TIPUL LECŢIEI:  Oră pentru dobândirea cunoștințelor noi  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili : 

O1. să definească atomul, nucleul, învelişul electronic, electron distinctiv, structurile stabile; 

O2. să reprezinte structura electronică a elementelor până la Z=20; 

O3. să aplice cunoştinţele dobândite în rezolvarea unor exerciţii; 

O4. să modeleze scheme electronice ale atomilor. 

METODE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Conversaţia euristică, problematizarea, explicația, algoritmizarea, modelarea, descoperirea dirijată, turul 

galeriei, rezolvarea de exerciții.   

MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Fișă de lucru, manualul, sistemul periodic, flipchart, markere, tableta sau telefonul mobil.  

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală și pe grupe.  
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SCENARIU DIDACTIC 

Etapele lecţiei Activitǎţi desfǎşurate de profesor Activitǎţile elevilor 

1. Moment organizatoric Se face prezenţa şi se asigură condițiile optime necesare desfășurării 

orei 

Se capteazǎ atenţia elevilor anunţându-se activitǎţile ce vor fi 

desfǎşurate. 

Elevii se pregǎtesc pentru lecţie.  

2. Verificarea și actualizarea 

cunoștințelor 

Verifică cunoaşterea noţiunilor teoretice necesare  prin completarea 

primelor două coloane dintr-un tabel cu trei coloane: Știu/Vreau să 

știu/Am învățat.(vezi Anexa 1) 

Elevii ascultǎ cu atenţie şi împreună 

cu profesorul completează primele 

două coloane din tabel.  

Prima coloană se completează cu 

ceea ce au învățat despre atomul, 

despre particulele subatomice, 

număr atomic, număr de masă etc.  

Coloana a doua se completează cu 

idei proprii despre ceea ce vor să afle 

despre învelișul electronic și 

structura acestuia.  

Coloana a treia va fi completată la 

sfârșitul orei.  

3. Însuşirea noilor cunoştinţe  Se anunţǎ tema propusǎ: „Învelișul de electroni”. 

Pentru a afla mai multe despre învelișul de electroni, profesorul va 

apela la metoda turul galeriei. Elevii vor fi împărțiți în grupe de trei. 

Ei vor folosi tabletele sau telefoanele mobile, pentru a afla 

informații de pe internet. Fiecare grupă va primi o hârtie, pe care 

Fiecare elev noteazǎ în caiet titlul 

lecției.  
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vor nota informații despre învelișul de electroni, folosind scheme, 

diagrame etc. Posterele vor fi expuse pe pereți, și astfel vom realiza 

o galerie. Sub îndrumarea profesorului grupele trec la fiecare poster, 

și trec observațiile sau comentariile lor. La final fiecare grupă 

reexaminează munca lor, și un reprezentant din fiecare grupă 

prezintă ceea ce au realizat.  

Pornind de la informațiile de pe postere, elevii împreună cu 

profesorul formulează definiția, enumeră proprietățile învelișului 

electronic și prezintă structura lui:  

Învelișul de electroni reprezintă totalitatea electronilor care 

gravitează în jurul nucleului unui atom.  

Proprietăți:  

- are un volum mare, în comparație cu volumul nucleului 

- are o masă relativ mică, electronii având masă neglijabilă  

- este încărcat electric negativ  

 

 

Sructura:  

-este alcătuit din 7 straturi de electroni, notate cu literele K, L, M, 

N, O, P și Q. Numerotarea straturilor se face dinspre nucleu spre 

exterior.  

-electronii ocupă straturile în ordine, începând cu cel mai apropiat 

de nucleu; 

-fiecare strat conţine un număr limitat de electroni , numărul maxim 

de electroni care pot aparţine unui strat se calculează cu 

formula:Nmax.= 2*n2, unde n este numărul stratului. 

 

 

Sunt atenți la instrucțiuni, 

colaborează cu profesorul și cu 

colegii, scriu pe hârtia flipchart 

informațiile considerate importante, 

realizează scheme sau diagrame, 

modele etc.  

 

Un elev din fiecare grupă prezintă 

produsul muncii proprii.  

 

 

 

 

Notează în caiete.  

 

 

 

 

 

 

Sunt atenți la explicațiile 

profesorului, se implică în activitate, 

răspund la întrebări și notează în 

caiet informațiile.  

 

Calculează numărul maxim de 

electroni pentru primele patru 

straturi, pe baza formulei:  
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Profesorul atrage atenția elevilor că, pe ultimul strat nu putem avea 

mai mult de opt electroni. Această observație va fi aplicată la 

configurația electronică a elementelor K și Ca.  

Le explică noțiunea de electron distinctiv, strat complet ocupat, strat 

în curs de completare, structură stabilă de dublet și octet.  

Electron distinctiv: învelişul electronic al atomului cu numărul 

atomic Z diferă de cel al atomului cu numărul atomic Z+1 printr-

un electron numit electron distinctiv.  

Strat complet ocupat: nr. electronilor de pe stratul respectiv este 

egal cu cel maxim. 

Strat în curs de completare: nr. electronilor de pe stratul respectiv 

este mai mic decât cel maxim. 

Structură dublet: doi electroni pe stratul K. 

Strucură octet: opt electroni pe straturile L- Q.  

Profesorul solicită elevilor să prezinte modelele de rezprezentare a 

învelișului electronic.  

Profesorul completează cele spuse de elevi, și pentru o mai bună 

asimilare a cunoștințelor le prezintă elevilor următorul filmuleț:  

https://www.youtube.com/watch?v=--Sr4gkcC6o 

 

Profesorul prezintă configurația electronică a elementelor  

magneziu, potasiu și brom. 

Mg    Z = 12 , 12 electroni 

K:  2e- , L: 8e-  , M: 2e- 

K      Z = 19 , 19 electroni 

K:  2e- , L: 8e-  , M: 8e-, N: 1 e- 

Br    Z = 35 , 35 electroni 

K:  2e- , L: 8e-  , M: 18e-, N: 7 e- 

- stratul 1 (K) Nmax.= 2*12= 2 e- 

- stratul 2 (L)  Nmax.= 2*22= 8 e- 

- stratul 3 (M  Nmax.= 2*32= 18 e- 

- stratul 4 (N) Nmax.= 2*42= 32 e-   

 

 

 

 

 

Elevii notează în caiete noțiunile și 

definițiile lor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe baza posterelor realizate elevii 

prezintă diferite modele de 

reprezentare.  
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Colaborează cu profesorul, 

completează straturile cu nr. potrivit 

de electroni.  

4. Fixarea cunoştinţelor şi 

stimularea capacitǎţii de 

operare cu cunoǎtinţele 

însuşite 

Propune elevilor rezolvarea unor exerciţii din fișa de lucru. (Anexa 

2) 

Propune completarea ultimei coloane din tabel, coloana: Am învățat  

 

Elevii rezolvǎ exerciţiile din fișa de 

lucru.   

Completează ultima coloană din 

tabelul: Știu, Vreau să știu, Am 

învățat.  

 

 

5. Asigurarea retenţiei şi 

transferului 

Profesorul realizează feed-back-ul și anunță tema pentru acasă.  
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Anexa 1 

 

Știu Vreau să știu Am învățat 
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Anexa 2 

 

Fișă de lucru  

 

 Se dau următoarele elemente: Ca (Z=20, A=40) și P (Z=15, A=31). Stabiliți nr. particulelor subatomice și structura electronică.  

Câți electroni are în total elementul,  care pe stratul L are 6 electroni?  

Câți protoni are elementul care pe stratul K și pe stratul M are acelaș număr de electroni? 

Completați următorul tabel:  

Denumire Simbol Z A nr.p+ nr.e- nr.n0 Configurația 

electronică 

Azot 
  

14 7 
  

 
 

S 16 
   

16  

Sodiu 
  

23 
   

K:2, L:8,M:1 
 

Cl 
   

17 18  

Neon 
   

10 
 

10  
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Educația parentală – mijloc de îmbunătățire a performanțelor școlare și de integrare socială 

CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ- „TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE 

PREDARE- ÎNVĂȚARE” 

Prof. Cuzmin Cătălina 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila 

 

CLASA: a VI-a 

PROFESOR: Cuzmin Cătălina 

DISCIPLINA:   Limba şi literatura română 

SUBIECTUL LECŢIEI: Adjectivul - posibilități combinatorii 

TIPUL LECŢIEI: Fixare de cunoștințe  

DURATA: 50 de minute 

 

MOTIVAŢIA: este o lecţie de consolidare a  cunoştinţelor, valoroasă prin folosirea unor procedee şi 

metode activ – participative  care le permit elevilor să- și consolideze analiza morfosintactică a 

adjectivului și  să realizeze conexiuni cu alte domenii sau cu diferite tipuri de texte. 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

                       -   Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii 

de comunicare monologată şi dialogată. 

Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, în scopuri diverse. 

Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse . 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.4 – să manifeste interes pentru mesajul ascultat şi pentru partenerii de discuţie; 

1.5 - să aplice  principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat ;   

2.1 – să realizeze înlănţuirea clară şi corectă a ideilor; 

     3.3 -   să sesizeze valoarea  expresivă a unităţilor lexicale în textele citite; 

          4.3 – să construiească propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind corect 

semnele ortografice şi de punctuaţie ; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Obiective operaționale vizate: 

Cognitive: pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii trebuie : 

O1 – să identifice adjectivele din diferite texte literare și nonliterare; 

O2-  să deosebească adjectivul de alte părți de vorbire ; 

O3  - să indice corect gradele de comparație; 

O4 – să recunoască cazurile și funcțiile sintactice ale adjectivelor; 

O5 – să integreze corect  în enunțuri adjective în diferite cazuri; 

O6- să surprindă valoarea expresivă a adjectivelor în textele literare, nonliterare . 

 

 

b) Afective: 
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O1 - Să participe cu interes la lecție. 

            O2- Să accepte solicitările profesorului şi să se mobilizeze pentru realizarea lor. 

            O3 - Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea de învăţare. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode și procedee: - conversația euristică, învățarea prin descoperire, explicația, exercițiul, analiza 

gramaticală și literară. 

Forme de organizare : - activitate frontală, individuală 

Mijloacele învățământ : 

Materiale didactice : laptop, manualul clasic și digital pentru clasa a VI-a, fișe de lucru, culegerea de 

clasa a VI-a - ed. Gabriel, materiale video și audio- You Tube, quiz. 

Resurse: 

- psihice: capacitățile normale de receptare și învățare ale elevilor de clasa a VI-a. 

Evaluarea activității: observația sistematică, fișă de evaluare formativă. 

 

Bibliografie 

 

 

Gramatica Limbii române pentru gimnaziu, coord. Gabriela Pană Dindelegan Buc, Univ. 

Enciclopedic Gold, 2019 

Manual pentru clasa a VI-a coord. Mihaela Daniela Cârstea, Viorica Avram, Ileana Sanda,Alexandra 

Dragomirescu, Editura Didactică și Pedagogică , 2018. 

Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, ediţia a III-a, 

Piteşti, Editura Paralela 45, 2006. 

Parfene,Constantin Metodica studierii limbii și literaturii romane în școală, EdituraPolirom, Iași,1999; 

LECŢIA PROPRIU-ZISĂ 

EVOCAREA – 10 min ( O1, O2, O3, O6) 

Verificarea temei - elevii au avut de realizat un joc de improvizație – manual „Activitate practică” – 

confecționează un teatru de păpuși(folosind o cutie de carton sau un alt material) prezentând două 

personaje preferate din cărțile pe care le-ai citit.  Improvizează un dialog de 10-20 de replici  între 

personaje pe o temă de interes: prietenia, școala, jocurile preferate folosind atât adjective la diferite 

grade de comparație, cât și adjective fără grad de comparație. Filmează dialogul și postează-l pe 

classroom, astfel încât să-l prezinți colegilor tăi ora viitoare. 

Captarea atenției 

Material audio / You tube-interpretare chitară Marin Costache  

 

„Cântec de adormit Mitzura ” de Tudor Arghezi 
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Doamne, fă-i bordei în soare 

Într-un colţ de ţară veche, 

Nu mai nalt decât o floare 

Şi îngust cât o ureche. 

Şi-n pridvor, un ochi de apă 

Cu o luntre cât chibritul, 

Ca-n crâmpeiul lui să-ncapă 

Cerul tău şi nesfârşitul, 

Dă-i un fluture blajin 

Şi o broască de smarald 

 

Şi-n pădurea de pelin 

Fă să-i stea bordeiul cald. 

Şi mai dă-i, Doamne, vopsele 

Şi hârtie chinezească, 

Pentru ca, mânjind cu ele, 

Slava ta s-o zmângălească. 

Şi când totul va fi gata 

S-o muta la ea şi tata. 

 

Ascultând versurile și citind textul observăm: 

Tema pe care o descoperim la nivelul  textului „Cântec de adormit Mitzura ” de Tudor Arghezi este : 

Relația dintre tată și fiică (tema paternității), a condiției omului și a artistului. 

Tema naturii în timpul anotimpului de toamnă.  

Structurile „țară veche”, „fluture blajin”, „ bordeiul cald”,hârtie chinezească” sunt formate din……… 

Într-un text literar, adjectivele au rolul de a…………. 

Gândește-te la părinții tăi și realizează o scurtă descriere folosind patru adjective neologice. 

REALIZAREA SENSULUI – 25 min  

Prin această lecție, elevii vor rezolva exerciții care au ca scop identificarea corectă a adjectivelor fără 

a face confuzii cu alte părți de vorbire,vor rezolva și vor participa cu interes  la activități care le 

stimulează creativitatea, exprimarea scrisă și orală ținând cont de regulile de scriere corectă, își vor 

exersa competențele de exprimare într-o limbă cunoscută, digitale , civice, sensibilizare și exprimare 

culturală. 

Pe  cursul lecției, elevii vor dezbate, pe baza argumentelor, temele, ideile enunţate de ei sau de profesor. 

Aceștia vor investiga activ materialele prezentate, construindu-le astfel înţelesul. Se vor folosi ca 

metode: analiza gramaticală, exercițiul, dezbaterea,  jocul de rol, problematizarea.  

Activitatea 1- Fișă de lucru (O1,O2,O4) 

Completează spațiile punctate cu adjectivele din enunțuri, menționând cazul și funcția sintactică 

Filmele interesante se găsesc pe Netflix……………………………………… 

Editurile i-au dat autorului celebru un premiu………………………………… 

Aprecierile critice ale oamenilor apropiați m-au 

motivat………………………………………………………………………….. 

Observăm proleme dificile în mediu……………………………………………. 
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În enunțurile anterioare, adjectivul este : a. centru       b. adjunct 

 

Notează adjectivele centru din enunțurile de mai jos: 

Colega mea este atentă la explicațiile mele…………… 

Andreea este pricepută la matematică……………. 

Sora mea este alintată ca o pisică……………… 

Elena este răcită de săptămâni……………………. 

Carmen este dornică de aventură………………… 

Alege un adjectiv și menționează-l la gradul comparativ relativ de superioritate. 

Alcătuiește enunțuri : 

Adjectivul „introvertit”la gradul superlativ absolut să aibă funcția sintactică de nume predicativ, caz 

N. 

………………………………………………………………………………… 

Adjectivul „ mic” să aibă funcția sintactică de cct 

…………………………………………………………………………………. 

Adjectivul „rapace” să aibă funcția sintactică de atribut adj., caz N 

…………………………………………………………………………………... 

Adjectivul „atent” să fie np , iar vb copulativ să fie la modul imperativ,  nr sg 

………………………………………………………………………………… 

Menționează partea de vorbire și funcția sintactică a cuvintelor subliniate: 

Valurile spumegânde ale mării denotă agitație. 

………………………………………………………………………………… 

Copacul înverzit anunță venirea primăverii. 

…………………………………………………………………………………... 

Am întâlnit un sărac darnic. 

…………………………………………………………………………………... 

Îmi place să acționez corect în relația cu cei din jur. 

…………………………………………………………………………………  

Activitatea 2-( O1, O2,O6) 

Ascultă! (Un fragment din „Documentar- 145 de ani de la nașterea lui Traian Vuia”)- manual digital/ 

pag. 198 

După vizionarea filmulețului, elevii formulează: 

Idei care conturează mesajul textului; 

Răspunsuri prin care explică relația dintre comunicarea verbală și imagine. 

Prezintă cu ajutorul adjectivelor trei trăsături ale lui Traian Vuia. 

  

Activitatea 3-  (O4,O7)Corectează toate greșelile care apar în e-mailul de mai jos 

Dragele mele prietene, 

vă rog să mă ajutați să îmi găsesc argintii mei teniși pe care iam uitat în sala după sport. 

colega mea de clasă e jmecheră zice că nu știe nimic dar poate k a făcut o glumă, și mii dă 

mâine. Puteți săl întrebați dak știe ceva? știu că se crede mai superioară noua dar nu e bine ce 

face. 
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Vă pup! 

Mimi 

 

  

REFLECŢIA -15 min 

 Activitatea 4- Emoticoanele (O4,O6,O7) 

     
Descoperă emoticonul care nu poate fi redat printr-un adjectiv. 

Scrie câte un adjectiv în limba engleză și unul în limba română pentru fiecare emoticon. 

Menționează un motiv care te îngrijorează  și un motiv care te face fericit raportându-te la tema despre 

care am discutat astăzi  

 Sunt fericit/ă pentru că………………………………………………………….. 

Sunt îngrijorat/ă pentru că………………………………………………………. 

 

Evaluarea formativă 1. Testul de 5 minute 

Alege varianta în care există un adjectiv într- un enunț imperativ.0,25p 

Privesc strada pustie! 

Fii rezonabil! 

Vreau o carte interesantă! 

În versurile „Doamne, fă-i bordei în soare/Într-un colţ de ţară veche,/Nu mai nalt decât o floare/Şi 

îngust cât o ureche.” Adjectivele veche și îngust : 0,25p 

Au funcția sintactică de nume predicativ 

Veche - atribut adjectival/ îngust- nume predicativ 

Ambele au funcția sintactică de atribut adjectival. 

În versul„ Dă-i un fluture blajin”, adjectivul blajin este: 0,25p 

În cazul N, funcția sintactică de atribut adjectival 

În cazul Ac, funcția sintactică de CD 

În cazul Ac, funcția sintactică de atribut adjectival 

În structura „ hârtie chinezească”, adjectivul  nu are grad de comparație. 0,25p 

Adevărat 

Fals 

Asigurarea retenției și a transferului  (O6,O7) 

Recitește sau reascultă poezia „Cântec de adormit Mitzura” de Tudor Arghezi. Cu siguranță descoperi 

expresivitatea limbajului  poetic. Limbajul utilizat de către Arghezi în versurile poeziei „Cântec de 

adormit Mitzura” oferă o expresivitate deosebită lucrării de față. Această expresivitate se manifestă cu 

ajutorul imaginilor artistice, dar și a figurilor de stil care conferă textului un caracter ludic (de joc). 

Astfel, poezia este un text expresiv datorită imaginilor create, a figurilor de stil și a limbajului specific 

lui Arghezi.  
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 Fii și tu creativ și realizează o bandă desenată în care să surprinzi ideile poetice transmise de 

autor. Încearcă să realizezi o imagine pentru fiecare strofă. Evidențiază adjectivele din spațiul dedicat 

textului. 

Compune pentru colegii tăi trei ghicitori care să cuprindă adjective. 
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PLAN DE LECȚIE 

TOMA ELVIRA, COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA, BUCUREȘTI 

Clasa: I  

Domeniul: Dezvoltare personală (DP)  

Unitatea de invățare: „Meserii cunoscute, denumiri” 

Subiectul: „Meseriile ” 

Tipul lecții: Dobândire de noi cunoștințe  

Competențe specifice  -  Dezvoltare personală: 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate. 

3.3. Explorarea unor meserii cunoscute sau preferate. 

Obiectivele operaționale:  

Pe parcursul și la finalul orei, toți elevii vor fi capabili: 

O1: Să recunoască minim 5 meserii pe baza informațiilor acumulate.  

O2: Să identifice obiectele/instrumentele și acțiunile/ comportamentele specifice unor meserii.  

O3: Să reproducă corect prin mimă meseria care îi place cel mai mult. 

O4: Să recunoască meseria preferată și importanța acesteia.  

Strategii didactice:  

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, problematizarea, munca 

independentă și jocul didactic, joc de rol 

Resurse materiale: tabla, manual, calculator, videoproiector, RED, link-uri, platforme  

Forme de organizare: individual, frontală  

Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale 

si evaluare continuă 

Resurse: umane: 21 de elevi  

      temporale: 45 de minute  

      spațiale: sala de clasă  

Bibliografie:  

Programă școlară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa I, clasa II), 

Ministerul Educației Naționale, Bucureși, 2013 

Cristiana Ana-Maria Boca, Daniela Barbu, Dezvoltare personală, Teorie și exerciții, Clasa I, Editura 

CD Press  
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Etapele 

lectiei/ 

Timp alocat 

 

 

Ob.  

Op. 

 

 

Continut științific / Noțiuni 

cheie 

 

Desfășurarea lecției/ 

Activități de învățare 

 

 

Strategia 

didactica 

 

 

Evaluare 

1.Moment  

organizator

ic (1’) 

 

  

 

 

 

Formarea deprinderilor de 

ordine și disciplină  

 

 

 

Practicanta se prezintă elevilor.  

Se asigură condițiile necesare 

desfășurării lecției:  

Pregătirea materialelor 

necesare (fișe de lucru, 

aparatură) 

Așezarea elevilor în bănci.  

 

Metode și 

procedee: 

Conversația 

 

Resurse 

materiale: -  

 

Forme de 

organizare: 

frontală 

 

 

2. Captarea  

atenției (5’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

  

https://wordwall.net/ro/resour

ce/30667980 

 

 

Elevii sunt rugați să fie atenți la 

următorul joculeț. 

 

Pe parcursul joculețului, elevii 

trebuie să rezolve ghicitoarea 

cu atenție. 

Joc realizat în wordwall. 

 

  

După rezolvarea joculețului, 

copiii vor fi felicitați.  

Metode și 

procedee: 

Conversația, 

observația. 

 

Resurse 

materiale: 

RED 

 

Forme de 

organizare: 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală  

3. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

(1’) 

  

 

 

 

 

 

Meseriile 

 

 

 

Dragi elevi, astăzi vom învăța 

despre meserii. 

Metode și 

procedee: 

Conversația 

 

Resurse 

materiale: -  

 

Forme de 

organizare: 

frontală 

 

 

4. Dirijarea 

învățării 

(30’) 

 

 

 

 

 

 

 

Haideți să descoperim 

împreună și alte meserii  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/30667980
https://wordwall.net/ro/resource/30667980
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 3/ Pagina 52 din 

manual  

 

 

Anexa 2 

 

 
 

 

 

 

 

Anexa 4  

 

Propunătoarea va încercui 

meseriile pe parcursul 

răspunsurilor date de elevi.  

 

 
 

 

 

Se vor scrie răspunsurile 

elevilor pe tablă (Elevii vor 

învăța câteva denumiri de 

meserii noi):  

Bijutier 

Proiectant  

Vă rog să deschideți manualul 

la pagina 52.  

 

 

Veti lucra individual timp de 3-

4 minute exercțiul 3  

 

Vom citi împreună cerința, iar 

după aceea vă voi lăsa să 

rezolvați exercițiul.  

 

O să vă rog să încercuiți cu 

diferite culori ca să nu le 

încurcați.  

 

Anexa 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

După rezolvarea exercițiulu, 

vom verifica împreună 

meseriile descoperite (10 

meserii noi).  

 

 

Ce meserii mai stiți voi înafară 

de cele pe care le-am aflat până 

acum?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode și 

procedee: 

Conversația, 

exercițiul, 

observația și 

munca 

independent

ă. 

 

Resurse 

materiale: 

Manualul  

 

Forme de 

organizare: 

frontală, 

individuală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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O4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucătar  

Tâmplar 

Aviator  

Grădinar 

Medic  

Miner  

Veterinar  

Frizer  

 

 

 

 

 

 

- În alegerea unei meserii 

trebuie să ținem cont de ceea 

ce ne place să facem!  

 

 

 

 

R: Ne va face plăcere.  

 

 

 

 

 

- Se spune că: Meseria e 

brățara de aur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom mai face câteva joculețe, 

dar acum vreau să vă spun 

câteva informații despre 

meserii (impotanța acesteia în 

viața naostră).   

  

 

 

Dacă ne vom alege o meserie 

care ne place credeți că o vom 

face din obligație sau ne va face 

plăcere?  

 

Da, așa este. Deci trebuie să 

vedem ce ne place să facem ca 

să putem să ne alegem viitoarea 

meserie.   

 

 

Fiecare dintre noi, copii, avem 

activități pe care le facem cu 

plăcere, ele ne oferă bucurie și 

buna-dispoziție. Aceste 

activități exprimă cel mai bine 

talentul și preferințele noastre 

personale și pot sta la baza 

alegerii unei meserii viitoare. 

 

Se va întreba un copil ce ar vrea 

să se facă când va fi mare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode și 

procedee: 

Conversația, 

observația. 

 

Resurse 

materiale: - 

 

Forme de 

organizare: 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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O1  

O2 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: Voi face meseria care îmi 

place.  

 

R: Muncind, oamenii câștigă 

un trai mai bun. Practicând o 

meserie, câștigăm bani și 

putem să ne cumpărăm 

hăinuțe sau să călătorim.  

 

 

 

 

 

R2: Un colectiv/ Un grup de 

persoane.  

R1: O societate câștigă 

oameni calificați în domeniul 

pe care îl vor urma si ne ajută 

să avem o viață mai bună.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermierii culeg fructe și 

legume care ne fac sănătoși. 

Fără ei ar trebui să mergem la 

doctoral stomatolog să ne 

Pe baza a ceea ce imi va 

răspunde îi voi adresa 

următoarea întrebare: 

Dacă tu vei vrea să te faci (ex: 

polițist) când vei fi mare, iar 

prietenului tău nu îi place 

această meserie și îți spune să 

nu o faci, tu ce vei face?  

Îi asculți sfatul prietenului tău 

de a nu te face această meserie 

sau îi vei mulțumi pentru opinia 

lui, dar vei deveni (ex: polițist) 

așa cum iți place ție?  

 

 

 

Ce credeți că are de câștigat un 

om practicând o meserie?  

 

 

 

 

 

Stiți cumva ce câștigă o 

societate dacă se desfașoară 

anumite activități/meserii? 

Mai întâi, știți ce este o 

societate? 

 

 

 

 

 

 

Toate meseriile sunt importante 

în viața noastră deoarece sunt în 

strânsă legătură unele cu 

celelalte.  

 

Puteți să îmi mai dați voi un 

exemplu?  

De ex: Fără fermierii care culeg 

roadele (fructele și/sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode și 

procedee: 

Conversația, 

observația. 

 

Resurse 

materiale: 

RED 

 

Forme de 

organizare: 

frontală, 

individuală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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repare dințișorii dacă nu 

mâncăm sănătos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orice meserie este 

frumoasă!  

și  

- Fiecare meserie este 

importantă!  

 

 

 

Anexa 5 

PPT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Echipament de protecție 

- De hidrantul de apă și de 

furtun  

- Stingătorul de incendiu  

- Mașinile lor speciale  

 

 

 

- Cătușe  

- Armă și baston  

- Uniformă 

- Insigna de polițist  

- Mașina de poliție  

legumele) noi nu am mai mânca 

fructe/ legume. Dacă nu 

mâncăm fructe riscăm să ne 

apară carii, așa ajungem la 

domnul stgomatolog, care ne 

repară dinții.  

 

Dacă nu ar exista meseria de 

pompier cine ar mai stinge 

focul așa repede? 

Sau fără meseria de polițist ce 

s-ar întâmpla? 

 

Vom trage câteva concluzii:  

 

 

 

 

 

Vreau să fiți atenți la 

următoarea prezentare:  

Pe baza prezentării PPT, elevii 

vor recunoaște obiectele de care 

are novoie fiecare om ca să 

poată practica următoarele 

meserii: 

La finalul prezentării vom avea 

un joculeț să văd cât de atenți 

ați fost la ce v-am prezentat.  

 

 

Pompierul are nevoie de 

următoarele obiecte:  

 

 

 

 

 

 

Polițistul are nevoie de 

următoarele obiecte: 
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- Stația  prin care comunică cu 

ceilalți polițiști 

- Câinele special de poliție  

 

 

 

 

- Aragaz și cuptor  

- Oale  

- Tacâmuri și ustensile de 

bucătărie   

-  Ingrediente/ alimente pentru 

prepararea mâncării  

 

 

 

- Roabă 

- Greblă  

- Lopată  

- Stropitoare  

- Coș cu legume  

- Tractorul  pe care îl folosește 

pentru a ara câmpul. 

 

 

Anexa 6  

 

https://wordwall.net/ro/resour

ce/30683330 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucătarul are nevoie de 

următoarele obiecte: 

 

 

 

 

 

 

 

Fermierul are nevoie de 

următoarele obiecte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce s-a prezentat ppt-ul, se 

va proiecta un joculeț cu 

informațiile pe care le-au văzut 

in prezentarea PowerPoint. 

Joc realizat în wordwall. 

 

5. 

Obținerea 

performanț

ei (10’) 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi copii, noi astăzi am 

învățat foarte multe meserii și 

importanța lor. Vă propun un 

joculeț care se numește: Când 

o sa fiu mare vreau să fiu o/un  

 

Vă voi explica cum se joacă: O 

persoana vine în față și face un 

lucru pe care l-ar face în 

meseria pe care ar vrea să o 

Metode și 

procedee: 

Explicația, 

joc de rol, 

observarea, 

problematiz

area. 

 

Resurse 

materiale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală, 

aplauze  

https://wordwall.net/ro/resource/30683330
https://wordwall.net/ro/resource/30683330
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Când o să fiu mare vreau să fiu 

o …… (mimez meseria de 

învațătoare)  

aibă când va fi mare. Dar am o 

regula foarte importantă: NU 

AVEM VOIE SĂ VORBIM, 

TREBUIE SĂ MIMĂM.  

Cine ridică primul mâna și 

răspunde corect va veni în locul 

persoanei și va mima și el/ea.  

 

Propunătoarea va face o 

demonstrație: 

 

 

Copilul care răspunde corect va 

veni în față și va mima și el la 

rândul lui.  

 

Colectivul 

de elevi   

 

Forme de 

organizare: 

frontală, 

individuală. 

6. 

Încheierea 

lecției (1’) 

   

 

 

 

Se fac aprecieri verbale asupra 

desfășurării lecției. Elevii vor 

primi câte o bulinuță pentru 

participarea activă la oră. 

 

Metode și 

procedee: 

Conversația 

 

Resurse 

materiale: 

Bulinuțe    

 

Forme de 

organizare: 

frontală, 

individuală. 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

 prof.înv. primar Fotin Alina 

 Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Focșani 

CLASA:  a II -a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare  

UNITATEA TEMATICĂ: Bun venit, primăvară ! 

UNITATEA DE INVATARE: Bun venit, primăvară !  

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română 

      Dezvoltare personală 

      Arte vizuale și abilități practice 

SUBIECTUL LECŢIEI: Textul narativ – „Cuibul de păsărele” după Cezar Petrescu   

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE: dobândire de noi cunoștințe   

 

 

 Comunicare în limba română  

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text studiat;  

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;  

3.2.  Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut.  

Dezvoltare personală 

 2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate.  

 Arte vizuale și abilități practice  

2.3. Realizarea de obiecte/construcții folosind materiale ușor accesibile de prelucrat și tehnici accesibile. 

 

 

 O1 – să citească corect, coerent, fluent și expresiv, în ritm propriu textul literar, cu adaptarea intonației 

impusă de semnele de puctuație; 

 O2 – să identifice titlul și autorul textului, numărul alineatelor și al fragmentelor;  

 O3 – să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunțuri proprii; 

 O4 – să formuleze întrebări și răspunsuri vizând conținutul textului;      

 O5 – să își exprime opiniile în legătură cu faptele și întâmplările din text;    

 O6 – să identifice emoțiile și trăirile copiilor din text;  

 O7 – să transpună printr-un desen o secvență din text;  

 

 

Metode, procedee, tehnici: observația, conversația euristică, exercițiul, lectura explicativă, jocul didactic, 

problematizarea; 

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, sistem audio, manualul de Comunicare în limba română, 

caietul de clasă, fișă de lucru, imagini, creioane colorate, markere, ustensile de scris, cuibul de păsărele cu ouă 

albastre, ouă de ciocolată;  

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;  

 

 

Umane: 27 elevi; 

Spațiale: sala de clasă; 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 
 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

RESURSE:  
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Temporale: 50 min 

 

 

Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin ordinul ministrului, nr. 

3418/19.03.2013, București, 2013;  

Angelica Hobjilă, Elemente de didactică a activităților de educare a limbajului, Editura Institutul European, 

Iași, 2012;  

Angelica Hobjilă, Comunicare, discurs, teatru – Delimitări teoretice și deschideri aplicative, Editura 

Institutul European, Iași, 2014 

Breben Silvia, Fulga Mihaela, Elena Gongea, Ruiu Georgeta, „Metode interactive de grup- 600 

metode și 200 aplicații practice pentru învățământul primar”, Editura Arves, 2002.  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=97  

Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu (livresq.com)  

https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw&ab_channel=TraLaLa-

Cantecesideseneanimatepentrucopii  

https://www.youtube.com/watch?v=gw-klvOiTHA&ab_channel=Muzicasisuneterelaxante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=97
https://view.livresq.com/view/6021eebf01f06b000785d0c7/
https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
https://www.youtube.com/watch?v=gw-klvOiTHA&ab_channel=Muzicasisuneterelaxante
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

O
b

ie
c
ti

v
e
 

o
p

e
ra

ți
o

n
a

le
  

 

 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV  

STRATEGIA DIDACTICĂ  

EVALUARE  METODE, 

PROCEDEE, 

TEHNICI 

MIJOACE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

FORME DE 

ORGANIZARE 

 

1.Moment 

organizatoric 

1 min 

 Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de Comunicare în 

limba română, aerisirea sălii de clasă, amenajarea spaţiului de 

desfăşurare a activităţii, pregătirea materialului didactic. 

    

 

2.Reactuali-

zarea 

cunoștințelor 

5 min 

 

 

 

 

 

Verificarea calitativă și cantitativă a temei pentru acasă.  

Copii, ce am studiat ultima oră de Comunicare în limba 

română? 

 Ce texte am studiat în unitatea de învățare care tocmai am 

terminat-o?  

Ce personaje v-au plăcut cel mai mult ? De ce ?  

Ce ortograme am învățat? Haideți să ne reamintim cum se scriu.  

 

Conversația 

 

 

Exercițiul 

  

 

Frontal 

 

 

Capacitatea elevilor 

de a răspunde corect 

la întrebările adre-

sate.  

 

3.Captarea 

atenției 

3 min 

 Se captează atenția elevilor cu un cuib de păsărele în care se află 

patru ouă albastre.  

Se discută despre cât de măiastre sunt păsările ce construiesc 

cuibuiri foarte rezistente.  

Ce fel de ouă sunt? Ce pasăre face ouă albaste?  

Recunoaște-ți cântecul păsării? 

https://www.youtube.com/watch?v=gw-

klvOiTHA&ab_channel=Muzicasisuneterelaxante – 

 

 

 cântecul mierlei audio; 

 

 

Conversația 

 

Observația 

Cuibul de 

păsărele cu 

ouă albastre 

Laptop  

Sistem 

audio 

Cântecul 

mierlei 

audio 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

4. Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

 Copii, astăzi la ora de Comunicare în limba română, vom studia 

textul „Cuibul de păsărele” după Cezar Petrescu. Vom citi 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gw-klvOiTHA&ab_channel=Muzicasisuneterelaxante
https://www.youtube.com/watch?v=gw-klvOiTHA&ab_channel=Muzicasisuneterelaxante
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obiectivelor 

operaționale 

1 min 

textul, vom descoperi cuvintele noi, vom răspunde la întrebări și 

vom rezolva exerciții pe baza textului.  

Se notează la tablă data și titlul lecției, în timp ce elevii notează 

în caiete.  

 

 

Caietul de 

clasă  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea 

învățării 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1  

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O4 

O5 

 

Se rulează un scurt material video despre autorul Cezar Petrescu. 

Se notează în caiete informații despre autorul Cezar Petrescu.  

 
 Se deschid manualele și se face citirea model a textului  

La monitor se afișează pagina din manual cu textul ce urmează 

a fi studiat. https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=97 (Anexa 

2) 

Se face citirea textului de către elevi cu ajutorul jocului „Ștafeta”.  

Se notează cuvintele de la vocabular și se alcătuiesc propoziții 

cu aceste cuvinte.  

 

 

 

 

Se face recitirea textului pe roluri.  

Copii, câte alineate are textul? Dar fragmente? 

Cu ajutorul  unui material PPT, elevii vor audia textul din manual 

și vor lucra diverse exerciții  pe baza acestuia: 

alegerea variantelor corecte de răspuns; 

completarea unui text lacunar; 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

 

Exercițiul 

 

Jocul didactic 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Material PPT 

 

 

Caietul de 

clasă  

 

 

 

 

 

Manual  

 

Videoproiec

tor 

 

 

 

Caietul de 

clasă 

 

Manual 

  

 

Fișă de 

lucru  

 

 

Individual 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

  

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

Capacitatea elevilor 

de a citi corect și 

fluent, respectând 

semenele de punctu-

ație.  

 

 

Capacitatea elevilor 

de a alcătui pro-

poziții folosind cu-

vintele de la vocabu-

lar. 

Capacitatea elevilor 

de a alcătui/răspun-

de la întrebări pe 

baza textului. 

Capacitatea elevilor 

de a-și exprima opi-

nia despre informații 

extrase din text. 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=97
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=97
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completarea cu semnele de punctuație potrivite; 

punerea în corespondență a cuvintelor cu sens asemănător/ opus. 

 

 

6.Fixarea 

cunoștințelor 

 

5 min 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O6 

 

 

Copii, ce text am studiat astăzi la ora de Comunicare în limba 

română? 

Cine este autorul textului „Cuibul de păsărele”? 

Ce informații ați reținut despre autor?  

Ce emoții au trăit băieții când au văzut cuibul de păsărele ?  

La ce disciplină am vorbit despre emoții? Care sunt acestea?  

Se lucrează la laptop exercițiul „Completează și reține!”  Cuibul 

de păsărele, după Cezar Petrescu (livresq.com)  

( Anexa Nr. 1 ). 

 

 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

laptop 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Frontal 

Capacitatea elevilor 

de a identifica locul, 

timpul și personajele 

textului, cât și 

autorul. 

Capacitatea elevilor 

de a identifica 

emoțiile transmise 

de text.  

 

7. Obținerea 

performanței 

 

9 min 

 

O7 

Pe caiete, elevii vor transpune printr-un desen secvența care i-a 

impresionat cel mai mult din textul „Cuibul de păsărele” după 

Cezar Petrescu. 

 

 

 

 

În timp ce elevii desenează pe fundal se va audia cântecelul 

„Primăvara”. https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-

WrWFgw&ab_channel=TraLaLa-

Cantecesideseneanimatepentrucopii  

 

Conversația 

Problemati-

zarea 

Caietul de 

clasă 

Creioane 

colorate 

Sistem 

audio 

 

 

 

Individual 

 

Capacitatea elevilor 

de a realiza un desen 

reprezentativ unei 

scene din text.  

8. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

1 min 

 Se fac aprecieri verbale colective și individuale;  

Se acordă calificative; 

Se recompensează elevii cu un ou de ciocolată.  

Temă: exercițiul „Răspund” de la pagina 97 din manual; 

 

Conversația 

 

Ouă de 

ciocolată 

 

Frontală 

Aprecieri verbale 

colective și indivi-

duale.  

 

 

 

https://view.livresq.com/view/6021eebf01f06b000785d0c7/
https://view.livresq.com/view/6021eebf01f06b000785d0c7/
https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
https://www.youtube.com/watch?v=1BpE-WrWFgw&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
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Anexa Nr. 1 

 

 Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu 

(livresq.com) 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar Rotaru Cristina, 

                                                                                     Șc. Gimn. „Tudor Vladimirescu” Pitești 

 

 

CLASA: a IV-a 

ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare  

DISCIPLINA: Limba și literatura română  

SUBIECTUL LECTIEI:   Părțile de vorbire 

TIPUL LECTIEI: Recapitulare şi sistematizare 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  

DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică  

 

COMPETENTE SPECIFICE VIZATE:   

 Limba și literatura română  

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate  

3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit  

 

Matematică  

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea de probleme cu 

fracții 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

C1-Definirea părților de vorbire;  

C2-Identificarea părților de vorbire;  

C3-Analizarea părților de vorbire; 

C4-Alcătuirea de enunțuri ;  

C5-Efectuarea problemelor propuse; 

 

STRATEGIA DIDACTICA:   

a)metode si procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, „ explozia stelară”, ciorchinele, joc ȋn 

Wordwall 

b)mijloace de invatamant: planşe–exerciţii, videoproiector,  fişe de lucru  

c)forme de organizare: frontal, individual și grupe  

Durata: 50 minute 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

CD CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 

 

I. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

  Cadrul didactic se asigură de existenţa materialelor de 

lucru pe mesele elevilor şi a materialelor de lucru .  

 

Conversația 

  

Frontală 

 

II. VERIFICAREA 

TEMEI  

 

 Se verifică tema din punct de vedere calitativ și 

cantitativ. 

În timp ce elevii citesc, verific tema sub aspect 

cantitativ. La sfârşitul secvenţei voi face aprecieri şi 

recomandări în legătură cu scrisul, cu aşezarea în 

pagină. 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

  

 

Frontală 

Observarea 

sistematică 

 

III. CAPTAREA ȘI 

ORIENTAREA 

ATENŢIEI 

 

 

 

 

C2 

 

Se completează la tablă ciorchinele, cu orice le vine ȋn 

minte când se gândesc la „cuvânt” 

 

https://wordwall.net/ro/resource/8797835/parti-de-

vorbire 

Conversația 

 

Explicația 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Individuală 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 

 

IV.ANUNŢAREA 

TEMEI  

 

 

 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

,,Astăzi, vom recapitula părţile de vorbire despre care 

am discutat până acum la orele de limba română.Veţi 

avea de rezolvat exerciţii, dar ne vom şi juca  după 

cum v-am și zis zilele din urmă”. 

Se scrie în caiete data şi titlul lecţiei. 

După descoperirea cuvintelor cu ajutorul metodei 

Explozia stelară, vom redescoperi pe planşa toate 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

  

 

 

 

Frontală 

 

 

Observarea 

sistematică 
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partile de vorbire și tot ceea ce am învățat despre 

acestea. 

 

 

 

V. DIRIJAREA         

INVĂȚĂRII  

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

  

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C4  

 

 

 

 

 

Prezint elevilor o planşă didactică. 

Solicit elevi care să răspundă la întrebările: 

CARE este partea de vorbire care denumeste fiinţe, 

lucruri, fenomene ale naturii? 

CINE se acordă în gen şi număr cu substantivul pe 

care îl determină? 

CE parte de vorbire arata actiuni? 

CÂND vorbim despre singular și plural ne referim 

la... ? 

CUM se numeste partea de vorbire care tine loc de  

substantiv?            Care? 

 

                                                   

 Cine?                                                 Cum? 

 

 

 

         Când?                               Ce?                                    

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Părţile de 

vorbire 
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C2 

C3 

 

 

 

 

 

După verificarea noțiunilor teoretice dobândite în 

orele precedente, se dă textul:  

Trăia odată un ceasornicar batrân.Intr-o zi el se 

plimba printr-o pădure mare de la marginea 

oraşului. Dânsul văzu un ceas vechi la rădăcina unui 

stejar tânar. Ceasul avea două limbi aurite şi 

douăsprezece cifre din pietre 

preţioase.Ceasornicarul era uimit pentru că nu mai 

văzuse niciodată un asemenea ceas.Il luă acasă și îl 

readuse la viață. 

  Cerinţe pentru fiecare grupă de elevi: 

ECHIPA SCRIITORILOR  

-  inteligenţa lingvistică -verbală 

1.Identificaţi trei substantive,trei verbe,trei adjective 

şi toate pronumele din text. 

2.Realizează acordul adjectivului din paranteză  cu 

substantivul pe care îl însoţeşte: 

Florile (coloraţi ) au răsărit.. 

Păsările( călători ) se văd pe cerul (senină). 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilețele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

C5 

 

 

ECHIPA   MATEMATICIENILOR - inteligenţa 

logico- matematică 

1.Diana a identificat într-un text 21 pronume 

personale,de 7 ori mai multe substantive, adjective 

de 3 ori mai puţine ca substantivele şi verbe cu 15 

mai multe decât substantivele.Câte părţi de vorbire a 

identificat Diana în text? 

 

2.In text sunt subliniate 3 părți de vorbire din 5. 

Reprezintă prin desene şi scrie fracţia 

corespunzătoare. 

 

 

ECHIPA  PICTORILOR  

- inteligenţa vizual -spaţială 

1.Realizați un  tabel cu părţile de vorbire  subliniate 

în text 

Subst adj pron verb 
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ECHIPA   ACTORILOR  

– inteligenţa corporal – kinestezică 

 

1.Realizați un scurt dialog între ceas și ceasornicar. 

 

VI. EVALUARE 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare grupa va prezenta planșa lucrată. 

Câţiva elevi vor primi bileţele cu rolul în aprecierea 

activităţii colegilor(inteligenţă interpersonală) 

Apreciez la colegii mei că...... 

Le recomand...... 

Mie mi-a placut..... 

Voi împărți elevilor o fișă de lucru. 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

exercițiul 

Bilețele 

 

 

 

Fișă de lucru 

Frontală  

 

 

 

 

 

Individuală 

 

Aprecieri 

verbale 

 

VII. ÎNCHEIEREA  

 

  

Activitatea se încheie cu câteva sfaturi în ceea ce 

priveşte recapitularea parților de vorbire. 

     Se anunţă tema pentru acasă. Se dau câteva 

indicaţii privitoare la rezolvarea temei de casă.  

     Se fac aprecieri globale şi individuale în legătură 

cu  participarea elevilor la activitate. 

   Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

  

Conversaţia  

Explicația 
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Proiect didactic 

RUSU DOINA DANIELA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ LUNGANI 

 

Școala: 

Data:  

Profesor: 

Clasa: a XI -a  

Obiectul: Limba şi literatura română 

Subiectul lecţiei: Textul epic (romanul) - Maitreyi 

Tipul lecţiei: Consolidare, sistematizare a cunostintelor 

Competente specifice: 

manifestarea interesului pentru mesajul ascultat și pentru partenerii de discuție; 

realizarea înlănțuirii clară și corectă a ideilor; 

deosebirea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul cerințelor anunțate; 

identificarea modurilor de expunere într-un text literar și a procedeelor de expresivitate; 

captarea, menținerea atenției interlocutorului prin modul de prezentare. 

Competențe derivate: 

Pe parcursul și la sfârșitul orei, se urmărește ca elevii să fie capabili de: 

1. definirea textului epic și a  caracteristicilor acestui tip de text ; 

2. explicarea semnificației titlului și a temei; 

3. identificarea momentelor importante din romanul studiat ; 

4. descrierea unor personaje; 

5. prezentarea unor date despre scriitorul Mircea Eliade ;; 

6. exprimarea  părerii personale în legătură cu romanul studiat. 

                                                                                    

                                                                                              STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: 

- conversaţia euristică, explicaţia, argumentarea, gândirea activă, observația, ciorchinele, jocul . 

 

Forme de organizare: 

- activitatea frontală, activitatea individuală 

 

Materiale şi mijloace tehnice de învăţare: 

- fişe , laptop, internet, caiete, cărți 

 

Resurse: 

- capacităţile normale de învăţare ale elevilor; 

- cunoştinţele însuşite anterior de ei despre textul epic.  

Timp: 50 de minute 
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Bibliografie: 

1. Programa şcolara limba si literatura romană ,  

2. Ilie Emanuela, Didactica literaturii române, Ed. Polirom, Iaşi, 2008; 

3. Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Polirom, Iaşi 1999; 

 

 

Scenariu didactic  

 

Nr. 

crt. 

Secvenţele 

lecţiei 

 

Demersul didactic 

Elemente de strategie didactică Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Materiale Forme de 

organizare 

 

 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

2’ 

 

Asigurarea condiţiilor optime în 

vederea desfăşurării lecţiei: 

-notarea absenţelor 

Se pregătesc pentru 

oră. 

Conversaţia Clasa Frontal  

 

 

 

2. 

 

Captarea 

atenţiei 

5’ 

Profesorul va pune elevilor să asculte 

un scurt fragment, în care vorbește 

scriitorul Mircea Eliade. 

Elevii ascultă 

fragmentul  

 Internet, 

laptop 

Individual   

 

 

3. 

 

Anunţarea 

subiectului şi 

a 

obiectivelor 

1’ 

 

 Elevii sunt anunţaţi că în această oră 

își vor fixa, consolida cunoștințele 

despre romanul Maitreyi printr-un joc. 

Sunt prezentate obiectivele, se scrie 

titlul lecției pe tablă. 

 

Elevii ascultă, apoi 

scriu pe caiete data şi 

titlul lecţiei 

Conversatia 

 

Tabla 

Caietul  

Individual   

   .   I  
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4. Dirijarea 

învăţării 

30’ 

 

 

Profesorul împarte fiecărui elev câte o 

fișă (conține întrebări legate de ceea ce 

s-a predat în orele anterioare despre 

romanul Maitreyi ). 

Li se explică elevilor în ce constă noul 

joc( un elev adresează unui coleg 

prima întrebare de pe fisă. Acesta, 

după ce a răspuns corect, își va alege 

alt coleg și-i va adresa următoarea 

întrebare de pe fișă, și tot așa. 

Li se mai spune elevilor că în acest joc 

trebuie incluși toți elevii. Elevul care 

nu a știut să răspundă corect la 

întrebarea primită, va fi eliminat din 

joc, iar elevii rămași în joc pană la 

final vor fi notați.  

Profesorul va interveni în această 

etapă a lecției, dacă va fi nevoie. 

 

Elevii vor adresa 

întrebările,vor 

răspunde 

Conversaţia 

  Observaţia 

Argumentarea 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia 

  Observaţia 

Argumentarea 

Explicaţia 

Fisa   

 

 

 

 

 

 

Fișă 

  Individual 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

5 Realizarea 

feed-back-

ului 

5’ 

Se realizează prin completarea unui 

ciorchine , pe baza a ceea ce au 

răspuns elevii antrenați în joc. 

Elevii rezolvă 

cerințele date. 

Conversaţia Caietele 

Fișă 

Individual 

 

Aprecieri 

verbale 

6. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

2’ 

Profesorul anunţă tema pentru ora 

viitoare. 

Elevii  îşi notează  în 

caiete tema primită. 

Conversaţia Caiete Individual 
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                                                                                    FIȘĂ ROMANUL ,, MAITREYI.. 

Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? 

Cine este autorul romanului Maitreyi? 

Prezentați câteva date despre activitatea scriitorului Mircea Eliade! 

Care sunt cele mai cunoscute romane ale lui Eliade? 

În ce an a fost publicat romanul Maitreyi? 

Ce fel de roman este Maitreyi?Argumentati! 

Care este tema romanului? 

Ce semnifică titlul romanului? 

Ce este textul epic? 

Care sunt caracteristicile ce se întalnesc într-un text epic? 

Care sunt modurile de expunere pe care le-ati identificat în romanul  studiat? 

Ce fel de  narator există în opera studiată?? 

Unde se petrece acțiunea din romanul Maitreyi? 

Cand are loc acțiunea din textul studiat? 

Care sunt personajele importante din roman? 

Cine era Allan? 

Prin intermediul cărui personaj o cunoaște Allan pe Maitreyi? 

Cine era Narendra Sen? Ce meserie avea? 

Cum a ajuns Allan să locuiască în casa inginerului Narendra Sen? Din ce motiv? 

Ce impresie i-a făcut Maitreyi lui Allan când s-au văzut prima dată? Cum a considerat-o? 

Ce relație exista între Allan și familia fetei? Ce își doreau părinții ei în ceea ce-l privea pe Allan? 

Unde îsi petrecea majoritatea timpului Allan cu Maitreyi? Ce făceau? 

Care sunt cele 3 mari iubiri ale Maitreyiei? 

Prin ce era lumea Indiei fascinantă? ( prezentati cateva obiceiuri). 

Cum erau văzuți europenii? Dar asiaticii? 

După o perioadă de timp petrecută in compania fetei, ce sentimente îl incearcă pe Allan? 

Cum o vede acuma? Ce părere are despre ea?Ce il atragea la ea? 

Ce vrea să facă Allan pentru a se căsători cu Maitreyi? De ce este în stare? 
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Înainte să i se dăruiască lui Allan, ce face Maitreyi? 

Unde are loc logodna? 

Ce fel de unire este aceea? Care este motivul pentru care a ținut să realizeze acea logodnă? 

Ce i-a dăruit fata lui Allan? Ce simboliza darul oferit? 

Cine era Chabu? (o succintă descriere) 

Ce rol a avut ea în povestea de dragoste a celor doi tineri? 

De ce nu au fost părinții fetei de acord cu relația celor doi tineri? 

Ce se întâmplă cu Maitreyi după descoperirea relației ? Ce măsuri au luat părinții ei? 

Ce conținea scrisoarea lui Narendra Sen pentru Allan? 

Se ține tânărul de promisiune? 

Unde pleacă Allan pentru o perioadă de timp? Care este motivul plecării în munți? 

Cate conficte exista in acest roman?  

Prezentati conflictul exterior. 

Prezentati conflictul interior. 

Pe cine cunoaște Allan  în Munții Himalaya? 

De ce are o relație de -o noapte cu Jenia Issac? 

Ce află Allan despre Maitreyi? De ce s-a sacrificat fata? 

Ce fel de final avem? Ce te-a impresinat la acest roman? 

Dăcă ai putea schimba finalul, cum l-ai vedea? 

Cine a fost Maitreyi Devi?  

Cum se numeste romanul scris de ea? 

In ce an a fost publicat?Care este motivul scrierii acestui roman? 

După câți ani se întâlnește Mircea Eliade cu Maitreyi Devi? 

Unde are loc întâlnirea? 

Ce este iubirea pentru voi? 
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PROIECT DE LECȚIE : SIMBOL CHIMIC 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Energetic ,,Dragomir Hurmuzescu’’ Deva 

Profesor de chimie: HOMPOT MONIKA 

Data: 29.11.2021(conform planificării calendaristice) 

Clasa : a-VII-a  

Disciplina: Chimie (Programa Școlară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  Naționale cu nr.  

nr. 3393 / 28.02.2017) 

 

Unitatea de învăţare: III Atomul 

Titlul lecţiei: Simbol chimic 

 

Tipul de lecţie: Lecţie de predare-învățare a cunoștințelor 

Competențe generale 

Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers investigative; 

Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice chimie. 

 

Competenţe specifice 

Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele; 

Identificarea informațiior și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte variate. 

 



 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

739 
 

DEMERS DIDACTIC 

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE MODALITĂŢI 

DE EVALUARE Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

Forme de 

organizare 

Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Moment 

Organizatoric 

( 2 min ) 

Se verifică prezenţa elevilor şi se 

stabileşte atmosfera necesară 

desfăşurării activităţii didactice 

Se pregătesc 

pentru lecţie 

Frontală Conversaţie   

Captarea atenţiei 

şi motivarea 

elevilor 

( 5 min ) 

Se prezintă tabelul periodic al 

elementelor chimice și se întreabă 

dacă știu ce înseamnă literele și 

grupurile de litere din tabel; 

Se prezintă filmulețul de prezentare al 

elementelor chimice de pe link-ul 

https://www.youtube.com/watch?v=

VgVQKCcfwnU 

 

Sunt atenti la 

explicatiile 

profesorului  

și participă 

activ la lecţie 

 

Frontală Conversaţia 

 

Explicatia 

Videoproiector 

PC/tablă 

inteligentă 

 

Desfăşurarea 

activităţii 

( 30 min ) 

Se scrie titlul lecției pe tablă : 

Simbolul chimic ; 

Se definește simbolul chimic pe baza 

a două exemple(o literă sau un grup 

de litere) ; 

Se scriu 4 exemple de simboluri ce 

corespund celor 4 tipuri de denumiri ; 

Se discută cu elevii legătura dintre 

notația prescurtată și denumirea 

simbolurilor ; 

 

 

 

Sunt atenţi la 

explicaţii 

şi răspund la 

întrebări 

Individuală 

 

Frontală 

Descoperire 

dirijată 

Problemati-

zarea 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul. 

 

Tabelul 

periodic al 

elementelor 

chimice 

 

Tabla 

La sfârşitul orei 

se notează elevii 

care au avut 

contribuţii pe 

parcursul 

desfăşurării orei 

de curs. 

https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU
https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU
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Se clasifică simbolurile chimice ; 

Li se cere elevilor să caute și ei 

exemple pentru fiecare tip de simbol, 

utilizînd tabelul periodic. 

Se prezintă semnificația simbolurilor 

chimice cu exemplificare. 

Se rezolvă un exercițiu de 

recunoaștere a simbolului chimic și 

prezentarea semnificației.  

Fixarea 

cunoștințelor 

( 10 min )  

 

Se rezolvă mai multe exerciții cu 

recunoașterea și denumirea 

simbolurilor chimice și a 

semnificației acestora. 

(se lansează un exercițiu de 

provocare, care include deprinderi de 

căutare a unor elemente în tabelul 

periodic, care trebuie să îndeplinească 

simultan anumite condiții și care va fi 

notat pentru elevii care reușesc să îl 

resolve) 

Elevii 

rezolvă 

exercițiile 

individual și 

la tablă 

Individuală 

 

Frontală 

Descoperire 

dirijată 

Problemati-

zarea 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul. 

 

Tabelul 

periodic al 

elementelor 

chimice 

 

Tabla 

Se notează elevii 

care rezolvă 

“provocarea” 

Tema pentru 

acasă 

(3 min) 

Se acordă tema pentru acasă și se 

discută. 

Elevii își 

notează tema 

Individuală  Problemati-

zarea 

Exerciţiul 

Tabelul 

periodic al 

elementelor 

chimice 

 

Se verifică teme 

în următoarea oră 

de curs 
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Exemple de exerciții : 

Stabiliți corespondența dintre coloana A și B cu ajutorul unor săgeți! 

                    A                                                       B 

 Aluminiu                                                         Ca 

Oxigen                                                              He 

Sodiu                                                                 N 

Magneziu                                                          K 

Sulf                                                                   Al 

Clor                                                                   O 

Azot                                                                  Na 

Heliu                                                                Mg 

Calciu                                                               Cl 

Potasiu                                                              S 

 

Completați spațiile libere : 

Trei atomi de bor : 3B 

…………………. : 5Cu 

………………….. : 3Hg 

Șapte atomi de hidrogen : ……….. 

 

Combinați literele din cele două căsuțe și creați simboluri chimice, apoi denumiți-le ! 

ex : C = carbon 

       Ca = calciu 

       No = nobeliu 

 

Căutați simbolurile chimice – apoi denumiți-le, din enunțul de mai jos, păstrând sensul de la stânga la dreapta ! 

C, N a,e,i,o,u,r 
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,,Este cer senin.’’ 

ex: Es = einsteiniu 

      S = sulf 

      Te = telur 

Folosind tabelul periodic al elementelor chimice, găsiți 4 simboluri chimice, ale căror elemente, să îndeplinească următoarele condiții: 

Denumirea elementului să înceapă cu prima literă din alfabet; 

Unul din elemente să fie gaz, iar 3 să fie solide; 

Unul să fie incolor, unul colorat și două să fie alb-argintii. 

Justificați răspunsul! 

Ex: Au(aur) – A prima literă din alfabet, colorat(galben), solid 

 

Tema pentru acasă: ex.1/pag.53 – manual de chimie, ed. Intuitext, 2019 
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                                                     Projet didactique 

Prof.dr. Purcărescu Oana-Angela 

Colegiul Naţional Pedagogic “Stefan Velovan”, Craiova  

 

Objet d’enseignement : Langue Française 

Classe : XIIe  

Professeur : Purcǎrescu Oana-Angela 

École : Collège National Pédagogique ‘Stefan Velovan’ 

Date :  

Sujet de la leçon : Le passif 

Type de la leçon : Leçon d’acquisition de nouvelles connaissances (grammaire) 

But de la leçon : 

- formation d’habiletés et d’habitudes d’emploi de la structure nouvelle 

- faire comprendre la richesse de la langue française 

Compétences cadre : le développement de la capacité de réception du message oral, écrit, le 

développement de la capacité d’expression orale et écrite 

Compétences spécifiques : 

- le complètement des formulaires 

la rédaction des textes fonctionnels simples 

Compétences dérivées :  

employer correctement le passif  

utiliser correctement dans le complètement des messages les structures requises 

traduire correctement en roumain des phrases 

connaître et utiliser correctement le lexique étudié    

   Analyse des valeurs et des attitudes : 

-  le développement de la capacité de compréhension 

-  le développement de l’esprit d’observation 

Suggestions méthodologiques : 

    Stratégies didactiques : 

- le travail en vue de la réalisation du devoir 

- conversation d’orientation 

- conversation classique 

- complètement des fiches  

- ressources : -matérielles : le manuel scolaire – Le Nouvel édito B2 (L1, Didier, 2016) 

- humaines : 25 élèves 

- temporelles : 50 minutes 

  Contenu de la classe : 

- contrôle et correction du devoir 

- la conversation d’orientation, l’annonce du but de la leçon 

- la schématisation des connaissances nouvelles  

- la résolution des exercices du manuel 

- le complètement des fiches avec des exercices visant la fixation de la performance 

 Activités individuelles : 

- complètement des fiches de travail 

    Activités en groupes : 

- la conversation 

- les exercices écrits (du manuel et des fiches de travail) 

    Évaluation : 

- observation systématique 
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ACTIVITÉ 1  

Compétences dérivées : connaître et utiliser correctement le lexique étudié  

Méthodes : la conversation  

Ressources matérielles : les cahiers des élèves  

Temps :  5 minutes  

Formes d’organisation : frontale  

Description de l’activité : Le professeur entre en classe, salue, engage une petite conversation pour 

mettre en train la classe, enregistre les absences. Le professeur nomme deux ou trois élèves à lire leur 

devoir et corrige les erreurs éventuelles. L’annonce des objectifs qu’on vise à atteindre : l’acquisition 

des connaissances nouvelles et le complètement des exercices et des fiches de travail. Le professeur 

attire l’attention des élèves sur l’importance de connaître et employer correctement le vocabulaire 

relatif au mass média. Le professeur annonce et écrit au tableau noir le titre de la leçon.  

 

ACTIVITÉ 2  

Compétences dérivées : employer correctement le passif, utiliser correctement dans le complètement 

des messages les temps verbaux et les structures étudiés, traduire correctement en français des phrases  

Méthodes : l’explication, le complètement des fiches avec des exercices visant la fixation de la 

performance.   

Ressources matérielles : les cahiers des élèves, le tableau noir, la craie colorée, les fiches de travail.  

 Temps : 40 minutes  

Formes d’organisation : frontale, par groupes  

Description de l’activité : Le professeur explique aux élevés la formation des propositions à la voix 

passive, énumère les structures employées, les modes employés, en donnant des exemples. Puis, le 

professeur demande aux élèves de résoudre les exercices 2,3 page 16, dans leur manuel. Ensuite, le 

professeur distribue aux élèves des fiches de travail que les élèves doivent compléter. Les élèves 

regardent attentivement les fiches de travail et puis ils les complètent.  

 

ACTIVITÉ 3  

Compétences dérivées : employer correctement le passif, utiliser correctement dans le complètement 

des messages les structures requises, traduire correctement en roumain des phrases.  

Méthodes : l’explication, la conversation   

Ressources matérielles : les fiches de travail complétées, les cahiers des élèves.  

Temps : 5 minutes  

Formes d’organisation : frontale  

Description de l’activité : Le professeur demande aux élèves de lire leurs réponses et de corriger les 

erreurs éventuelles. Le professeur indique le devoir pour la prochaine fois.   
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LESSON PLAN – MOTHER ̕  S DAY 

                                                                                                    Popa Ana-Maria 

                                                                                                    Clubul Copiilor Topoloveni 

 

DATE: March 8th 

SCHOOL: Clubul Copiilor Topoloveni 

TEACHER: Ana-Maria Popa 

GROUP: 8-10 YEARS OLD 

GROUP SIZE:   14 pupils 

LEVEL, HOURS/WEEK: Beginners, 2h/week 

LESSON TOPIC: Mother’s Day 

TEACHING AIDS: worksheets, live worksheet - Mother’s Day Matching 

(https://www.liveworksheets.com/mt2205120vi ), Youtube song ”Happy Mother’s Day” 

(https://www.youtube.com/watch?v=MYqFPa1mrXo) 

TIME ALLOWED: 50 min 

 

  LESSON OBJECTIVES 

By the end of the class the pupils will be able to: 

Speak about and describe their mothers; 

Draw a Mother’s Day card; 

Sing along the song “Happy Mother’s Day!”. 

 

 

STAGE 

                

TIME 

TEACHER’S AND PUPILS’ 

ACTIVITY 

 

INTERRACTION SKILLS COMMENTS 

1 

 

     1 min 

Teacher greets the pupils and 

checks to see who is absent. The 

pupils greet the teacher. 

T -> P 

P -> T 

S Warm up 

2 

 

 

       

 

 

  2 min 

Teacher asks the pupils to 

follow her commands: “Stand 

up!”, “Sit down!”, “Clap your 

hands!”, “Jump!”, “Wave!”, 

“Touch your nose/ear/leg!”. The 

pupils follow the commands. 

 

T -> P 

 

L 

 

Warm up 

3 

        

       

 

 

   

   4 min 

Teacher asks the students what 

they know about Mother’s Day. 

When is it celebrated? Who do 

we celebrate? What do we do on 

that day? The pupils answer the 

questions. 

T -> P 

P -> T 

 

S 

 

Lead in 
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4 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 10 min 

Teacher turns on the computer 

and asks the students to pay 

attention to a live worksheet 

they see on the screen: 

“Mother’s Day Matching”. They 

have to match 7 things that a 

mother does for her children 

with 7 images illustrating the 7 

actions. Pupils take turns in 

going to the computer and 

solving the task. When the 

exercise is complete, teacher 

asks every pupil to choose 2 of 

the actions that best represent 

their relationship with their 

mothers and share them with the 

rest of the group. 

 

T -> P 

P -> T 

P -> P 

 

W 

R 

S 

 

Working on a live 

worksheet on the 

computer. 

5 

 

 

     

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

11 min 

Teacher hands out a worksheet 

named “Mother’s Day – 

Traditions around the World”. 

Teacher asks the pupils to take 

turns in reading about Mother’s 

Day in Italy, in the UK, in the 

USA and in the Arab World. In 

order to check their 

understanding of the texts, 

teacher asks the pupils to turn 

the page of the worksheet and 

answer the 6 multiple choice 

questions. The pupils answer the 

questions. 

T -> P 

P -> T 

R 

S 

Reading and  

Reading 

comprehension 

6 

 

 

 

     

 

       

 

 

Teacher hands out a new 

worksheet: “My Mom”. It 

represents a flower with 6 petals. 

Teacher tells the pupils that they 

have to complete each petal with 

the required information about 

their own mother: Her name 

is…, She likes…, My mom likes 

to…, Her favourite foods are…, 

P -> T 

P -> P 

T -> P 

S 

W 

The flower – 

giving specific 

information on  a 

topic. 
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 11 min 

She has got…, I love her 

because… . In the end, as a 

conclusion, they have to 

complete the sentence “She is 

the best because…” The pupils 

solve the tasks and each of them 

give the answers. 

7 

 

 

       

 

  10 min 

Teacher asks the pupils to draw 

a Mother’s Day card for their 

mothers. While the pupils create 

the card, teacher plays a song on 

Youtube: “Happy Mother’s 

Day”. 

P -> T 

P -> P 

T -> P 

W 

L 

Drawing /creating 

a card 

8  

       

       

 

 

   1 min 

Teacher asks the pupils to offer 

the cards they have just created 

to their own mothers. Teacher 

announces that the class is over 

and says “Good-bye” to the 

pupils. 
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IN THE U.K. 

MOTHER’S DAY IS on the fourth Sunday in Lent, 

exactly three weeks before Easter day, since the 

13th century. Nowadays families get together and 

take their mothers out for a meal in a restaurant 

or buy chocolates and flowers. It’s also common 

for the young children to prepare their mother 

breakfast in  bed. 

IN THE ARAB WORLD  

March 21st is the day when Arab mothers are  

celebrated with flowers, cards, gifts and family 

dinners because  Spring is  the season when 

flowers blossom symbolizing how motherhood 

represents life. It’s common for children to kiss 

their mother’s hand as a sign of love .  

 

IN ITALY 

Mother’s Day is celebrated on the second Sunday 
of May in Italy. It’s just a day to spend time with 
Mum and let her know she is appreciated. 

Children may write poems for Mum and give her 
flowers or candies. 

 For adults, calling Mum on the phone and visiting 
her for the whole day if possible is what Mother’s 
Day is all about. 

 

IN THE U.S.A. 

In the United States, Mother's Day is a holiday 

celebrated on the second Sunday of May 

because President Wilson decided to make it 

an official holiday in 1914. It has many 

traditions like churchgoing, carnations, dinners 

with family, sending cards or buying gifts. In 

America it is common to wear flowers this 

special day. Wearing a pink or red flower 

means that your mother is still alive. A white 

flower means that your mother died. Florists 

invented this to boost their flower sales. It is 

also tradition to display white carnation 

flowers on the grave of dead mothers.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lent
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In the USA Mother’s day is 

celebrated------ 

     a) On the 21st of March 

b) On the first Sunday in 
May 
c) On the second Sunday 

in May 

d) On the fourth Sunday 
in Lent 

 
 

In Italy children give to their 

moms………………. 

a) Chocolates and 

flowers 

b) Expensive presents 

c) Cooking books 

d) House items 

 
 

In the U.K. children prepare 

to their moms………………. 

a) Lunch in bed 

b) A cake 

c) Breakfast in bed 

d) A meal 

 

In Arab countries children 

kiss----------------- 

a) Her mother’s cheek 

b) Her mother’s hand 

c) Her mother’s  feet 

d) Her mother’s  hair 

 

In the U.S.A. the first 

Mother’s ‘s day was 

celebrated in-------- 

 

a) 1917 

b) 1926 

c)  1931 

d) 1914 

 

 

In the U.S.A. is common to 

wear a……………….on Mother's 

day 

a) Shamrock 

b) Red rose 

c) Pink or red flower 

d) Carnation 

 

Read the information above,then choose 

the right answer 
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PROIECT DE LECŢIE 

FRANȚA 

 

                                                                                                           PROF. MIHALCA 

LOREDANA 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘC. GIM.  GÂRDANI, 

 JUD. MARAMUREȘ 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază; 

3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile 

solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri; 

4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei; 

7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare); 

7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: 

cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale; 

7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect). 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

să localizeze pe harta fizică a Europei poziția geografică și vecinii  Frantei; 

să caracterizeze cadrul natural al  Frantei, citind și interpretând hărțile tematice (fizică, climatică, etc.);  

 sa prezinte  unitatile  de relief, hidrografie și elementele climatice ale Frantei; 

să precizeze particularitățile privitoare la populația și așezările omenești din  Franta; 

să identifice resursele naturale și caracteristicile economice ale Frantei; 

să manifeste interes în dobândirea noilor cunoștințe, să participe activ la lecție. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: euristică, dirijată. 

METODE FOLOSITE: lucrul pe grupe, metoda cadranelor, expunerea sistematică, explicația, 

comparația, conversația euristică, problematizarea, lucrul cu harta, învățarea prin desciperire. 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII: pe grupe, frontală, individuală. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: harta fizică a Europei, atlase, fotografii, fișe de lucru 

BIBLIOGRAFIE: 

Mândruț Octavian, Neguț Silviu, ”Geografia Europei – manual pentru clasa a VI a”, Editura Corint, 

București 

Ilinca Nicolae, ”Didactica geografiei”, Editura Corint, București, 2002 

Atlas geografic școlar 

***Imaginea lumii noastre – Europa de la Capul Nord până în Sicilia, Editura Aquila, 1993 

 

 

 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Activitatea de predare – învățare Evaluarea 
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Momentul 

lecției 
Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode 

didactice 

Organizarea 

clasei 

3 min 

Organizează clasa pentru lecție. 

Atenționează elevii asupra 

modului de desfășurare a lecției. 

Consemnează absenții. 

Pregătesc 

caietele și 

materialele 

pentru lecție. 

Conversația Aprecieri 

Verificarea 

cunoștințelor 

anterioare 

12 min 

 

Adresează interogații de control 

privitoare la conținuturile 

învățate anterior despre regiune 

Europei Atlantice sau Europei de 

Vest 

 

Ascultă, 

analizează, 

gândesc și 

formulează 

răspunsurile 

așteptate, 

fiind 

îndrumați de 

către 

profesor. 

Conversația 

Analizară 

spunsurilor, 

stimularea 

elevilor și 

evaluarea 

rezultatelor 

învățării. 

Pregătirea 

aperceptivă 

3 min 

Se captează atenția elevilor 

printr-un șir de întrebări:  

Care este cea mai mare țară din 

Europa de Vest, ca suprafată? 

Ce tări cunoașteți în această  

regiune? 

Astăzi vom învăța despre țara din  

Europa Atalntica, căreia  îi 

aparține  Insula   Corsica ,din 

Marea Mediterana . Despre ce 

tară e vorba? 

Se notează titlul pe tablă: 

”FRANȚA”. 

Se vor prezenta obiectivele 

operaționale urmărite. 

Sunt atenți. 

 

 

Răspund. 

 

 

 

Notează 

titlul. 

 

Ascultă cu 

atenție. 

Conversația 

euristică 

Observarea 

Expunerea 

Stimularea 

elevilor la 

formularea 

răspunsurilor. 

Dirijarea 

predării – 

învățării 

25 min 

Elevii sunt împărțiți în 4 grupe. 

Se stabilește fișa cu textul 

informative pentru fiecare grupă. 

(Anexa 1) 

Comunică sarcinile de lucru. 

Trasează pe tablă două axe 

perpendicular, obținându-se 

astfel 4 cadrane. Fiecare grupă va 

complete cadranul cu 

informațiile esențiale fiecărei 

parti: poziția geografică, cadrul 

Noteaza 

schema în 

caiete. 

 

 

 

Completează 

cu idei 

esențiale 

cadranul 

propus 

Observația 

Lucrul cu 

harta 

Conversația 

euristică 

Expunerea si 

stematică 

Învățarea prin 

descoperire 

Evaluarea 

deprinderilor 

de lucru cu 

harta 

 

Evaluarea 

capacității de 

comunicare 
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natural, populația și orașele, 

economia. 

Notează în 

caiete. 

Sunt atenți. 

Pun întrebări. 

Obținerea 

performanței 

5 min 

Se cere elevilor să completeze 

aritmogriful geografic. (Anexa 2) 

Sunt atenți. 

Completează 

fișa de lucru. 

Dialogul 

Interogațiile 

de control 

Evaluarea 

finală 

Tema pentru 

acasă 

2 min 

Învățarea lecției pe baza sintezei 

și facultative din alte surse. 

Realizarea unui scurt eseu despre 

turismul Frantei. 

Ascultă. 

Sunt atenți. 

  

FRANȚA – conținutul informativ 

 

Poziția geografică 

-este o tara a Europei Atlantice, cu o largă ieșire 

la  Oceanul Atalntic si Marea Mediterană 

- acesteia îi aparține Insula Corsica din Marea 

Mediterana 

- este o țară cu aspect de hexagon 

- se învecinează cu : Belgia , Luxemburg, 

Germania, Elveția, Italia, Spania, Monaco și 

Andorra 

 

 

 

Cadrul natural 

Relieful este variat si cuprinde: 

Munti: Alpii pe granita cu Elvetia si Italia cei 

mai înalti-4807m vf. Mont Blanc 

             Pirinei pe granita cu Spania si Andorra 

             Jura in est 

Podișuri: pod. Ardeni, pod. Armorican, Masivul 

Central Francez  

Câmpie: Bazinul Parizian si Aquitaniei 

-Clima: temperat-oceanic și mediteraneana 

-Vegetatie: păduri de foioase, păduri de conifer 

și vegetație  mediteraneană 

-Hidrografia: cele mai importante râuri sunt: 

Ron, Loara, Rin, Sena, etc care au directie de 

curgere diferita. 

Populația și așezările 

66,5 mil. locuitori; cu o densitate de 105 loc 

/km2 

Exixta o mare omogenitate de nationalitati, 

predomina francezi dar mai avem : marocani, 

albanezi, spanioli 

75% din populatia traieste în mediul urban 

Orase: Paris, Strasbourg, Lyon, 

Marsilia,Bordeaux, Nisa, Nantes, Lille, etc. 

Paris considerat unul din cele mai mari orase 

din Europa, “Orasul iubirii” 

Strasbourg oraș care găzduieste sediul  

Parlamentului  Consiliului Europei. 

Resursele și economia 

-Franta este una din marile puteri economice ale 

lumi  dispune de resurse multiple dar 

slabecalitativ, fie nu au zăcăminte 

înseminate(carbuni, bauxite, gaze natural). 

-Agricultura moderna si performanta, 

principalele culturi: vita de vie, cereale ( în 

special grau), floarea soarelui etc. 

-Transporturile: dezvoltate în special cele 

rutiere, feroviare si navale. 

- Turism: foarte dezvoltat în care principalele 

atractii turistice sunt: orasul Paris cu toate 

imprejurimile sale, orasul Lyon, Coasta de 

Azur, statiunile montane din Alpi, etc. 
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Grupa albastră 

Poziția geografică 

 

 

Franța sau Republica Franceza este  o țară  continentala și insulară. 

Ocupă cea  mai mare parte a Europei Atlantice sau de Vest, dar și Insula Corsica , din  Marea 

Mediterană.  

              Franța este al treilea stat  dupa  mărimea suprafatei (547.030km2) si cel mai extins din Uniunea 

Europeana. Conturul teritoriului se poate înscrie intr-un hexagon, acesta carcateristică determina si 

numele de “tara hexagon”,  având țărmurile mai puțin crestate  și în unele locuri joase și nisipoase. 

              În afară de limita maritimă  spre Marea Mediterană în sud,  Oceanul Atlantic și Marea Manecii  

spre vest,  Franta, are și 8 vecini terestri: Belgia, Luxemburg, Germania, Elvetia, Italia, Spania si doua 

ministate – Andorra si Monaco. 

 

 

În ce regiune a Europei se află Franta? 

Cum se numeste insula ce apartine Frantei si in ce mare se afla? 

Folosind harta din manual (pag. …), identifică  marile la care Franta are iesire. 

Prezentați o caracteristică generala dupa felul în care arată teritoriul Frantei.. 

Utilizând harta din manual, enumerați vecinii Frantei 

 

Grupa verde 

Cadrul natural 

 

Franta este o țară  cu relief variat în care se disting două mari trepte 

de relief, unele mai joase, in jumătatea Nordică, de podiș și câmpie,  

si altele  mai înalte, montane, mai ales in sud-est si sud-vest.  Relieful este dezvoltat pe structuri 

hercinice cu munti si podisuri vechi si erodati, si structuri alpine  în care muntiii sunt  cu înăltimi  de 

peste 3000m.  În treapta posidusilor si câmpiilor se cuprind: Masivul Central Francez situat în centru, 

Masivul Armorican situat în Peninsula Bretagne, Pod. Ardeni în partea de nord, Bazinul Parizian 

situat pe Sena si Bazinul Aquitaniei  sau Câmpia Loarei situat pe raul Loara. 

           Treapta muntoasa include Muntii Alpii alt. max. 4807m in vf. Mont Blanc, Muntii Jura si 

Muntii Pirinei. Alpii Francezi au un relief glaciar si culminează la alt. de 4807m în Mont Blanc, aflat 

pe granița cu Italia. Aceasta este cea mai mare altitudine de pe continentul Europa, cu exceptia 

Muntilor Caucaz aflati pe granița Europei   cu Asia. 

  Clima este temperat-oceanică cu precipitatii bogate în vest si în muntii înalti si mediteraneană 

în partea sudica  si în Insula Corsica.  

             Vegetația este specifică zonei temperate: păduri de foioase, păduri de  conifere în zona 

montană,  iar în partea de sud vegetatie mediteraneană  ( stejari de pluta, pin de Alep) si tufișuri de 

maquis, etc.  

 Franta este o tara bogata în râuri,  a căror  directie de curgere se orienteaza spre 4 bazine 

maritime: Marea Mediterana, Marea Nordului, Marea Manecii si Oceanul Atlantic. Dintre cele mai 

CITEȘTE!!! 

REZOLVĂ!!! 

CITEȘTE!!! 

REZOLVĂ!!! 
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cunoscute  râuri aflate pe teritoriul Frantei se număra: Sena, Loara, Garonne, Rin, Ron, iar ca lacuri 

Lacul Genova  (loc glaciar) aflat pe granița cu Elvetia. 

 

 

Numiți o caracteristică a reliefului Frantei. 

Care sunt lanțurile muntoase din  Franța și unde se află localizate? Dar  podisurile? Dar câmpiile? 

Ce tip de climă are Franta? 

Ce tip de vegetație are Franta? 

Utilizand harta  precizati care sunt principalele rauri ale Frantei dar si bazinele in care acestea se varsa. 

 

Grupa galbenă 

Populația și așezările umane 

 

 

  Franta are un numar însemnat de populatie  aprox. 66,5 

mil.locuitori cu densitate  ridicata de 105loc/km2 în special in 

Bazinul Parizian.   Se remarcă printr-o mare omogenitate națională   formata în mare parte din populatia 

franceză, dar exista peste 4 mil. de străini (algerieni, morocani si portughezi) . Circa 75% din populatia 

țării este concentrate  în zona urbană. 

 Principalele orașe ale Frantei sunt: Paris (peste 10mil loc), Strasburg, Marsillia , Lyon, 

Bordeaux, Nisa, Nantes, etc..  

            Parisul este unul dintre cele mai mari si importante orase din lume, cunoscut si sub numele de 

“orasul iubirii”,  Al II-lea  centru urban din  Franta este Marsillia, oras vechi(colonie greceasca), cel 

mai mare port francez din intreg bazinul Marii Mediterane, dar si un mare centru industrial. Lyon este 

port fluvial pe Ron, una dintre metropolele mondiale ale industriei textile, important centru financiar 

si cultural. Strasbourg, oras din NE Frantei, port dar și un mare centru industrial si cultura-artistic. În 

ultima vreme gazduieste Parlamentul Consiliului Europei, constituind astfel, alături de Bruxelles, o 

adevarată capitală a Europei. 

  

 

Numiți 4 caracteristici ale populației din Frantei. 

Care sunt cele mai importante orașe ale Frantei utiliznd harta fizico-geografica  Frantei. 

Care sunt  orașele  ce au un rol important pt Franta , dar si pt  Europa? 

 

 

Grupa roșie 

Resursele și economia 

 

     Franta este una din marile puteri economice a Europei si a lumii. 

Dispune de resure numeroase de subsol, dar acestea fie au reserve 

importante , dar slabe calitativ (de exempul cele de minereu de fier), fie nu au zăcăminte înseminate 

cum sunt : cărbunii, bauxită, petrolul, gazele naturale, etc. Forta economică este dată de industrie, cu 

un  ridicat  nivel tehnologic cât și de agricultură si servicii. 

CITEȘTE!!! 

 

REZOLVĂ!!! 

CITEȘTE!!! 
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     Industria producătoare este diversificată, fabricând aproape întreaga gamă a produselor din 

domeniu. Se remarca în special productia de avioane, automobile,  nave maritime, produse textile,  

produse chimice si petrochimice, produse alimentare( vinuri, produse zaharoase, lactate) si nu în 

ultimul rând industria energiei electrice obtinuta în hidrocentale.  

    Agricultura franceza este dezvoltata si performanta, aceasta tara fiind una din producatorii  modiali 

in ce priveste cultura cerealelor  (graul si floarea- soarelui).  Un rol important il are cultura vitei de vie, 

Franta fiind cel mai mare producator de vinuri  renumite din lume: Bordeaux, Bourgogne, Champagne, 

etc.  

   Transporturile franceze sunt foarte dezvoltate, având numeroase autostrazi si căi rutiere moderne, iar 

în domeniul feroviar se remarcă TVG  (transport feroviar de mare viteza),  are o retea maritimă bine 

dezvoltată, la fel putem spune si de reteaua de transporturi aeriene si aerospatiale.. 

   Franta este una din  în cele mai vizitate  si cu cele mai mari venituri din turism. Dintre cele mai 

importante atractii turistice sunt: Parisul  cu toate atracțiile sale, Valea Loarei, Coasta de Azur, 

stațiunile montane  din Alpi (Chamonix), insula Corsica  si multe altele. 

 

 

Care sunt principalele resurse ale Frantei? 

Ce plante se cultivă în Franta? 

Care sunt cele mai dezvoltate ramuri industriale? 

Ce tipuri de transport s-a dezvoltat foarte mult  Franata? De ce? 

Numiți principalele destinații turistice din  Franta, dar si din Paris 

 

 

 

 

 

 

ARITMOGRIF GEOGRAFIC 

Completați aritmogriful de mai jos, punând separate literele a căror fundal este colorat!!! 

 

           

            

            

         

         

         

 

 Cel mai înalt turn din Franta. 

 Lant montan situat  pe granita dintre Franta si Spania. 

 Stat ce ocupa întreaga Peninsula Italica. 

Mare situata  între  Franta  si Marea Britanie. 

Capitala statului grec. 

REZOLVĂ!!! 
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 Insula ce apartine Frantei. 

 

LITERELE:  

 

Găsiți elemental geografic alcătuit  din aceste litere! 

 

REZOLVARE: ……………………………………………. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

CĂLUȚOIU GABRIELA 

CJRAE DOLJ – CȘAP/ LICEUL ENERGETIC CRAIOVA 

 

Clasa: a. V – a  

Profesor consilier şcolar: Gabriela Căluţoiu 

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

Disciplina: Consiliere şi orientare 

Tema: “Orientarea pentru carieră” 

Subiectul: “Job-ul meu ideal” 

Argument 

Când persoanele iau decizii legate de școala pe care vor să o urmeze sau de profesia pe care vor să o 

practice, ele urmăresc ca acestea să corespundă intereselor proprii, adică să existe o suprapunere cât 

mai mare între preferințele persoanei și activitățile specifice mediului școlar sau profesional. 

Cu cât gradul de suprapunere este mai mare, cu atât există șanse mai mari ca persoana să fie mulțumită 

și motivată pentru activitate și să obțină performanțe la nivelul capacităților sale. 

Obiectiv cadru: 

Dezvoltarea capacității de planificare a carierei. 

Obiectiv de referință: 

Să contureze o imagine realistă a profesiilor.  

Obiective operaţionale 

Să identifice anumite profesii; 

Să descrie caracteristicile unor locuri de muncă cunoscute; 

Să analizeze relația dintre profesie și stilul de viață; 

Să descrie cariera profesională a unei persoane semnificative. 

Să dezvolte abilităţi de lucru în echipă. 

Categoria de lecţie: formare de priceperi şi deprinderi (abilităţi) intelectuale 

Strategia didactică: 

Sistemul metodologic (resurse procedurale): 

De comunicare: conversaţia, explicația, problematizarea, brainstorming individual şi de grup; 

De acţiune: exerciţiul; 

De evaluare: aprecierea verbală, autoevaluarea. 

Sistemul mijloacelor de învăţământ (resurse materiale): 

Prezentare Power Point; 

Fişe de lucru; 

Markere; 

Postit-uri; 

Coli flipchart. 

Forma de organizare a activităţii elevilor (resurse organizatorice): 

Frontal; 

Independent; 

În grupe de 4 elevi. 

 

Bibliografie: 
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Băban A., Consiliere educaţională – Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Editura 

ASCR, Cluj – Napoca, 2010; 

Gabriela, Lemeni., Mircea Miclea, Consiliere și orientare – Ghid de educație pentru carieră, Editura 

ASCR, Cluj – Napoca, 2010. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

MOMENTELE  

ACTIVITĂȚII 

ACTIVITATEA 

PROFESORULU

I CONSILIER 

ȘCOLAR 

ACTIVITATE

A ELEVULUI 

MODUL DE 

ORGANIZAR

E 

METODE DE 

LUCRU 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 

2. EXERCIŢIU DE 

ENERGIZARE 

 

 

 

3.SENSIBILIZARE

A PENTRU 

ACTIVITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.REALIZAREA 

OBIECTIVELOR 

PROPUSE 

 

 

 

 

 

 

Se pregătesc 

materialele 

necesare. 

Sunt prezentate 

obiectivele 

activităţii 

Cu ajutorul 

imaginilor 

prezentate pe 

ecranul de 

proiecție elevii vor 

trebui să 

identidifice 

meseria/activitatea 

pe care o persoană 

o desfășoară la 

locul de muncă. 

Sunt prezentate 

ideile individual. 

 

Cunoaşterea de 

către elevi a 

noțiunilor de: 

Profesie 

(Reprezintă 

specialitatea – 

calificarea – pe 

care o persoană o 

dobândește prin 

studiu); 

Ocupație (Este 

specialitatea, 

activitatea pe care 

Elevii sunt 

aşezaţi în 

semicerc. 

 

Elevii răspund 

pe rând sau în 

funcție de 

cunoșințele pe 

care aceștia le 

au. Atunci când 

sunt rugați ei fac 

un pas în față și 

oferă răspunsul 

în funcție de 

imagine. 

 

 

 

Trezeşte 

interesul şi 

curiozitatea 

elevilor şi 

dorinţa de a 

participa activ la 

activitate. 

Elevii urmăresc 

atât explicația 

profesorului 

consilier școlar, 

cât și imaginile 

prezentate. 

 

 

Frontal 

 

 

Frontală 

       Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

Conversația 

Explicația 

Brainstorming 

individual 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Problematizare

a 
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5.DESFĂŞURARE

A ACTIVITĂŢII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o desfășoară 

efectiv o persoană, 

într-o unitate 

economico-

socială, și care 

reprezintă pentru 

aceasta sursa de 

existență); 

Decizia de carieră 

(reprezintă 

procesul care duce 

la selecția unei 

alternative de 

carieră din 

mulțimea de 

variante 

disponibile la un 

moment dat). 

Prezentarea 

desluşită a temei; 

Clarificarea 

termenilor 

esenţiali, 

definitorii ai temei; 

Expunerea 

explicită a 

punctelor 

principale; 

Concordarea 

opiniilor; 

Extragerea 

concluziilor în 

urma discuţiilor 

purtate şi a fișelor 

de lucu aplicate; 

Îndrumarea 

elevilor pe tot 

parcursul 

activităţilor; 

Fişă de lucru 

pentru fixarea 

concluziilor 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu 

atenție cele 

prezentate și 

răspund sau 

adresează 

întrebări atunci 

când este lansată 

o discuție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă 

indicațiile 

oferite. 

Se formează 

grupele în 

funcție de 

imaginile 

extrase din 

cutie. 

Se distribuie 

fișele de lucru și 

se conturează 

job-urile pe care 

elevii le 

consideră a fi 

ideale. 

Se completează 

fișele primite în 

funcție de ideile 

elevilor. 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Conversația 

Explicația 

Brainstorming 

de grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 
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6.FEED-BACK 

EVALUATIV 

 

 

Pasul 1.“Job-ul 

meu ideal” 

Elevii formează 

grupe de câte patru 

şi primesc o foaie 

pe care sunt 

descrise toate 

etapele pe care le 

au de parcurs 

pentru a realiza 

job-ul pe care ei îl 

consideră a fi ideal 

pentru o persoană. 

Grupele de elevi 

sunt realizate 

aleatoriu, ei 

alegând o imagine 

dintr-o cutie. În 

funcție de 

imaginile alese 

elevii formează 

grupele. 

Profesorul 

consilier școlar 

explică ce trebuie 

completat pe fișele 

primite, și anume: 

Echipele formate 

trebuie să își 

imagineze un loc 

de muncă ideal 

pentru ei; 

Sunt stabilie 

atribuțiile pe care 

trebuie să le 

îndeplinească o 

persoană la acest 

loc de muncă, 

programul de 

lucru, mediul în 

care lucrează(într-

o instituție, fabric, 

muncă de teren, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

completează 

chestionarul și 

evaluează 

activitatea în 

funcţie de starea 

lor. 
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într-un birou, etc), 

stilul de viață pe 

care îl permite și 

recompensa/salari

ul pe care o/îl 

primește angajatul. 

Se identifică și un 

nume pentru 

respectivul job, 

acesta din urmă 

fiind și numele 

echipei formate. 

Fiecare echipă își 

prezintă proiectul 

realizat. 

Concluzii. Se 

citesc toate “Job-

urile” identificate  

şi se afişează pe 

un panou. 

Pasul 2. 

Evaluarea 

activităţii 

Elevii vor primi un 

chestionar ce va 

conține întrebări 

legate de 

activitatea 

desfășurată. 

Solicită fiecărui 

elev să completeze 

chestionarul. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Prof. Ing. Enică Marilena 

Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc”, Galați 

 

Clasa: a X -a  

Domeniul de pregătire: Turism și alimentație 

Modulul III: Sortimentul de preparate și băuturi 

Tema: Preparate din carne tocată  

Lecția: Tocături în straturi cu legume sau cu paste. 

Tipul lecției: Lecție de formare de priceperi și deprinderi 

Durata: 150 minute  

Unitatea de rezultate ale învățării tehnice generale 7: Pregătirea sortimentului de preparate și 

băuturi 

REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII 

Cunoștințe: 

7.1.3. Clasificarea semipreparatelor culinare, de patiserie-cofetărie și a produselor cu grad redus de 

complexitate 

7.1.4. Descrierea proceselor tehnologice de obținere a semipreparatelor și a produselor cu grad redus 

de complexitate; 

7.1.5. Prezentarea normelor de siguranță și securitatea muncii și de igienă în bucătărie și laboratoarele 

de patiserie și cofetărie; 

Abilități 

7.2.4. Efectuarea operațiilor tehnologice de obținere a semipreparatelor culinare și de patiserie-

cofetărie și a produselor cu grad redus de complexitate cu respectarea normelor de igienă, de siguranță 

și securitatea muncii. 

Atitudini 

7.3.2. Respectarea principiilor dezvoltării durabile la obținerea semipreparatelor culinare și de 

patiserie-cofetărie, a preparatelor culinare, de patiserie-cofetărie cu grad redus de complexitate, în 

condiții de igienă, siguranță și securitate a muncii. 

OBIECTIVE 

O 1 – Să identifice vasele, ustensilele și utilajele folosite pentru obținerea preparatelor pe bază de 

tocături în straturi; 

O 2 – Să stabilească necesarul de materii prime conform rețetei de fabricație; 

O 3 – Să execute operațiile din procesului tehnologic de obținere a preparatelor pe bază de tocături în 

straturi; 

O 4 – Să realizeze analiza senzorială a preparatelor pe bază de tocături în straturi; 

O 5 – Să respecte normele de igienă, siguranță  și securitatea muncii în atelier. 

Strategie didactică: 

resurse procedurale: 

metode și procedee: metoda R.A.I., conversația euristică,  explicația, descrierea, exercițiul, 

demonstrația, observarea dirijată, observarea independentă, filmul didactic, jocul de rol ; 

forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe; 

resurse materiale: folie flip - chart cu obiectivele  lecției, videoproiector, planșe cu  preparate din 

carne tocată, fișă de documentare FD1 (Preparate din carne tocată), fișă de lucru, device-uri 
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ANDROID sau IOS, obiecte de inventar, materii prime și auxiliare pentru realizarea preparatelor, 

utilaje, ustensile și aparate necesare obținerii preparatelor, rețetar tip, manual de specialitate.   

mediul  realizării orei: atelier   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

de specialitate 

Brumar, C., și colaboratorii - Manual pentru clasa a X-a, Filiera tehnologică, Turism și alimentație, 

Editura CD PRESS, București, 2011; 

Belous, A., Fuică, I., - Bucătăria restaurantelor românești, editura Gemma Print, București, 2003; 

Norme specifice de securitate, sănătate si PSI. 

psihopedagogică şi metodică:  

Barna A., Antohe G. - Curs de pedagogie, Ed. Logos, Galați, 2001. 

Purțuc D. – Metode de instruire formativă specifică disciplinelor tehnice, Editura  Spiru Haret, Iași, 

1996. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

764 
 

 

Nr.

crt 

  Evenimentele 

instruirii/dozare 

          (min.) 

  

Competențe 

Conținutul activității instructiv - educative                               Resurse 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor    Metode    Mijloace  Forme de    

organizare 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTAJ 

INTRODUCTIV 

(35 min. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

a. moment organizatoric: 

- salută elevii; 

- verifică prezența elevilor; 

- verifică ținuta și igiena 

elevilor; 

 

 

 

 

b. captarea atenției: 

- expune pe flip-chart planșe cu 

diverse preparate din carne 

tocată; 

- reamintește împreună cu elevii  

principalele norme de 

securitatea muncii și igienă 

specifice atelierului de 

gastronomie; 

 

c. actualizarea cunoștințelor 

teoretice necesare activității 

desfășurate: 

Profesorul anunță elevii că 

actualizarea cunoștințelor 

dobândite la orele de teorie se va 

face printr-o metodă numită 

- răspund la salut; 

-elevul de serviciu 

nominalizează elevii absenți 

(dacă sunt); 

-remediază aspectele 

negative ale ținutei și igienei 

(dacă este cazul); 

 

 

 

 

 

 

- sunt atenți; 

- răspund solicitărilor 

profesorului; 

 

 

 

 

 

 

- răspund solicitărilor 

profesorului; 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

Observarea 

dirijată 

Conversația 

Instructajul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

preparate din 

carne tocată; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 
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metoda R.A.I (răspunde, aruncă, 

interoghează) ce constă într-un 

joc de aruncare a unei mingi de la 

un elev la altul. 

Profesorul prezintă regulile 

jocului cu ajutorul acestei 

metode. 

Profesorul coordonează și 

sugerează întrebări, astfel încât 

să fie actualizate toate 

cunoștințele necesare 

desfășurării orei. 

 

 

d. comunicarea subiectului 

lecției: 

- anunță și scrie pe flip-chart 

titlul lecției, „Tocături în 

straturi cu legume sau paste” 

- afișează și prezintă obiectivele 

ce urmează a fi atinse pe 

parcursul lecției; 

 

 

 e. demonstrarea modului de 

execuție a lucrării: 

-prezintă elevilor un film didactic 

cu obținerea unor preparate din 

carne tocată în straturi, cu 

legume sau paste. 

-primul elev care aruncă 

mingea pune o întrebare 

despre preparate din carne 

tocată;. 

-elevul care  prinde mingea 

răspunde la întrebare, apoi 

o aruncă mai departe altui 

elev formulând la rândul lui 

o întrebare. 

-elevul care nu știe 

răspunsul solicitat iese din 

joc, la fel ca și cel care este 

descoperit că nu știe 

răspunsul la propria 

întrebare. Rămân astfel în 

joc doar cei care au răspuns 

corect. 

 

- notează în caiete titlul 

lecției și iau cunoștință de 

obiectivele urmărite; 

 

 

 

 

- urmăresc filmul didactic; 

- sunt atenți la explicațiile 

profesorului; 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folie flip-chart 

cu obiectivele 

lecției 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Frontal 

Individual 
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f. formarea grupelor: 

- împarte elevii în 3 grupe de 

lucru; 

- distribuie fișa de lucru, fișa de 

documentare, materialele 

necesare și fixează sarcinile de 

lucru  pentru fiecare grupă; 

Cele trei grupe vor realiza 

preparatul ”Musaca din cartofi” 

- anunță timpul de lucru necesar 

realizării preparatului. 

 

 

 

 

 

- se împart pe grupe; 

 

- primesc fișele 

documentare și de lucru și 

sunt atenți la indicațiile 

profesorului; 

 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

 

Expunerea 

Observarea 

dirijată 

 

Explicația 

Descrierea 

 

 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

Fișă de 

documentare 

Materii prime 

Obiecte de 

inventar 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

2. INSTRUCTAJ  

CURENT 

(100 min. ) 

 

O 1 

O 2 

O 3 

O 4 

O 5 

 

- urmărește și îndrumă elevii în 

activitatea de realizare a 

sarcinilor primite și 

supraveghează procesul 

tehnologic; 

- încurajează elevii mai puțin 

activi;  

- observă dacă elevii respectă 

normele de igienă și protecția 

muncii. 

- corectează greșelile apărute; 

- dacă constată aceeași greșeală 

la mai mulți elevi oprește 

activitatea și explică din nou 

- pe baza fișelor de lucru își 

îndeplinesc sarcinile primite 

în cadrul fiecărei grupe; 

- pe parcursul efectuării 

preparatelor, elevii au 

posibilitatea să vizualizeze 

filmul didactic cu ajutorul 

codului QR din fișa de 

lucru, acolo unde întâmpină 

dificultăți; 

-respectă operațiile din 

procesul tehnologic și obțin 

preparate conform fișei 

tehnologice; 

Exercițiul 

Demonstrația 

Observarea 

independentă 

Explicația  

Jocul de rol  

 

 

 

Materiale 

Fișe de lucru 

Rezultatele 

activității 

elevilor 

 

 

Frontal 

Individual 

Grupe 
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modul de lucru. - completează fișele de lucru 

ținând cont de părerile 

membrilor grupei; 

- printr-un joc de rol 

(evaluatori) fiecare grupă 

va observa și evalua 

rezultatele activității 

desfășurate de celelalte 

grupe; 

 

3. INSTRUCTAJ 

FINAL 

(15 min.) 

 - analizează împreună cu elevii 

activitatea desfășurată de fiecare 

grupă, respectiv elev, indicând 

aspectele pozitive și negative 

sesizate; 

- face observații, recomandări, 

corectează eventualele greșeli 

oferind explicații suplimentare 

necesare; 

- notează elevii, justificând 

notele acordate; 

- solicită realizarea curățeniei la 

locul de muncă de către fiecare 

elev; 

- urmărește efectuarea igienizării 

locului de muncă 

- anunță tema și subiectul 

activității viitoare; 

„Tocături fripte” 

- salută elevii. 

- reprezentantul fiecărei 

grupe prezintă rezultatul 

activității grupei și 

aprecierile făcute asupra 

preparatelor celorlalte 

grupe; 

- ascultă observațiile 

profesorului; 

 

 

 

 

 

- efectuează curățenia și 

igienizarea locului de 

muncă; 

 

- notează în caiete tema 

anunțată; 

 

 

 

 

Observarea 

independentă 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

Grupe 
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- răspund la salut. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

   
Activitatea nr 1. 

În tabelul de mai jos sunt înscrise componentele și cantitățile pentru 10 porții de „Musaca din cartofi”, 

calculați componentele necesare realizării a 8 porții de preparat. 

 

INGREDIENTE  

 

U/M 

 

Cantități 

pentru 10 

porții 

 

Cantități pentru 

8 porții 

 

Produs finit 

gramaj/porție 

 

 

musaca 220 g 

 

Carne de vită cal. I kg 0,550   

Cartofi  kg 2,900   

Ouă  buc. 3   

Făină kg 0,050   

Ceapă  kg 0,350   

Ulei  l 0,200   

Lapte  l 0,150   

Cașcaval  kg 0,100   

Pastă de tomate kg 0,100   

Pesmet  kg 0,050   

Pătrunjel verde  kg 0,050   

Piper  kg 0,002   

Sare  kg 0,030   

 

Activitatea nr 2.  

Realizați 8 porții de „Musaca din cartofi”, urmărind procesul tehnologic redat:  

Operații pregătitoare 

Ceapa se curăță, se spală, se taie mărunt. Carnea de vită  se spală, se zvântă, se taie bucăți și se toacă 

cu mașina. Pătrunjelul verde se curăță, se spală și se taie mărunt. Cartofii se curăță de coajă, se spală 

și se taie rondele. Ouăle se spală, se dezinfectează, se clătesc cu apă rece. Cașcavalul se curăță de coajă 

și se rade. Laptele se fierbe și se răcește.  Făina și pesmetul se cern. 

 

Tehnica preparării 

Rondelele de cartofi se înăbușă în ulei (125 ml) și apă. Separat în 50 ml ulei se înăbușă carnea tocată 

împreună cu ceapa; se răcește, se adaugă sare, piper, o treime din cantitatea de pătrunjel verde, pasta 

de tomate și ouă. Se omogenizează. Într-o tavă unsă cu 25 ml ulei și tapetată cu pesmet, se așază straturi 

alternative de rondele de cartofi și compoziție de carne tocată (3 straturi de cartofi și 2 de carne), astfel 

încât stratul de la suprafață să fie de cartofi. Se introduce tava în cuptor la temperatură moderată și se 

lasă circa 30 min. după acest timp, se adaugă deasupra preparatului compoziția obținută din lapte, ouă, 
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făină, pătrunjel verde (1/3) și cașcaval ras. Se introduce din nou la cuptor 15 min, pentru gratinat. După 

gratinare și răcire parțială, musacaua se porționează în bucăți pătrate sau dreptunghiulare. 

Prezentarea și servirea 

Preparatul se prezintă pe platou sau farfurie. Se servește cald, cu pătrunjel verde deasupra. 

 

Efectuați analiza senzorială a produselor obținute și identificați eventualele defecte existente precum 

și cauzele care au dus la apariția acestora. 

Caracteristicile 

produsului 

Defecte de fabricație Cauzele apariției 

defectelor 

Aspect    

Culoare    

Gust, miros   

Consistență    
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PROIECT DIDACTIC 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ’’GHEORGHE LAZĂR’’ ZALĂU                                  

PROFESOR: MASTAN DORIN                                                                                     

CLASA:a IV –a A                                                                                                                                  

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de sport  

MATERIALE ȘI INSTALAȚII: mingi,j aloane, saltele. 

EFECTIV: 23 elevi 

       

TEMA – VITEZĂ : Obiectiv instructiv –educativ și operațional: 

                                      Dezvoltarea vitezei de reacție şi deplasare  utilizând jocuri dinamice; 

2.TEMA-ELEMENTE ACROBATICE: Obiectiv instructiv –educativ și operațional: 

                                      Consolidarea cumpănei pe un genunchi, semisfoară, rulare înapoi, rostogolire 

înainte din depărtat în ghemuit, podul de jos; 

 

                 
Verigile și 

durata  lecției 

Conținutul lecției Dozare și 

codificare 

Indicațiii metodice și 

organizatorice 

Formații de lucru și 

forme de exersare 

Obs. 

1.Organizarea 

colectivului de 

elevi 

3 minute 

-Adunarea colectivului; 

-Alinierea,  salutul; 

-Verificarea echipamentului și a 

stării de sănatate; 

-Comunicarea temelor lecției 

-Exerciții de front și formație, 

captarea atenției 

30” 

30” 

30” 

30” 

1’ 

În linie pe un rând 

☻☻☻☻☻☻☻ 

 

☺ 

 

 

2.Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

5 minute 

Variante de mers 

Mers cu ocolirea terenului de 

handbal 

T1-4- mers pe vârfuri , brațele 

sus 

T5-8- mers pe călcâie cu brațele 

întinse în lateral; 

 

 

Variante de alergare 

-Alergare în tempo moderat la 

semnal schimbarea direcției de 

alergare; 

-Alergare cu pendularea 

gambelor înapoi; 

-Alergare cu genunchii sus; 

 

 

- Pas săltat; 

-Pas sărit 

 

 

 

2x4 timpi 

 

2x4 timpi 

 

 

terenul de 

baschet 

1diagonală. 

 

 

1diagonală. 

 

1diagonală. 

 

 

 

 

Coloana câte unu; 

 

-brațele întinse deasupra 

capului; 

-trunchiul puțin aplecat 

înainte; 

 

 

 

-contactul cu podeaua 

cât mai elastic, brațele 

îndoite din coate;  

-călcâiele lovesc șezuta 

brațele îndoite din 

coate;; 

-contactul cu podeaua pe 

pingea, spatele drept 

privirea înainte;  

-braț picior opus, 

desprindere și aterizare 

pe același picior; 
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-spatele drept, aterizare 

pe pingea; 

 

 

3.Influențarea  

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

7 minute 

 

 

Complex de dezvoltare fizică 

armonioasă  

1. P.I. – stând departat, mâinile pe 

sold 

T1-4 – rotări ale capului spre 

stânga 

T5-8– rotări spre dreapta 

2.P.I-stând departat cu mâinile pe 

șold 

T1-8-îndoiri laterale ale capului 

 

2.P.I. – stând depărtat, brațele  

întinse înainte 

T1-2 – forfecarea brațelor  

T3-4 – ducerea lor în lateral 

concomitent cu ridicarea pe 

vârfuri 

T5-6 – forfecare 

T7-8 –ducerea lor în lateral 

concomitent cu ridicare pe 

vârfuri. 

 

3.P.I. – stând depărtat, brațele 

întinse pe lânga corp,  

T1-4 – rotări concomitente ale 

brațelor înainte;  

  

T5-8 – rotări concomitente ale 

brațelor înapoi; 

 

 

4.P.I. – stând depărtat cu brațele 

întinse deasupra capului 

T1-2 –  extensie a  trunchiului  cu 

arcuire; 

T3-4 –îndoirea  trunchiului înainte 

spre piciorul stâng; 

T5-6 – extensie a trunchiului cu 

arcuire;  

T7-8 –îndoirea trunchiului spre 

piciorul drept  cu atingerea labei 

piciorului  

 

 

5.P.I. – picioarele depărtate la 

nivelul umerilor, degetele 

 

 

 

 

3x8 timpi 

 

 

 

 

 

 

3x8 timpi 

 

 

 

 

 

3x8 timpi 

 

 

 

 

 

 

 

3x8 timpi 

 

 

 

 

3x8 timpi 

 

 

 

 

 

3x 4timpi 

 

 

 

 

 

 

3x8timpi 

 

 

Coloana de gimnastică 

O    O    O     O 

O    O    O     O 

O    O    O     O 

O    O    O     O 

 

           O 

 

 

Brațele întinse 

 

 

 

 

 

Brațele întinse privirea 

înainte 

 

 

 

 

 

 

Genunchii întinși, 

picioarele departate 

 

 
 

 

Brațele întinse privirea 

înainte 

 

 

 

Spatele drept, pieptul 

scos, schimbarea 

piciorului cu care se 

execută fandarea 

făcându-se prin 

întoarcere 
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întrepătrunse, palmele orientate 

spre exterior 

T1-8 – întinderea brațelor deasupra 

capului;  

 

 

 

 

6.P.I. – fandări înainte cu arcuire, 

mâinile la ceafă; 

T1-2 –arcuire pe piciorul stâng; 

T 3-4 – arcuire pe piciorul drept 

T4-5-idem T1-2 

T7-8-idem T3-4 

7.P.I.-brațele întinse în lateral 

T1-2-ridicarea genunchiului 

piciorului stâng concomitent cu 

bătaia palmelor cu coapsa, 

revenire cu brațele întinse în 

lateral 

8.Fandări laterale 

 

 

4.Dezvoltarea 

calităților 

motrice-viteza 

      

13-15 minute  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Consolidarea 

deprinderilor 

specifice 

baschetului  

13-15 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema-Dezvoltarea vitezei de 

reacție şi deplasare prin joc ; 

-Joc: ,,  mingea călătoare ‘’ 

-elevii sunt dispuși în coloana de 

gimnastică cu braţele întinse 

deasupra capului  

-la semnal sonor mingea merge 

din mână în mână pe deasupra 

capului până la ultimul elev din 

coloană, acesta aleargă în viteză 

cu mingea la mână, ocoleşte un 

jalon şi revine în faţa echipei cu 

mingea deasupra capului ; 

-câştigă echipa la care ajunge 

căpitanul primul în faţa coloanei. 

 

  Tema:Consolidarea 

elementelor acrobatice 

învăţate; 

-cumpănă pe un genunchi 

 

 

 

 

 

 

 

3X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-la predarea mingii se 

execută extensie, 

mingea nu se aruncă la 

colegul din spate, 

 

 

 

 

 

-braţele depărtate la 

nivelul umerilor, capul 

în extensie, degetele de 

la mâini orientate spre 

înainte, călcâiul 

piciorului întins trebuie 

să depăşească nivelul 

capului, vârfurile de la 

labele picioarelor 

întinse. 
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6..Revenirea 

organismului 

după efort  

3 minute 

 

7. Concluzii 

asupra lectiei 

2 minute 

 

 

-semisfoara 

 

 

- rulare înapoi 

 

 

 

 

 -rostogolire înainte din depărtat 

în ghemuit 

 

 

 

 

-stând pe omoplaţi 

 

 

 

Joc dinamic ,, maşinuţele’’ 

-la semnal sonor elevii aleargă 

intercalaţi, la următorul semnal 

stau ( în şezând, ghemuit, pe 

genunchi, culcat pe spate) 

Mers liniștitor în jurul terenului, 

alergare ușoară; 

-în atarnat la spaliere 

 

 

  

-Aprecieri și evidențieri; 

-Recomandări pentru activitatea 

viitoare; 

-Salutul 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-şezuta se sprijină pe 

călcâi, un picior întins 

spre înapoi, vârfurile 

labelor picioarelor 

întinse(la băieţi braţele 

întinse în lateral,la fete 

coroniţa). 

 

-stând în ghemuit cu 

spatele la saltea, 

genunchii strâmşi la 

piept, spatele rotunjit. 

 

 

 

 

-poziţia iniţială, 

picioarele depărtate, 

braţele întinse sus ,în 

momentul rostogolirii se 

execută gruparea cu 

genunchii la piept. 

 

 

 

 

 

-picioarele întinse pe 

verticală, abdomenul 

încordat, mâinile la 

nivelul bazinului cu 

degetul mare orientat 

spre ombilic, trunchiul 

şi picioarele să  fie pe 

verticală. 

 

 

 

 -în coloana câte unul 

 

←°°°°°°°°°°°°°°°  

              ☺ 

 

 

 

În linie pe un rând 

☻☻☻☻☻☻☻ 

 

☺ 
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-elevii sunt în poziția de 

repaus 
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PROIECT DIDACTIC 

  Şcoala Gimnazială “Gheorghe Lazăr” 

Mastan Simona- Ancuţa 

CLASA: a IV-a A „Ursuleţii”  

ARIA CURICULARĂ: Om şi societate 

DISCIPLINA: Educație civică 

UNITATEA TEMATICĂ:  

TEMA LECŢIEI: Respect / lipsa de respect 

 TIPUL LECŢIEI:  asimilare de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE:Activitate integrată 

MOD DE REALIZARE: online 

DISCIPLINE INTEGRATE :  Limba şi literatura română 

                                                    Matematică și explorarea mediului 

    Muzică şi mişcare 

    Arte vizuale şi abilităţi practice 

COMPETENŢE GENERALE : 

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană  

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul 

cunoscut 

 3. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate 

COMPETENŢE SPECIFICE : 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;  

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană; 

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1. Să definească valoarea morală „respect” ; 

O2. Să identifice persoanele faţă de care trebuie să manifeste respect ;  

O2. Să identifice modul în care se manifestă lipsa de respect a personajelor principale din  

       textul dat; 

O3. Să precizeze modurile de manifestare politicoasă în situațiile date; 

O4. Să-şi exprime un punct de vedere personal cu privire la comportamentele identificate; 

O6. Să desprindă sensul proverbelor şi a citatelor  despre respect.         

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia,  exerciţiul,  

                                                problematizarea;  munca  independentă 

Material didactic: caiet, fișe, laptop, tabla magnetică, videoproiector 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Resurse de timp: 45 minute  

Resurse umane:  27 elevi.  
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Momentele  

lecţiei 

Ob. 

op 

 

 

Timp 

 

Activităţi de învăţare Strategia didactică Evaluare  

Metode 

şi proce 

dee 

Mijloace 

de 

Învăţă 

mânt 

Forme 

 de 

organiza 

re 

1.Moment 

organizato- 

ric 

  

2min 

    Asigurarea climatului favorabil desfăşurării activităţii. 

     Îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire a materialelor 

și instrumentelor de lucru. 

 

 

 

Conversa

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Capacitatea 

de a-și 

organiza 

spațiul de 

lucru 

2. 

Reactualiza

rea 

cunoștințel

or 

anterioare 

şi 

verificarea 

temei  

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

7 min 

 

 

 

 

 

 

Se verifică tema scrisă prin citirea de către elevi a acesteia apoi 

se verifică  cunoștințele dobândite în lecția anterioară plecând 

de la proverbul: „O vorbă rea rănește mai mult decât sabia 

ascuțită.”(citatul va fi scris pe o planșă).  

 

Planșa este afișată  pe flipchart și se discută mesajul scris. 

Se pun întrebări cu privire la lecția ,,Bunătate și răutate” 

Ceînseamnă a fi bun? Dar rău? 

Cum se demonstrează bunătatea/răutatea? 

  

Conversa

ţia 

euristică 

Explicați

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

comporta- 

mentului 

verbal şi 

nonverbal 
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3.Captarea 

atenţiei 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4min Se citeste poezia „Salutul” de Aurora Luchian:  

 

Dimineaţa când eu plec, 

 Iată-n uşă mă opresc,  

Şi salut, cald, cu plăcere: 

 -V-am pupat! La revedere!  

Dar la prânz mă-ntorc acasă,  

Mulţumită, bucuroasă!  

Şi-o salut frumos pe buna:  

-Buni-am venit! Sărut-mâna!  

Ziua iar s-a isprăvit!  

De la joacă am venit;  

Soarele coboară "scara",  

Şi salut cu: Bună seara! (Anexa 1) 

 

Prin întrebări successive, conduc elevii să descopere titlul 

lecției ,,RESPECTUL ȘI LIPSA DE RESPECT,,.  

-  Ce face fetiţa din poezie?(…salută)  

- observa 

ţia 

 

 

 

- explica 

ţia, 

 

- expune 

rea 

 

 

 

- 

conversa 

ţia 

  

 

Frontal  

Observarea 

focalizării şi 

menţinerii 

atenţiei 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

780 
 

-  Când salută ea? (…dimineaţa, la prânz şi seara.)  

-  Cum este ea în acest caz? (…o fetiţă respectuoasă.) 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaţiona 

le  

 

 

 

 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

 

Se anunţă tema activității si obiectivele urmărite  într-o 

manieră accesibilă  elevilor. 

Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: ,,Respectul - lipsa de 

respect” 

Dacă sunteţi atenţi la sfârşitul orei veţi şti ce anume se cuvine 

să respectaţi în viaţă şi modalităţile prin care o puteţi face . 

- 

conversa 

ţia,  

 

- explica 

ţia  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

min 

 

 

 

 

 

 

Indiferent ce facem, transmitem respect celor din jurul nostru 

și simțim respect din partea lor.  

Eu notez titlul lecţiei pe tablă. 

Elevii vor spune ce cred ei că înseamnă cuvântul „respect”, 

apoi li se dă explicaţia din DEX. 

Respect =  atitudine sau sentiment de stimă, de 

considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau 

de ceva. 

Cer elevilor să citească despre respect și notează în caiet ce 

este respectul. Respectul reprezintă o valoare morală care 

se manifestă în multiple feluri.  

Respect = stimă, onoare, considerație, prețuire 

Orice persoană trebuie să-i respecte pe cei din jur și să se 

străduiască să câștige respectul celorlalți. 

Respectul se manifestă față de sine, față de ceilalți oameni, 

dar și față de comunitate. 

Lipsa de respect reprezintă un comportament negativ față de 

o persoană. Acest lucru duce la distrugerea relațiilor între 

persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

sistematică 

 

Evaluare 

frontală 

/Evaluare 

individuală 
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O4 

 

 

 

 

Se prezintă elevilor acțiunile lui Goe din opera ,,D-l Goe,, de 

I.L.Caragiale (Anexa2) 

Se identifică modul în care se manifestă respect / lipsa de 

respect, completând rubricile Așa da / Așa nu. 

Se analizează rezultatele 

Se realizează caracterizarea lui Goe plecând de la acțiunile 

sale 

Se prezintă elevilor  mai  multe  proverbe și citate despre 

respect și se discută. 

Se notează pe tablă și în caiete. 

Se formează cinci grupe. Fiecare grupă primește sarcina de a 

identifica și de a nota pe bilețele norme de manifestare 

politicoasă în diferite situații: 

Salutul 

În vizită 

La magazine 

La bibliotecă 

Despre punctualitate. 

Pe rând, liderul fiecărei grupe va așeza bilețelele completate 

în ,,Cufărul faptelor bune”.(Anexa 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

7. Obţinerea 

performanţei 

O8 

09 

5 Elevii vor primi o fișă de lucru în care sunt prezentate diverse 

întâmplări. (Anexa 4) 

Elevii vor trebui să argumenteze propria atitudine față de 

întâmplările prezentate  

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Goo 

gle 

class 

room 

 

individual 

 

Evaluarea  

7. Tema pentru  

casă şi 

aprecieri 

generale 

 

 

 

 

3 Se apreciază și se recompensează participarea elevilor la 

activitate.  

Se notează tema – Imagineză-ți un dialog între bunic și 

nepoțică din care să reiasă respectul  

 

 

Conversaţia 

 

 

 Frontal 

 

Individual 

Aprecieri 

verbale 

 

Stimulente 
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ANEXA 1 

 ANEXA 2 

 

Fișă  de  lucru 
 

 

 ACŢIUNILE LUI GOE: 

Se  urcă cu picioarele pe un geamantan străin; 

Zbiară cerând să se oprească trenul; 

Scoate capul pe fereastră contrar sfatului primit; 

Bate din picioare când se înfurie; 

Trage semnalul de alarmă; 

Se închide în toaletă; 

A rămas repetent; 

Se preface că doarme; 

Nu ştie să rostească corect cuvântul “marinar”; 

Jigneşte pe mamiţa, mam’mare… (proaste); 

Insultă călătorul(Urâtule!) 

Competează tabelul! 

AŞA DA! AŞA NU! 
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 *Ce ai observat? 

ANEXA 3 

   

 

Cufărul faptelor bune 

    
 

                                           

 

ANEXA 4 

 

Fișă de lucru 

,,Ia atitudine”  

 

 

Ce părere ai despre situațiile următoare? 

 

1.În pauza mare, copiii se pregătesc să-și mănânce sendvișurile. Pachetul Ralucăi cuprinde întotdeauna un fruct și un iaurt cu cereale. Luca râde 

de ea, numind-o bebeluș. 

2.În timpul orei de matematică Andrei rezolvă o problemă la tablă.  Greșește un calcul, iscând hohote de râs. 

3.La ora de educație fizică David îl împinge pe Mihai, iar acesta cade lovindu-se. Deși îl vede pe Mihai căzut, continuă să se joace. 

 

 

Salutul 

La bibliotecă 

Despre 

punctualitate 

În vizită 

La magazin 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

Prof. înv. primar Șcheau Mihaela-Nadia 

 Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu, Gorj 

CLASA: a III-a   

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Printre necuvântătoare 

SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul, adjectivul, pronumele - recapitulare  

TIPUL LECŢIEI: recapitulare 

SCOPUL: recapitularea priceperilor, deprinderilor şi cunoştinţelor referitoare la părţile de vorbire 

învăţate, rezolvarea diferitelor exerciţii cu acestea şi dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi 

scrisă. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să definească substantivul, adjectivul și pronumele; 

O2- să numească elementele după care îşi schimbă forma părţile de vorbire învăţate (număr, fel la 

substantiv şi pronume, persoană la pronume);      

O3- să dea exemple de substantive, adjective, pronume după regulile cerute; 

O4- să identifice substantive, adjective, pronume în propoziţii date; 

O5- să analizeze substantive, adjective, pronume în contexte date; 

O6- să alcătuiască propoziţii cu părţile de vorbire date; 

O7- să rezolve exerciţiile propuse. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, munca pe grupe, 

problematizarea, metoda ciorchinelui, metoda cubului. 

MIJLOACE DIDACTICE:  planşe cu substantivul, adjectivul, pronumele, rebus, coli pentru 

realizarea ciorchinelor pentru părţile de vorbire învăţate, floare cu exerciţii, o cutie sub forma unui 

cub, cele 6 fişe corespunzătoare feţelor cubului, tabla magnetică, caiete. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe şi individual. 

EVALUARE: I. Metode /instrumente: observarea sistematică, probă scrisă  

                        II. Forme de evaluare: continuă 

DURATA: 45 minute 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

SECVENŢE 

DIDACTICE/ 

OBIECTIVE 

 

CONŢINUT INFORMAŢIONAL 

   

STRATEGII 

 

EVALUARE 

I. Moment 

organizatoric 

-Stabilirea ordinii, pregătirea elevilor pentru 

lecţie, pregătirea materialelor didactice necesare 

pentru desfăşurarea lecţiei, aşezarea elevilor pe 

cinci echipe. 

 

conversaţia 

 

 

II. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

O1 

 

-Se descoperă proverbul ”Vorba dulce mult 

aduce.” „Pentru a comunica avem nevoie de 

cuvinte.” Se discută pornind de la cuvântul 

descoperit, cuvinte. 

  „Ce sunt cuvintele dacă le folosim în 

vorbire?”... părţi de vorbire 

   „Ce părţi de vorbire am învăţat?”... 

substantivul, adjectivul, pronumele. 

munca pe grupe 

 

problemati-

zarea 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

Observaţii 

asupra 

produsului 

muncii 

III. Captarea 

atenţiei 

- Se prezintă o planşă, careu de cuvinte, iar copiii 

trebuie să găsească cuvintele care denumesc 

părţile de vorbire învăţate. ANEXA 1 

conversaţia  

III. Anunţarea 

temei şi 

formularea 

obiectivelor 

  „Astăzi, la ora de limba și literatura română,  

vom consolida părţile de vorbire învăţate prin 

rezolvarea mai multor exerciţii gramaticale. Ne 

vom aminti ce înseamnă fiecare parte de vorbire 

învăţată, care sunt elementele lor şi cum se 

folosesc ele în vorbire.” 

 

conversaţia 

 

IV. Dirijarea 

învățării        

O1 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

- Fiecare elev va trebui să completeze un rebus, 

după completare descoperind ce sunt 

substantivul, adjectivul și pronumele: „Părţi de 

vorbire” ANEXA 2 

 - Se va împărți clasa în trei grupe. Fiecare grupă 

va trebui să alcătuiască un ciorchine referitor la 

părţile de vorbire învăţate: 

  Grupa I – substantivul; 

  Grupa II – adjectivul; 

  Grupa III – pronumele; 

-Se va discuta despre părţile de vorbire scrise de 

fiecare grupă, pe baza a ceea ce s-a notat (ce 

denumeşte sau arată partea de vorbire respectivă, 

felul, numărul, persoana). Se vor face completări 

acolo unde nu s-a scris tot.  

-Se prezintă o planşă cu o floare, fiecare petală a 

florii reprezentând o parte de vorbire. Grupele 

 

munca pe grupe 

 

 

metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

 

 

 

Observaţii 

asupra 

produsului 

muncii 
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O5 

O6 

O7 

 

vor lua pe rând câte o petală şi vor rezolva 

exerciţiile de pe petale. 

SUBSTANTIV: 

Care este forma de plural a substantivelor? 

haină –                        hotel - 

moneda -                     chibrit -  

îngheţată  -                  corn –  

Alcătuiţi oral propoziţii cu ele. 

ADJECTIV: 

Formaţi de la următoarele substantive, adjective:   

argint –                        piatră -  

aramă –                       înălțime –  

Alcătuiţi propoziţii cu forma de plural a unui 

adjectiv. 

PRONUME: 

În propoziţia: 

„ Iei lecţii de vioară împreună cu ei?” 

a) există două pronume personale, pers a III-a, nr. 

pl, gen masculin; 

b) există un pronume pers, pers a II-a, nr. pl; 

c) există un pronume pers, pers a III-a , nr. pl, gen 

masculin. 

     Pe tablă vor fi atașate coli de hârtie A4 de 

diferite culori. Pe fiecare cartonaș/coală de hârtie 

este scris un substantiv, pe care-l pot citi dacă 

întorc cartonașul, partea exterioară fiind nescrisă. 

Elevul trebuie să aleagă un cartonaș, să citească 

substantivul scris, arătându-l clasei. Apoi, acesta 

va spune ce denumește, indică numărul și genul, 

apoi găsește un sinonim și un adjectiv. Adjectivul 

va fi analizat la tablă, după modelul următor, 

știind că adjectivul are același număr și gen cu 

substantivul pe care îl însoțește. Pentru 

complicarea jocului, se vor alcătui propoziții 

orale cu cuvintele descoperite. 

Un sinonim pentru băiat este copil, iar un 

adjectiv potrivit -ștrengar. Se analizează în scris 

doar adjectivul. (ANEXA 3) 

ștrengar- adjectiv, numărul singular, genul 

masculin. 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

Proba scrisă 
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V. Evaluarea 

cunoştinţelor 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

- Se va realiza folosind metoda cubului. 

(ANEXA 4) Este prezentat un cub. Pe  cele şase  

feţe  ale  cubului  există  instrucţiuni  de  tipul: 

1. DESCRIE! 

2. COMPARĂ! 

3. ASOCIAZĂ! 

4. ANALIZEAZĂ!  

5. APLICĂ! 

6. ARGUMENTEAZĂ  PRO  SAU  CONTRA! 

Copiii vor lucra pe grupe. Fiecare grupă va 

primi un număr şi o fişă de lucru, 

corespunzătoare unei fişe a cubului. 

- După rezolvarea cerinţei avute, un elev vine în 

faţa clasei, prezintă exerciţiul şi rezolvarea 

acestuia, apoi adaugă fişa pe faţa cubului 

potrivită. 

- Se face corectarea exerciţiilor acolo unde este 

cazul. 

conversaţia 

 

explicaţia 

metoda cubului 

 

 

 

 

munca pe grupe 

 

 

exerciţiul 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

Observaţii 

asupra 

produsului 

muncii 

 

 

VI. Temă de 

casă 

- Elevii vor primi ca temă 2 exerciții din manual 

și 2 exerciții din caietul special.  

expunerea  

VII. Aprecieri 

şi concluzii 

O9 

- Se vor aprecia toţi elevii, vor fi numiţi şi lăudaţi 

elevii care pe parcursul lecţiei au răspuns de mai 

multe ori şi bine, se apreciază modul de 

desfăşurare al lecţiei. 

 

expunerea 

 

 

 

ANEXA 2 

 

COMPLETEAZĂ REBUSUL 
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GĂSIND SOLUŢIILE CORECTE PE ORIZONTALĂ, VEŢI DESCOPERI  PE VERTICALA  

A – B  DENUMIREA CUVINTELOR FOLOSITE ÎN VORBIRE. 

        1.   Obiect din ghiozdanul elevului (substantiv). Cade mereu de pe bancă! 

        2.   Când te ceartă cineva, eşti ……………(adjectiv). Uf! 

        3.   Un izvor nesecat de cunoaştere (substantiv). 

        4.    Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii se numeşte 

…………….. . 

        5.   Pluralul substantivului ,,melc”. 

        6.   Opusul substantivului „minciună”. 

        7.    …………. este partea de vorbire care exprimă însuşiri ale substantivului. 

         8.   Substantiv cu acelaşi sens pentru „bucurie”. 

         9.   Este parte de vorbire şi ţine locul unui substantiv. 

       10.   Substantiv ce denumește o legumă de culoarea portocalei. 

       11.   Pluralul substantivului ,,crab”. 

       12.   Substantivul are două numere. Unul dintre ele denumeşte o singură fiinţă, un singur 

lucru, un singur fenomen al naturii. Acesta este numărul ……………. 

       13.   Substantiv ce denumește un obiect folosit pentru curățenie. 

       14.    Este pronume la persoana I, numărul singular şi … cel mai scump odor al mamei! 

ANEXA 1 

 

Găseşte cuvintele ascunse şi spune ce reprezintă ele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

L A M N V O R B L O 

C D W B N L T N K T 

T J S D S F B V C T 

Z E F W M R L B F L 

W C G N I B M C G M 

G T H P R O N U M E 

N I M Z X W P L S H 

T V R P L Y Y S G P 

S U B S T A N T I V 

G B T D G V N R C M 
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ANEXA 3 

 

 
 

 
 

ANEXA 4 

Exerciţiile metodei cubului 

 

DESCRIE-TE PE TINE 

Se va juca jocul: „Cine sunt, cum sunt?”   Fiecare elev îşi va spune prenumele şi o însuşire care ar 

trebui să i se potrivească, care să înceapă cu aceeaşi literă cu care începe prenumele. (exemplu: Andrei-

ambiţios) 

- Se precizează că prenumele fiecăruia reprezintă substantive proprii, iar însuşirile reprezintă adjective. 

2. COMPARĂ 

a) Trasează corespondenţa între perechile de cuvinte cu acelaşi înţeles: 

podoabă                         asin 
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ceasornic                        accesoriu 

prieten                            amic 

măgar                             ceas 

dentist                            stomatolog 

b) Găseşte cuvinte cu sens opus pentru: 

pace                         tinereţea 

intrare                      sărăcie 

bogăție                     război 

început                     ieșire 

bătrâneţea                sfârșit 

3. ANALIZEAZĂ PĂRȚILE DE VORBIRE subliniate din propoziţiile: 

Sofia  este o elevă silitoare. Ea se pregăteşte în fiecare zi cu multă seriozitate. Dumneaei o răsplătește 

cu o notă de zece. 

4. ASOCIAZĂ 

Grupează părțile de vorbire în funcție de număr:  

băiat, mici, vagoane, el, înalte, eu, dumneaei, părinți, maro, clădiri, tu, penar, murdar, caiete, 

încăpătoare, aspru, cer, voi, râu. 

5. APLICĂ 

Găseşte pronumele indicate şi alcătuieşte propoziţii cu acestea: 

Pronume personal, persoana I, nr. singular. 

Pronume personal, persoana III, nr. plural. 

Pronume personal, persoana II, nr. singular. 

6. ARGUMENTEAZĂ 

Corectează greşelile făcute intenţionat în textul: 

De la bucureşti, unde ne-am urcat amândoi, devenind vecini de compartiment şi până la frumosul 

staţiune sinaia, unde am coborât, a privit tot timpul pe fereastră. Trenul s-a apropiat de sinaia si iel se 

pregătea să coboare. 
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PROIECT DIDACTIC 

Șerba Maria-Cristina 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca 

 

DATA:                                 

CLASA: a X-a 

DISCIPLINA: Matematică – Algebră  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Funcția exponențială și funcția logaritmică. Ecuații exponențiale și 

logaritmice 

TITLUL LECTIEI: Ecuații logaritmice 

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

DURATA: 50 min 

SCOPUL: Însușirea capacității de a rezolva ecuații logaritmice  

 

COMPETENȚE GENERALE:   

CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a 

unei situaţii concrete 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

CS6. Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în trasarea unor grafice şi în 

rezolvarea unor ecuaţii algebrice. 

 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca individuală 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Tabla, caietul, culegerea, manualul, fișa de lucru 

FORME DE ORGANIZARE: Frontal şi individual 

BIBLIOGRAFIE: Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică - Manual pentru clasa a X-a, TC+CD, 

Editura Carminis, Pitești 2005 

      Marius Burtea, Georgeta Burtea, Culegere de matematică M2, clasa a X-a, 

Editura Campion, 2018 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII 

DIDACTICE 

METODE 

DE 

EVALUARE 

Captarea 

atenţiei elevilor 

Se asigură condiţiile optime pentru 

desfăşurare a lecţiei: se notează 

absenţii, se verifică dacă există cretă 

şi burete la tablă şi dacă toţi elevii 

au pe bancă cele necesare. 

Se pregătesc cu cele 

necesare pentru lecţie. Se 

asigură ordinea şi 

disciplina. 

Conversaţia  

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

Verifică temele elevilor. 

 

Colaborează la verificarea 

temei și rezolvă la tablă 

sub îndrumarea 

Conversaţia Tema de casă 

 

Evaluare orală 
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anterior 

dobândite 

Adresează întrebări din lecția 

predată anterior. 

 

profesorului exercițiile 

nerezolvate acasă. 

Răspund întrebărilor 

adresate de profesor. 

Anunţarea 

titlului lecţiei şi 

a obiectivelor 

Scrie titlul lecţiei pe tablă  

„Ecuații logaritmice” 

  şi anunţă obiectivele urmărite în 

această lecţie. 

Elevii ascultă cu atenţie, 

conştientizează obiectivele 

şi scriu titlul în caiete. 

Conversaţia  

 

 

 

Prezentarea de 

material nou și 

dirijarea 

învățării 

Pentru a rezolva ecuații logaritmice 

procedăm astfel: 

1. Dacă ecuația este de forma  

log𝑓(𝑥) 𝑔(𝑥) = 𝑏 

- punem condiția de existență a 

logaritmului 

- rezolvăm ecuația 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥)𝑏 

- verificăm soluția obținută în 

CONDIȚIE! 

ex: Rezolvați ecuația   

log3(2𝑥 − 1) = 2 

2. Dacă ecuația este de forma  

log𝑓(𝑥) 𝑔(𝑥) = log𝑓(𝑥) ℎ(𝑥) 

- punem condiția de existență a 

logaritmilor 

- rezolvăm ecuația 𝑔(𝑥) = ℎ(𝑥) 

- verificăm soluția obținută în 

CONDIȚIE! 

ex: Rezolvați ecuația   

log4(3𝑥 − 4) = log4(𝑥 + 6) 

 

 

 

Elevii scriu cu atenție și 

participă activ la lecție, 

răspunzând întrebărilor 

adresate de către profesor. 

 

 

 

 

Rezolvă sub îndrumarea 

profesorului exercițiile 

propuse ca și exemplu, 

atât la tablă, cât și în 

caiete. 

 

 

 

Munca 

individuală 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

Fixarea 

cunoştinţelor 

 

Propune pentru rezolvare exerciții 

de pe fișa de lucru. 

Rezolvă la tablă şi în 

caiete problemele propuse 

de profesor. Verifică 

rezultatele obţinute cu cele 

de la tablă. 

Exerciţiul 

 

Munca 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

Analiza 

răspunsurilor 

Asigurarea 

 feed-back-ului 

Evaluează prin aprecieri orale şi 

prin notare elevii care au participat 

la desfăşurarea lecţiei.  

 Conversaţia Aprecieri 

verbale 

Analiza 

activităţii 

Tema pentru 

acasă 

Anunţă tema pentru acasă. 

Temă:  Subpunctele neefectuatee de 

pe fișa de lucru 

Notează tema pentru 

acasă. 

Conversaţia  

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

793 
 

Fișă de lucru 

 

Rezolvați următoarele ecuații logaritmice: 

 

a) ( ) 26log 2

2 =++ xxx
    b) 416log =x  

c) 2)23(log5 =+x     d) 1)59(log3 =− x  

e) 1)5(log)4(log 33 =−−+ xx    f) 2)37lg( =−x  

g) ( ) )32(log13log 7

2

7 +=++ xxx   h) ( ) )3(log2log 1

2

1 +=++ −− xxx xx
 

i) )52(log)8(log 22 +=+ ++ xx xx  
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Proiect didactic 

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” și Colegiul Național “Iosif Vulcan”, Oradea 

Profesor: Flavia – Iulia OPREAN 

Clasa: a XI – a A 

Unitatea de învăţare: PIAȚA MUNCII  

Lecția: Cererea și Oferta de Muncă 

Tipul lecției: mixtă, de predare-învăţare, fixare 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Competențe generale: 

 1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere 

şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 

5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezovarea problemelor comunităţii 

Competente specifice: 

 1.4. Caracterizarea diferitelor forme de piaţă pornind de la obiectul tranzacţiilor realizate 

 5.1. Interpretarea rezultatelor evaluării unor fenomene economice din perspectivă micro şi 

macroeconomică sau individuală şi socială  

Obiective operationale: 

Cognitive: - O1: identificarea componentelor pieței muncii  

                  - O2: explicarea importanţei cunoașterii noțiunilor de: Cerere, Ofertă pe piața muncii 

Formative: - O3: elaborarea  unei soluţii pentru cererea mare de muncă și oferta de muncă de calitate precară 

Atitudinale: - O4: exemplificarea unei situaţii la nivel de firmă în care se utilizează diverse criterii de 

recrutare a forței de muncă 

Evaluarea: formativ-ameliorativă 

Obiective ale evaluării: 

Cognitive: -Oe1: să identifice elementele care participă la piața muncii 

                  -Oe2: să exprime opinii cu referire la o situaţie dată – diverse tipuri de piață 

Formative: -Oe3: să exerseze și să utilizeze noţiunile de: muncă, salariu, cerere, ofertă 

Atitudinale: -Oe4: să se implice în situaţia dată spre analiză în fişa de lucru pentru a soluţiona problemele 

existente la nivelul unei unităţi economice 

Valori și atitudini vizate: - încredere în sine şi în ceilalţi 

         - implicare în luarea unor decizii 

                                         - adaptabilitate 

Strategii: dirijată, explicativ-conversativă 

Metode: -M1: studiu de caz 

               -M2: explicația 

               -M3: conversatia euristica 

               -M4: gândiți/lucrati în grupe/comunicați întregului grup    

Instrumente de evaluare/fixare: fișă de evaluare 

Resurse: - umane: 29 elevi 

               - de timp: 50 minute 

               - materiale: -RM1: programa scolară 

                                  -RM2: macroproiectarea didactică 

                                  -RM3: fișe de lucru 

                                  -RM4: hărţi conceptuale 

             -RM5: tabla 
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           -RM6 - videoproiectorul 

Demersul didactic: 

Secv. 

didactice 

Conținuturi 

vizate 

Ob. 

op. 

Activitatea 

profesorului 
RM RP 

Activitatea 

elevului 
Evaluarea 

Momentul 

organizatoric 

          2’ 

  Absențe  

Organizeaza 

materialele și 

clasa 

Creaza un climat 

cooperant 

  Răspund 

cerințelor, 

pregătesc 

materialele 

solicitate 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

         3’ 

Noțiuni, 

Concepte 

 

 

Oe2 

Profesorul 

realizeaza pe 

tabla 1  harta 

conceptuala 

(Fisa 1) pentru 

reactualizarea 

cunoştinţelor 

legate de piata in 

general.  

 

RM4 

M3 

 

M2 

Eleaborează 

raspunsurile la 

cerințe. 

autoevaluează 

 

 

Probă 

orală 

 

 

 

      Evocare 

           5’     

 

 

 

Introducere 

în activitate 

 Se porneşte de la 

partea 

recapitulativa si 

se introduce un 

alt tip de piata ce 

urmeaza sa se 

studieze, apoi se 

noteaza titlul pe 

tablă! 

Captarea atentiei 

– ppt! 

Precizează 

obiectivele 

lectiei!  

 

 

 

RM4 

 

 

RM5 

 

RM6 

 

 

M1 

 

 

 

M3 

 

 

Ascultă și/sau 

participă la 

conversație. 

 

 

Notează titlul 

lecției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobândire de 

noi cunoștinte 

 

           20’ 

 

Noțiuni: 

Cunoaşterea 

noţiunilor 

cheie: 

Cerere de 

munca, 

Oferta de 

munca, 

Salariu, 

Salariu 

 

 

O2 

 

O1 

 

 

O3 

 

 

 

Pe baza discuţiei 

pornite de la Fisa 

1 profesorul va 

genera discutii 

legate de piata 

muncii: definitie, 

componente, 

particularitati, 

functii, etc. 

Va explica 

diferenta dintre 

 

 

 

RM3 

 

 

 

RM4 

 

 

 

 

 

M1 

 

 

 

M4 

 

 

M2 

 

 

Răspund la 

întrebări 

 

 

Formulează 

răspunsuri/păreri 

 

 

 

 

Verificare 

frontală 

orală 
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brut/net, 

Salariu 

nominal/real 

 

O4 Salariul brut si 

Salariul net printr-

un exercitiu – Fisa 

2. 

Va nota pe tablă 

schematic 

conţinutul 

informativ. 

 

RM5 M3 

 

 

 

Elevii lucrează la 

rezolvarea 

cerinţelor din fişa. 

Notează în caiete 

noile idei 

Verificare 

individuală 

Fișa de 

lucru 

  

Stimularea 

performantei 

          10’ 

 Oe1 

 

Oe2 

 

Oe3 

 

Oe4 

Propune elevilor 

simularea unei 

situații problemă 

în vederea 

descoperirii 

principalelor 

caracteristici ale 

pietei muncii in 

2021!!! (fișa 3) 

 

 

RM3 

 

 

 

M2 

 

 

M3 

Elevii vor citi 

materialul şi îşi vor 

expune părerea 

personală 

 

Prezintă rezultatul 

muncii 

 

Formulează puncte 

de vedere 

 

 

Verificare 

frontală 

Asigurarea 

transferului 

         5’ 

  

 

 

O3 

Se afiseaza Fisa 

4, evaluarea 

lectiei, iar elevii 

sunt provocati 

pentru a raspunde 

la intrebari. 

 

 

 

RM6 

 

 

 

M3 

 

 

 

Arată rezultatul 

muncii  

 

 

 

Evaluarea  

         5’ 

  Se fac aprecieri 

generale şi 

individuale 

privind 

participarea 

elevilor la lecţie.  

   

Se raportează la 

aprecierile 

formulate 

 

 

 

Schiţa lecţiei 

Titlul: Piața Muncii. Cererea și Oferta de muncă  

{Inclusiv ceea ce se transmite oral, în caiete se va nota schematic}  

În condițiile economiei de piață, integrarea oamenilor în activitatea economico-socială, culturală și 

formarea salariului ca venit sunt mijlocite de piața forței de muncă sau piața muncii. 

Definiție: 

Piața muncii -  spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și se negociază cererea de muncă 

cu oferta de muncă. 

Această piață este în conexiune continuă cu restul piețelor: 

Receptează semnale de pe piața bunurilor materiale și serviciilor  

Exercită  influență asupra celorlalte piețe, mai ales prin prisma nivelului veniturilor formate 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

797 
 

Cererea de muncă: Nevoia de muncă salariată necesară într-o perioadă de timp la nivel de piață, 

vine din partea firmelor și se exprimă prin numãrul locurilor de muncã din economie, indiferent 

dacă sunt sau nu sunt ocupate. 

Oferta de muncă: Cantitatea de muncă oferită de membrii societății pe o perioadă de timp și în 

anumite condiții (totalitatea resurselor de muncă). Aceasta este dată de către oameni: apți de 

muncă, în cautare de muncă. 

2. Funcțiile pieței muncii: 

- mijlocește alocarea resurselor de muncă 

- asigură unirea și combinarea a 2 factori de  producție: MUNCA și CAPITALUL! 

- mijlocește formarea climatului de muncă și furnizarea de informații utile pentru orientarea 

profesională 

Particularități: 

Grad ridicat de sensibilitate la evoluția factorilor economici, social-politici 

Grad ridicat de organizare și reglementare 

Principalii factori de care depinde oferta de muncă sunt: 

– Salariul: cu cât acesta este mai mare, conform bine cunoscutei legi a ofertei, se vor oferi să lucreze mai 

multe persoane. 

– Preferințele indivizilor referitoare la timpul liber și la timpul de muncă 

– Preferințele sindicatelor pentru salarii mari sau pentru mai multe locuri de muncă. 

De exemplu, în cazul în care sindicatul cofetarilor vrea salarii mai mari, instituie un examen pentru 

meseria de cofetar atât de greu încât nici o persoana din afara sindicatului nu îl poate promova.  

Dacă o parte a cofetarilor se pensionează, oferta de munca în ramură scade și salariul crește. 

– Demografia: reducerea sau creșterea populației dintr-o țară determină reducerea sau creșterea ofertei de 

muncă 

5. SALARIUL 

Salariul reprezintă suma de bani platită factorului de producție muncă pentru activitatea 

desfășurată în unitatea economică. 

Factorul de producție muncă este achiziționat de pe piața muncii, motiv pentru care salariul este 

considerat prețul muncii. 

Pentru firme, salariul reprezintă un cost, iar pentru menaje, salariile reprezintă principalele venituri cu 

care își finanțează consumul sau din care economisesc. 

În practică, salariul îmbracă în principal două forme: 

a) salariul brut: suma de bani primită de angajat pentru munca depusă - CIM 

b) salariul net: se obține prin scăderea din salariul brut a impozitelor pe salarii. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

798 
 

Fişa 1 

PRINCIPALELE CATEGORII DE PIAȚĂ 

 

 

  MONETARĂ        FINANCIARĂ       GENERALĂ    MUNCII 

 

 

PIAȚA 

OMUL – AGENT ECONOMIC (PRODUCĂTOR ȘI CONSUMATOR) 

CERERE – OFERTĂ 

NEVOIE - RESURSE 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

799 
 

 

 

Fisa 2 

 

 

 
 

Salariul Brut versus Salariul Net 

Să presupunem ca Ioana primește lunar de la firmă un salariu brut de 1500 RON.  

Dacă impozitele aplicate pe salariu sunt de 40% din salariul brut, salariul net care va rămâne Ioanei 

este: 1500 RON – 40% · 1500 RON = 900 RON. 

 

Salariul Nominal versus Salariul Real 

Suma de bani primită de angajat pentru munca depusă poartă numele de salariu nominal. 

Cantitatea de bunuri și servicii care poate fi cumpărată cu salariul nominal poartă numele de salariu 

real. 

SR=SN/P 

 

De exemplu, Ion primește lunar un salariu de 400 RON; dacă prețul mediu al bunurilor de consum în 

economie este de 10 RON, el poate cumpăra 400 : 10 = 40 de bunuri de consum, care reprezintă salariul 

real. 
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Fișa 3 

 

Să gândim: 

Caracteristicile principale ale pieței muncii în 2021 au fost: 

Flexibilitatea și Adaptabilitatea 

Productivitatea și Eficiența 

Abilitățile excelente de comunicare (scrisă, vorbită, video) 

 

Ținând cont de aceste aspecte, rezolvați următoarele cerințe: 

Sunteți managerul unei companii de Publicitate și căutați un Graphic Designer talentat. Știind 

că - competențele le dobândim pe parcurs | calitățile sunt cele cu care ne naștem, enumerați cel 

puțin 3 criterii ce stau la baza recrutării unui candidat pentru această poziție! 

......................... 

......................... 

......................... 

 

Știind că oferta de muncă este direct proporțională cu remunerația oferită, care considerați că 

ar fi Salariul așteptat de un potențial candidat din diverse domenii, nivel profesional? Discuții! 

Salariul: ............................ 

Pachet financiar: .............................. 

Condiții de muncă: ....................................... 

Dacă ar avea loc o indexare a Salariului nominal dupa 3 luni, ce impact ar avea asupra vieții 

angajatului? Dar asupra Pieței bunurilor și serviciilor? 

 

Presupuneți că sunteți chiar voi un candidat pentru poziția de IT Specialist în cadrul unei 

multinaționale. Înainte de intreviu, realizați o analiză SWOT personală, în vederea anticipării 

posibilelor întrebări din cadrul interviului. 

 

Strong points Weak points 

 

 

 

 

 

Opportunities Threats 

 

 

 

 

 

Ce soluții propuneți pentru urmatoarele probleme ale Pieței Muncii – specifice anului 2021: 

Pregătirea deficitară a candidaților pentru pozițiile pentru care aplică 

Lipsa personalului calificat în domenii cheie  

Necesitatea de forță de muncă (inclusiv munci necalificate) din cauza neseriozității cu care 

oamenii (oferta de muncă) tratează cererea de muncă 
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Ați întâlnit anunțuri de angajare discriminatorii? Puteți exemplifica?! 

 

 

Fișa 4 

Evaluarea lecției 

Exerciții: 

I. Teste grilă 

1. Când prețurile cresc mai repede decât salariul nominal, salariul real:  - 1p 

a) crește;  b) scade; 

c) nu se modifică;  d) nu există nici o legatură între salariul nominal și salariul 

real.  

 

2. Creșterea fiscalitații pe salarii, neînsoțită de creșterea salariilor brute, determină: - 1p 

a) reducerea salariului net;  b) creșterea salariului net; 

c) creșterea salariului real; d) nemodificarea salariulului net.  

 

Dacă cererea de muncă scade și oferta de muncă crește, salariul pe piața muncii înregistrează 

urmatoarea evoluție: - 1p 

a) crește  b) scade 

c) nu se modifica d) crește peste nivelul productivității muncii. 

 

II. Probleme  

1. Andrei primește lunar un salariu brut de 1000 RON. Știind că impozitul pe salariu este de 35%, 

determinați salariul net. – 1p 

a) 750 u.m.; b) 650 u.m.; c) 350 u.m.; d) 800 u.m.  

 

Dacă Maria primește un Salariu nominal în valoare de 4500 RON, iar prețul mediu al bunurilor de 

consum este de 90 RON, care va fi Salariul real al Mariei? – 1p 

30    b)  20    c) 50 

1. b; 2. a; 3. b;  |  II. 1. b; 2. c; 

 

Completați spațiile libere:         - 2p 

1. ………………………. este venitul obținut prin muncă. 

2. Oferta de muncă provine de la ………………….…. care reprezintă forța de muncă și este dispusă 

să ocupe un …………………………………………… în schimbul unui salariu. 

R: Salariul | Oamenii | loc de muncă 

 

Aranjati cuvintele in ordinea lor firească:       - 1p 

de angajarea, este piața, pe care se derulează, forței de muncă, piața muncii, tranzacțiile, implicate 

R: Piata muncii este piata pe care se deruleaza tranzactiile implicate de angajarea fortei de 

munca 

V. Argumentează:            - 1p 

1. De ce salariul este considerat și cost și venit? 

2. Argumentează influența salariului real în comportamentul salariatului la muncă 
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1p oficiu, Total 10p! 

Fixarea lecției online: https://wordwall.net/resource/16678018 

 

Autoevaluare - Aplicație:  

https://wordwall.net/resource/16678018


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

803 
 

 

        PROIECT  DIDACTIC  

Trocaru Graţiela  

SCOALA GIMNAZIALĂ  SPECIALA NR.5 

CLASA:a-VIII-a  A 

ARIA CURRICULARĂ:  Limbă  şi comunicare 

DISCIPLINA  : Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Din lumea necuvântătoarelor 

SUBIECTUL : ”Câinele” – după Silvia Kerim 

TIPUL DE ACTIVITATE: - Dobândire de cunoştinţe 

PROPUNĂTOR: Prof. Trocaru Graţiela 

 

OBIECTIVE CADRU: 

Dezvoltarea abilităţilor de exprimare orală şi comunicare independentă 

 

OBIECTIVE DE REFERINTA: 

Exersarea abilităţilor de exprimare orală, corectă, clară, logică 

Exersarea vocabularului activ utilizând corect diferite categorii de noţiuni 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii toţi elevii vor fi capabili: 

cognitive: 

Grupa 1 

 

O1. Să identifice elementele gramaticale(subiectul și predicatul) învățate anterior 

O2. Să  citească corect și expresiv textul – în lanţ 

O3. Să răspundă la întrebări legate de textul studiat 
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O4. Să identifice cuvintele noi din text cu/fără ajutorul profesorului 

O5. Să utilizeze cuvintele noi în funcţie de anumite criterii date(formare de propoziţii, despărţirea cuvântului în silabe, găsirea formei de plural) 

 

Grupa 2 

 

O1. Să identifice elementele gramaticale învățate anterior, cu ajutorul profesorului 

O2. Să identifice în text, prin încercuire, literele indicate (a,m,i) 

O3. Să răspundă la întrebări legate de textul studiat, cu ajutorul profesorului 

O4. Să copieze cuvinte din text date de profesor 

O5. Să utilizeze cuvintele noi în funcţie de anumite criterii date (despărţirea cuvântului în silabe, găsirea formei de plural), cu/fără ajutorul profesorului 

 

psihomotrice: 

O6.să  se coordoneze oculo-motor  în vederea realizării sarcinilor de lucru  

 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ŞI PROCEDEE:  

-de transmitere : explicaţia, conversaţia,citirea model ,  

-de explorare: observația 

-de acțiune: exercițiul, jocul didactic, metoda cadranelor 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE ȘI MATERIALE DIDACTICE: 

–videoproiector /  PC 

–bilete pe care sunt scrise cuvinte din text şi sarcinile corespunzătoare 

–fişe de lucru 

–fişe de evaluare 

–flip-chart 
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RESURSE DIDACTICE: 

 

MATERIALE:  - LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de clasă  

   - TIMPUL:45 min 

UMANE : colectivul clasei a-VIII-a A -14 elevi- 

     Grupa 1- 12  elevi  

Grupa 2 – 2 elevi   

INFORMAȚIONALE:  

1.Programa şcolară pentru şcoli speciale 

                 2.Manualul de limba română pentru clasa a IVa, ed. Aramis 

              3. Metodica predării limbii române 
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Evenimentele 

scenariului 

didactic 

Obiective 

operaționale 

Conţinutul 

activităţii 

RESURSE DIDACTICE  

Modalităţi de 

evaluare 

 

Procedurale Materiale Umane  

Metode şi  

procedee 

Mijloace 

tehnice și 

material 

didactice 

Forma de 

organizare a 

corelației 

profesor -elev  

 

Organizarea 

activităţii 

  

Se verifica prezenţa, se precizează 

data calendaristică 

 

 

Explicaţia  

 

  

  

 

  

Captarea atenţiei 

 

 

 

Profesorul prezintă la 

videoproiector imagini cu animale 

  

 

 

Conversația  

  

Montaj PPT 

 

 

Frontală  

  

 

 

Verificarea şi 

reactualizarea 

cunoștințelor  

 

O1 

    

Se vor adresa elevilor întrebări 

referitoare elementele gramaticale 

învățate anterior 

 

Conversaţia  

 

  

Montaj PPT, 

 

videoproiector,  

    PC         

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

Probă orală 

Se urmărește 

identificarea 

elementelor 

gramaticale 

învățate 

anterior 

 

 

Anunţarea şi a 

obiectivelor 

activităţii 

      

Profesorul anunţă elevii tema 

lecției 

  Se va scrie titlul lecţiei şi autorul 

pe flip-chart 

   Sunt prezentate  obiectivele în 

manieră accesibilă elevilor.    

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţia  

 

Flip-chart 

  

 

Evenimentele 

scenariului 

didactic 

Obiective 

operaționale 

Conţinutul 

activităţii 

RESURSE DIDACTICE  

Modalităţi de 

evaluare 

 

Procedurale Materiale Umane  

Metode şi  

procedee 

Mijloace 

tehnice și 

material 

didactice 

Forma de 

organizare a 

corelației 

profesor -elev  
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Desfăşurarea  

activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

O2gr.1 

 

O2gr.2 

 

 

 

 

 

O3gr.1 

O3gr.2 

 

 

 

 

 

 

O4gr.1 

O6 

 

 

 

 

O4gr.2 

O6 

 

Profesorul va proiecta fișele de 

lucru pe ecran și apoi le va împărţi 

elevilor în funcţie de grupa de 

nivel, după care vor fi prelucrate. 

 Textul va fi citit model de către 

profesor 

  Elevii vor îndeplini următoarele 

sarcini, în funcţie de grupa de 

nivel: 

-grupa 1 va citi textul în lanţ, 

respectând semnele de punctuaţie 

şi de ortografie. 

-grupa 2 va identifica,prin 

încercuire, literele indicate de 

profesor 

 

Profesorul va  adresa întrebări 

elevilor referitoare la textul 

studiat (pentru toate grupele de 

nivel): 

Care este titlul lecţiei, cum se 

numeşte autorul, care sunt 

personajele din text, ce au cules 

plugarii de pe câmp. 

 

 Elevii  vor fi solicitați să 

identifice cuvintele noi (cu 

ajutorul profesorului) Acestea vor 

fi explicate şi scrise pe flip-chart 

de către profesor . 

Grupa 1 va scrie cuvintele noi şi 

semnificaţia acestora în fişa de 

lucru. 

Grupa 2 va copia cuvinte din text 

date de profesor 

 

 

 

 

Explicaţia  

Citirea 

model 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia  

Conversaţia,  

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Explicaţia  

Conversaţia, 

 

 

 

Explicaţia  

Conversaţia,  

Exerciţiul 

 

  

videoproiecto

r Fişă de lucru 

 

Textul 

”Culesul 

porumbului”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală pe 

grupe de nivel 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

Activitate 

frontală, 

individuală, pe 

grupe de nivel 

 

Probă orală 

 

Se urmăreşte 

citirea corectă a 

textului, în 

lanţ/gr.1 

Identificarea 

corectă a 

literelor indicate 

de profesor/gr.2 

 

 

 

Probă orală 

Se urmăreşte 

răspunsul corect 

la întrebări 

 

 

Se urmăreşte 

identificarea 

cuvintelor noi 

din text 

Se urmărește 

copierea corectă 

a cuvintelor 

Se urmărește  

coordonarea 

oculo-motorie  

în vederea 

realizării 

sarcinilor de 

lucru  

 

 

Evenimentele 

scenariului 

didactic 

Obiective 

operaționale 

Conţinutul 

activităţii 

RESURSE DIDACTICE 

 Procedurale Materiale 

Nr. 

crt. Metode şi  

procedee 

Mijloace 

tehnice și 

material 

didactice 
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5. 

 

 

Desfăşurarea  

activităţii 

 

 

 

O5gr.1 

O5gr.2 

 

 

 

Joc didactic : Săculeţul cu 

surprize 

  În săculeţ se află bilete cu 

cuvinte din text, însoţite de 

anumite sarcini: 

Despărţirea cuvântului în silabe 

Alcătuirea unei propoziţii cu 

cuvântul respectiv 

Găsirea formei de plural 

Elevii vor extrage câte un bilet şi 

vor rezolva sarcina scrisă pe 

acesta. 

 

Jocul 

didactic 

Exerciţiul 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Asigurarea feed-

back-ului 

 

O3gr.1 

O3gr.2 

O4gr.1 

O4gr.2 

O6gr.1 

 

Profesorul afişează pe flip-chart 

un cadran împărţit în 4, iar elevii 

vor fi solicitaţi  

Grupa 1- să completeze : 

-titlul lecţiei 

-locul acțiunii 

-personajele din text 

-cuvintele noi 

Grupa 2- să răspundă oral la 

cerinţe 

 . 

 

Explicaţia 

conversaţia 

Exerciţiul 

Metoda 

Cadranul 

 

Flip-chart 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. Evenime

ntele 

scenariul

ui 

didactic 

Obiect

ive 

operați

onale 

Conţinutul 

activităţii 

RESURSE 

DIDACTICE 

 

Modalită

ţi de 

evaluare 

 

Proced

urale 

Material

e 

Umane  

Metod

e şi  

proced

ee 

Mijloace 

tehnice 

și 

material 

didactice 

Forma 

de 

organiza

re a 

corelație

i 

profesor 

-elev  
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7. 

 

Evaluare 

 

O3gr.1 

O5gr.1 

O6gr.1 

O3gr2. 

O6gr.2 

 

 

Profesorul împarte 

elevilor fişele de 

evaluare, pe grupe de 

nivel 

-grupa 1 va răspunde 

la întrebări 

referitoare la textul 

studiat şi va forma o 

propoziţie cu un 

cuvânt din text 

-grupa 2 va 

răspunde(prin 

încercuire) la 

întrebări referitoare 

la text 

corespunzătoare 

lecţiei predate şi va 

copia un cuvînt din 

text 

 

Explic

aţia 

Exerci

ţiul  

 

Fişe de 

evaluare 

pe grupe 

de nivel 

 

Individu

ală, pe 

grupe de 

nivel 

 

Probă 

scrisă  

Se 

urmăreşt

e 

rezolvar

ea 

corectă a 

cerințelo

r fișelor 

de 

evaluare 

 

8. 

 

Încheiere

a 

activităţii 

  

Se fac aprecieri 

asupra modului  în 

care elevii au 

participat la 

activitate 

 

Conve

rsaţia  

  

Activitat

e 

frontală 
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Ziua Limbilor Europene- abordare didactică interdiscipinară 

                                         profesor Olariu Oana 

                                                                              Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’ – Arad 

 

PROIECT DIDACTIC 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

CLASA: a IX-a  

TEMA/UNITATEA: JOC ȘI JOACĂ/ ADOLESCENȚA 

TEXTE SUPORT:  

,,Uriaşul egoist’’ de Oscar Wilde,  

,,Crusta’’ de Gellu Naum,  

,,Copiii care se iubesc’’ de Jacques Prevert 

TIPUL LECȚIEI: mixt 

COMPETENȚA GENERALĂ: folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în 

receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare 

VALORI ȘI ATITUDINI: 

stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare; 

cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii. 

VALORI INTERCULTURALE: copilăria, comunicarea, generozitatea, prietenia, iubirea 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

să identifice propriile calități, aptitudini, interese și valori; 

să gloseze pe marginea textului literar, oferind răspunsuri zonelor de interogare ale fiecărui text; 

să circumscrie mesajul global al textului; 

să realizeze, sub forma unei scrisori, un mesaj subiectiv adresat copilului de odinioară. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

STRATEGII DE LECTURĂ ȘI DE INTERPRETARE: gruparea pe câmpuri semantice, glosarea, 

aproximarea orizontului de așteptare 

METODE ȘI PROCEDEE: răspunsul subiectiv, conversația, brainstormingul, problematizarea, 

explicația, ciorchinele; 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: flip- chat, fișe de lucru, markere, post- it- uri, plicuri, baloane 

colorate, ladă de zestre 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

RESURSE TEMPORALE: 2 ore  

 

DEMERS DIDACTIC 

EVOCARE (10’) 

Imersiune în subiect: prezentarea celor 10 nevoi umane enunțate de Solomon Marcus și scurtă 

raportare a acestora la realitățile prezentului (sunt scrise pe baloane colorate aflate pe scaunele elevilor 

la intrarea acestora în sala de clasă) 

Nevoia de a da un sens vieții 

Nevoia de împrospătare 

Nevoia de întrebare și de mirare 

Nevoia de îndoială și de suspiciune 
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Nevoia de greșeală și de eșec 

Nevoia de joc 

Nevoia de identitate 

Nevoia de omenesc și de omenie 

Nevoia de cultură 

Nevoia de transcendență 

Tehnica răspunsului subiectiv: Când se formează aceste nevoi? Când devenim conștienți de ele? Care 

dintre acestea sunt cele mai importante pentru voi? 

Anunțarea temei: Copilăria/ Joc și joacă 

REALIZAREA SENSULUI (75’) 

TEXTUL 1 – gruparea pe câmpuri semantice 

Analiza textului  ,,Uriașul egoist’’ de Oscar Wilde prin parcurgerea firului narativ: Se disting două 

tipuri de personaje configurate prin câmpuri sematice sugestive: 

                  Uriașul egoist                GRĂDINA                  Copiii 

            diformitatea fizică și morală                         ,,cei veseli și fericiți’’  

            iubire de sine                                                 joacă 

            singurătate                                                     bucurie 

                                       ZIDUL  

                                                         ,,Intrarea oprită!’’ 

                          IARNA                                                    PRIMĂVARA 

           zăpada, gerul, crivățul                                         cântecul păsărilor 

           grindina                                                               flori, ,,poame bogate’’ 

                                                       SPĂRTURA ÎN ZID 

                                                                
,,copiii au adus primăvara’’,  

,,uriașul a simțit cum i se topește inima’’  , 

 uriașul dărâmă zidul,  

,,copiii sunt florile cele mai frumoase din lume’’, 

uriașul nu mai ura iarna, știa că este doar ,,primăvara adormită’’, 

prietenia și ,,rănile dragostei’’, 

 trecerea timpului, îmbătrânirea, moartea uriașului. 

TEXTUL 2 – glosarea pe marginea textului       

Lectura model a textului poetic ,,Crusta’’ de Gellu Naum 

 

Oraşul avea o singură casă,  

casa avea o singură încăpere,  

încăperea avea un singur perete,  

peretele avea un singur ceas,  

ceasul avea o singură limbă.  

 

În tot acest timp copiii  

creşteau şi puneau o singură întrebare,  
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pe când adulţii, nedumeriţi şi superbi,  

scădeau, scădeau surâzând.                                 

 

Reacția subiectivă, exprimarea liberă a primei impresii legate de text și aproximarea sensului global -

viața, singurătatea, nevoia de întrebare, copilăria, relația copii- adulți  (sunt notate pe post- it- uri) 

Glosare pe marginea textului: 

Identificați cuvintele- cheie din cele două strofe (orașul, casa, încăperea, peretele, ceasul, limba, 

întrebarea) 

Care sunt semnificațiile acestor simboluri? (se realizează, sub forma unui ciorchine, un câmp al 

sensurilor generale pentru fiecare simbol) 

Ce timp verbal este utilizat în text? Ce semnificație acordați acestui fapt? 

Care este cuvântul recurent al primei strofe? Ce înseamnă ,,singur’’ în relație cu lumea obiectelor? 

Cum sunt descriși copiii și adulții? Ce gesturi le sunt atribuite? Este veridică descrierea? 

Care este relația dintre copii și adulți, potrivit celei de a doua strofe? Ce sens acordați antitezei 

,,creșteau’’- ,,scădeau’’? 

Cum interpretați mesajul circumscris de titlul poemului? (crustă= strat exterior care se formează la 

suprafața unor corpuri; coajă)  

Cum percepeți sintagma ,,în tot acest timp’’? 

TEXTUL 3- aproximarea orizontului de așteptare 

Ce ,,poveste’’ ar conține un text cu titlul ,,Copiii care se iubesc’’? Ce scenariu narativ v- ați imagina? 

Lectura model a poemului  ,,Copiii care se iubesc’’ de Jacques Prevert 

 

Copiii care se iubesc se-mbrățișează în picioare 

Lângă porțile nopții 

      Iar trecătorii care trec îi arată cu degetul 

Dar copiii care se iubesc 

Nu sunt acolo pentru nimeni 

Și numai umbra lor 

Înlănțuita umbră tremură în noapte 

Stârnind mânia trecătorilor 

Mânia și disprețul lor și râsetele și invidia 

Copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni 

            Ei sunt în altă parte dincolo de noapte 

             Mult mai presus decât lumina zilei 

             În orbitoarea strălucire a primei lor iubiri. 

Tehnica răspunsului subiectiv: identificarea unei imagini, a unui cuvânt inedit din poem 

Circumscrierea simbolurilor- cheie: noapte, lumină, umbră, îmbrățișare 

Configurarea vârstelor prin relectură: 
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                    LUMINA                                        umbra                                  ÎNTUNERICUL        

 
                                                                                                                                                                  

 

REFLECȚIE (15’) 

Răspunsul subiectiv, revenire la tema supusă discuției: Care sunt principalele idei ale fiecărui text?, 

Cum este construită viziunea  asupra copilăriei în fiecare text ?, În ce constă asemănarea operelor 

literare supuse analizei? 

Exercițiu de asigurarea a conexiunii inverse: scrierea unui poem, cu răspunsuri privind propriile 

calități, defecte, atitudini, nevoi, stări, dorințe 

,,copiii care 
se iubesc'' ,,trecătorii''

,,la porțile nopții'', ,,dincolo de noapte'', 
,,mai presus decât lumina zilei'', 

,,orbitoarea strălucire''

îmbrățișare 

iubire

armonie, verticalitate

cronotop

gest semnificativ 

sentiment/ dominantă afectivă     

atitudine

noapte       

..arată cu degetul''       

mânie, dispreț, ură
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Poemul meu 

 

Eu sunt 

Mă întreb 

Aud  

Văd 

Vreau 

Sunt  

Mă prefac 

Simt  

Ating 

Mă îngrijorez 

Plâng 

Sunt 

Înțeleg 

Spun 

Visez 

Încerc 

Sper  

Sunt 

Temă: elevii vor redacta o scrisoare cu titlul: ,,Scrisoare pentru mine, cel din copilărie’’ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ  SPECIALA NR.5 

CLASA:a-VIII-a  A 

PROFESOR EDUCATOR:    COSTEA MIOARA 

 

PROIECT  DIDACTIC 

ARIA CURRICULARĂ:Terapia educaţională complexă şi integrată 

MODULUL:Formarea Autonomiei Personale   

SUBIECTUL ACTIVITĂȚII:   “Povestea bobului de grâu“  

TIPUL DE ACTIVITATE: - mixtă 

OBIECTIVE CADRU: 

Dezvoltarea disponibilităţilor psihoindividuale în vederea formării unor competenţe independente ,autonome 

OBIECTIVE DE REFERINTA: 

Dezvoltarea unor deprinderi practice şi gospodăreşti ; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:              Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii toţi elevii vor fi capabili: 

cognitive: 

                  O1 - să descrie cu cuvinte proprii etapele  parcurse de bobul de grâu pentru a ajunge pâine ,pe baza noilor cunoștinţe  

                  O2 - să identifice ingredientele folosite la prepararea pâinii ; 

                  O3 - să numească  grupa /categoria  căreia aparţin produsele  de panificaţie  din Piramida Alimentelor 

 

psihomotrice: 

                    O4  să porţioneze aluatul ,după modelul demonstrat de propunătoare ,utilizând cântarul  

O5.să pregătescă  un  sandwich  exersându-şi motricitatea fină în utilizarea tacâmurilor şi imaginaţia 
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STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

-observaţia,  

-experimentul,  

-conversaţia,  

-explicaţia,  

-demonstraţia, 

-problematizarea, 

- învăţarea prin descoperire, 

-munca independentă ,  

-exerciţiul 

 

–pliant  cu  imaginea  unui sandwich   

-obiecte de veselă si tacâmuri 

–faţă de masă  

–serveţele ,mănuşi de unică folosinţă  

-şorţuri de bucătărie 

–salată,cașcaval şi cârnăciori  

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de clasă  

TIMPUL:45 min 

RESURSE UMANE :colectivul claselor  a-VIII-a A -14 elevi  

BIBLIOGRAFIE: 

1.Programa şcolară  

2.Terapia educaţională complexă şi integrată –C.Păunescu,Muşu  I. 

ANEXA : 

 

Pliant  cu  imaginea  unui sandwich   

Fişe  de evaluare 

Puzzle ,,Piramida alimentelor ,, 

 

Ob. 

op. 

Conţinutul activității STRATEGII DIDACTICE Modalităţi de 

evaluare 
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Evenimentele 

scenariului 

didactic 

Metode si 

procedee 

Material 

didactic 

 

 

1.Organizarea      

activităţii 

 Se verifică prezenţa, echipamentul, se precizează a câta oră din 

orar este  

Disciplina  

 

instructajul sorţuri, bentiţe 

pentru fete 

 

 

 

 

 

2.  Captarea 

atenţiei 

 

O3 

 

 

Elevii,  în grupe de doi, vor primi cȃte  un plic unde vor descoperi 

un puzzle „Piramida alimentelor”                                  (Anexa 1) 

Elevii vor recompune puzzle-lul  și vor descoperi  că una din 

trepte este goală –cea a cerealelor –respectiv a pâinii şi de aici 

reiese titlul nostru  

 

 

Explicatia 

Conversatia 

Dialogul dirijat 

 

 

Puzzle  

Piramida  

Alimentelor 

 

Evaluare 

orală/frontală 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

activităţii 

 

 Anunțarea temei:  

      “Povestea bobului de grâu“ se scrie titlul pe tablă 

  Sunt prezentate  criteriile de evaluare a comportamentului 

(respectarea etapelor,   aspectul  produsului, curăţenia ) 

 

 

 

Expunerea  

 

 

 

 

 

4.Desfăşurarea  

activităţii 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

elevii vor primi fiecare  o caserolă cu mostre de pâine ,de diferite 

tipuri ,pe care le vor observa ,gusta şi vor încerca să identifice  

reţeta preparării   

 

 

Observatia 

dirijata 

 

Conversaţia 

 

 

 

Caserole, pâine 

diverse tipuri 

 

 

Evaluare 

frontala / 

individual 
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O1 

 

 

 

 

Propunatoarea le va prezenta elevilor semințe de grâu în diferite 

stadii de germinare  și le va povesti cum ajunge bobul de grâu – 

făina – produs de panificație 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

Orală  

 

 

4.Desfăşurarea  

activităţii 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

   b) Propunătoarea va demonstra cum se obţine aluatul pentru pâine 

, ajutată de elevi ( se va cerne făina , se obţine maiaua apoi se va 

frămanta aluatul, se pune accent pe condimentele (sarea şi/sau alte  

seminţe, tărâţe, etc ) şi permanent se vor oferi explicaţii despre 

motivul pentru care se fac aceste acțiuni. 

 

Odată frământat aluatul de pâine va fi împărţit în atâtea părţi câţi 

elevii sunt (de mărimea unei chifle) şi  se va lăsa la dospit . 

Pentru ca bucăţile  de aluat să fie egale ca masă se va folosi cântarul 

. 

 

În timp ce propunătoarea va porţiona aluatul în vederea cântăririi 

va oferii explicaţii ale acestor acţiuni (modul în care drojdia ajută 

la afânarea compoziţiei  ( cu referiri la lecţiile de chimie unde au 

învăţat despre formele de agregare a substanţelor),  

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

Demonstraţia 

explicaţia , 

exerciţiul 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cântar, aluat 

 

Evaluare frontal 

, individuala 

 

 

 

 

Se urmăreste 

obținerea 

răspunsurilor 

corecte pentru 

fixarea 

cunoștințelor  

5.Asigurarea  

feed-back-ului  

 

O5 

Aluatul va lua drumul spre cuptor şi elevii vor primii câte o chiflă 

din care vor realize o gustare  
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Demonstraţia 

explicaţia , 

exerciţiul 

 

 

Chifle, 

mezeluri, 

tacâmuri 

 

 

Evaluarea 

modului în care 

elevii aplica 

practic 

cunoştinte 

actuale şi 

anterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Evaluare 

 

O1 

O2 

O3 

Elevii vor completa fişe de evaluare –,  

     Fişa de evaluare 

Propunătoarea va corecta prin sondaj modul cum au fost rezolvate 

sarcinile de lucru individual 

 

Dialogul 

Conversația 

 

 

Fişa de 

evaluare 

 

Evaluare /scrisă 

individuala 

 

 

7.Încheierea 

activităţii 

 La sfârşitul activităţii se prezintă “Povestea bobului de grâu“, 

în format ppt 

 

  

Ppt  explicativ- 

cum ajunge 
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bobul de grâu -

pâine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă  Pentru puzzle: 
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Anexa nr. 2 – Drumul pâinii 
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Proiect de didactic 

Chiș Emilia, Școala Gimnazială Nr. 79, București 

Clasa pregătitoare 

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea de învățare: În grădină 

Subiectul: Numere naturale în concentrul 0-20. Formare, comparare, ordonare; Părțile plantei 

Tipul lecției: mixtă 

Forma de realizare: integrată 

Discipline integrate: MEM, AVAP, CLR 

Competențe specifice: 

Matematică și explorarea mediului 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-20 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-20, folosind poziționarea pe axa numerelor 

Comunicare în limba română 

2.3. Participarea la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală  

Arte vizuale și abilități practice 

2.3. Realizarea de aplicații/ obiecte/ construcții simple pe baza interesului direct 

Obiective operaționale 

O1 Să ordoneze corect crescător/ descrescător numerele în concentrul 0-20, pe baza experienței acumulate 

anterior. Obiectivul se consideră atins dacă fiecare elev ordonează corect cel putin un șir de la 0 la 20; 

O2 Să identifice vecinii numerelor în concentrul 0-20, pe baza explicațiilor și exemplelor primite. 

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică corect vecinii unui număr cel puțin; 

O3 Să recunoască numerele mai mari/ mai mici din perechile de numere date, pe baza explicațiilor și 

exemplelor primite. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev recunoaște cel puțin la o pereche; 

O4 Să selecteze numere după un criteriu dat, folosind axa numerelor și pe baza exemplelor primite. 

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev selectează corect numerele în cel puțin o situație; 

O5 Să numească părțile componente ale unei plante, pe baza materialului pregătit. Obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev denumește corect părțile componente; 

Strategii didactice 

Resurse procedurale:  

Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, jocul didactic 

Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi 

Resurse materiale: fișe de lucru, jetoane, sarcini matematice, recompense, imagine cu flori de primăvară; 

Joc educativ; Resursă educațională wordwall 

Resurse umane: 24 de elevi 

Durată: 35 de minute 

Resurse bibliografice: 

Curriculum Național, Programe școlare pentru învățământul primar, Matematică și explorarea mediului- 

Clasa Pregătitoare. București: 2013. 
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Neagu Mihaela, Mocanu Mioara. Metodica predării matematicii la ciclul primar. București: Polirom, 

2014. 

 

 

 

Demersul didactic 

 

Nr. 

crt. 

Etapele lecției 

Timp 

Ob. 

op. 

Desfășurarea activității  Strategia didactică 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare  

 

1. 

Moment 

organizatoric 

 

 

 Se asigură condițiile optime pentru 

buna desfășurare a lecției . 

Se pregătesc materialele didactice 

necesare. 

 

  Frontală Observare 

 

2. 

Captarea atenției 

 

 

2 min. 

 Se inițiază o discuție. În coșulețul 

cu flori al Primăverii, pe lângă 

povestioara de la lecția de CLR se 

află și câteva sarcini matematice. 

Dacă vom rezolva corect sarcinile 

matematice pregătite pentru astăzi,   

Primăvara ne va dărui din coșulețul 

ei surprize. 

  

Conversația Sarcinile  

matematice 

Frontală Aprecieri 

verbale 

 

3. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

5 min. 

 

 

 

 

 Se adresează elevilor următoarele 

întrebări: 

Ce floare ne vestește primăvara?  

Ce alte flori de primăvară 

cunoașteți? Se extrag jetoane din 

coșuleț și se numesc florile.  

(narcise, lalele, brândușe, zambile 

etc.) 

Ați putea să numărați florile dintr-o 

grădină înflorită? 

Până la cât ați învățat să numărați? 

Elevii sunt numiți să numere 

crescător/descrescătorîn concentrul 

0 - 20.  

Se solicită elevilor să spună vecinii 

unor numere, ca de exemplu: 7, 13, 

Conversația  

Exercițiul 

Imagine și 

jetoane cu 

flori de 

primăvară 

Frontală  Evaluare 

prin 

întrebări  
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17, apoi, li se cere să indice din 

câteva perechi de numere  care 

număr este mai mare/ mai mic. 

 

 

4. 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

operaționale 

1 min. 

 

 Se anunță obiectivele lecției și 

tema: exerciții de comparare, 

ordonare și descompunere a 

numerelor în concentrul 0-20. De 

asemenea, vor afla din ce este 

alcătuită o plantă. 

 

Conversația   Frontală  Observarea  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

Dirijarea învățării 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixarea noilor 

cunoștințe și 

realizarea feed-

back-ului 

 

6 min. 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

O4 

Voi numi elevi pentru a rezolva  

sarcinile din coșulețul Primăverii, 

scriind pe proiecția de pe tablă. 

Ceilalți vor lucra în bancă, scriind 

fiecare pe fișă. 

Sarcinile respective se regăsesc pe 

o fișă de lucru primită de toți elevii 

și în același timp proiectată pe 

tablă. (vezi fișa în Anexă) 

 

Părțile plantei. Oral vor fi 

enumerate părțile componente ale 

unei plante. Folosind ca resursă 

educațională o diagramă etichetată 

pe aplicația wordwall,  vor fi puse 

în relație eticheta cu denumirea 

părții cu imaginea.  

 

 

 

Resursă educațională wordwall, 

Deschide caseta, ce cuprinde 

exerciții de selectare a unor numere 

după criterii date. 

Elevii se împart în perechi. Fiecare 

pereche trebuie să aleagă o casetă. 

Unul dintre ei citește cerința, cel 

de-al doilea dă răspunsul, după 

consultarea cu partenerul. 

Conversația  

Explicația  

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

Explicația  

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația  

Exercițiul 

Videoproiect

or 

Laptop 

Fișă 

 

 

 

 

 

 

https://word

wall.net/ro/r

esource/3054

5240 

 

 

 

 

 

 

https://wordw

all.net/ro/reso

urce/3009597

4 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate în 

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

elevilor 

 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevalua

re 

Aprecieri  

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/30545240
https://wordwall.net/ro/resource/30545240
https://wordwall.net/ro/resource/30545240
https://wordwall.net/ro/resource/30545240
https://wordwall.net/ro/resource/30095974
https://wordwall.net/ro/resource/30095974
https://wordwall.net/ro/resource/30095974
https://wordwall.net/ro/resource/30095974
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Anexa  

Numerele naturale în concentrul 0-20 

Completează cu numerele care lipsesc: 

11, 12, ....... , 14, ......., ......., 17, ......., 19 

Se dau unitățile 6, 3, 1, 9, 0, 4, 8. Adaugă o zece la fiecare unitate și scrie numerele obținute. 

........................................................................................................................................................... 

Ordonează crescător numerele: 15, 9, 19, 3, 14, 2, 13, 20. 

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Încheierea 

activității 

2 min. 

 

 Se fac aprecieri asupra activității.  

Elevii  vor primi flori din coșulețul 

Primăverii. 

Flori din 

coșulețul 

Primăverii  

 

  Aprecieri   
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Ordonează descrescător numerele: 10, 17, 6, 12, 9, 13, 18, 1. 

........................................................................................................................................................... 

Colorează cu verde casetele cu numere pare( cu soț) și cu portocaliu pe cele cu numere impare( fără soț). 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 

 

În fiecare pereche, încercuiește numărul mai mare: 

14 și 17; 18 și 12; 11 și 9; 13 și 13; 17 și 15; 19 și 20. 

Scrie vecinii numerelor: 

....... 13 .......        ....... 15.......        ....... 11 .......       ....... 10.......       ....... 17 .......       ....... 19 .......     

În fiecare număr dat, colorează cu roșu cifra care reprezintă zecile și cu albastru cifra care reprezintă 

unitățile.      

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Bratu Rodica 

Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Bacău 

 

Clasa: a VI- a  

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

Disciplina: Opţional „De vorbă cu noi înşine” 

Unitatea de învăţare: Eu împotriva ta 

Subiectul: Stop bullying!  

Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe 

 

Motivaţia 

Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și violenţă. Cu toate acestea, nu 

fiecare act de violenţă este o acțiune de bullying. Conform studiului Organizației Mondiale a Sănătății privind 

comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară,bullying apare atunci când un elev este:„tachinat în mod 

repetat într-un mod care nu îi place… Dar nu este bullying atunci când doi elevi de putere sau autoritate 

similară se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev este tachinat într-un mod prietenos 

și glumeț”. 

Avansând repede în ultima decadă, comunicarea digitală a devenit un mijloc vital de exprimare pentru 

tineri și copii, o platformă pentru întâlniri virtuale și relații sociale între ‘nativii digitali’. Cu toate acestea, 

spațiile de comunicare online poartă riscuri multiple pentru bullying. Obiectivul nostru este să prezentăm 

felul în care implicarea sistematică și orientată pe copil și responsabilizarea elevilor pot ajuta la evidențierea 

părerilor lor cu privire la bullying-ul în școală și cum pașii făcuți împreună de profesori, părinți și elevi se pot dovedi 

eficienți împotriva bullying-ului. 

 

Competența specifică vizată 

1.2 Identificarea alternativelor de soluționare a unor situaţii de stres pentru asigurarea stării de bine 

Obiective operaţionale: 

     Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O1- să definească bullying-ul; 

O2- să descrie bullying-ul; 

O3- să identifice tipurile de bullying; 

O4- să recunoască fenomenul de bullying în situaţii concrete; 

O5-să promoveze anti-bullyingul prin sloganuri; 

O6-să dezvolte abilităţi de rezolvare a problemelor  şi de luare a deciziei în situaţii de bullying 

 

Resurse  

a)  Umane: 20 elevi implicaţi în activităţi frontale, perechi şi pe grupe; 
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b) Materiale: 2 mere, foi flipchart, plicuri cu scrisori, porumbei din hârtie, polistiren, ace cu gămălie, 

bandă autoadezivă, laptop, videoproiector  

c) Procedurale: jocul didactic, demonstrația, explozia stelară, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, studiul 

de caz, dezbaterea 

d) Temporale : 50 minute 

 

Bibliografie: 

Gheorghe, A. și colab.(2004).  Dirigenţia şi consilierea: lucrare de specialitate pentru  

 învățământul preuniversitar în activitatea educativă, Craiova, Ed. Gheorghe Alexandru 

Jigău, M., ( 2006). Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid practic pentru directori şi 

  cadre didactice, UNICEF, Buzău, Ed.Alpha MDN 

Netzelmann, T., A., Steffan, E. și Angelova, M. (2016).  Stratrgii pentru o clasă fără bullying 

 ,,Manual pentru profesori și personalul școlar, publicație realizată în cadrul proiectului 

 „INTRODUCING PARTICIPATORY AND CHILD-CENTERED APPROACH FOR 

 EARLY IDENTIFICATION AND PREVENTION OF BULLYING IN SCHOOL 

 SETTING IN 7 EU COUNTRIES”JUST/2013/DAP/AG/5372 

Salavastru D.( 2003). Violenta în mediul scolar. În: Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, Violenta. 

 Aspecte psihosociale, Iasi, Editura Polirom 

Programa şcolară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală clasele V-VIII, Aprobat 

 prin ordinul ministrului educației naționale Nr.3393/28.02.2017 
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Etapele 

lecției 

Conţinutul ştiinţific Activitatea elevilor Metode și 

mijloace 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

Captarea 

atenţiei 

Le propun elevilor jocul „Cele 2 mere” 

Aleg două mere care arată asemănător. 

Lovesc unul dintre mere de mai multe 

ori, însă am grijă să nu i se observe 

vânătăile la exterior. Copiii nu trebuie 

să știe de la început că mărul a fost 

lovit. Arăt cele două mere și îi rog să le 

descrie. Ar trebui să observe că ambele 

mere arată bine și par bune de 

consumat. Le arăt mărul lovit și le spun 

copiilor că nu îmi place deloc, că mi se 

pare dezgustător, că are o culoare 

oribilă, că are codița prea scurtă etc. 

Arăt mărul fiecărui elev în parte și îi 

rog să îi spună lucruri urâte. Apoi le 

arăt al doilea măr (cel nelovit) și le spun 

să îi spună numai lucruri pozitive: ce 

culoare frumoasă ai, ce bine arăți, pari 

foarte gustos etc. Merele arată în 

continuare la fel la exterior, dar când le 

voi tăia, copiii vor putea observa că 

mărul cu care au vorbit urât are 

stricăciuni. La fel ca în cazul acestui 

măr, și oamenii pot fi răniți în interior 

când le adresăm cuvinte urâte. Aceste 

Elevii spun lucruri pozitive/ 

negative despre cele două 

mere 

Jocul didactic 

Explicația 

Demonstrația 

Conversația 

 

Coșuleț pentru 

mere 

2 mere 

frontal Observarea 

sistematică 
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răni nu se văd în exterior, însă ele 

există. Le explic apoi cum am lovit 

intenționat mărul ca să creez acest 

efect. O persoană cu care ne purtăm 

urât se va simți rănită, însă nu o va arăta 

întotdeauna. La fel cum nici 

stricăciunile mărului nu se văd din 

exterior. Dar insultele și mesajele 

negative lasă urme în interior. 

Enunţarea 

obiectivelor 
Se anunță titlul lecției și se comunică 

obiectivele 

 Explicația Frontal 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

Folosind metoda „explozia stelară”, 

elevii sunt solicitaţi pe baza experienţei 

anterioare să formuleze răspunsuri la 

întrebările cerute de explozia stelară. 

(anexa 1) 

Se împarte clasa în cinci grupe, fiecare 

grupă primeşte o stea având sarcina să 

răspundă la una dintre aceste întrebări 

1.Ce înseamnă bullying pentru tine? 

 

 

 

 

2.Cine sunt copiii care devin victime 

ale bullying-ului? 

 

 

Elevii răspund la întrebări și 

apoi lipesc steaua la flipchart. 

 

 

 

 

 

 

1. Este un comportament 

repetat şi intenţionat prin care 

agresorul îşi persecută, răneşte, 

intimidează victima verbal, 

relaţional şi/sau fizic. 

2.Copiii supraponderali sau 

subponderali, au abilități 

sociale scăzute, au dizabilități 

fizice sau psihice, au etnie,   

Explozia stelară 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Foi de flipchart 

Laptop 

Videoproiector  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă 

practică 
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3.De ce se poartă unii copii astfel cu 

colegii lor? 

 

 

 

4.Cum se simte o victimă a bullying-

ului? 

5.Unde ne întâlnim cu fenomenul de 

bullying? 

Elevii vor scrie pe fişă răspunsurile. 

Vocea echipei (desemnată de grupă) va 

prezenta răspunsurile şi fişa se va lipi 

pe flipchart în dreptul întrebării 

corespunzătoare. 

Se prezintă elevilor ppt-ul cu tipurile de 

bullying.                          

religie diferită, au puțini 

prieteni, etc. 

3.Pentru a ieși în evidență față 

de ceilalți colegi, pentru a 

câștiga respectful celorlalți,  

pentru a părea mai amuzanți, 

etc. 

4.Rănită, furioasă, tristă, 

speriată, umilită,  izolată,etc. 

5.La școală, pe stradă, acasă,pe 

terenul de sport, în parc,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obţinerea 

performanţei 

Elevii, împărţiţi pe grupe, primesc câte 

o „scrisoare” de la câte un elev de 

vârstă apropiată cu a lor, care a trecut 

prin situaţii de bullying în mediul 

şcolar şi nu numai (anexa 2). Elevii din 

grupă („redacţia”) îşi asumă rolul de a 

răspunde la aceste scrisori. 

Reprezentantul fiecărei grupe va 

prezenta soluțiile. 

 

Elevii vor răspunde la scrisori 

și vor prezenta concluziile 

 Exercițiul 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

Conversația  

 

fişe cu 

scrisorile  

plicuri 

Frontal 

Pe grupe  

 

Probă orală 
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Feed-back Se propune elevilor următoarea 

activitate, care se va realiza în perechi. 

Dacă aţi organiza şi derula o campanie 

de prevenire a bullying-ului în școala 

voastră, care ar fi mesajul ? Pe fișe în 

formă de porumbel, elevii vor nota 

sloganul (anexa 3). 

Elevii vor nota și prezenta 

sloganul 

Exercițiul 

Conversația 

Porumbei din 

hârtie 

Culori 

Copac din 

polistiren 

Ace cu gămălie  

Frontal  

În pereche 

Probă orală 

Evaluarea  Se fac aprecieri      

Retenţia şi 

transferul 

În ce situații vom folosi aceste 

sloganuri?  

Elevii vor preciza câteva 

situații 

Conversația Frontal  
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Anexa 1 

 

 

                                                  CE? 

 

 

 

 

     UNDE? 

                                                                                                CINE? 

                                           BULLYING 

 

 

 

                                                                              

                        DE CE?                                     CUM? 

 

 

                                                                                                                                                                                             

Anexa 2 

SCRISOAREA 1 

„(...) Mă simţeam ca într-o închisoare. Probabil că aşa ar spune orice elev. Doar că diferenţa între 

închisoarea mea şi a lor era EL care venea şi mă umilea, batjocorea, ceilalţi încurajându-l, sau alţii care 

pur şi simplu stăteau şi se uitau. Probabil nu voiau să se implice. Probabil ştiau că îmi fac rău şi probabil 

ştiau că lucrurile spuse despre mine nu sunt adevărate... 

Am spus ce mi se întâmplă profesorilor, părinţilor, dar până să rezolve ei, eu tot trebuie să mă confrunt 

cu el... El continua să vină la mine, mă făcea fricos, îşi bătea şi mai tare joc de mine. Mă întreb ce i-

am făcut...” 

 

 

 

SCRISOAREA 2 

„Azi, în timpul orei de mate, am primit un bileţel, adică cineva din spate mi-a aruncat un bileţel. Nu 

era semnat, dar nu mai era nevoie, ştiu de la cine era. Scria în el ‘Arăţi (iar) ca un homeless cu bluza 

aia penibilă’. Atât. Dar nu e nevoie de mai mult, oricum aud câte ceva de genul ăsta aproape în fiecare 

zi. Aud din spate cum mai mulţi râd când mă văd că citesc biletul (nu ştiu de ce le mai citesc, ştiu 

oricum ce va scrie...). Ştiu că nu am haine la fel de frumoase ca unii dintre colegi, dar nu mă îmbrac 

nici eu în cârpe... Oricum nu cred că are legătură cu hainele, uneori găsesc alte lucruri la mine de care 

să îşi bată joc. Nu toţi colegii, doar două fete şi un băiat, dar şi alţii râd. Nu ştiu ce le-am făcut şi ce să 

fac...” 

 

SCRISOAREA 3 

„Vă scriu pentru că nu mai ştiu ce să fac, am câţiva colegi care îşi bat joc de mine tot timpul. Sunt mai 

grăsuţ şi am faţa rotundă şi ei vin şi mă ciupesc şi îmi dau palme peste faţă şi mă strigă cu tot felul de 
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porecle, cică „în glumă”, dar nu e deloc amuzant, îmi vine să plâng şi mă simt foarte foarte rău, trist şi 

singur, pentru că nici ceilalţi din clasă nu îmi ţin partea. Nu ştiu cu ce sunt vinovat că nimeni nu vrea 

să stea cu mine în pauze sau să fim prieteni. Poate le e frică să nu se lege şi de ei...?” 

 

SCRISOAREA 4 

„Anul trecut mi-am făcut si eu un cont de Facebook, fără ca părinţii să ştie (am 12 ani...). Mai mulţi 

dintre colegi aveau deja conturi, şi mi s-a părut amuzant. O vreme a şi fost, apoi au început problemele. 

Poate şi eu sunt de vină, pentru că am acceptat ca prieteni şi persoane pe care nu le cunoşteam... Una 

din ele a pus un comentariu foarte urât la o poză a mea (mi-e şi jenă să spun ce a scris), şi de acolo au 

început şi alţii, colegi din şcoală şi din clasă să îşi bată joc de mine. Au pus şi poze trucate, cu capul 

meu şi corpul altor persoane (chiar şi dezbrăcate...), şi multe altele. M-am gândit că nu mă mai uit pe 

Facebook niciodată, dar ieri am văzut una din poze prinsă pe panou în clasă... Ce pot să mai fac...?” 

 

 

 

 

SCRISOAREA 5 

“Mă numesc Simona, sunt în clasa a VI-a. Când am început gimnaziul ( în altă şcoală decât clasele 

primare) eram o fată veselă, cu încredere în mine, vorbăreaţă, poate cam naivă. Nu îmi făceam griji că 

nu o să mă înţeleg cu colegii, şi o vreme aşa a şi fost. Apoi un coleg a început să-şi bată joc de mine, 

nici nu mai ştiu de unde a început totul. I-am răspuns şi eu cam la fel înapoi, şi a tăcut, dar a început 

apoi să-mi pună pe Facebook tot felul de comentarii foarte urâte. Chiar a scris că ştie el sigur că umblu 

cu nişte golani. Nu este adevărat, dar acum şi alţii au început să-l creadă şi să scrie şi alte prostii despre 

mine şi chiar despre părinţii mei, că avem păduchi şi pureci şi că trăim într-o pivniţă. 

Colegii la şcoală au inventat un „joc”: cine poate să stea cel mai departe de mine şi în pauze şi la ore, 

iar dacă mă apropii de cineva pierde jocul… Este foarte dureros şi nu înţeleg ce s-a întâmplat – cum 

se poate ca toţi colegii să creadă prostiile şi minciunile pe care câţiva le scriu? De ce nu zice nimeni 

nimic? O să se termine vreodată chinul asta?” 

 

 

Anexa 3 
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PROIECT DE LECTIE 

                                                                                Profesor înv primar Rogozea Mihaela Elena 

                                                                                            Școala Gimnazială,, Viorel Cucu 

Paltin” Arpașu de Jos 

      

CLASA: a IV-a 

ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii 

DISCIPLINA: Abilităţi practice 

SUBIECTUL: Coşul  cu lalele 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

1.2.-să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile adecvate; 

2.2.-să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple; 

3.1.-să-şi exprime părerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compoziţie. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili : 

-cognitive: 

OC1-să dea răspunsuri corecte întrebărilor introductive; 

OC2-să precizeze etapele de lucru ale tehnicilor utilizate; 

OC3-să realizeze lucrările propuse respectând etapele; 

OC4-să  combine în mod creator materialele alese pentru realizarea unei compoziţii originale; 

-afective: 

OA1-să participe cu atenţie şi interes pe tot parcursul activităţii; 

OA2- să aprecieze obiectiv lucrările lor şi ale colegilor; 

OA3- să lucreze cu interes frontal, în perechi şi individual. 

-psiho-motorii: 

OM1-să execute mişcări în conformitate cu cerinţele disciplinei; 

OM2- să manifeste deprinderi de a îndoi, de a decupa, de a lipi, de a asambla corect pentru 

realizarea lucrării propuse; 

OM3- să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, demonstraţia, observaţia, 

exerciţiul, munca independetă. 

RESURSE MATERIALE: planşă model, carton colorat, hârtie colorată, foarfece, lipici, CD- concert 

Yanni. 

FORME DE ORGANIZARE :  frontală, individuală, în grup. 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum Naţional  - Programe şcolare pentru învăţământul primar, 1998 

Stan Lucian (coord.), Abilităţi practice – ghid metodologic pentru clasele I – IV, Bucureşti, Editura 

Aramis, 2002; 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele lecţiei Ob Conţinutul instructiv  educativ Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

1’  

AO

1 

O

M1 

* Asigur condiţiile necesare bunei desfăşurări a 

lecţiei. 

* Stabilesc  ordinea şi liniştea în clasă necesare 

începerii activităţii. 

conversaţia  

2.Captarea 

atenţiei 

3’ 

AO

1  

 

 

OC

1 

 

* Se face corelaţia între ora de Matematică şi 

Abilităţi practice. 

* Se poartă o discuţie despre figurile geometrice 

învăţate  şi despre ce flori sunt în acest anotimp. 

conversaţia 

 

 

 

Frontal 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

3’ 

O

M1 

 

 

OC

2 

OC

3 

* Se va anunţa tema “Coşul cu lalele” şi 

obiectivele propuse. 

 

*  Elevii vor lucra în linişte, vor păstra ordinea 

şi disciplina; vor decupa, asambla şi lipi după 

tehnicile învăţate. 

conversaţia 

  explicaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

4.Dirijarea 

învăţării 

25’ 

 

 

 

 

AO

3 

 

 

 

 

O

M2 

*Se prezintă planşa model; se intuieşte imaginea 

şi se analizează părţile componente. 

 

*Explic etapele de lucru şi demonstrez, timp în 

care elevii au primit câte o coală carton colorat 

cu conturul coşuleţului.  

 

*Pentru o primă etapă elevii vor contura pătrate 

de diferite dimensiuni, pe hârtie colorată după  

care le vor decupa; 

 

*Se va îndoi colţul fiecărui pătrat pe diagonală 

obţinându-se un triunghi, apoi se pliază două 

colţuri în interior, până la jumătate; 

 

*Vor decupa frunzele din hârtie colorată verde, 

în forme diferite. 

 

* Partea de jos a coşului, elevii o vor decora cu 

bucăţele de hârtie ruptă. 

 

 

 

 

explicaţia 

 

demonstraţi

a 

 

 

 

 

munca 

independent

ă 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

Observarea 

comporta-

mentală 
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5.Obţinerea 

performanţei 

Activitatea 

independentă a 

elevilor 

8’ 

 

 

 

O

M2 

OC

4 

*După terminarea acestor etape, se va trece la 

asambalarea elementelor decupate şi îndoite. 

 

*Fiecare elev va asambla cât mai creativ şi 

original. 

 

*În timpul lucrului, elevii vor audia “Concert 

Yanni” 

 

 

 

conversaţia 

Observarea 

sistematică

comporta-

mentală 

6.Feed-back-ul 

4’ 

O

M3 

*Supraveghez lucrul elevilor amintind unde e 

cazul etapele şi dau indicaţii noi 

Observaţia 

conversaţia 

 

7.Evaluarea 

lucrărilor 

6’ 

OA

2 

*Fiecare elev îşi va prezenta lucrarea. 

*Voi evalua lucrările, voi aprecia şi voi încuraja 

toţi elevii. 

explicaţia frontală 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor: Asofiei Alina-Roxana 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu”, Muntenii de Jos 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul lecției: Textul descriptiv literar. Personificarea 

Unitatea de învățare: Pe strada mea 

Clasa: a V-a  

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.1 Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale 

2.3 Formularea unui răspuns personal și /sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare 

 

Obiective operaționale: a) cognitive:      Să precizeze trăsăturile neobișnuite ale fiecărei case 

                     Să identifice personificările din text 

          Să numească trăsăturile textului descriptiv 

                                Să își exprime părerea în legătură cu anumite aspecte din operă 

                                Să transfere cunoștințele acumulate în situații / contexte noi legate de strada lor 

                                      b) Psihomotorii: - să utilizeze corect mijloacele de învățământ. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) Metode și procedee: conversaţia euristică, problematizarea, Caută-i perechea!, jocul didactic. 

b) Mijloace de învățământ: fişe de lucru, tabla, Wordwall, manualul digital, Prezentare Power point. 

c) Forme de organizare: frontală, individuală. 

d) Temporale: 45 minute; 

e) Umane: colectivul de elevi, cadrul didactic. 

f)  Bibliografice: Didactica limbii și literaturii române, Emanuela Ilie, Editura Polirom, 2014. 
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    Ghidul profesorului de Limba și literatura română pentru clasa a V-a. 

     Limba și literatura română, clasa a V-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman,  Ed. Art 

Educațional, 2017. 

    Programa de Limba și literatura română, nr. 3393 / 28.02.2017. 

                          https://wordwall.net/ro/resource/8215480/personificarea 

                          https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/#book/u3-86-87 

    

 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

Evenimentele 

lecţiei 

Conținutul activității Strategia didactică 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Timp      Metode / Procedee              Evaluare 

Moment 

organizatoric 

Se notează absenţii. 

Se verifică pregătirea celor necesare 

lecţiei. 

Își pregătesc cele 

necesare lecţiei. 

1 min Conversația 

 

 

2. Verificarea temei 

pentru acasă 

Se verifică tema pentru acasă, 

făcându-se aprecieri verbale asupra 

modului în care a fost realizată.  

Corectează tema 

dacă este cazul. 

   5 min Conversația 

 

 

3. Captarea atenţiei Captarea atenției se realizează printr-

un joc: copiii sunt rugați să își atribuie 

rolul fiecărei case și să mimeze 

sentimentele acesteia, prin lectura 

profesorului. 

Mimează 

sentimentele 

fiecărei case. 

6 min        Jocul didactic            Aprecieri 

4. Pregătirea şi 

anunţarea temei noi 

şi a obiectivelor 

Se actualizează, astfel, sentimentele 

transmise de poezie și se discută 

despre autoare și despre temele 

abordate de aceasta.  

Răspund la 

întrebări.  

 

 

 

6 min Conversația 

 

Aprecieri 
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Prin exercițiul anterior, se subliniază 

faptul că poezia surprinde ipostaze 

neobișnuite ale caselor de pe strada 

eului liric, pe care le descrie într-un 

limbaj figurat. Se anunță, astfel, titlul 

noii lecții, precum și obiectivele pe 

înțelesul lor. 

 

 

Scriu titlul în 

caiete. 

5. Dirijarea învăţării Profesorul amintește faptul că poezia 

poate fi împărțită în trei secvențe: 

Introducerea 

Descrierea caselor 

Încheierea 

Elevii sunt rugați să recitească strofele 

din a doua secvență și să observe 

însușirile fiecărei case, precum și 

părțile de vorbire care predomină. 

Se concluzionează, astfel, că textul dat 

este unul descriptiv literar și se 

precizează trăsăturile acestuia (Anexa 

1). 

Prin conversație euristică, se observă 

că poezia propune fiecărei case însușiri 

specifice oamenilor. Se notează, astfel, 

definiția personificării. 

Pentru a se observa dacă au înțeles 

personificarea, elevii sunt rugați să 

caute această figură de stil în textul 

afișat (Anexa 2), dar și să construiască 

 

 

 

 

 

Citesc textul. 

Notează în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caută personificări 

 

Construiesc 

personificări prin 

aplicația dată. 

 

3 min 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

    

 Conversația euristică 

 

 

 

 

Lectura în lanț 

 

 

 

 

 

 

Conversația euristică 

 

 

 

 

 

Wordwall 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor. 
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singuri personificări prin aplicația 

Wordwall. 

 

 

6. Asigurarea 

retenţiei şi a feed-

back-ului 

Pentru a se asigura atingerea 

obiectivelor operaționale, elevii vor fi 

solicitați să asocieze fiecărei case 

afișate la tablă câte un emoticon. 

(Anexa 3) 

În limita timpului disponibil, se 

rezolvă exercițiul interactiv din 

manualul digital, pag. 89. 

Rezolvă cerința 

dată. 

7 min  Autoevaluarea 

7. Încheierea lecţiei şi 

evaluarea elevilor 

Elevii care s-au implicat la oră sunt 

notați. 

Se anunță tema pentru acasă, făcându-

se precizările necesare. 

Notează tema în 

caiete. 

2 min Aprecieri  Notare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

843 
 

 

Anexa 1 

ANEXA TABLEI 

 

 Textul descriptiv surprinde trăsăturile unei persoane, ale unui obiect, ale unui cadru din natură. Acesta este de două tipuri: 

literar 

nonliterar 

Într-un text descriptiv literar, autorul pleacă de la elemente din realitate și adaugă trăsături care aparțin imaginației sale. Astfel că limbajul 

devine neobișnuit, cuvintele își pierd sensul inițial. Se folosește cu predominanță substantivul și adjectivul. 

 Procedeul literar prin care se atribuie ființelor necuvântătoare, obiectelor, elementelor din natură însușirile omenești de a vorbi, a gândi, a 

avea sentimente, de a acționa ca oamenii se numește personificare. 

 

Anexa 2 

 Cartea cu Apolodor 

    de Gellu Naum 

„...Apoi a plâns Apolodor. 

Cand l-a văzut pisoiul Tiț 

Plângând cu hohot şi sughiţ 

I-a spus: – Prietene, ţi-aş da 

Mustaţa şi codiţa mea, 

Aş da o litră de caimac , 

Aş da orice să te împac 

Zău, nu mai plange, te implor! 

Dar el plangea: – Mi-e dor, mi-e dor 

De fraţii mei din Labrador! 

 

Şi-au încercat să-l mai împace 

Ariciul, dăruindu-i ace 

Şi ursul, cu un pumn de mure 
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Proaspăt culese din pădure. 

Şi iepurele Buză-Lată 

(Colegi de-ai lui Apolodor, 

Maeştri cântăreţi la cor). 

 

Cămila Suzi, cea mai tristă, 

Plângea cu faţa în batistă, 

Ea îi fusese ca o mamă 

Îl învăţase prima gamă.” 

 

Anexa 3 
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PROIECT  DIDACTIC 

BOŞCA MARINELA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC 

 

CLASA : a V-a                                                                                                       

OBIECTUL : LIMBA ROMÂNĂ 

TIPUL LECŢIEI : CONSOLIDAREA CUNOŞTINŢELOR ACUMULATE ANTERIOR 

SUBIECTUL LECŢIEI : SITUAŢIA DE COMUNICARE 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

                                   a . cognitive: la sfârşitul orei, toţi elevii vor fi capabili: 

                                                       - să definească comunicarea; 

                                                            - să recunoască factorii comunicării într-un mesaj oral sau 

scris;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                            - să identifice situaţii de comunicare;  

                                                            - să cunoască mijloacele de transmitere a masajului oral; 

                                   b. psihomotorii: - să alcătuiască diferite tipuri de masaje (orale sau scrise); 

 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: conversaţia catehetică şi euristică, jocul de rol, brainstormingul,; 

Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate individuală, activitatea frontală combinată cu 

activitatea pe grupe; 

Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare; 

Mijloace didactice: fişe de lucru; video-proiector;  

Blibliografie: Limba română, manual pentru clasa a V-a, Ed Paralela 45;  
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SCENARIUL 

DIDACTIC 

Obiective 

operaţionale 

Timp Conţinutul 

văţării 

Tehnici 

instructive 

Organizarea  învăţării Mijloace de 

realizare 

Obs. 

Colectiv

ă 

Grupe Indiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

min 

 

6 

min 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

  1 

min 

 

 

 

30 

min 

 

 

I.  ORGANIZAREA CLASEI :                  

  * Notarea absenţelor, stabilirea ordinii, asigu-

rarea celor necesare lecţiei. 

II.  ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR  

ANTERIOARE : 

 * Se verifică tema şi cunoştinţele acumulate 

anterior  . 

 * Se notează elevii care au răspuns. 

III.CAPTAREA ATENŢIEI PENTRU 

ACTIVITATEA CE URMEAZĂ : 

   *Prin conversaţie se constată faptul că toţi 

oamenii comunică între ei, de asemenea şi noi 

am realizat o comunicare. Despre ce am 

comunicat? Cum am comunicat? Într-o 

comunicare oamenii îşi transmit mesaje şi le 

primesc. 

IV. ANUNŢAREA SUBIECTULUI ŞI A 

OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE : 

   * Astăzi vom aplica cunoştinţele despre 

situaţia de comunicare învăţate în lecţia 

anterioară . La sfârşitul orei, va trebui să... (se 

anunţă obiectivele  operaţionale). 

V. PREZENTAREA SARCINILOR DE 

ÎNVĂŢARE : 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

catehetică 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba 

română, 

manual 

pentru clasa 

a V-a, Ed. 

Paralela 45 
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- să definească 

comunicarea; 

 

 

- să recunoască 

factorii 

comunicării 

într-un mesaj 

oral sau scris;   

 

- să alcătuiască 

diferite tipuri de 

masaje (orale 

sau scrise); 

 

- să cunoască 

mijloacele de 

transmitere a 

masajului oral; 

 

- să identifice 

situaţii de 

comunicare; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

min 

 

 

 

 

2 

min 

 

2 min 

  * Se împart elevilor fişe ce conţin o scrisoare şi 

se cere acestora să precizeze felul comunicării, 

apoi să identifice factorii comunicării: emiţător, 

receptor, mesaj, cod, canal. (Anexa 1) 

 

  * În continuare li se cere elevilor să spună tot 

ce le vine în minte atunci când rostesc cuvîntul 

carte, ce însuşiri are o carte. Se notează pe tablă 

toate cuvintele şi se face o analiză a ideilor emise 

cu toată clasa, apoi sunt selectate ideile  potrivite 

pentru un interviu pe care îl vor alcătui în 

activitatea următoare. 

  * Pentru realizarea unui mesaj oral se cere 

elevilor să alcătuiască un interviu. Fiecare grupă 

va desemna un elev care va fi reporter, iar ceilalţi 

autori de carte. 

  * Se împart fişe de lucru fiecărei grupe  şi li se 

cere să aleagă o carte preferată de toţi membrii 

grupului, apoi să selecteze din interviul realizat 

cu colegii informaţiile necesare pentru realizarea 

unui afiş publicitar.    

    * Elevii sunt solicitaţi să precizeze tipul 

mesajului transmis şi să identifice factorii 

comunicării.   

VI. ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI : 

  * Are loc pe parcursul lecţiei, întărirea făcân-

du-se prin întrebări adresate frontal şi prin 

efectuarea  cerinţei: 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Brainstor-

mingul 

 

 

 

Jocul de rol 

 

 

Conversaţia 

euristică 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

dirijată 

 

 

 

 

  Activ. 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

nediri-

jată 

 

 

 

 

 

 

Fişe 

videopro-

iectorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de lucru 
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ANEXA 1 

                                                                        Timişoara, 20 septembrie 2012 

                                                     Dragă Alin,  

               Am început noul an şcolar. Eu mi-am pregătit toate rechizitele necesare pentru acest an şcolar. M-am întâlnit cu toţi colegii şi am schimbat 

impresii din vacanţă. Tu ce ai mai facut după plecarea mea? Ce fac ceilalţi prieteni? Aş vrea să le transmiţi salutări şi să nu uite un sfat: să nu renunţe 

pe parcursul acestui an şcolar  la prietenul lor cel mai valoros- cartea. Succes în noul an şcolar! 

                                                                         Cu drag, Radu

 

 

 

 

 

 

 

       Formulaţi o idee cu privire la rearanjarea 

clasei voastre. Precizaţi factorii comunicării.  

   * Verificarea corectitudini propoziţiilor con-

struite de elevi, se face oral prin conversaţie.   

VII. EVALUAREA FORMATIVĂ : 

 * Se face pe parcursul lecţiei şi se notează elevii 

mai activi. 

VIII. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI : 

 * Se dă, ca activitate independentă pentru acasă, 

exerciţiul 2 / pag.11. 

 

 

Conversaţia 

euristică 
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PROIECT  DIDACTIC 

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Pitești 

Perniu Elena Nicoleta 

TIPUL  LECȚIEI : COMUNICARE  DE NOI  CUNOȘTINȚE 

SUBIECTUL  LECȚIEI : a) Teoretic : „Opera” 

b) Practic – interpretare : „Aria lui Orfeu” de Claudio Monteverdi 

c) Audiție muzicală : Uvertura  operei „Orfeu ” de Claudio Monteverdi  și  „Aria lui Euridice ” de 

Claudio Monteverdi 

Competențe Generale: 

1) Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini prin interpretarea de lucrări muzicale. 

2) Operarea cu elementele de scris-citit muzical. 

3)Aprecierea lucrărilor muzicale inclusiv al conținutului lor afectiv,atitudinal și ideatic. 

Materiale didactice : manual, laptop, carte de istoria muzicii, cd, you tube 

SECVENȚELE  ACTIVITĂȚII  DIDACTICE: 

1) Pregătirea clasei:                                                                                                                                            

Profesorul salută elevii, notează absențele anunță elevii că ora va fi de predare și continuă încălzirea 

vocilor cu câteva exerciții vocale. 

2) Verificarea  lecției precedente :                                                                                                                                

Profesorul  întreabă  despre  ce obicei  din folclorul romănesc au discutat ora trecută? Elevii printr-un 

joc de rol înterpretează   fiecare, câte un  personaj din obiceiul „Nunta” astfel punându-se  în practică 

toate momentele desfăsurării unei nunți. Profesorul  întreabă care sunt diferențele dintre  nunta de 

acum și cea din trecut ? Se căntă  „Cântecul ginerelui ”; „Cântecul miresei ” „Cântecul nașilor ”; 

„Cântecul bărbieritului ” și se joacă o horă și o sărbă cu toți elevii. 

3) Prezentarea  noului  conținut :                                                                                                                             

Profesorul spune că ceastă artă in timp s-a dezvoltat  cu noi viziuni de a fi compusă astfel avem mai 

multe tipuri de muzică : muzica bisericească, populară, clasică și  muzică  ușoară cea cu care suntem  

contemporani în aceste zile. Profesorul pune în surdină muzică de operă în timp ce le vorbește.  

Muzica clasică a cărui evoluție s-a încheiat în jurul anului 1900 a cuprins  multe genuri muzicale, 

care  în zilele noastre își găsesc loc în inimile melomanilor. 

4) Titlul lecției:                                                                                                                                                              

Astăzi o să ascultăm si o să cântăm operă ,scrieți titlul lecției „OPERA ” 

5) Analizarea și explicarea  noutății:                                                                                                                                 

A apărut în Italia în 1600 când un grup de muzicieni  și poeți   au avut ideea de a transforma dialogul 
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vorbit (piesa de teatru) în dialog cântat „dramma per musica”.  Deci opera se aseamănă cu o piesă de 

teatru în care acțiunea se cântă, asfel personajele devin soliști vocali, mulțimea este corul și orchestra 

care stă în fața șcenei  are rolul de a acompania interpreții.   Să scriem definiția genului: OPERA –

gen muzical interpretat de soliști vocali , cor și orchestră cu acțiune pe șcenă.  Caracteristici : libret, 

arie , acte, uvertură, interpreții sunt actori : costume, decoruri , machiaje alese  în funcție de libret(de 

poveste). Claudio Monteverdi este cel care a pus bazele acestui gen prin opera sa  „Orfeu” în 1607 

compusă la cererea Ducelui de Mantua . Libretul este luat  din mitologia greacă cea care a constituit 

la  început o sursă de inspirație pentru compozitorii de operă.  Orfeu este căsătorit cu Euridice dar 

aceasta este mușcată de un șarpe și moare . El cântă la liră fermecănd toate  creaturiile vii  implicit pe 

Hades căruia Orfeu îl roagă să îl lase pe tărâmul de dincolo pentru a se întâlni cu soția lui. Dar acesta 

îi pune condiția ca să nu se uite la ea până nu ajunge la lumina zilei. Orfeu n-a rezistat și a privit-o 

pierdând-o din nou pe aceasta.  Orfeu este rugat de fetele zeului Dionis să le cânte o melodie veselă 

dar el  refuză și atunci acestea îl omoară aruncându-l în rău. Apollo tatăl lui ia lira și o duce în cer, 

astfel că în zilele noastre dacă privim cerul vom vedea  constelația „LIRA”. 

6) Însușirea noii lucrări muzicale:                                                                                                                          

Profesorul   descifrează cu elevii  „ Aria lui  Orfeu ” pag 106, explicăndu-le emisia cu care se cântă 

muzica clasică. Elevii noteză in caiete date despre compozitorul Claudio Monteverdi  si audiția 

muzicală „Aria lui Euridice” și uvertura operei  . Profesorul cântă în cor sau individual  cu copiii 

fragmentele de operă  iar în momentul audiței muzicale elevii  vor asculta operă  desenând în același 

timp instrumentul  lira. 

7) Fixarea și evaluarea cunoștințelor:                                                                                                                         

Profesorul întrebă ce gen muzical au căntat și ascultat astăzi? Reia cu elevii „Aria lui orfeu ” 

ascultând și  individual așa cum de fapt se cântă o arie. 

8) Concluziile lecției: profesorul  le transmite elevilor că s-au descurcat bine la interpretarea acestui 

gen spunând că vor acorda mai multe ore acestui  subiect și cu siguranță vor  îndrăgi  genul muzical-- 

opera. 
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Proiect de activitate integrată 

(DLC+DEC) 

Turtița fermecată 

 Tofan Paraschiva 

 

DATA:  

PROF.ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR : Tofan Paraschiva 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N. CAPU CODRULUI 

GRUPA:  mică  

TEMA ANUALĂ:,, Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Sunt un pitic curios, întorc poveștile pe dos” 

TEMA ACTIVITĂȚII INTEGRATE: ,,Turtița fermecată” 

TIPUL ACTIVITĂȚII : transmitere de noi cunoștințe, consolidare de priceperi și deprinderi 

(mixtă) 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:  

ADE - Domeniul Limbă și Comunicare - Turtița fermecată– povestirea educatoarei 

           Domeniul Estetic și Creativ – Modelăm turtițe  - modelare + decorare   

SCOPUL ACTIVITĂȚIII:  Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajulului unui text și exersarea 

unor deprinderi practice-gospodărești, valorificând cunoștințe cu privire la procesul de preparare a 

produselor de panificație. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1-să precizeze titlul poveştii; 

O2-să denumească personajele poveștii;  

O3 -să se exprime în propoziţii corecte, coerente răspunzând la întrebările adresate pe marginea 

textului; 

O4- să modeleze individual forme de turtiță; 

O5-să decoreze turtița cu bomboane. 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, povestirea.                                                                                                  

b) Mijloace de învăţământ: siluete ale personajelor, coș cu  planşete de lucru, plastilină. 
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c) Forme de organizare: frontal, individual . 

DURATA: 60 de minute 

BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru învățământul preșcolar, M. E. C. I., 2008, Povești  populare pentru copii 

Lolica-Lenuţa Tătaru, Adina Glava, Maria Pocol, Educaţia timpurie –ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar,Editura PARALELA 45, 2009; 

 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

 

   Într-o atmosferă relaxantă, copiii vor intra în sala de grupă special amenajată cu elemente de decor 

corespunzătoare unei păduri.   Plăcut impresionați de frumusețea decorului, copii vor fi invitați să se 

așeze pe scăunelele dispuse în semicerc. Se va purta o scurtă conversație referitoare la elementele 

constituitive ale decorului, timp în care se aude un ciocănit la ușă.  

   ,,Cine să fie oare”? Propunătoarea deschide ușa . Își face apariția o bunică tare agitată, cu un 

coș în mână, care îi roagă pe copii să o ajute:,, Bine v-am găsit, dragi copilașii! Sunt tare necăjită! Am 

copt o turtiță  pentru moșneagul meu, am frământat aluatul, am format turtița, am rumenit-o în cuptor 

, dar vai turtița a prins viață și a fugit....Iar acum o caut dar nu o mai găsesc. Oare m-ați putea ajuta? 

Dar pentru a mă ajuta , trebuie mai întâi să  fiți atenți , să aflați povestea turtiței fermecate de la 

educatoarea voastră” 

     Se va enunța titlul poveștii ,,Turtița fermecată” , după care aceasta va fi expusă concomitent 

cu prezentarea materialului în prealabil pregătit în ordinea desfășurării evenimentelor. 

    Povestea va fi expusă cu mare atenție prin: modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii pe 

parcursul expunerii, pauze logice, psihologice și dramaticale, accentuări și scăderi ale intensității vocii, 

repetiții și mimică. 

    Voi expune povestea după următorul plan de idei:  

1. Un moşneag îi spune babei sale să îi facă o turtiţă.  

2. Turtiţa fuge de pe fereastră, ajunge în curte şi de acolo se rostogoleşte spre poartă.  

3. Ajunsă în pădure, turtiţa se întâlneşte cu un iepure care vrea să o mănânce. Îi cântă un cântecel şi 

astfel scapă de el şi îşi continuă drumul prin pădure.  

4. Mai departe se întâlneşte cu lupul, îi cântă și acestuia şi iar scapă nemâncată. 

 5. Rostogolindu-se prin pădure se întâlneşte cu un urs de care scapă, tot pentru că îi cântă și el se lasă 

păcălit. 

 6. Tot în pădure se întâlneşte şi cu vulpea, dar aceasta fiind vicleană o păcăleşte pe turtiţă şi o convinge 

să urce pe limba sa pentru a auzi cântecul mai bine.  

Astfel Turtiţa, încântată de atenția acordată de vulpe, face ce i se cere și este mâncată. În timpul 

expunerii poveştii, voi explica cuvintele noi (turtiță, cămară, rumenită, urechiat, umflată, a se rostogoli) 

folosind sinonime pe înţelesul copiilor. Pentru fixarea poveştii, voi folosi planşe cu imagini ale 

principalelor momente ale acesteia și le voi adresa câteva întrebări. (Despre ce este vorba în poveste?, 

Unde se petrece acţiunea?, Care sunt personajele?,  Din ce a fost făcută turtiţa? , De unde a fugit ea?, 

Cu ce personaje s-a întâlnit în pădure? , De către cine a fost mâncată turtiţa năzdrăvană? 
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Mulțumită de răspunsurile copiilor, bunica îi roagă pe copii să o ajute să modeleze alte turtițe : ,,Dragi 

mei, acum am descoperit ce s-a întâmplat cu turtița mea! Săraca de ea... Dar nu mă pot întoarce acasă 

la moșneag, fără turtiță!... Ce ziceți, mă ajutați să facem alte turtițe rumene și frumoase?” 

Preșcolarii sunt entuziasmați și dornici să o ajute pe bunică.Aceștia  se vor deplasa spre  măsuțe, pentru 

a pregăti turtițele, folosind ca element de tranziție versurile: 

 „Hai acum cu toți, copii , 

În picioare ne ridicăm 

  În rând să ne așezăm , 

Spre măsuțe ne îndreptăm. 

 Turtițe să modelăm. 

 Obţinerea performanţei va consta în modelarea și decorarea turtiţei. Trecem apoi la executarea câtorva 

exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii: 

Mișcăm degețelele 

Batem tare palmele 

 Pumnișorii îi desfac 

Mâna lebădă o fac 

Mâna mea este o floare 

O desfac și fac petale 

Boboc, floare, boboc , floare. 

Propunătoarea le arată șablonul model cu turtița, apoi le explică pas cu pas realizarea turtiței. 

Copiii  vor modela turtițele și vor decora produsele realizate folosindu-se de elementele  puse la 

dispoziție:, plastilină, șablon turtiță, bombonele. Propunătoarea trece pe la fiecare copil, îi îndrumă în 

realizarea turtiței și îi încurajează. 

    În final, preșcolarii vor fi apreciați verbal asupra comportamentului manifestat pe parcursul 

activității și invitați să servească împreună turtițe pregătite de personajul surpriză, bunica. 

Propunătoarea le mulțumește pentru ajutorul acordat bunicii, face aprecierii individuale și colective 

asupra întregii activități. 
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Desfășurarea activității 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Momentele lecției 

 

 

Conținutul științific 

Strategii didactice  

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Metode de 

evaluare 

1. 

 

 

 

2. 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

Captarea 

atenției 

Se creează condițiile necesare 

desfășurării activității. Preșcolarii 

stau în semicerc , pe scăunele. 

 

Prezentarea situației- pretext de către 

elementul surpriză precum și cadrul 

ambiental creat va motiva dorința 

copiilor de a participa activ și afectiv 

la activitate. 

 

Conversaţia 

 

 

    Explicația 

 

 

 

 

personajul 

surpriză 

 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se comunică tema și obiectivele 

operaționale într-un limbaj accesibil 

copiilor,care să le incite curiozitatea 

și să le stimuleze interesul pentru  

finalitatea enunțată. 

 

 

Conversaţia 

Explicația 

 

 

 

 

4. Dirijarea 

învățării 

 

 Dezvoltarea și dirijarea atenţiei 

copiilor în vederea audierii unui text 

literar, concomitent cu prezentarea 

suportului concret-intuitiv, și 

explicarea cuvintelor necunoscute, 

Conversația 

 

Povestirea 

 

Siluete cu 

personajele 

din poveste 

 

Probă orală-

enumerarea 

personajelor 

întâlnite în 

poveste 
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 apelându-se la capacitatea de 

înţelegere a mesajului transmis.    

        

 

 

 

 

 

Observarea 

capacității 

de 

concentrare 

a copiilor pe 

parcursul 

activității 

4. Obținerea 

performanței 

      Preșcolarii se îndreaptă spre 

măsuțe unde vor primi materialele 

necesare pentru a modela turtița 

fermecată.Vor fi valorificate lucrările 

(verificarea şi aranjarea produselor pe 

măsuțe). 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

Șablon cu 

turtița, 

plastilină 

Bomboane 

pentru 

decorat 

 

 Probă 

practică 

-modelarea 

turtiței 

 

5. Încheierea 

activității 

Se realizează o scurtă conversaţie 

referitoare la starea de spirit a 

copiilor pe parcursul activităţii, 

apelându-se la latura educativă a 

conținuturilor parcurse. 

Se fac aprecieri individuale şi 

generale asupra participării copiilor la 

activitate şi fiecare copil va primi câte 

o turtiță din partea bunicii. 

Conversația 

evaluativă 

Recompense  capacitatea 

de 

coevaluare, 

autoevaluar

e 
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Anexa 1 

TURTIŢA 

(poveste populară) 

A fost odată un moş şi o babă. Într-o zi moşul o rugă pe babă: 

- Ia să-mi faci, babo, o turtiţă. 

- Din ce să-ţi fac ? Nu mai avem făină. 

- Ia mai strânge şi tu pe fundul lăzii, mai mătură prin cămară şi ai să aduni făină cât îţi trebuie pentru o turtiţă. 

Baba strânse de pe fundul lăzii, mătură prin cămară şi adună vreo doi pumni de făină. 

Frământă un aluat cu smântână, făcu o turtiţă şi o băgă în cuptor. După puţin timp scoase din cuptor turtiţa rotunjoară, rumenă şi frumoasă.Baba o 

puse pe fereastră să se mai răcească. 

Turtiţa stătu ce stătu pe fereastră şi apoi se rostogoli de pe fereastră pe laviţă, de pe laviţă pe duşumea, de pe duşumea spre uşă. Sări peste prag în 

tindă, din tindă în prispă, de pe prispă în curte, din curte spre poartă, de acolo pe drum şi se rostogoli mai departe şi mai departe. 

Cum se rostogolea ea pe drum, numai ce-i iese în cale un iepure: 

- Turtiţă, turtiţă, am să te mănânc! 

- Nu mă mânca ochiosule, stai să-ţi cânt un cântecel frumos pe care-l ştiu numai eu. O să-ţi placă foarte mult, spuse turtiţa şi începu să cânte: 

Eu sunt turtiţa umflată 

De prin ladă adunată 

Din cămară măturată 

În cuptor sunt rumenită 
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Pe fereastră sunt răcită 

Pe bunic l-am păcălit 

De bunica am fugit. 

Şi de tine fug îndat 

Iepuraşe urechiat. 

Şi se rostogoli mai departe, chiar sub nasul iepuraşului. Cum se rostogolise ea pe drum, numai ca-i iese în cale un lup. 

- Turtuţă, turtiţă, am să te mănânc. 

- Nu mă mânca, lupule, stai să-ţi cânt un cântecel: 

Eu sunt turtiţa umflată 

De prin ladă adunată 

Din cămară măturată 

În cuptor sunt rumenită 

Pe fereastră sunt răcită. 

Pe bunic l-am păcălit 

De bunica am fugit. 

Şi pe urmă am lăsat 

Iepuraşul urechiat. 

Geaba lupul cască gura 
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Fug de el, mă dau de-a dura. 

Şi se rostogoli mai departe chiar sub nasul lupului. 

Cum se rostogolea ea prin pădure, numai ce-i iese în cale un urs: 

- Turtiţă, turtiţă, ia stai să te mănânc! 

- Cum ai să mă mănânci tu, picioare strâmbe? 

Pe bunic l-am păcălit 

De bunica am fugit 

Şi în urmă am lăsat 

Iepuraşul urechiat 

Geaba lupul cască gura 

L-am lăsat m-am dus de-a dura 

Nu mă tem cât de puţin 

Căci fug şi de Moş Martin. 

Şi se rostogoli din nou chiar sub nasul ursului. Se rostogoli ea ce se rostogoli, numai ce-i iese în cale o vulpe: 

- Bună ziua, turtiţă! Ce frumoasă şi rumenită eşti. Încotro mergi? 

Turtiţa se bucură ca s-a găsit cineva s-o laude, se opri şi începu să cânte: 

Eu sunt turtiţa umflată 

De prin ladă adunată 
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Din cămară măturată 

În cuptor sunt rumenită 

Pe fereastră sunt răcită 

Pe bunic l-am păcălit 

De bunica am fugit 

Şi în urmă am lăsat 

Iepuraşul urechiat 

Geaba lupul cască gura 

L-am lăsat m-am dus de-a dura 

Nu mă tem cât de puţin 

Am fugit de Moş Martin 

Şi de nimeni nu îmi pasă 

Fug eu şi de vulpe, lasă. 

-Îţi mulţumesc, turtiţă, i-a spus vulpea. Frumos cântecel! L-aş mai asculta odata! Aşază-mi-te pe limbă şi mai cântă-mi-l pentru cea din urmă oară. 

Turtiţa sări pe limba vulpii, iar vulpea ham: o înghiţi! 

 

 

Anexa 2 
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Mișcăm degețelele 

Batem tare palmele 

Pumnișorii îi desfac 

Mâna lebădă o fac 

Mâna mea este o floare 

O desfac și fac petale 

Boboc, floare, boboc , floare. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Înv. Primar Cristina-Ionela Achim 

Școala Gim. ,,Mircea Cel Bătrân,, Pitești 

 

CLASA: I  

ARIA  CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA  TEMATICĂ: ,,Omul” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-31, fără trecere peste 

ordin. Hrană sănătoasă, dezvoltare armonioasă! 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

DISCIPLINE INTEGRATE:  

Matematică și explorarea mediului 

Comunicare în limba română 

Dezvoltare personală 

Arte vizuale și abilități practice 

Muzică și mișcare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1. MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare. 

1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <,>, =, +, -) în 

rezolvarea si/sau compunerea de probleme 

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

5.2 Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, 

cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice. 

2. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare 
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3. ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

2.4 Transformarea unui material folosind o tehnică simplă  

2.5 Explorarea de utilizări în contexte variate a obiectelor/ lucrărilor realizate prin efort propriu 

4. Muzică și mișcare 

3.2 Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie 

3.4 Crearea unor linii melodice simple sau a unor combinaţii ritmice şi asocierea acestora cu mişcări 

adecvate 

5. Dezvoltare personală 

1.1 Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Cognitive: 

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 – să completeze enunțurile cu terminologia matematică; 

O2 - să rezolve corect exerciții de numărare, ordonare, comparare și de calcul mintal; 

O3- să aproximeze corect la numere formate numai din zeci, numerele date; 

O4 - să compună și să descompună în zeci și unități numerele date; 

O5 – să identifice numerele pare și impare ; 

O6 - să efectueze corect operațiile de adunare și scădere; 

O7- să compună o problemă și să o rezolve. 

Motrice: 

OM1 - să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de învăţător; 

OM2 - să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului în timpul scrierii; 

 

Afective: 

OA1 – să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participare activă; 

OA2 - să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: 

- observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, fișa - poster; 
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 b) MATERIAL DIDACTIC: 

fişe pentru munca în perechi şi activitatea individuală 

tabla magnetică interactivă, planşe suport de lucru, polistiren 

marker, creioane colorate,  carioci 

laptop, vodeoproiector 

 

c) FORME DE ORGANIZARE: 

- frontal, individual, independent, pe grupe  

 

d) FORME DE EVALUARE: 

- observaţia sistematică 

- evaluarea pe grupe – orală, scrisă 

- tema de lucru în clasă 

      - autoevaluarea 

BIBLIOGRAFIE: 

Nica Elena, Șerban Diana – Portofoliul elevului. Matematică și explorarea mediului, Editura Carminis 

www.didactic.ro 

3. Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI Clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

O

.

R

. 

 

ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI 

 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

METODE 

/FORME 

DE 

ACTIVITA

TE/ 

RESURSE 

 

EVALU

ARE 

1 2 3 3 4 5 

I. 

Moment 

organizato

ric 

  

● Se asigură condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

● Se pregăteşte materialul didactic. 

 

● Îşi pregătesc 

instrumentele de 

scris şi de colorat, 

fişele de lucru 

individuale . 

  

III. 

Captarea  

şi   

orientarea 

atenţiei  

 ● Se va face printr-o prezentare a elevilor 

de forma:,, Sunt ... și îmi place să 

mănânc ...,,,cu precizarea ca numele 

mâncării preferate să înceapă cu inițiala 

numelui elevului. 

● Se va continua cu o poveste cu mesaj 

subliminal (ANEXA 1) 

și cu vizita unui bucătar care le va 

prezenta elevilor cateva tipuri de alimente 

sanatoase, precum și piramida 

alimentelor. 

● Elevii se vor 

prezenta conform 

cerinței. 

 

● Elevii ascultă 

povestea și 

informațiile primite 

de la musafir. 

frontal 

 

 

individual 

conversaţia 

 

 

 

capacitat

ea de 

comunic

are orală 

 

III. 

Anunţarea 

subiectului 

şi a 

obiectivelo

r 

  

● Elevii sunt anunţaţi că   astăzi vom 

rezolva exerciţii şi probleme cu operaţiile 

de adunare şi scădere, folosind numere în 

concentrul 0-30. 

● Se scrie titlul pe tablă, iar copiii 

completeazǎ pe caiete. 

 

 

● Ascultă cu atenție. 

 

 

frontal 

 

explicaţia 
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IV. 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

1

. 

 

 

 

 

O

2 

 

O

4 

 

O

5 

 

 

 

 

O

3 

 

 

O

1 

● Razele de soare le cer elevilor  să-şi 

încălzească mintea: 

      Verificarea oral – teoretică a 

cunoştinţelor se va face printr-un 

BINGO MATEMATIC.                      

ANEXA 2 

Numerele care se adună/se scad se 

numesc... 

Rezultatul adunării/scăderii se numește... 

Semnul operației de adunare/scădere 

este... 

Al doilea termen al  scăderii  se 

numește... 

Primul termen al  scăderii  se numește... 

Vecinul mai mare/ mai mic se numește... 

● Jocuri de calcul mintal cu mingi pe 

care sunt numerotate numerele de la 0 

la 31 și diferite fructe sau legume. 

,,Execută comanda!,, 

,,Caută-ți vecinii!,, 

,,Telegraful,, 

● Propun elevilor să facem câteva 

exerciții de numărare, cu diferite miscări 

adăugate. 

- din 2 în 2: 0, 1-mâinile pe cap, 2, 3-

mâinile pe cap .... 

- din 3 în 3: 0, 1-mâinile pe cap, 2-

mâinile pe obraji, 3, 4-mâinile pe cap, 5-

mâinile pe cap, 6 .... 

- din 4 în 4: 0, 1-mâinile pe cap, 2-

mâinile pe obraji, 3-mâinile pe piept, 4, 

 

 

 

● Elevii bifează pe 

fișă răspunsurile 

găsite și strigă bingo 

atunci când au 

completat o linie 

completă. 

 

 

 

● Calculează rapid. 

 

 

● Elevii din bancă 

numără, iar cel de la 

tablă le notează. 

 

 

 

 

 

 

● Elevii care au 

mingi cu numere 

formate din ZU se 

deplasează prin clasă 

pentru a-și găsi 

numărul potrivit. 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

problematizar

ea 

 

mingi cu 

numerele de 

la 0 la 31 și 

diferite fructe 

sau legume 

 

activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitat

ea de  

comunic

are orală 

 

 

 

capacitat

ea de  

comunic

are orală 

 

 

 

observaţ

ia 

sistemati

că 

 

 

 

 

 

capacitat

e de 

receptar

e  

a 

mesajul

ui scris 
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5-mâinile pe cap, 6-mâinile pe obraji, 7-

mâinile pe piept, 8 .... 

● Propun unor elevi care au numere de 

forma ZU să își găsească un coleg care 

are un număr potrivit pentru a forma 

împreună zeci întregi.   

● Se vor recita poezioarele despre 

termenii matematici. 

Adunarea–ncepe  acum 

Termenii  pornesc la drum. 

La  sfârşit de pui  egal 

Obţii  sumă  sau  total! 

La scădere primul sunt 

Şi mă cheamă descăzut.  

Locul doi ocup uşor 

Şi mă numesc scăzător. 

Obţin, fără să greşesc, 

O diferenţă sau rest 

● Recită poezioarele 

termenilor 

matematici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneți cu 

temenii 

matematici 

 

 

exerciţiul 

conversaţia 

explicaţia 

conversaţia 

 

 

 

 

VI. 

OBȚINER

EA 

PEFORM

ANȚEI 

 

O

6 

● Propun elevilor să dea cu zarul și să 

facă operații de adunare și scădere pentru 

a ajuta personajele din poveste să se 

dezvolte armonios, mâncând sănătos. 

Dacă pe fața zarului pică mâncare 

sănătoasă, personajul crește cu atâtea 

puncte, iar dacă pe fața zarului pică 

mâncare nesănătoasă, personajul scade, 

conform punctelor de pe zar. Operațiile 

vor fi notate de elevi pe două coloane, 

coloana rezultatelor pare și impare.  

 

Fișa – poster 

Ofer elevilor o problemă cu spații lacunare 

pe care ei le vor completa cu datele alese 

●Dau cu zarul , fac 

operațiile și 

depladează 

personajele. 

 

 

 

 

 

 

 

● Compun problema 

cu datele precizate, 

iar câștigătorul 

 

Joc-concurs 

 

 

Fișe cu 

siluetele 

celor doi 

copii 

 

 

 

 

instructajul 

verbal 

 

 

 

 

 

evaluare 

pe 

echipe 
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de ei, după care o vor rezolva prin operație 

de adunare sau scădere.  

ANEXA 3 

echipei o va citi în 

fața clasei. 

 

 

exerciţiul 

problematizar

ea 

 

VI. 

Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

transferulu

i 

 

O

7 

 

 

Pentru implicarea lor în activitate elevii 

vor primi alimente sănătoase. 

A.T. Se solicită elevilor intonarea 

cântecului ,,Matematica ”.  

 

● Elevii intonează 

cântecul. 

 

 

  

 

capacitat

ea de a 

recepta 

mesajul 

oral 

capacitat

ea de 

evaluare 

şi 

autoeval

uare 

VI. 

Încheierea 

activităţii 

  

● Se fac aprecieri asupra desfăşurării 

lecţiei. 

 

 

● Ascultă 

explicaţiile. 

explicaţia 

 

mesajul 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

                                                                                 Profesor învățământ preșcolar Mihai Maria 

                                                            Grădinița cu Program Prelungit nr.9, Sighetu Marmației 

DATA:   

PROPUNĂTOR:  Mihai Maria 

GRĂDINIȚA: Cu Program Prelungit Nr.9, Sighetu Marmaţiei 

GRUPA: Mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII : ”Exploratori  prin lumea toată” 

TEMA ACTIVITĂŢII:  ”Focul din adâncuri: vulcanii” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII  INTEGRATE: (ADP+ ALAADE):   

ADP: Activităţi de dezvoltare personală 

          Întâlnirea de dimineaţă : ,,Bună dimineaţa,dragi exploratori !’’ 

          Rutine: deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire 

          Tranziţii: Mă pregătesc pentru activităţi : ‚Bat din palme clap,clap…’’      Prieteni 1,2,3 …,, 

Podul de piatra  s-a daramat” deplasarea către centre,exerciţii de înviorare: ne spălăm pe 

mâini,morişca. 

ALA 1: Jocuri şi activităţi liber alese    

    ȘTIINȚĂ:,,Unește punctele și descoperă traseul!” ;     

    BIBLIOTECĂ: ,, Jurnal de expediție” ; 

    ARTĂ: ,,Confecționăm stegulețe pentru  traseu   ” 

 ALA 2 :,,Hora bucuriei ”- joc de mişcare 

ADE :Activităţi pe domenii experienţiale 

         Domeniul Ştiinţă – ,,Micii exploratori” –joc didactic 

         Domeniul Estetic şi Creativ –,,Muzeul de piatră ” –pictură pe piatră 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

          E.2  Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat. 

          C.3 Activare și manifestare apotențialului creativ. 

COMPORTAMENTE: 

         E.2.5 Rezolvă situații problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date. 

         C.3.1 Manifestă creativitate în activități diverse. 

 SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

        Consolidarea  deprinderilor de numărare în limitele 1-10, deprinderilor de  utilizare a  

materialelor date pentru realizarea unei activităţi de pictură. 

OBIECTIVE: 

Să identifice harta traseului,prin unirea cifrelor în ordine crescătoare ; 

Să îndeplinească sarcinile de pe jurnalul de expediţie; 

Să facă  stegulețe pentru traseu,folosind scobitori şi imagini 

Să rezolve corect sarcinile primite, ajutându-se reciproc unde este cazul ; 

Să aplice culoare pe piatră, oferind acesteia un aspect cât mai interesant; 
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Să  exprime o stare de bună dispoziţie şi relaxare după o zi de lucru cu ajutorul jocului de mişcare: 

,,Hora bucuriei’’ 

SARCINA DE JOC: Rezolvarea problemelor matematice enunţate de educatoare prin manipularea 

directă a materialului didactic. 

REGULI DE JOC: Copiii formează o singură echipă(întreaga grupă),însă vor răspunde pe rând și se 

vor ajuta reciproc unde este cazul. 

      Fiecare sarcină de lucru rezolvată,permite avansarea pe traseu.Va fi citită câte o sarcină,apoi se va 

numi un copil care să o rezolve. 

ELEMENTE DE JOC: Aplauzele, mânuirea materialelor, mişcarea , recompense. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE  ŞI PROCEDEE:  

Conversația; 

Explicația, 

Mâna oarbă; 

Brainstorming; 

Turul galeriei 

Demonstrația;  

Munca individuală; 

Munca în echipă; 

Observația; 

Aprecieri verbale; 

Metoda Piramidei. 

Experimentul 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

Tabla magnetică, laptop, video-proiector, masa luminoasă 

   c) MATERIALE DIDACTICE: 

Siluete de cercetători; 

Oțet; 

Bicarbonat de sodiu; 

Colorant roșu; 

Ochelari și mănuși de protecție;  

Ecusoane de cercetaș; poze copii 

Pietre: 

Jurnale de expediție; 

Scobitori,lipici,foarfece și diverse imagini; 

Coșulețe; 

Harta traseului; 

Acuarele; 

Pensule; 

Conul vulcanului (din plastic). 

Vulcan din pahare de plastic 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal,individual şi întreaga grupă 

DURATA: O zi (tura I) 

BIBLIOGRAFIE: 
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Curriculum pentru educatie timpurie 2019; 

 Suport pentru explicarea şi înţelegerea unor concept şi instrumente cu care operează Curriculum 

pentru educaţie timpurie 2019. 

Repere fundamentale in invatarea si dezvoltarea timpurie a copilului de la nastere la 7 

ani,UNICEF,2008 

M., Dumitrama „ Activităţi matematice în grădiniţă”, Editura Compania ,2002; 

E. ,Ţicaliuc “Jocuri pentru grădiniţele de copii ”,Editura Stadion; 

 

                                  

SCENARIUL  ZILEI 

                 

 Datorită curiozității și a interesului manifestat de copii faţă de tainele pământului, ziua de azi o vom 

dedica vulcanilor. 

            În timp ce copiii sosesc în sala de grupă, eu pregătesc materialele necesare desfășurării 

activității. 

              Ziua debutează cu  Întâlnirea de dimineaţă. Pentru aceasta prin tranzitia: 1,2,1,2 mergem 

toţi în paşi vioi,ne aşezăm pe scăunele,în semicerc.Ne salutăm frumos și politicos: ”Bună 

dimineaţa,dragi exploratori!Bine ați venit!” şi copiii răspund “Bună dimineața!Bine v-am găsit 

doamna educatoare!”,vom intona un cantecel pentru a saluta toti colegii: ,,Voiniceii s-au trezit ,,Buna 

dimineata, în tot acest timp voi observa comportamentul copiilor, felul in care redau salutul. 

          Le  propun copiilor să studiem azi vulcanii, focul din adâncul pământului. Vom descoperi care 

sunt cauzele,dar și efectele acestor fenomene. 

Pentru a observa prin ce se deosebeşte aceasta zi de grădiniţă de celalalte voi sprijini copiii in 

evidentierea noutăţilor zilei:modificarea aspectului centrului tematic, surprizele pregătite în sala de 

grupă. 

           Noutatea zilei va fi reprezentată de imagini cu vulcani, care trec prin toate etapele(de la formare  

până la erupţie ),proiectate pe perete cu ajutorul video-proiectorului.,un slide va rămâne proiectat pe 

perete pe tot parcursul zilei. 

            Copiii fiind foarte interesați și curioşi, anunt tema si obiectivele si le propun să organizăm o 

expediție plină de peripeții și obstacole pe care trebuie să  le depășim pentru a ajunge în final,la 

vulcanul activ,care e gata să erupă,prin aceasta urmăresc interesul manifestat de copii la aflarea 

activităţilor ce urmează. 

Această expediţie se numeşte “Micii exploratori” și aşa cum îi spune numele, vom porni să explorăm 

diverse ţinuturi pentru a ajunge la locul dorit: vulcanul activ. Pentru aceasta,o să avem la dispoziţie o 

hartă(o realizam la sectorul Stiintă) pe care este ilustrat un traseu care ne va duce la locul cu vulcani,un 

jurnal de expediţie(o să îl realizăm la sectorul bibliotecă) şi steguleţe (la confecţionăm la sectorul 

artă).Din loc în loc,se află situate nişte obstacole,care ne blochează drumul.Însă avem și niște indicii 

care ne vor ajuta să avansăm. 

            Harta traseului o sa fie așezată la vedere,pentru a știi în fiecare moment unde ne aflăm.După 

depășirea fiecărui obstacol,vom ataşa un steguleţ(stegulețul confecţionat de copii),prin locul prin care 

am trecut. 

         Pentru a stabili care sunt  cercetătorii care vor porni în misiunea de a studia vulcanii,ne vom 

echipa corespunzător, respectiv ne vom  lipi fotografia pe un tricou verde de cercetător,apoi o vom 

așeza la panou.Vom realiza,astfel,prezența. 
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            Și cum adevărații cercetători nu pornesc la drum decât după ce s-au asigurat că totul este în 

regulă,și noi ne vom asigura că starea vremii ne permite să cercetăm îndeaproape vulcanii. Astfel, 

purtăm o discuție despre vreme,stabilim data și ziua în care facem cercetarea; completăm Calendarul 

naturii.In tot acest timp voi observa comportamentul copiilor, felul in care stabilesc starea vremii. 

           Voi anunța copiii,că ne vom pregăti pentru această expediție.Iar pentru a ne asigura că vom 

avea asupra noastră toate cele trebuincioase, voi adresa întrebarea:”Care sunt lucrurile necesare într-o 

astfel de expediție?”   

Facem un inventar al celor spuse de copii, iar apoi vom alege doar lucrurile strict  importante, pe care 

le vom pregăti, astfel: vom realiza și completa un jurnal de expediție,vom descoperi harta traseului 

care trebuie parcurs,vom realiza stegulețe care ne vor marca drumul parcurs, iar dacă vom rezolva 

toate problemele de pe traseu, vom ajunge în final să luăm parte la erupția unui vulcan adevărat.La 

finalul expediției,bucuroși că am ajuns cu bine la destinație,vom organiza o horă în jurul vulcanului 

abia erupt,numită “Hora bucuriei”.  

              În continuare,prezint copiilor cerinţele de la fiecare centru, iar apoi aceştia îşi aleg centrul prin 

procedeul ,,mâna oarbă (fiecare centru va fi reprezentat de un jeton,acestea vor fi puse intr-un 

săculet,fiecare copil va extrage cate un jeton si se va aseza la centrul ales. Astfel, la central ȘTIINȚĂ 

vor avea la dispoziție o fișă pe care vor fi scrise cifre;aceștia trebuie să unească cifrele,să descopere 

harta și să o decupeze pe contur.La central BIBLIOTECĂ,vor primi câte un jurnal,pe care copiii își 

vor scrie numele și vor rezolva câteva sarcini,pentru a completa  astfel un jurnal,atât de necesar într-o 

astfel de expediție. 

La centrul ARTĂ vor utiliza materialele puse la dispoziție(scobitori,lipici,foarfece,imagini),pentru a 

realiza stegulețe necesare marcării traseului.Prin tranziţia “Bat din palme,clap,clap,clap..” , copiii vor 

schimba centrele. 

      Le voi transmite copiilor ca tot ce au realizat la sectoare o sa ne fie de folos la expeditia in care 

urmeaza sa plecam .În   continuare ma voi folosi de metoda brainstormingului pentru a reactualiza 

cunostintele cu privire la vulcani,expeditie.Ideile declansate in urma metodei folosite,ma va sprijini sa 

prezint conţinutul si sa dirijez activitatea. 

          După efectuarea sarcinilor de la centre, copiii vor aranja lucrurile la locurile lor și se pregătesc 

să pornească în expediție. 

         Pentru ca lucrurile să meargă bine,trebuie să existe nişte reguli, astfel voi anunţa regulile 

jocului:copiii formează o singură echipă(întreaga grupă),însă vor răspunde pe rând și se vor ajuta 

reciproc unde este cazul. 

           Fiecare sarcină de lucru rezolvată, permite avansarea pe traseu.Va fi citită câte o sarcină, apoi 

se va numi un copil care să o rezolve. 

Le voi executa jocul demonstrativ,citesc sarcina de lucru,culeg atâtea pietre câte  indică 

cifra(3),întreb copiii dacă sunt de acord cu răspunsul meu, apoi aşez un steguleţ pe hartă în locul în 

care mă aflu. Pentru a mă asigura ca toti copiii au înţeles modul de desfăşurare a jocului,voi executa 

jocul de probă cu un copil fără a consemna rezultatul; explic dacă mai este nevoie. 

           Fiecare răspuns corect va fi recompensat prin aplauze,iar răspunsul greşit va fi corectat, acestea 

reprezentand elemetele de joc. 

Voi urmări mânuirea corectă a materialelor puse la dispoziţie. 

 Pentru desfășurarea jocului, copiii se vor așeza în semicerc și vor primi câte un ecuson de cercetaş.În 

faţa lor se va afla harta traseului și un coșuleț cu steguleţe. Eu voi citi sarcinile de lucru (Anexa 1) apoi 

voi alege un copil care să răspundă. După caz, copilul numit poate fi ajutat de colegi.Odată cu fiecare 
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sarcină   rezolvată corect,ne vom marca traseul pe parcurs,printr-un steguleţ.Dupa rezolvarea sarcinilor 

matematice,copiii,işi doresc să ajungă cât de repede la Vulcan,însă le voi complica jocul cu o nouă 

sarcină, trebuie să realizeze traseul cu pietricele prin unirea cifrelor,în ordine crescătoare, de la 1-5, 

respectiv 5-10,folosind măsuţa luminoasă. Pe aceasta o să fie aşezată harta unde trebuie să şseze 

pietricele pentru a realiza traseul până la vulcan. După ce au rezolvat şi această sarcină, cu ajutorul 

tranziţiei :O locomotivă…,vom ieși pe hol pentru un scurt moment de miscare, vom executa mişcări 

ale mâinilor,picioarelor, pentru  a ne destinde puţin .   Copiii au rezolvat cele 10 sarcini matematice,au 

înaintat pe traseu,însă au ajuns la un muzeu.Este “Muzeul de piatră” ,situat aproape de locul unde ne 

dorim să ajungem.Odată ajunși aici,descoperim multe pietre vechi,prăfuite. Se pare că acest muzeu nu 

mai funcționează,însă pentru a trece de acest obstacol, cerința ne spune să facem pietrele cât mai 

frumoase și colorate, pentru a atrage din nou turiști și vizitatori. Astfel,fiecare copil trebuie să picteze  

câte o piatră ,pentru ca acestea să poată fi expuse din nou la muzeu, prin aceasta realizand obtinerea 

performantei. După decorarea pietrelor și așezarea unui steguleț la traseu, realizăm că suntem foarte 

aproape de locul dorit. Așadar ne-au mai rămas de rezolvat  1 problemă de matematică. Cu ajutorul 

tranzitiei: 1,2,1,2 mergem toti în pasi vioi, o sa mergem la baie să ne spălăm mâinile unde este 

necesar.Copiii vor aranja pietrele pictate frumos pe o măsuță si vom realiza evaluarea lucrărilor 

folosind metoda turul galeriei,astfel realizand muzeul de piatră care va atrage din nou turiști deoarece 

are o nouă față.         

            Pentru asigurarea retentiei si a transferului , voi folosi metoda piramidei(Anexa 2) pentru 

consolidarea numeratiei 1-10,cu ajutorul unor ghicitori(anexa 3) despre numere și cifre vom realiza o 

piramidă din siluete de cercetaș (va semăna cu un vulcan), vom începe de la baza piramidei cu o 

ghicitoare despre numarul 10, răspunsul corect va aduce 10 siluete de cercetaş la bază.  În finalul 

jocului,drept recompensă pentru sarcinile rezolvate,copiii ajung la vulcanul mult așteptat.Odată ajunși 

aici, ei vor asista la erupția acestuia. 

           Pentru a sărbători succesul expediției noastre de azi, vom organiza “Hora bucuriei”: ne vom 

prinde mâinile și vom dansa în jurul vulcanului descoperit și proaspăt erupt, intonând cântecelul  “Dacă 

vesel se trăiește”  .      

           La finalul zilei,facem o scurtă recapitulare despre ce am învățat azi,ce am descoperit,ce sunt 

vulcanii,cum se formează.Întreb copiii dacă au fost încântați de activitățile desfășurate în decursul 

acestei zile.Drept recompensă,copiii își vor lua acasă jurnalul și piatra pe care au decorat-o la 

muzeu,pentru a le aminti de această expediție minunată.
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Proiect didactic 

,,Prietenii mei din întreaga lume’’ 

AUTOR: Prof.învăţământ preşcolar Balint Ioana-Georgiana 

  UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.51 Oradea 

 

NIVELUL/ GRUPA: Nivel  II, Grupa Mare  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Vreau să ştiu… despre copiii din toată lumea” 

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul om şi societate 

DISCIPLINA: Activitate practică 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Prietenii mei din întreaga lume” 

MIJLOCUL DE REALIZARE: Decupare, lipire 

DIMENSIUNII ALE DEZVOLTĂRII:  

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar;  

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

Activare și manifestare a potențialului creativ; 

Finalizarea sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi); 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;  

Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei; 

1.1.Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

  2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

  1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă); 

  2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni  

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea abilităților practice specifice nivelului de dezvoltare 

motrică, consolidarea priceperilor și deprinderilor de lucru însușite și cultivarea unor trăsături 

pozitive de voință și caracter: stabilitate, perseverență, creativitate. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 O1. Să enumere materialele şi instrumentele de lucru care se regăsesc pe măsuţele lor. 

O2. Să exerseze corect exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii; 

O3. Să decupeze copiii după contur; 

O4. Să lipească în mod corect copiii pe globul pământesc; 

O5. Să-și exprime opinia față de lucrarea proprie și/sau față de lucrările colegilor motivându-și 

părerile. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, 

surpriza. 
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Mijloace de învăţământ: Balonul cu aer cald, siluete cu copiii din întreaga lume, modelul cu globul 

pământesc, copii de decupat, foarfece, lipici, globul pământesc, baloane, laptop cu boxe, 

recompense. 

Forma de organizare: Frontal, individual. 

DURATA: 30-35 minute 

BIBLIOGRAFIE:  

***Curriculum pentru educaţie timpurie 2019 

„Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani” 

,,Suport  pentru explicarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculum 

pentru educaţie timpurie, 2019” 

 

Nr

. 

crt

.  

Etapele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice 

 

 

Evaluare/Met

ode şi 

indicatori 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

1. Momentul 

organizatoric 

Creare condiţiilor necesare bunei 

desfăşurării a activităţii: 

Aerisirea sălii de grupă, pregătirea 

materialului didactic, a măsuţelor în 

semicerc. 

 

   

2. Captarea 

atenţiei 

Mă voi prezenta şi le voi spune că 

împreună cu mine am adus câţiva 

invitaţi ce vor să-i cunoască. Într-un 

balon cu aer cald  vor veni prietenii 

noştri din întreaga lume. Ei au călătorit 

multă vreme, dar ne-au adus o surpriză 

de realizat. 

 

Surpriza  

Conversaţia 

 

 

Balon cu aer 

cald, siluete 

cu copiii din 

întreaga lume 

Observarea 

comportamen 

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

urmărite 

Astăzi împreună cu mine şi cu copiii 

din întreaga lume vom avea o activitate 

practică. Deoarece sărbătorim ziua 

copiilor pe 1 iunie, ziua tuturor copiilor 

astăzi vom realiza tema ,, Prietenii mei 

din întreaga lume”- Voi solicita un /doi 

copii să-mi repete tema activităţii. 

Deoarece vom realiza această temă, 

vom descoperi materialele, unde vom 

decupa după contur şi vom lipi 

corespunzător indicaţiilor date,  copii 

(prietenii mei din întreaga lume) pe 

globul pământesc, ca la finalul 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Model 

Globul 

pământesc cu 

prietenii mei 

din întreaga 

lume. 
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activităţii să ne exprimăm opinia despre 

lucrarea proprie şi a celorlalţi colegi. 

 

4. Prezentarea 

optimă a 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării 

Intuirea materialelor: 

Pe măsuţe, fiecare copil va avea un 

plic, iar  în plic se află şapte  imagini cu 

copii de decupat, o foarfecă, un lipici şi 

un glob pământesc din polistiren. Sunt 

intuite materialele cu ajutorul cărora se 

va realiza lucrarea “Prietenii mei din 

întreaga lume”: foarfece, lipici,  

material individual. 

Demonstrarea modului de lucru 

Se prezintă etapele ce trebuie urmate în 

realizarea machetei: 

Decuparea prietenilor (copiilor din 

întreaga lume); 

Asamblarea elementelor la locul 

indicat; 

Lipirea copiilor pe globul pământesc . 

 

Demonstrația este însoțită de exercițiile 

corespunzătoare. 

 Exerciţii de încălzire a mușchilor 

mici ai mâinii 

Înainte de începerea lucrului se vor 

executa câteva exerciții de încălzire a 

mușchilor mâinii:   

1.Bate palmele ușor, 

Bate palmele de zor! 

Unu, doi,trei! 

Unu, doi, trei! 

 

2. Eu strâng pumnii și-i desfac 

Degetelor fac pe plac. 

Unu-doi, unu-doi, 

Toți suntem acum vioi! 

 

3. La pian acum cântăm, 

Liniște, să ascultăm: 

Plic-plac, plic-plac, 

Melodiile îmi plac! 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

plic, 7 

imagini cu 

copiii din 

întreaga lume 

o foarfecă, 

un lipici 

 un glob  

 

pământesc 

din 

polistiren. 

Frontală 
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4. Plouă ușor. Să auzim! 

Cu vârful degetelor banca lovim. 

Plouă mai tare. Ploaia tot vine, 

Lovim cu degetele bine. 

Sună grindina pe trotuare, 

Să ciocănim și noi mai tare. 

Tună departe, tună acum, 

Bat cu pumnii în  tobele de nori 

Vreme frumoasă s-a făcut, 

Un curcubeu a apărut. 

Noi brațele ușor rotim 

Și norii îi gonim 

6. Obţinerea 

performanţei 

Executarea lucrării de către copii 

Fiecare copil va realiza decuparea şi 

lipirea copiilor pe globul pământesc.     

Educatoarea le urează spor la lucru şi 

supraveghează modul de executare a 

sarcinilor, ajutându-i pe copii acolo 

unde este cazul. Când majoritatea 

copiilor au terminat, îi voi atenționa 

asupra faptului că timpul de lucru se 

apropie de sfârșit. 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 Foarfece, 

 Lipici, 

siluete copii, 

glob 

pământesc  

 Observarea  

sistematică a 

comportamen 

-telor copiilor 

 

7. Asigurarea 

retenţiei  

Voi avea cu copiii o scurtă conversaţie 

despre ceea ce au realizat ei în cadrul 

activităţii de astăzi. 

Ce am realizat noi astăzi împreună? 

,,Prietenii mei din întreaga lume” 

Ce am avut de făcut? (de decupat, de 

lipit) copiii din întreaga lume pe globul 

pământesc. 

Conversaţia 

 

 Observarea  

sistematică a 

comportamen 

-telor copiilor 

 

8. Evaluarea 

performanţei 

 

 

      Se expun toate lucrările, după care 

se vor observa şi se vor analiza, ținându-

se cont de aspectul şi corectitudinea 

execuției lucrărilor. Se iau în calcul 

următoarele criterii de evaluare: 

Corectitudinea modului de  a decupa. 

Respectarea etapelor de lucru 

Aspectul final al lucrării. 

     Se realizează o expoziție cu toate 

lucrările.  

    Aprecierea lucrărilor se va face prin 

turul galeriei. Copiii sunt solicitați să 

Conversaţia  

  

 

Explicaţia 

 

 

 

Turul 

Galeriei 

 

Toate 

lucrările cu 

globul 

pământesc  

Observarea  

sistematică a 

comportamen 

-telor copiilor 

Aprecieri 

verbale, 

individuale şi 

colective  

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

877 
 

aprecieze atât lucrarea proprie cât și a 

colegului, motivând alegerea făcută; 

      Voi face aprecieri generale și 

individuale asupra modului în care au 

realizat lucrările 

 

9. Încheierea 

activiţăţii 

Acordarea unor stimulente pentru copii 

( le voi da o brăţară semnificativă, o 

recompensă dulce şi un balon). Ne vom 

prinde într-o horă mare şi vom dansa pe 

,,Hora Unirii” astfel vom încheia 

activitatea într-o atmosferă plăcută. 

Conversaţia 

Analiza 

Recompense 

dulci şi 

brăţări. 

Baloane, 

laptop. 

Aprecieri prin 

recompense 
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PROIECT DIDACTIC 

OPROIU ADRIANA 

Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza 

Unitatea de învăţământ:  

Data:  

Clasa: a II-a  

Propunător:  

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Familia, leagănul copilăriei 

Subiectul lecției:  Cartea cu Apolodor de Gellu Naum 

Tipul lecţiei:  transmitere și consolidare de cunoștințe 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline implicate: Comunicare în limba română 

            Muzică şi mişcare  

            Matematică şi explorarea mediului 

            Arte vizuale şi abilităţi practice  

Scopul: Stimularea interesului pentru lectură 

Competenţe specifice: 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate  

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare  

Muzică și mișcare 

1.4 Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1 - Do2 

Matematică și explorarea mediului 

         2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă dat, 

folosind sintagmele învăţate 

Arte vizuale și abilități practice 

       2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice, combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile  

Obiective operaţionale: 

O1 - să identifice o secvenţă din filmul de animație Happy Feet şi pe personajul principal, Mumble; 

O2 - să audieze pasaje din text puse pe melodie şi să identifice locurile în care ajunge Apolodor; 

O3 - să citească corect, cursiv şi expresiv pasaje din textul Cartea cu Apolodor de Gellu Naum; 

O4 - să traseze pe planiglob traseul parcurs de Apolodor; 

O5 - să completeze corect şi în timpul dat fişa de lucru; 

O6 -  să asambleze corect și estetic un pinguin; 

O7 -  să manifeste un comportament adecvat în activitatea pe perechi. 

Strategii didactice 

a)Metode şi procedee: 

- exerciţiul, conversația, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia; 
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b)Mijloace de învăţământ: videoproiector, laptop, secvenţă din filmul de desene animate Happy Feet, 

secvențe din albumul Apolodor de Ada Milea, Cartea cu Apolodor de Gellu Naum, planiglob (Anexa1), 

şablon pinguin, creioane colorate, lipici, fişa de lucru (Anexa3) 

c)Forme de organizare: frontal, individual, în perechi; 

 

Resurse: 

- umane: 26 elevi 

- temporale: 45 minute  

- locul de desfăşurare: sala de clasă 

 

Elemente componente ale activităţii integrate:  

MM: audierea fragmentelor muzicale Apolodor,  în interpretarea Adei Milea  

MEM: urmărirea pe planiglob a traseului parcurs de Apolodor prin lume  

AVAP: confecţionarea pinguinului 

 

Bibliografie: 

- Ministerul Educaţiei Naţionale – Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, 

aprobată prin ordin al ministrului  nr. 3418/19.03.2013 

- Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, 2001 

- Gellu Naum, Cartea cu Apolodor,  Editura Arthur, 2016   

- Colectiv de autori, Proiectul de lecție între tradițional și modern - ghid metodic, Editura Didactică 

Publishing House, 2011  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

880 
 

Nr 

crt 

Momentele 

lecţiei 

Ob

. 

op. 

Activitatea didactică Strategii didactice 

cadru didactic elevi 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme 

de 

organiza

re a 

activităţi

i 

Evaluare 

1. 

Moment 

Organizato-

ric ( 1’) 

 Organizează colectivul de elevi, 

asigură un climat favorabil învăţării. 

Pregătesc materialele 

necesare. 

  frontal  

2. 

Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

(5’) 

 

O1 

 

Proiectează o secvenţă din filmul de 

desene animate Happy Feet. 

Adresează întrebări despre secvența 

vizionată. 

- Din ce film este secvenţa?  

- Cine este personajul principal al 

secvenţei? 

- Ce problemă avea micul pinguin? 

 

Elevii vizionează 

secvenţa. 

 

 

Elevii răspund: Happy 

Feet  

Mumble 

Nu putea să cânte. 

 

exerciţiul 

conversaţia 

 

 

 

 

videoproiector 

laptop  

secvenţă din 

filmul de  

animație Happy 

Feet 

 

frontal 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

3. 

Anunţarea 

obiectivului 

principal al 

lecției 

(3’) 

 Astăzi vom face cunoştinţă cu un alt 

pinguin care are o altă problemă: el 

este artist la circul din Bucureşti, 

dar într-o zi i se face dor de 

familia lui. De aceea, el pleacă  într-o 

călătorie    în jurul lumii, în care trece 

prin tot felul de aventuri, până ajunge 

la familia lui de la Polul Sud. 

  

explicaţia 

 

volumul Cartea 

cu Apolodor de 

Gellu Naum 

 

frontal 
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Cartea se numeşte Cartea cu 

Apolodor şi este scrisă de Gellu     

Naum,  sub formă de poezie – se arată 

volumul. 

4. 

Dirijarea 

învăţării şi 

obţinerea 

performanţe

i 

(20’) 

O2 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

Solicită realizarea diferitelor tipuri de 

citire: în lanț, selectiv etc. 

 

Propune elevilor să își exprime opinia 

în legătură cu acțiunile personajelor din 

fragmentul audiat/citit. 

- De ce credeți că îi era atât de dor lui 

Apolodor de frații săi? 

- De ce credeți că celelalte animale de la 

circ, deși au încercat să îl convingă să 

rămână, până la urmă au înțeles că 

Apolodor trebuie să plece? 

Citește alte secvenţe din carte, 

precum: 

- aventurile din Asia  

- aventurile din Texas 

- întâlnirea cu familia la Polul Sud 

(Antarctica). 

Afişează planiglobul, apoi solicită 

elevilor să fixeze pe el principalele 

locuri în care ajunge Apolodor. 

Audiază  prima 

secvenţă din text în 

interpretarea pe muzică 

a Adei Milea. 

După secvenţă, copiii 

citesc strofele audiate: 

- plecarea din Bucureşti  

 

Realizează diferite 

modalități de citire: în 

lanț, selectiv etc. 

 

Își exprimă propriile 

opinii. 

 

 

 

 

Urmăresc lectura 

cadrului didactic. 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

conversaţia 

euristică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

exercițiul 

demonstrația 

secvențe audio 

Apolodor 

 

 

 

 

Cartea cu 

Apolodor de 

Gellu Naum 

 

 

 

 

planiglob 

culori 

frontal 

individua

l 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

probă 

practică 
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Simultan, copiii 

desenează               pe 

planiglobul lor traseul. 

5. 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(10’) 

O5 

 

O7 

Solicită elevilor să completeze în 

perechi prima pagină a fișei de lucru, 

urmând ca cea de-a doua pagină sa fie 

completată de elevi în perioada 

următoare, pe parcursul citirii cărții 

recomandate. 

Realizează sarcina. explicaţia 

exerciţiul 

 

fișă de lucru în 

perechi 

 probă 

scrisă 

6. 

Încheierea 

activităţii 

(6’) 

O6 Se fac aprecieri individuale şi 

colective asupra participării elevilor la 

lecţie. 

Ca recompensă li se distribuie elevilor 

materialele necesare pentru realizarea 

unui pinguin. 

 

 

Confecționează 

pinguinul, folosind 

indicațiile de asamblare 

din poezia scrisă pe 

coala suport. 

conversaţia 

 

 

 

explicația 

exercițiul 

demonstrația 

 

 

 

 

carton colorat 

lipici 

coala suport 

frontal 

 

 

 

individua

l 

aprecieri 

verbale 

 

 

probă 

practică 
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Numele ________________________ Data ______________ 

 

Fişă de lucru 

          Cartea cu Apolodor  

                              de Gellu Naum 

 

 

 

 

1. Din ce oraș pleacă Apolodor în marea lui călătorie? 

 
 

2. Ce făcea pinguinul la circ? 

 
 

3. De ce era trist Apolodor? 

 
 

 

4. Cum se numește dirijorul corului? 

 
 

 

5. Unde dorea să ajungă Apolodor? 

 
 

6. Enumeră câteva țări prin care a călătorit personajul principal.  
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7. Caută în carte câteva cuvinte care rimează cu: 

 

tenor_____________________________________________________________ 

mure________________________________________________________________ 

acrobatic_____________________________________________________________ 

pescador _____________________________________________________________ citate 

_______________________________________________________________ câmpii 

______________________________________________________________ rămurică 

____________________________________________________________ 

Tibet________________________________________________________________ 

Connecticut___________________________________________________________ 

 

8. Cum este pinguinul Apolodor? Fă-i o mică descriere. 

 

 
 

9. Ce ți-a plăcut cel mai mult la acestă povestire? 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. preșc. Samfira Silvia-Cristina 

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor’’ Târgu-Jiu 

 

 

NIVELUL I: Grupa mijlocie 

TEMA DE STUDIU ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Mijloace de transport maritim’’   

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Prietenii de pe mare’’ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul  Om și Societate – Activitate Practică 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

MIJLOC DE REALIZARE: Lipire 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

• Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

• Dezvoltarea simţului practic şi estetic. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

• Conceptul de sine 

• Activare și manifestare a potențialului creativ 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau 

pentru a executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.). 

• Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale. 

• Manifestă creativitate în activități diverse. 

• Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă). 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- obiective cognitiv-informaţionale 

• să identifice corect materialele puse la dispoziţie ; 

• să recunoască şi să descrie elementele specifice unui peisaj marin; 

• să reţină mijloacele de transport care merg pe apă;  

• să-şi  exprime  opinia  faţă  de  lucrarea proprie şi a colegilor,  

motivându-şi  părerea; 

• să asculte cu atenţie explicaţiile date de propunătoare pentru a realiza cu eficienţă 

lucrarea; 

• să  verbalizeze  acţiunile  întreprinse  folosind  un  limbaj  adecvat ; 

• să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă pe tot parcursul  

activităţii.                

 - obiective afective 

• să-şi  dezvolte  încrederea  în  forţele  proprii; 

• să  manifeste stabilitate  şi  perseverenşă  în  activitate; 
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• să manifeste interes şi plăcere pentru activitate; 

 - obiective psihomotorii 

• să utilizeze corect instrumentele pentru lipire, pentru a nu distruge  

lucrarea; 

• să respecte indicaţiile tehnici de lipire ale educatoarei (lipire prin  

presare şi mişcări circulare);  

• să respecte poziţia corectă a corpului faţă de masă în vederea unei mai bune 

coordonări oculo-motorii; 

• să se deplaseze în sala de grupă respectând instrucţiunile. 

 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 

METODE  ŞI  PROCEDEE DIDACTICE: observația, conversaţia,  explicaţia,  

                                                                      demonstraţia, problematizarea, exercițiul,  

           turul galeriei. 

MATERIALE DIDACTICE: cutia cu surprize, barca piraţiilor şi piratul Hook, planșe  cu 

                                               mijloace de transport care merg pe apă, bărci şi vapoare din   

                                               plastic, modelul educatoarei, material de lucru pentru copii   

                                              (lipici, farfurie de carton, bărcuţe, pescăruşi, peşti, scoici),   

                                               mijloace audio, laptop, muzică, recompense. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

FORME DE EVALUARE: formativ-continuă  

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă. 

DURATA: 20-25 minute 

MATERIAL  BIBLIOGRAFIC:  

- Curriculum pentru educație timpurie. Ministerul Educaţiei Naționale – 2019; 

- Repere fundamentale în învãåarea æi dezvoltarea timpurie a copilului de la naætere la 7 

ani; 

- Flueraş, Vasile, Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Editura Casa Cărtii de Ştiinţă, 

Cluj- Napoca, 2007. 

- Petre, Maria, Petricica, Maria, Metodica predării activităţilor manuale în grădiniţa de 

copii, manual pentru liceele pedagogice de educatoare, Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti.  
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DEMERS DIDACTIC 

 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

 - ACTIVITATE PRACTICĂ - 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 

CONTINUT STIINTIFIC 

STRATEGII DIDACTICE  

EVALUARE Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. MOMENTUL 

ORGANIZATORIC 

 Se asigură condițiile 

necesare desfășurării 

activității: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-așezarea materialului didactic 

pe măsuțe; 

-organizarea colectivului de 

preșcolari; 

    

 

Observarea 

comportament

ului copiilor 

 

 

2. CAPTAREA 

ATENŢIEI 

          Se realizează prin 

prezentarea bărcii piraţilor şi a 

Căpitanului Hook. 

 

Observația 

Explicația 

Conversaţia 

 

 

Barca 

piraților 

Căpitanul 

Hook 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportament

ului copiilor 

 

 

3. ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI 

ENUMERAREA 

OBIECTIVELOR 

         Astăzi la activitatea 

practică vom realiza lucrarea 

,,Prietenii de pe mare”. 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Imagini 

 

 

Frontal 

Observarea 

comportament

ului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Intuirea materialelor 

     Copiii vor enumera 

materialele de lucru si 

caracteristicile acestora aflate 

pe măsuţă : 

 Farfuria de carton 

pictată cu un peisaj 

marin pe care vor lipi; 

 bărcuţe; 

 pescăruşi; 

 scoici; 

 peşti; 

 lipici. 

 

b) Instructajul şi 

demonstraţia 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farfuria de 

carton; 

Bărcuţe; 

Pescăruşi; 

Scoici; 

Peşti; 

Lipici. 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Analiza 

acţiunilor 

copiilor. 

Aprecierile 

verbale 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportament

elor copiilor şi 

analiza 

răspunsurilor 
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      Voi explica şi demonstra 

prescolarilor modul de lucru.  

Înainte de a trece la executarea 

lucrării, voi cere copiilor să 

exerseze câteva exerciţii de 

încălzire a muşchilor mici ai 

mâinii: morişca, închiderea şi 

deschiderea pumnilor, cântatul 

la pian etc. 

 

c) Desfăşurarea propriu-

zisă a activităţii 

     Voi oferi indicaţii generale 

şi  individuale prescolarilor şi 

urmăresc modul în care 

lucrează .Ii voi ajuta pe cei 

care intampina dificultati în 

realizarea temei. 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Planșa model 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

modului de 

lucru 

 

 

5. OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

    

          Prin metoda turul 

galeriei, trei-patru copii vor 

examina lucrările unor colegi şi 

îşi vor exprima opiniile cu 

privire la modul în care au fost 

realizate. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Turul galeriei 

Observaţia 

Lucrările 

realizate de 

preșcolari 

Frontal 

Individual 

 

Observarea 

comportament

ului copiilor şi 

analiza 

răspunsurilor 

Analiza 

acţiunilor 

Aprecierile 

verbale 

6.  

EVALUAREA 

ACTIVITĂŢII 

          Se adresează întrebări 

copiilor: 

-Cum se numește lucrarea pe 

care ați realizat-o? 

-Ce materiale ați folosit? 

-Ce prieteni ş-a făcut căpitanul 

Hook? 

-Ce mijloace de transport 

maritim cunoaşteţi? 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

  

Frontal 

Individual 

 

Observarea 

comportament

elor copiilor  

şi analiza 

muncii lor. 

 

Aprecierile 

verbale 

7.  

INCHEIEREA 

ACTIVITATII 

     Se apreciază modul de lucru 

şi comportamentul copiilor în 

timpul activităţii. Preșcolarii 

vor fi recompensați cu insigne 

de pirat. 

 

Conversaţia 

 

Recompense 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 
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LESSON PLAN 

 

School: Liceul de Arte ”Dimitrie Cuclin”, Galați  

Teacher: Adriana Ichim 

Level: Advanced 

Hours per week: 3 

Grade: 12A 

Number of students: 16 

Textbook: “Upstream - Advanced” 

Unit: U5 Our Changing World 

Lesson: Moonstruck 

Skills: Reading, integrated speaking, listening 

Type of lesson: lesson of acquisition  

Main objectives:  

• to remember vocabulary by associating words with topics 

• to discuss about astronauts’ first travels on the Moon  

• to use vocabulary related to space travels in context 

• to skim and scan a text for specific information 

• to do reading comprehension exercises 

• to listen to a song and fill in the missing words 

• to sing the song 

Didactic strategies:  

• Materials: textbook, notebooks, board, CD player, CD 

• Teaching Techniques: Conversation, Reading and Writing, Singing 

• Organization: Class Work , Pair Work, Individual Work 

Assumed knowledge: Students are familiar with the topic, being a very important moment in our 

recent history 

Anticipated problems: Students may not be familiar with tasks such as distinguishing between 

partial synonyms 

Time: 50 minutes  

PROCEDURE 

ACTIVITY 1 – PERSONALISATION (2 min): 

Procedures Interaction: Focus Timing 

-Greeting  

-the absentees are taken down 

-short conversation meant as a warm -up  

-asking about the homework 

Frontal 

(T-Ss ; Ss-T) 

 

 

Speaking 

 

Speaking 

1 min 

 

1 min  

 

ACTIVITY 2 – WARM UP (5 min): 

Procedures Interaction: Focus Timing 

- T refers Ss to the lesson in their books and asks 

them to look briefly at the picture as to be able to 

answer what the reading text might be about 

 

Frontal 

 

 

Speaking 
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- Ss work individually and express suppositions 

about the text 

- T asks Ss to do a quiz base on what they know 

about Moon travels 

 

Individual work 

T-Ss; Ss-T 

 

Writing 

5min  

Aims: 

• To create interest in the topic 

• To raise expectations and involvement in the tasks that will follow. 

ACTIVITY 3 – READING (25 min): 

Procedures Interaction: Focus Timing 

-T asks Ss to read a text named “Moonstruck” 

- Ss are told to match the highlighted words in the 

text with their synonyms 

- T writes them on the board. Ss copy the words and 

phrases in their notebooks. 

-Ss use a spidegram in their books to complete a 

cartoon .Then they orally make some sentences with 

the rest of the words. 

-Ss are told to do a reading comprehension exercise 

Frontal 

 

 

 

Pair work 

Whole class  

Speaking 

 

 

 

Writing 

Reading 

 

 

 

 

 

 

 

25 min  

Aims: 

• To use words and phrases related to space travels; 

• To associate words with topics 

ACTIVITY 4 - LISTENING (10 min): 

Procedures Interaction: Focus Timing 

- T tells Ss to read the lyrics of a song named “Proud”, 

and to try to guess the missing words 

- Ss listen to the song and fill in with the missing words 

- T and Ss sing the song together 

FrontalIndividual 

work 

T-Ss 

Ss-T 

Whole class 

Reading 

Listening 

 

Speaking 

 

10min 

Aims: 

• To listen to a song and fill in the blanks 

• to sing the song 

ACTIVITY 5 - SINGING (5 min): 

Procedures Interaction: Focus Timin

g 

 

- Ss are told to sing one of their favourite songs, Frank 

Sinatra’ s “Walking to the Moon” 

- They are given handouts with the lyrics of the song 

Frontal 

Individual work 

Whole class 

 

Reading 

Singing 

 

 

5min 

Aims: 

• To read the lyrics 

• To sing the song together 

ACTIVITY 6 - EVALUATION & HOMEWORK (3min): 

Procedures Interaction: Focus Timing 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

892 
 

- T grades some Ss 

- T asks Ss to write a composition about things 

in the Ss’ life which make them proud. 

Frontal Speaking 

 

 

3min 
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PROIECT DIDACTIC 

Constantin Mariana 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Galați 

Clasa: a IX- a B 

Disciplina: Limba şi literatura română  

Unitatea 2- Lumi fantastice   

Subiectul: Textul descriptiv 

Durata: 50 de minute 

Tipul de lecţie: deconsolidare și sistematizare a cunoştinţelor 

 

Competențe generale: 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite 

situaţii de comunicare  

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte 

literare şi nonliterare  

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

 

Competenţe specifice: 

1.2. identificarea elementelor specifice din structura unor tipuri textuale studiate; 

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate; 

1.4 redactarea unor texte diverse; 

2.4 analizarea componentelor structurale şi expresive ale textelor literare studiate şi discutarea rolului 

acestora în tratarea temelor. 

 

 Competențe derivate: 

C1: să recunoască tipul de descriere prezent în textele date; 

C2: să identifice rolului descrierii în textele suport; 

C3: să identifice mijloacele artistice prin intermediul cărora se realizează descrierea; 

 C4: să realizeze o descriere de tip tablou sau portret. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) Metode şi procedee:  

• conversaţia euristicǎ; 

• exercițiul; 

• problematizarea; 

• diagramele Venn; 

• explicația;   

• exemplul. 

b) Materiale şi mijloace: 

• manual; 

• imagini cu picturi ale unor artiști români; 

• desene ale elevilor – portrete ale unor personaje literare; 

• fișe cu descrieri de personaje; 

• videoproiector; 

• CD player, CD cu muzică de Antonio Vivaldi. 

c) Forme de organizare: 

• activitate frontală; 

• activitate independentă, individuală; 

d) Resurse:   

• capacităţile normale de învăţare ale elevilor; 

• cunoştinţele lor anterioare; 

•  timpul de învăţare: 50 minute; 

• spaţiul de lucru: sala de clasă. 

e) Evaluare: evaluare formativă combinată. 
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Material bibliografic:  

• Programa şcolară pentru clasa a IX-a, editată de Consiliul Naţional pentru Curriculum din cadrul 

Ministerului Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

• Manual pentru clasa a IX-a, Editura Humanitas Educaţional 

• Pamfil, Alina: Limba şi lietartura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, 2004, Editura 

Paralela 45 

• Ilie, Emanuela: Didactica literaturii române, 2008, Editura Polirom 

• Cucoş, Constantin: Pedagogie, 2006, Editura Polirom 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Etapele 

lecţiei 

 

C  

 

T 

Conţinuturile învăţării Strategia didactică  

Evaluare Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Forme 

de 

orga-

nizare 

 

1 

Organizarea 

clasei 

 

 1 Se notează absenţele, se stabileşte 

ordinea şi se asigură cele necesare 

lecţiei. 

Elevii pregătesc 

materialele  necesare 

orei.   

Conversaţia  Caiete  

Manuale 

Frontal Observare 

sistematică 

2 Verificarea 

temei  

 3  Se verifică tema calitativ și 

cantitativ. 

 

Citesc tema, corectând 

eventualele greșeli  

Conversaţia Caiete  

Manuale 

Frontal Observare 

sistematică 

3 Captarea 

atenţiei 

 6 Se propune elevilor un exerciţiu de 

spargere a gheţii: să privească pe 

ecranul videoproiectorului picturi 

ale unor artiști români celebri, 

Nicolae Grigorescu- Car cu boi, 

Țărancă din Muscel, Constantin 

Rosenthal- România 

revoluționară, Ioan Luchian- 

Anemone și să prezinte, în câteva 

Descriu oral ceea ce 

observă în imagini. 

 

 

Răspund că au realizat 

descrieri. 

Conversaţia 

Spargerea 

gheții 

Videoproie

ctor 

Frontal  Observare 

sistematică 
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detalii, ceea ce văd. Se adresează 

întrebarea „Ce ați realizat 

acum?”(Anexa 1) 

4 Anunţarea 

temei lecţiei 

şi a 

obiectivelor 

 2 Scriu titlul lecţiei pe tablă (Textul 

descriptiv) şi  anunţ obiectivele. 

 

 

 

Elevii notează titlul 

lecţiei. 

 

Conversaţia Caiete  Frontal Observare 

sistematică 

5 Prezentarea 

sarcinilor de 

învăţare şi 

dirijarea 

învăţării 

 

C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

 

20 Scrie pe tablă definiția textului 

descriptiv și cele două clasificări:  

1) Tablou/ 

portret 

2) Literară/ 

nonliterară 

 

Le solicită elevilor să lucreze 

exercițiul numărul 3 de la pagina 

80, din manual pe echipe (doi elevi 

colegi de bancă). Se vor ghida după 

reperele de pe fișa de lucru dată de 

profesor. (Anexa 2) 

Scriu în caiete 

clasificarea descrierilor. 

 

 

 

 

Rezolvă exercițiul pe 

fișă. 

Lucrează în perechi 

pentru realizarea 

sarcinii  

   Prezintă modul de 

rezolvare a cerinţei. 

Explicaţia 

 

 

 

Exercițiul 

 

Problematiza 

rea 

 

 

Conversația 

 

 

Caiete , 

tablă 

 

 

 

 

Manual  

Fişe 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Frontal 

 

În perechi 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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C4 

 

 

 

 

 

Propune elevilor să  completeze 

diagramele Venn privitoare la 

descrierea literară și cea 

nonliterară, stabilind aspectele 

comune și diferențele. (Anexa3) 

 

 

Completează 

diagramele pe caiete. 

 

Diagrama 

Venn 

 

Tabla, 

caiete 

 

Individua

l 

6. 

 

Obținerea 

performanțe

-lor 

C1 

 

C2 

7 Le precizează elevilor că descrierea 

nu se realizează doar prin codul 

verbal, ci și codul vizual, prin 

imagini. Le cere să citească 

descrierile personajelor din 

romanul Enigma Otiliei de George 

Călinescu și să își prezinte desenele 

inspirate de acestea.(Anexa 4) 

Prezintă desenele 

realizate acasă și citesc 

descrierile de tip portret 

din romanul Enigma 

Otiliei de George 

Călinescu 

Problematiza-

rea 

 

Desene 

Romanul 

Enigma 

Otiliei de 

George 

Călinescu 

Individua

l  
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7 Feed-back C4 5 Îi invită pe elevi să audieze un 

fragment din opera „Anotimpurile” 

de Antonio Vivaldi și să realizeze 

în scris o descriere a unui peisaj sau 

a unei personae/ unui personaj, 

pornind de la ceea ce le sugerează 

muzica. 

Sunt atenţi la cerinţele, 

indicaţiile şi explicaţiile 

profesorului și le 

rezolvă în scris, audiind 

înregistrarea. 

Convesația 

Audiția 

Caiete  

CD player 

CD cu 

muzică de 

A. Vivaldi 

Frontal Evaluare 

orală  

8 Evaluarea  4 După terminarea activităţii, au loc 

discuţii pe seama modului de 

rezolvare a sarcinii trasate. 

 

Elevii comunică 

realizările lor, luând 

atitudine şi faţă de 

răspunsurile colegilor, 

concluzionează. 

Conversatia 

Explicația 

 Frontal Apecierea 

verbală 

9 Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului     

    

 2 Se anunţă tema pentru acasă:  

Rezolvă cerințele de pe biletul de 

probă orală privitoare la un text 

descriptiv la prima vedere. 

Sunt atenţi la indicaţiile 

profesorului în vederea 

unei rezolvări corecte a 

temei. 

Conversaţia 

Aprecierea 

verbală 

Bilete 

pentru 

Proba orală 

Individua

l 

Observare 

sistematică 
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Anexa 1 

Picturi românești celebre 

 

 

                                        

„Țărancă din Muscel” de N. Grigorescu         „România revoluționară” de Constantin Rosenthal 

 

 

 

 

             

„Car cu boi” de N. Grigorescu                                            „Anemone” de Ioan Luchian 
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Anexa 2 

Fișă de lucru 

                     Descrierea nonliterară                                               Descrierea literară 

Tipul descrierii  

 Tip tablou, obiectivă (precisă, neutră) 

 

 

Obiectul descrierii  

 

 

 

Părți de vorbire 

predominante 

 

 

 

 

Scop/rol  

 

 

 

Limbaj  

 

 

 

Procedee utilizate  

 

 

 

 

 

Stilul funcțional 
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Anexa 3 

 

Textul descriptiv nonliterar                             Textul descriptiv literar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivitate 

Scop informativ 

Limbaj denotativ 

Detalii precise (cifre, 

procente, 

denumiri științifice) 

Claritate, precizie 

 

Substantive, 

adjective (grupul 

nominal), adverbe, 

enumerația, 

detalii 

Subiectivitate 

Scop estetic 

Limbaj conotativ 

Figuri de stil  

(epitete, metafore, 

personificări etc.) 

Imagini artistice 
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Anexa 4 

Enigma Otiliei de George CĂLINESCU 

 

 Felix Sima 

Într-o seară de la începutul lui iulie 1909, cu puțin înainte de orele zece, un tânăr de vreo 

optsprezece ani, îmbrăcat în uniformă de licean, intra în strada Antim, venind dinspre strada Sfinții 

Apostoli cu un soi de valiză în mână, nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindcă, obosit, o trecea des 

dintr-o mână într-alta. 

Uniforma neagră îi era strânsă bine pe talie, ca un veșmânt militar, iar gulerul tare și foarte înalt 

și șapca umflată îi dădeau un aer bărbătesc și elegant. Fața îi era însă juvenilă și prelungă, aproape 

feminină din pricina șuvițelor mari de păr ce-i cădeau de sub șapcă, dar coloarea măslinie a obrazului și 

tăietura elinică a nasului corectau printr-o notă voluntară întâia impresie.  

Costache Giurgiuveanu 

Când provocatorul acestor grozave pârâituri fu jos, tânărul văzu mirat un omuleț subțire și puțin 

încovoiat. Capul îi era atins de o calviție totală, și față părea aproape spâna și, din cauza această, pătrată. 

Buzele îi erau întoarse în afară și galbene de prea mult fumat, acoperind numai doi dinți vizibili, ca niște 

așchii de os. Omul, a cărui vârstă desigur înaintată rămânea totuși incertă, zâmbea cu cei doi dinți, 

clipind rar și moale, întocmai că bufnițele supărate de o lumina bruscă, dar privind întrebător și vădit 

contrariat. 

Otilia Mărculescu 

Felix privi spre capătul scării ca spre un cer deschis și văzu… un cap prelung și tânăr de fată, 

încărcat cu bucle, căzând până pe umeri. Fata, subțiratică, îmbrăcată într-o rochie foarte largă pe poale, 

dar strânsă tare la mijloc și cu o mare colereta de dantelă pe umeri, îi întinse cu franchețe un braț gol și 

delicat. 

Pascalopol 

Era un om cam de vreo cincizeci de ani, oarecum voluminos, totuși evitând impresia de exces, 

cărnos la față și rumen că un negustor, însă elegant prin finețea pielii și tăietură englezească a mustății 

cărunte. Părul rar, dar bine ales într-o cărare care mergea din mijlocul frunții până la ceafă, lanțul greu 

de aur cu breloc la vestă, hainele de stofă fină, parfumul discret în care intra și o nuanță de tabac, toate 

acestea reparau cu desăvârșire, în apropiere, neajunsurile vârstei și ale corpolenței. 

 Aglae Tulea 

Otilia opri pe Felix în fața femeii mai mature. Era o doamnă cam de aceeași vârstă cu Pascalopol, 

însă cu părul negru pieptănat bine într-o coafură japoneză. Față îi era gălbicioasă, gura cu buzele subțiri, 

acre, nasul încovoiat și acut, obrajii brazdati de câteva cute mari, acuzând o slăbire bruscă. Ochii îi erau 

bulbucați, ca și aceia ai bătrânului, cu care semăna puțin, și avea de altfel aceeași mișcare moale a 

pleoapelor. Era îmbrăcată cu bluza de mătase neagră cu numeroase cerculețe, strânsă la gât cu o mare 

agrafă de os și sugrumată la mijloc cu un cordon de piele, în care se vedea, prinsă de un lănțișor, urechea 

unui cesulet de aur. 

Aurica 

Felix privi sfios la aceea pe care o chemau Aurica. Era o față cam de treizeci de ani, cu ochii 

proeminenți că și ai Aglaei, cu față prelungă, sfârșind într-o bărbie ca un ac, cu tâmple mari încercuite 

de două șiruri de cozi împletite. Ședea cu coatele pe masă și cu capul între palme, privind jocul celor 

doi. La apropierea lui Felix, ridică ochii fixând cu avidă curiozitate pe tânăr și întinzându-i la buze o 

mâna arcuită. 
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   Aglae Tulea                        Felix Sima                                  Otilia Mărculescu 

 

Costache Giurgiuveanu 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Bîznă Tina 

Grădinița Nr. 2 Focșani 

 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: nivel II, Grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII:,, ZÂMBETE DE PRIMĂVARĂ’’ 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL ȘTIINȚE 

DISCIPLINA: Activitate matematică 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Cu Primăvara ne jucăm, numărul 4 îl învăţăm”(predarea  numărului 4) 

MIJLOC DE REALIZARE: exerciţii cu material individual 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

E.2 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE: 2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu 

numeraţia 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1 - Să formeze grupe cu 1 obiect, cu 2 obiecte, cu 3 obiecte respectiv cu 4 obiecte asociind cifrele 

corespunzătoare și menționând algoritmul de lucru în învățarea conceptului de număr natural; 

O2 - Să asocieze numărul 4 la cantitate și cifra 4 la numărul de obiecte pentru grupele nou formate; 

O3 - Să recunoască grupe cu 4 obiecte în contexte variate, asociindu-le cifra corespunzătoare folosind un 

limbaj matematic adecvat; 

O4 - Să lipească pe rochiţa Zânei Primăvara câte patru de fiecare fel ( ghiocei,  rândunele,  berze,  

brânduşe,  lalele), selectând materialele din coșul pus la dispoziție; 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia,  problematizarea, 

expunerea. 

Resurse materiale: individuale: coşuleţe cu material individual: 1 soare, 2 ghiocei, 3 berze, 4 rândunele, 

jetoane cu cifrele 1, 2, 3,4,  coroniţe în formă de ghiocei;  

demonstrative: coşuleţ cu aceleaşi materiale ca ale copiilor, dar de dimensiuni mai mari, flipchart, jetoane 

cu cifre 1,2,3,4, coroniţă în formă de ghiocel, Păpuşa Zâna Primăvară, calculator, CD; 

Forme de organizare: frontal, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 

- Curriculum pentru educație timpurie 

- Educaţia este un orizont, nu o destinaţie - Scrisoarea metodică MEN nr. 42328 din 07.10.2008 

- Activităţi matematice în grădiniţă - ghid practic- Magdalena Dumitrana, Editura Compania, Bucureşti, 

2002. 
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Nr. 

Crt. 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare / 

Metode şi 

indicatori 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţământ 

 

1. 

 

 

 

 

Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

 

 

 

 

Se realizează prin 

elementul surpriză –

apariţia Zânei Primăvara. 

Se orientează atenţia 

copiilor către coşuleţele 

din faţa lor, respectiv 

intuirea tuturor 

materialelor. 

 

 

Conversaţia 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

Păpuşă 

îmbrăcată 

în Zâna 

Primăvara 

 

 

 

2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Voi prezinta copiilor tema 

şi obiectivele activităţii sub 

forma unei invitaţii din 

partea Zânei Primăvara de 

a se juca şi de a învăţa 

împreună un nou număr. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 
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3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Se realizează cu ajutorul  

Zânei Primăvară care are 

pe rochiţă diverse elemente 

de primăvară (ex: ghiocei- 

doi ghiocei) . 

Se cere copiilor să 

precizeze numărul 

acestora. Se  alege jetonul 

cu cifra potrivită 

numărului.  

Se cere aşezarea pe 

măsuţă, de jos în sus, a 

grupei cu un singur obiect  

(un soare) şi, respectiv, a 

jetonului cu cifra potrivită 

(cifra 1). 

În partea dreaptă se aşează 

ghiocei în pereche cu 

soarele (un ghiocel) și, 

ulterior, cu unul mai mult 

decât soarele şi cifra 

potrivită (doi ghiocei și 

cifra 2).  

Se pune accent pe 

algoritmul de formare a 

numerelor, învăţat 

anterior. 

Se fac câteva operaţii de 

comparare a grupelor 

(grupa ghioceilor are mai 

multe elemente decât 

grupa soarelui, grupa 

soarelui are mai puţine 

 

Exerciţiul 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

Algoritmul 

 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

examinatoare 

 

Exerciţiul 

 

Elemente 

de 

primăvară 

de pe 

rochiţa 

Zânei 

Primăvară 

 

Flanelograf 

Jetoane cu 

cifre 

 

 

Coşuleţe 

cu material 

individual 

Cunoaşterea 

algoritmului de 

formare a 

numerelor 

precedente 

 

Raportarea 

corectă a 

numărului la 

cantitate și a 

cifrei la numărul 

de obiecte 

Verbalizarea 

acţiunilor 

efectuate prin 

folosirea unui 

limbaj matematic 

adecvat 
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elemente decât cea a 

ghioceilor). 

 

4. 

 

Prezentarea 

noului 

conţinut şi 

dirijarea 

învăţării 

 

 

Se prezintă sarcina 

problemă: ,,Cum am putea 

forma un număr nou, dacă 

ştim cum s-au format 

celelelate învăţate până 

acum?’’ 

 

Se face apel la ultimul 

număr învăţat - 3 şi la 

modul în care s-a format. 

 

Se cere aşezarea pe 

măsuţă a grupei de ghiocei 

( 3 ) de jos în sus. 

 

 

Problematizarea 

 

Algoritmul 

 

 

Conversaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Coşuleţe 

cu material 

individual: 

1 soare 

2 ghiocei 

3 

rândunele 

4 berze  

 

Jetoane cu 

cifrele 

1,2,3,4  

 

Flanelograf 

 

Observarea 

sistematică  a 

comporta- 

mentului copiilor 

 

 

 

Orientarea 

corectă în spațiul 

de lucru în 

funcție de 

reperele spațiale 

comunicate (sus/ 

jos, stânga/ 

dreapta) 
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Se cere  formarea unei noi 

grupe - a rândunelelor, 

care să aibă cu un obiect 

mai mult (4) . 

Se constată prin aşezare în 

perechi că noua grupa are 

cu un obiect mai mult 

decât cea iniţială. 

Se precizează că noua 

grupă are 4 

obiecte/elemente. Se 

numără şi se încadrează 

numărul nou în şirul 

numeric. 

 

Se fac exerciţii de 

numărare concretă, cu 

ajutorul materialului 

individual - rândunele, 

berze (prin încercuire, 

individual sau în grup). 

Se introduce semnul scris 

al numărului 4- cifra 4. Se 

fac referiri la forma cifrei 

şi se învaţă versul din 

poezia cifrelor. (Anexa 1) 

 

Demonstraţia 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

  

Material 

individual 

de 

dimensiuni 

mai mari  

 

 

Tablă 

 Cretă 

 

 

Poezia 

cifrelor 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a  

număra concret, 

semiconcret şi 

abstract în 

limitele 1-3 

 

Imaginaţie în 

asocierea formei 

cifrei cu diferite 

obiecte din 

mediul 

înconjurător 

5.  Obţinerea 

performanţei 

Se realizează prin lipirea 

pe rochiţa Zânei Primăvara 

a câte 4 elemente de fiecare 

fel - 4 ghiocei, 4 lalele, 4 

brânduşe, 4 berze, 4 

rândunele. 

 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Fişe de 

lucru cu 

rochiţa 

Zânei 

Primăvara 

 

Rezolvarea 

corectă a 

sarcinilor de 

lucru 
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 Lipici  

 

6. Evaluarea 

 

Se apelează la capacitatea  

copiilor de a se grupa câte 

patru, la semnalul 

educatoarei, verificând 

astfel dacă știu să numere 

până la 4 și dacă știu să 

formeze grupe de câte 4. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

 

  

Capacitatea de 

grupare în 

funcţie de cerinţă 

7.  Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri verbale 

individuale şi generale 

asupra desfăşurării 

activităţii. 

Se împart recompense 

copiilor. 

 Coronițe în 

formă de 

ghiocei 

  

 

 

 

 

 

Anexa 1 
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PROIECT DE LECȚIE 

LIMBA ITALIANĂ 

Profesor: Fighiuc Mirela 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui 

 

AL CINEMA 

Livello: B2 (età 18 anni) 

Classe: a XII-a, VIII anno di studio 

Elementi grammaticali: Il discorso indiretto  

Tipo della lezione:  Verifica delle conoscenze acquistate  

Competenze mirate: comprensione orale e scritta, espressione orale e scritta 

Obiettivi:  

- capire la differenza tra discorso diretto e indiretto 

- saper  trasformare il discorso diretto in indiretto e viceversa 

- usare consapevolmente gli elementi grammaticali che danno coesione a un testo 

- costruire frasi complesse in modo corretto 

- riconoscere e usare correttamente i diversi tipi di subordinate 

Materiale didattico: fumetti, video, lavagna, schede di lavoro con esercizi grammaticali, 

retroproiettore, il quaderno 

Tecniche: dialogo, conversazione, cloze, incastro, riordino di sequenze, esercizi di completamento, 

scelta multipla. 

Organizzazione: lavoro individuale, lavoro in coppie, lavoro in gruppo 

Durata: 50’ 

Introduzione – Fase iniziale 

 

Attività 1 – Comunicazione (5 minuti) 

Il professore scrive alla lavagna la parola CINEMA e chiede agli studenti che cosa associano a questa 

parola e trascrive le associazioni suggerite alla lavagna intorno alla parola cinema. 

 

Esercizio no. 1: Risponedete alle domande: 

Andate spesso al cinema, quando siete andati l’ultima volta e quale film avete visto? 

Il professore legge le seguenti parole: protagonista, rubare, appuntamento, segreto, ladro, scoprire, 

verità, allarme chiedendo la classe quali di queste parole le sono già note e quali risaltono 

comprensibili, poi si discute il significato delle parole. 

Fase di rinforzo 

Attività 2 – Indovina la storiella (15 minuti) 

Esercizio no. 1: Osserva le seguenti immagini e prova a metterle in ordine per creare il fumetto: 
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   a.      b. 

 

 
   c.       d. 

 

  
   e.      f. 

 

Esercizio no. 2: Dopo aver trovato l’ordine corretta delle immagini, prova ad immaginarti qual’è 

il dialogo fra i personaggi: 
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Esercizio no. 3:  Osserva le immagini e prova a reinserire le scritte mancanti nei fumetti 

appropriati.  
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Soluzione: 

 

 
 

Esercizio no. 4:  Indicate lo scopo comunicativo che hanno queste frasi nel dialogo: 

1. Nel dialogo Andrea dice “Ma è il colmo!”, come per dire: 

a. “Che cosa divertente!” 

b. “Che bello!” 

c. “È una cosa davvero incredibile!” 

2. Più avanti Alma dice “a quanto ne so” e intende dire: 

a. “da quello che so” 

b. “non conosco il risultato” 

No! Ma ... a  quanto ne so 

aveva un sistema d’allarme 

modernissimo! E cosa 

hanno rubato? 

 
Tutto che hanno 

trovato...ma la cosa più 

assurda è che mi ha 

detto di aver visto i 

ladri all’opera! 

 Si, Alma, sono 

disperata! Mi hanno 

portato tutto...anche i 

tappeti! 

 Come? Quelli erano i ladri? 

Immagino che facci ha fatto 

Marta quando è entrata in 

casa. 

 

Si, hai ragione! È meglio che 

dimentichi tutto ciò che mi è 

capitato! Andiamo a mangiare 

qualcosa, chiamerò anche ad 

Andrea! 

 Dobbiamo ripetere questa giornata! 

Insieme a voi mi sento a mio agio e 

non penso più a quello che è 

successo! 
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c. “non mi sembra” 

Fase di espansione 

Attività 3 – Passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto (15 minuti) 

Il professore scrive alla lavagna: 

“L’ho vista stamattina che usciva dalla Questura.” ricordando agli studenti che il discorso diretto 

riporta direttamente le parole di che parla, parole che vengono racchiuse tra virgolette, mentre il 

discorso indiretto riporta le parole altrui modificando la relazione emittente -destinatario. 

Poi il professore continua a scrivere: Andrea dice che l’ha vista stamattina che usciva dalla Questura. 

Con questo esempio ricorda agli studenti che allor quando il verbo che introduce il discorso indiretto 

è al presente, i verbi della frase riferita non cambiano il tempo e il modo, ecceto il modo imperativo 

che viene reso con la struttura: 

“di + infinito”  oppure con “che + congiuntivo presente” 

Si scrive poi alla lavagna il terzo esempio: Andrea ha detto che l’aveva vista quella mattina che usciva 

dalla Questura, ricordando che se il verbo introduttivo nella reggente è al passato si hanno 

trasformazioni dei modi e dei tempi verbali.  

Esercizio no. 1: La classe viene divisa in 6 gruppi 

Completate la tabella con i cambiamenti che intervengono nel passaggio dal discorso diretto al 

discorso indiretto: (tempi e modi) 

Discorso diretto  Discorso indiretto 

PRESENTE 

Paolo ha detto: “È tardi” 

IMPERFETTO 

Paolo ha detto che era tardi. 

PASSATO PROSSIMO 

Paolo ha detto: “Ho dormito troppo” 

TRAPASSATO PROSSIMO 

Paolo ha detto che ......................... troppo 

FUTURO SEMPLICE E COMPOSTO 

Paolo ha detto: “Tornerò alle otto.” 

Paolo ha detto: “Quando sarò arrivato, ti 

chiamerò.” 

................................................ 

Paolo ha detto che sarebbe toranto alle otto. 

Paolo ha detto che quando .......................... mi 

avrebbe chiamato. 

................................................ 

Paolo ha detto: “Vorrei cambiare vita.” 

CONDIZIONALE PASSATO 

Paolo ha detto che ...................................... 

cambiare vita. 

CONGIUNTIVO PRESENTE 

Paolo ha detto: “Penso che sia tardi.” 

CONGIUNTIVO PASSATO 

Paolo ha detto che ............. che ..............tardi. 

............................................... 

Paolo ha detto: “Penso che il film sia già 

iniziato.” 

CONGIUNTIVO TRAPASSATO 

Paolo ha detto che pensava che il film 

........................... già iniziato. 

 

Esercizio no. 2: Trasforma le seguenti frasi al discorso indiretto: 

1. “Mio padre è andato in pensione.” Lucia ha detto che ...................................................... 

2. “Probabilmente venderò la mia macchina.” Francesco disse che ...................................... 

3. “Quando ero piccola andavo spesso al mare.” Amalia mi ha raccontato che .................... 

4. “Non avete studiato abbastanza.” Il professore ha detto che ............................................. 

5. “Paseremmo volentieri le nostre vacanze a Firenze.” Loro hanno detto che .................... 
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Esercizio no. 3: Completate la tabella con i cambiamenti che intervengono nel passaggio dal 

discorso diretto al discorso indiretto: (pronomi, aggetivi e avverbi/locuzioni temporali) 

Discorso diretto  Discorso indiretto 

io, tu, lui – lei noi, voi, loro 

.............................. quello/a/i/e 

ieri 

oggi 

...................... 

adesso, ora 

....................... 

....................... 

tra poco 

stamattina / stasera 

venire 

..................... 

....................... 

....................... 

il giorno dopo (successivo) 

............................. 

in quel momento 

poco prima 

.......................... 

......................... 

andare 

lì, là 

Esercizio no. 4:  Scegliete la risposta corretta: 

1. “Avrei tante cose da dire sul tuo conto.” 

a. Ha detto che ha avuto tante cose da dire sul mio conto. 

b. Ha detto che avrebbe tante cose da dire sul mio conto. 

c. Ha detto che aveva avuto tante cose da dire sul mio conto. 

2. Ha detto che era una persona semplice e che cercava solo di vivere al meglio la sua vita. 

a. “Sono una persona semplice e cerco solo di vivere al meglio la mia vita.” 

b. “Sono una persona semplice e cerca solo di vivere al meglio la sua vita.” 

c. “Ero una persona semplice e ho cercato solo di vivere al meglio la mia vita.” 

3. “Non ti fermare in questo ristorante perché non si mangia bene.” 

a. Mi ha detto di non fermarci in quel ristorante perché non si mangiava bene. 

b. Mi ha detto di non fermarti in quel ristorante perché non si mangia bene. 

c. Mi ha detto di non fermarmi in quel ristorante perché non si mangiava bene. 

Attività 4: Attività di fissaggio (15 minuti) 

Esercizio no. 1: Leggi il seguente dialogo tra Monica e sua madre e riscrivete la conversazione 

usando il discorso indiretto: 

Monica: Mamma, dove hai messo la mia gonna? 

Madre: Quale gonna? Ne hai tante!!! 

Monica: Quella blu che ho comprato una settimana fa! 

Madre: Ah, quella! È nell’armadio, no? 

Monica: No, non c’è! 

Madre: Guardaci bene, sono sicura che c’è lì! 

Ieri Monica ...... 

Esercizio no. 2:  Ora leggete il racconto della seconda parte del dialogo tra Monica e sua madre 

e riportatelo al discorso diretto: 

Monica risponde a sua madre che ci ha già guardato due volte e che la gonna non c’è nell’armadio. 

Inoltre, le chiede perché mette le sue cose sempre dove non le trova. 
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La madre replica a Monica di non dire così, perché non è vero, e che sicuramente ha indossato la gonna 

qualche giorno prima e ora non si ricorda più dove l’ha messa. 

Monica dice di no alla mamma e aggiunge che gliel’aveva data da lavare due giorni prima e perciò 

l’aveva messa lei da qualche parte. 

La madre le risponde che avrebbe guardato lei stessa nell’armadio della figlia. Infatti, guardando 

meglio trova la gonna e prega a Monica di essere meno distratta! 

 

Monica: ....................................................................... 

Madre: .......................................................................... 

Monica: ........................................................................ 

Madre: .......................................................................... 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: Liceul ”Carol” I Plopeni  

Data:  

Clasa: a II-a   

Propunător: P.Î.P. Anton Ana 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Discipline integrate: MM, MEM, DP 

Unitatea tematică: „Familia, leagănul copilăriei” 

Subiectul lecției: „Noi și cuibul părintesc” 

Tipul lecției: consolidare 

Forma de realizare: activitate integrată (MM, MEM, DP)  

Scopul lecției:  

Dezvoltarea competenţelor de comunicare în contextul învățării online 

Competențe specifice 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare  

- oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, colegi, despre activităţile preferate etc., folosind 

enunţuri; 

- completarea unor mesaje orale scurte, în cadrul unor discuţii în grup (WORDWALL); 

- recitarea unor poezii pe teme familiar. 

2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine  

- crearea propriilor, poveşti, poezii, jocuri, cântece şi prezentarea acestora; 

- prezentarea unor lucrări personale.  

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut  

- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; 

- identificarea elementelor de structură a le unui text liric citit. 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază  

- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte. 

 

Obiectivele operaționale  

O.1. să citească corect, curent și expresiv; 

O.2. să recunoască elementele caracteristice textului în versuri; 

O.3. să identifice însușirile fizice și sufletești pe baza textului audiat; 
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O.4. să formuleze enunțuri  despre emoțiile trăite în familie 

O.5. să utilizeze aplicațiile media propuse în activitate 

 

Resurse: 

I. Metodologice  

Strategii didactice:  

a) Metode și procedee: explicația, conversația, problematizarea, metoda Clasa răsturnată, jocuri online  

b) Mijloace de învățământ: laptop, conexiune internet, aplicații digitale 

c) Forme de organizare:  

II. Temporale: 45 minute (35 minute activități de învățare + 10 minute activități recreative) 

III. Umane:  17 elevi 

IV. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică, chestionare online 

V. Webografice: 

https://www.edums.ro/invprimar/Lb%20romana%20P%20I%20II.pdf 

https://wordwall.net/resource/24644468/%c3%aen-familie 

https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joac%C4%83/pentru-copii/260215-familia-mea 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI: 

Etapele în lecția virtuală 

1. Evocarea: 

Salutul 

Ne conectăm cu 2-3 min înainte de a începe. 

Pe chat lăsăm mesaje sau îi las să socializeze. 

După acele minute, le urez „Bun venit!” 

- Salut, copii! 

Mă bucur să vă cunosc! 

Eu sunt Pic cel pitic, 

Fiul Ploii cel mai mic. 

Am o mulțime de frățiori 

Harnici, cuminți, ascultători. 

Cu tata, Norul cel Pufos, 

Călătorim pe sus, pe jos. 

Mama ne protejează 

Și-mpreună cu noi dansează. 

https://www.edums.ro/invprimar/Lb%20romana%20P%20I%20II.pdf
https://wordwall.net/resource/24644468/%c3%aen-familie
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joac%C4%83/pentru-copii/260215-familia-mea
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Vouă vă place dansați? 

Vă rog să ne urmați! 

 

Cântec: Vine ploaia (1,28) 

https://www.youtube.com/watch?v=YS78IPPRH4E 

 

- Dragilor, ați observat 

Că în versuri m-am prezentat? 

Pentru că despre textul liric ați învățat 

Și poezii ați memorat. 

Ați descris și ați creat, 

Cu familia v-ați distrat. 

Dar ce ați asimilat? 

Jocuri v-am pregătit. 

De-asta la voi am venit! 

Gata! Vă las acum, 

Că ne pregătim de drum. 

Să ne revedem cu bine! 

La revedere!Numai bine! 

 

- Hai acasă, frățioare! 

Că mama e supărată tare. 

Cu copiii ai rămas la taclale, 

Iar noi avem misiuni speciale. 

Nu vă supărați, copii, 

C-avem treburi mii și mii! 

2. Verificarea sau reactualizarea cunoștințelor 

- Vă rog să menționați titlurile și autorii ultimelor poezii pe care le-ați memorat.  

Ex. „Mama” ( P. Cerna), „Bunica”(Șt. O. Iosif), „Bine e la noi acasă!” (E. Căldăraru) 

- Scrieți pe chat un cuvânt cheie, gândindu-vă la aceste poezii. 

(Ex. Familia) 

3. Anunțarea lecției 

https://www.youtube.com/watch?v=YS78IPPRH4E
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- Ascultați poezia „Părinții mei”, creație proprie, cu aplicația LOOM. Citiți-o individual (cu 

microfoanele închise). Cei numiți vor deschide microfonul și-o vor citi pe strofe, cu microfonul 

deschis. 

- Pentru a fixa și consolida noțiunile despre textul liric (în versuri), despre așezarea acestuia în pagină, 

despre descrierea unei persoane, să vedem ce jocuri ne-a pregătit Pic cel Mic. 

4. Fixarea și consolidarea cunoștințelor 

„Cine-nvață și muncește 

Are tot ce își dorește 

Și răspunsurile le ghicește.” 

• https://learningapps.org/watch?v=pjg2giqkt21  

Cei care termină, vor reconstitui Puzzle-ul „Familia mea”. 

• https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joac%C4%83/pentru-copii/260215-familia-mea 

Pe Jamboard vor alcătui un enunț despre familie, în care vor puncta emoții, sentimente pe care 

le trăiesc în cuibul părintesc. 

https://jamboard.google.com/d/1jKGrdmfgzok5FBoDtTt0DTqE3KIbJjdUBO4nNV8RL60/viewer 

5. Feedback 

Joc „În familie” 

https://wordwall.net/resource/24644468 

6. Concluzii și tema pentru acasă 

Se fac aprecieri individuale și colective. 

Apreciez ceea ce ați făcut! Sunteți foarte creativi! Sunt mândră de voi!  

 

 Mentimeter „Cum te-ai simțit?” (emoțiile trăite pe parcursul activității) 

https://www.menti.com/q2zsgqoxix 

Felicitări! 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pjg2giqkt21
https://learningapps.org/watch?v=pjg2giqkt21
https://learningapps.org/watch?v=pjg2giqkt21
https://learningapps.org/watch?v=pjg2giqkt21
https://learningapps.org/watch?v=pjg2giqkt21
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joac%C4%83/pentru-copii/260215-familia-mea
https://jamboard.google.com/d/1jKGrdmfgzok5FBoDtTt0DTqE3KIbJjdUBO4nNV8RL60/viewer
https://wordwall.net/resource/24644468
https://www.menti.com/q2zsgqoxix
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

-NIVEL II- 

Ecaterina-Cristina 

        Gradiniţa Cu P.N. Şi P.P. “Frunza De Stejar”Plopeni 
 

 

 

Grupa:  Nivel II -  “ALBINUŢELE”  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : “Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: Săptămână independentă 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Călătorim prin anotimpuri”   

Tema zilei: “Iarna – anotimpul bucuriilor” 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată:ADP+ALA+ADE( DLC + DOS) 

TIPUL ACTIVITĂŢII: evaluare  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

       1.ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP) :  

Întâlnirea de dimineaţă: ”Ce-i atâta gălăgie?” - salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitate de 

grup, noutatea zilei 

Rutine:  “Când e frig şi gheaţă afară 

                Să nu cazi c-o să te doară”(deprinderi de a respecta reguli de protejare a sănătăţii”. 

 Tranziţii: Exerciţii de gimnastică şi înviorare:”Fulguşorul acrobat’’; ”Săniuța fuge”/”Iarna a sosit în 

zori” 

 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) - joc didactic “Ce spun copiii” 

 Domeniul Om şi Societate: “Peisaj de poveste ” 

          

Jocuri şi activităţi alese (pe centre de interes ) 

      Joc de masă:  “ Puzzle  de iarnă /Din jumătate, întreg” 

 Ştiintă: “Cine răspunde primul “-descoperim imagini despre jocurile de iarnă 

 Construcţii: “Propriul meu derdeluş” -  construcţii din diferite materiale  

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (de recreere şi relaxare) 

      -Joc distractiv:”Mânuşa buclucaşă”-joc dstractiv de atenţie  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

Activare şi manifestare a potenţialului creativ  

Motricitate grosieră şi motricitate fină în context de viată familiare 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.1.Demonstrează înţelegerea unui mesaj oral,ca urmarea a valorificării ideilor, emoţiilor proprii 

3.2.Demonstrează creativitate prin activităţi artistico-plastice,musicale şi practice, în conversaţii şi 

povestiri creative. 

1.3.Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate. 

http://www.google.ro/imgres?q=IARNA+imagini+de+colorat&hl=ro&rlz=1T4ADSA_enRO486RO489&biw=1024&bih=556&tbm=isch&tbnid=wfedgNV4q-cj6M:&imgrefurl=http://www.decocraciun.ro/craciun/imagini_de_colorat.php&docid=ae_ZHHsLymEAmM&imgurl=http://www.decocraciun.ro/images/craciun/color/iarna_de_colorat.jpg&w=112&h=104&ei=3sWSUPntL8jMsgbmpoDwCg&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=106070634094232846729&page=5&tbnh=83&tbnw=89&start=68&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:68,i:332&tx=62&ty=62
http://www.google.ro/imgres?q=IARNA+imagini+de+colorat&hl=ro&rlz=1T4ADSA_enRO486RO489&biw=1024&bih=556&tbm=isch&tbnid=wfedgNV4q-cj6M:&imgrefurl=http://www.decocraciun.ro/craciun/imagini_de_colorat.php&docid=ae_ZHHsLymEAmM&imgurl=http://www.decocraciun.ro/images/craciun/color/iarna_de_colorat.jpg&w=112&h=104&ei=3sWSUPntL8jMsgbmpoDwCg&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=106070634094232846729&page=5&tbnh=83&tbnw=89&start=68&ndsp=16&ved=1t:429,r:14,s:68,i:332&tx=62&ty=62
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     SCOPUL ACTIVITĂŢII: Evaluarea cunoştinţelor dobândite de copiii despre fenomenele 

caracteristice anotimpului  iarna şi jocurile specific acestui anotimp, precum şi evaluarea modului de 

a finaliza o lucrare bazându-se pe experienţa proprie. 

          Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei,copiii vor fi capabili: 

O1-să descrie cel puţin două caracteristici ale anotimpului iarna pe baza cunoştinţelor acumulate. 

O2- să identifice corect cel puţin un răspuns în cadrul activităţii organizate  

O3 - să discrimineze cel puţin un joc de iarnă,pe baza jocului didactic  

O4- să despartă în silabe cel puţin un cuvânt,pe baza materialului pus la dispoziţie. 

O5 -să asambleze cel puţin un puzzle din cele prezentate 

O6- să caracterizeze cel puţin o lucrare din cele expuse . 

 

  STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, turul galeriei, explozia stelară, 

brainstorming,învăţarea prin descoperire 

MATERIAL DIDACTIC: scăunele,boxe, fulgul, microfonul, cutia surpriză, scrisoarea lui 

Pinocchio,bulgări de zăpadă,ecusoane cu fulg şi om de zăpadă,imagini cu anotimpul iarna,jetoane cu 

imagini illustrative, cubul,plicurile cu întrebări ,cifre de la 1 la 5 ,săculeţ,carton colorat, elemente 

decupate, puzzle cu anotimpul iarna, laptop,cuburi din lemn, labirit din polistiren, hârtie albă 

,portrete de copiii ,vată,beţişoare colorate,scobitori şi lipici,diplome  

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe  

  EVALUAREA: Continuu-formativă, observarea comportamentului copiilor, orală,   

                     aprecieri privind corectitudinea răspunsurilor copiilor. 

DURATĂ: 50 DE MINUTE 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Curriculum pentru educaţie timpurie OMEN 4694/02.08.2019 

Site-ul “Pinterest” 

Metode interactive de grup – ghid metodic, editura ARVES 2002.  

Reviste: Învăţământul Preşcolar nr. 1-2/2010, 3-4/2010, 1-2/20 

Jocuri interdisciplinare pentru preşcolari, editura ARAMIS 2003. 

S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga “Metode interactive de grup” 

 

 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

       Activitatea zilei va începe cu întâlnirea de dimineaţă. Copiii vor fi aşezaţi în semicerc pe 

scăunele pentru a se putea vedea mai bine şi a relaţiona în condiţii bune. Vor face salutul prin 

recitarea versurilor: 

“Dimineaţa a sosit, 
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Toţi copiii au venit, 

În cerc să ne adunăm, 

Cu toţii să ne salutăm! 

     Discuţiile în cerc cuprind întrebări legate de anotimpul în care suntem, iarna. 

Datorită faptului că suntem în anotimpul iarna,Întâlnirea de dimineaţă se va realiza respectându-se 

tema propusă , şi se va începe salutul: “Bună dimineaţa, fulguşor Alexandra, să ne bucurăm de 

IARNĂ!”. Copiii vor transmite de la unul la altul un fulg de nea şi se vor saluta reciproc. 

Ultimul copil va aşeza fulgul la panou zilei. 

Prezenţa: 

,,După ce ne-am adunat 

Şi frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit 

Cine oare n-a venit? ” 

După ce şi-au auzit numele copiii sunt solicitaţi să se regăsească pe panoul de prezenţă , să-şi pună 

fulguşorul de zăpadă în dreptul numelui său. Astfel se vor stabili şi copiii care lipsesc. 

Calendarul naturii:    “A-nceput o nouă zi  

                                      Cum e vremea azi ,copii?” 

 

   Se poartă o scurtă conversaţie despre starea vremii, completându-se calendarul naturii! 

Împărtăşirea se va realiza prin intermediul unei convorbiri despre anotimpul iarnă , prin care se va 

realiza un transfer de cunoştinţe dobândite în zilele trecute . 

 

   Activitatea de grup care se va desfăşura printr-un joc intitulat „Spune ce știi despre ........!”. 

Folosind „Microfonul fermecat” copiii vor spune câte o însuşire a iernii (ex.:În anotimpul iarna 

vremea se răcește şi ne îmbrăcăm mai gros). 

       Noutăţile zilei  

“Astăzi când am venit la grădiniţă, am găsit în faţa uşii această cutie. Cred că a adus-o poştaşul. De 

la cine să fie oare? Pe cutie nu e nici o adresă, doar o ghicitoare: 

,,A venit baba din munţi, 

Peste râuri făcând punţi 

Şi a prins spunând poveşti , 

Flori de gheaţă la fereşti” 

Ştiţi cumva despre cine este vorba? (iarna). Să deschidem cutia şi să vedem ce ne-a trimis Zâna 

Iarnă. În cutie se află o scrisoare şi multe materiale şi surprize pentru voi copii. 

      “ Dragi copii, 

După cum aţi ghicit, eu sunt Pinocchio şi am aflat despre voi multe lucruri minunate. De 

aceea,dorind să ajung la voi ,pentru a afla şi eu câteva informaţii referitoare la anotimpul iarna 

,am fost prins în Ţara Distracţiilor de către Zâna Iarnă ,deoarece este supărată pe mine că nu am 

fost la şcoală şi nu pot ieşi decât cu ajutorul vostru .Vă rog să mă ajutaţi să ajung la voi. 

Cu drag, prietenul vostru Pinocchio!” 

 Rutine: “Când e frig şi gheaţă afară 

                Să nu cazi c-o să te doară”(deprinderi de a respecta reguli de protejare a sănătăţii” 

 Tranziţii:” Dansul fulgilor”-euritmie  
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ADE( Activităţi pe domenii experienţiale) 

      Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) - joc didactic interdisciplinar “Ce spun copiii”     

În urma scrisorii primite de la Pinocchio am aflat că nu poate ieşi din Ţara Distracţiilor, doar dacă 

noi vom trece trei probe ale unui joc . 

      SARCINĂ DIDACTICĂ: Găsirea cât mai multor variante de activităţi pe care le putem desfăşura 

în anotimpul iarna,identificarea sunetului iniţial al cuvântului, precum şi formarea de propoziţii 

corecte din punct de vedere gramatical. 

     REGULILE JOCULUI: : Grupul de preşcolari va fi împărţită în două echipe ,fiecare având un 

reprezentant care va  răspunde pe rând conform cerinţei primite,atunci când îi vine rândul, răspunsul 

fiind doar pentru întrebarea adresată.Răspunsurile pot fi competate doar după ce una dintre echipe a 

terminat. 

     ELEMENTE DE JOC : surprizele, aplauze,  

    

Domeniul Om şi Societate- Activitate practică  (DOS) –“ Peisaj de poveste ” – decupare şi lipire  

   Cea de-a doua surpriză de la Pinochio este un  cufăr prin cu materiale .Acesta le propune copiilor 

să îl ajute să realizeze un peisaj cu jocuri de iarnă ,deoarece nu a reuşit să ajună la lecţia nostră şi 

doreşte să îi rămână amintire . 

   Le spun preşcolarilor că pentru realizarea peisajului vom avea la dispoziţie hârtie colorată şi albă 

,portrete de copiii ,vată,beţişoare colorate,scobitori şi lipici Copiii vor intui materialele de lucru .Le 

prezint acestora lucrarea model .Le voi împărţi copiilor materialelor necesare. 

Înainte de începerea activităţii vom executa câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor: 

“Închidem şi deschidem pumnii” 

“Răsucim încheietura “ 

  La sfîrşitul activităţii se va realiza “Turul Galeriei”. 

  

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) 

Voi prezenta centrele de interes şi materialele puse la dispoziţie ,precizând că fiecare va 

participa,prin rotaţie,la fiecare din cele 3 centre deschise,astfel: 

La centru Joc de masă vom avea de realizat un puzzle,fiecare dintre acestea având reprezentată câte 

o activitate specifică anotimpului iarna. 

La centrul Stiinţă,copiii vor forma perechi de jocuri de iarnă în cadrul unei activităţi online cu 

ajutorul tablei interactive . 

La centrul Construcţii vom avea de realizat un derdeluş din cuburi de lemn .  

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2) 

 Pentru a destinde atmosfera, în continuare ne vom juca : “Mănuşa buclucaşă ”.Vom avea la dipoziţie 

mănuşi colorate care au inscripţionate pe ele diferite elemente grafice .Pe podea se vor afla lipite 

cartoane cu elementele grafice corespunzătoare celor de pe mănuşi  .Jocul se numeşte astfel,deoarece 

,copiii vor avea sarcina de a repartiza fiecare mănuşă la semnul corespunător de pe podea, într-un 

timp cât ma scurt . 

  După terminarea activităţii se vor face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii de 

astăzi. Educatoarea îi va solocita să răspundă la întrebări :”Ce ţi-a plăcut?”; “Ce ai reţinut?”; “ Ce 

activitate doreşti să o repetăm în viitorul apropiat?”.De asemenea se fac aprecieri verbale,iar fiecare 

preşcolar primeşte câte o diplomă de participare activă la activităţile zilei. 
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Eveniment 

didactic  

Conţinutul ştiinţific 

Situaţii de învăţare create 

Strategii 

didactice 

Evaluare, 

instrumente, 

indicatori 

 

      Moment 

organizatoric  

Se vor realiza: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-pregatirea materialului necesar pentru 

desfasurarea activitatii. 

 

 

 

 

 

Copiii îşi vor 

ocupa locurile 

în semicerc. 

Captarea 

atenţiei 

 

     

 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Ca o surpriză pentru toţi copiii, la uşă, 

vom găsi o cutie trimisă de Pinocchio prin 

intermediul Zânei Iarnă ,În interiorul 

căreia se află o scrisoare. 

 

Se descoperă material pe care ni le-a pus 

la dispoziţie Pinocchio şi scopul acestora 

în cadrul activităţii noastre.În prima 

scrisoare trimisă, Pinocchio precizează că,  

pentru a afla probele la care trebuie să 

participe copiii pentru a fi eliberat,trebuie 

mai întai să răspundă la întrebările din 

următorii bulgări de zăpadă.                                         

Prezentăm mai întâi caracteristicile 

specifice anotimpului iarna, apelând la 

experienţa cognitivă. 

Ce ştiu despre Iarnă? 

Care sunt lunile de iarnă? 

Cum apare zăpada? 

Ce jocuri de iarnă cunoști? 

Când împodobim bradul? 

Ce preferi să faci iarna? 

Cu ce ne îmbrăcăm iarna? 

Cum e vremea iarna? 

Pe cine aşteapă copiii iarna? 

Conversaţia  

 „Cine ne-a 

trimis cutia? 

  

 

 

Conversaţia: 

Pinocchio a 

trimis o cutie cu 

materiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Copiii 

descoperă 

ghicitoarea. 

    

 Descoperirea 

materialelor 

trimise . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea 

răspunsurilor 

corecte  

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se va anunţa tema activităţii şi obiectivele 

propuse. 

Copiii vor desfăşura jocul didactic  numit 

„ Ce spun copiii …”.Vom afla împreună 

jocurile specific anotimpului iarna ,iar la 

finalul activităţii vom realiza un tablou al 

acestor jocuri . 

 

 

      

 

Expunerea 

 

 

Să reţină 

ideile 
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Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitatea începe prin desfăşurarea 

jocului didactic “Ce spun copiii…” 

Explicarea şi demonstrarea regulilor 

jocului :Se imparte efectivul de copiii in 

două grupe purtând în piept ecusoane 

reprezentând simboluri diferite (fulgi de 

zăpadă şi oamenei de zăpadă).Fiecare 

reprezentant de la fiecare grupă va 

răspunde la câte o întrebare din cadrul 

jocului. Răspunsurile corecte vor fi 

aplaudate şi recompensate cu jetoane 

reprezentând imagini cu jocuri de iarnă, 

iar răspunsurile greşite vor fi corectate. 

     Jocul de probă 

Se va verifica modul în care copiii au 

înţeles desfăşurarea jocului, efectuându-se 

un joc de probă:”harta 

anotimpului”.Sarcina acestei probe este ca 

fiecare echipă să spună cât mai multe idei 

despre anotimpul iarna . 

 

Jocul propriu-zis 

Proba 1:”Vânătoarea de greşeli” 

Pe baza unor imagini sugestive 

anotimpului iarna ,doamna educatoare va 

formula propoziţii pe baza acestora 

.Sarcina copiilor este de a spune dacă 

propoziţia este adevărată sau falsă, 

uitându-se la imaginea prezentată şi ,să 

reformuleze propoziţia astfel încât aceasta 

să fie corectă.      

EX: Iarna adunăm frunzele. 

La schi se folosesc patinele . 

 

Proba 2:”Gândeşte-te şi spune “ 

Cu ajutorul unui cub pe faţetele căruia 

sunt desenate jocuri de iarnă,câte un copil 

de la fiecare echipă,trebuie să mimeze 

activitatea care a picat la rostogolirea 

cubului .Echipa cealaltă trebuie să 

ghiceasă jocul,să spună sunetul cu care 

începe şi să îl despartă în silabe . 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţarea în 

grup 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii se vor 

gândi la toate 

caracteristicile 

anotimpului 

iarna şi la 

jocurie 

dresfăşurate 

în acest 

anotimp 

Observaţia 

curentă a 

educatoarei 

 

Toţi copiii din 

grupă se vor 

gândi la un 

răspuns. 

Comunicarea 

ideilor de 

către grup. 
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 Proba 3:”Continui eu“ 

Se vor împărţi fiecărei echipe 4 cartonaşe 

cu diferite ilustraţii legate de anotimpul 

iarna şi de activităţile desfăşurate în acest 

anotimp .Pe baza acestora, una din echpe 

începe să creeze o poveste axându-se pe 

ceea ce vede în imaginile respective 

,aceasta având un fir logic.Echipa cealaltă 

continuă povestea de unde a rămas dar 

firul poveştii va fi creat pe baza 

ilustraţiilor care li s-au distribuit. 

  COMPLICAREA JOCULUI 

“Povestea jocurilor”:În cutia trimisă de 

Pinocchio se află un săculeţ .În acest 

săculeţ se află bileţele de la 1 la 5. Pe 

panoul de pe tablă se  află 5 plicuri pe faţa 

cărora sunt întrebările :ce?, când?,de 

ce?,unde?, cine? Fiecare echipă extrage 

din săculeţ 2 cifre .În funcţie de cifra 

extrasă va trebui să deschidă plicurile de 

la panou şi să răspundă la întrebările din 

plic. La plicul rămas nedeschis,toţi copiii 

îşi vor spune opinia în legătură cu 

întrebarea pusă,astfel încât vom putea să 

conturăm o imagine de ansamblu a 

jocurilor de iarnă.  

  Se vor face aprecieri referitoare la modul 

de desfăşurarea a activităţii pe grupe şi 

asupra răspunsurilor şi comportamentului 

copiilor . 

 

TRANZITIE: 

Joc de mişcare :”Fulguşorul acrobat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

exploziei stelare  

 

 

  

   

 

 

 

Obţinerea 

performanţei 

După evaluarea jocului desfăşurat,vom 

trece la activitatea practică.Pe lângă 

materialele din cutia lui Pinocchio se mai 

afla o scrisoare,în care acesta povesteşte 

copiilor că în perioada în care el este 

blocat în Ţara Distracţiilor,la şcoală se 

vorbeşte despre anotimpul iarna şi nu ştie 

cum ar putea să recupereze informaţia 

pierdută.În urma acestei scrisori, copiii 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 
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hotărăsc să îi realizeze un mic tablou cu 

câteva din jocurile de iarnă .în felul 

acesta,el şi-ar putea însuşi câteva noţiuni. 

Intuirea materialului se face tot pe grupe 

, cerându-le copiilor să îl denumească 

.Copiii se vor aşeza la măsuţe şi îşi vor 

crea propriul tablou cu jocuri de iarnă. Se 

va arăta un tablou de iarnă model şi se va 

demonstra modul de realizare a lucrări , 

iar educatoarea va urmări  modul  de 

realizare a lucrării fiecărui copil şi va oferi 

informaţii suplimentare acolo unde este 

cazul. 

 După precizarea sarcinilor de lucru se vor  

realiza exerciţii de încălzire a muşchilor şi 

mâinilor:”Morişca”,”Mişcăm degeţele” 

Se trece apoi la realizarea propriu-zisă a 

lucrării-“Peisaj de poveste”; 

În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi  

îndrumă, stimulându-le încrederea în 

forţele proprii şi încurajându-i. 

Atmosfera de lucru este relaxantă, 

desfăşurându-se pe fondul muzical 

„Anotimpurile” de A. Vivaldi. 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Asigurarea 

feedbak-lui 

 

 

 

 

 

Se va realiza prin intermediul metodei 

„Turul galeriei”,fiecare schipă 

prezentânsu-şi tablourile realizate.   

Educatoarea va aprecia lucrările realizate 

de fiecare copil , solicitând acestora să îşi 

exprime propriile idei şi păreri 

  Tranziţie :Cântec: „Săniuța” 

Exerciţiul Obsevarea 

curentă a 

educatoarei 

Asigurarea 

retenţiei si 

transfer 

 Se deschid centrele de activitate. Voi 

anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a 

fi desfăşurate și se aminteşte copiilor 

comportamentul dezirabil în cazul acestor 

activităţi: să lucrăm frumos, îngrijit, să nu 

pătăm, să utilizăm cu grijă materialele. 

 La centrul Joc de masă, copiii vor avea de 

rezolvat un puzzle format din mai multe 

bucăţi,în urma rezolvării acestuia 

descoperind o imagine cu diferite jocuri de 

iarnă. 

Exerciţiul 

Demonstraţia  

 

Observaţia  

curentă a 

educatoarei 
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 La centrul Construcții, preșcolarii vor 

avea de realizat o construcție în plan 

înclinat ,un derdeluş. 

 La centru Ştiinţă :vom descoperi activităţi 

specific anotimpului iarna, pe o platformă 

online ,activitate desfăşurată cu ajutorul 

tablei interactive  

  ALA: Joc distractiv și de atenție: „Mănuşa 

buclucaşă” Copiii sunt așezați în rând ,unul 

în spatele celuilalt. Pe masă se află mănuşi 

cu diferite semen grafice inscripţionate 

.Fiecare copil trebuie să ia câte o mănuşă şi 

să o aşeze pe podea în dreptul semnului 

grafic de pe ea ,într-un timp cât mai scurt. 

Încheierea 

activităţii 

Copiii se regrupează la centrul tematic si 

educatoarea face aprecieri verbale şi 

acordă stimulente copiilor. 

 

conversaţia Aprecierea 

verbal şi 

oferirea de 

stimulente  
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PROIECT DIDACTIC 

Andrei  Marinela Corina 

Grădinița Nr. 137 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:„Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII INDEPENDENTE: „Călător prin amintiri” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Om și Societate (DOS) 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale – Activitate practică 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Tabloul cu amintiri” 

MIJLOC DE REALIZARE: lipire 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 A1 – Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

 C2 – Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)  

 C3 – Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 A1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

 A1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate 

 C2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

 C3.2.Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

✓ Consolidarea deprinderilor tehnice de lucru însușite anterior; 

✓ Dezvoltarea imaginatiei creatoare, a sensibilității și a gustului pentru frumos. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1 - să recunoască materialele de lucru puse la dispoziție, pe baza experienței anterioare; 

✓ Obiectivul se consideră realizat dacă toți preșcolarii recunosc mai mult de jumătate din 

materialele date. 

O2 – să decupeze după contur fotografia de grup reprezentând amintirea cea mai dragă din grădiniță, 

pe baza indicațiilor educatoarei. 

✓ Obiectivul se consideră realizat dacă toți preșcolarii vor decupa fotografia de grup după  

O3 – să lipească corect elementele de lucru, pe baza explicațiilor educatoarei; 

✓ Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii lipesc corect cel puțin 5 elemente din 7. 

O4 – să aplice o cantitate adecvată de lipici în spațiul dat, pe baza experienței anterioare; 

✓ Obiectivul se consideră realizat dacă toți preșcolarii aplică adecvat cantitatea de lipici în 

spațiul dat. 

O5 - să autoevalueze/evalueze propria lucrare și pe ale colegilor pe baza criteriilor stabilite;  

✓ Obiectivul se consideră realizat dacă preșcolarii evaluează pe baza criteriilor cel puțin o 

lucrare.  

STRATEGII DIDACTICE 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, analiza  
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 RESURSE MATERIALE: farfurii de plastic de formă pătrată, fotografia grupului, lipici, 

coșulețe cu decupaje din hârtie colorată (siluetă copil, ghiocel, flori, fluturi, soare), tablou 

pentru captarea atenției, lucrare model, muzică liniștitoare, șervețele umede, sfoară, cleștișori 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual 

EVALUARE: orală, observarea sistematică a comportamentului copiilor, analiza și autoanaliza 

lucrărilor 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

DURATA: 30 minute 

BIBLIOGRAFIE:  

  Tătaru,  L., Glava, A., Chiș, O.,  2014,  Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea 

curriculumului preșcolar,  Editura Diamant, Pitești. 

  David, A. C., 2017, Bune practici pentru o învățare creativă în grădiniță, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, Brăila 

  Curriculum pentru educație timpurie, 2019, Ministerul Educației Naționale 

  Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie, 2019 

  Platforma cu resurse educaționale - https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-

resources 

 

 

 

https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources
https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

933 
 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

 

Evenimentul 

didactic 

 

Conţinutul ştiinţific 

Strategii didactice  

Evaluare 
Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

1. Momentul 

organizatoric 

 

      Se vor asigura condiţiile optime pentru desfăşurarea 

activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- - pregătirea materialelor necesare; 

- - organizarea spațiului și a climatului educațional, 

cu respectarea tuturor normelor de igienă și 

distanțare fizică. 

- - așezarea copiilor la mesele personale. 

   

2. Captarea 

atenţiei 

 

      Se va realiza prin intermediul elementului surpriză (un 

tablou cu poza de grup de la serbarea care tocmai ce a 

trecut, de Crăciun), pe care educatoarea îl va prezenta 

purtând o scurtă conversație pe baza acestuia. Tabloul 

reprezintă o fotografie de la serbarea de Crăciun – „Am 

plecat să colindăm”. 

 

 

 

Conversaţia 

Elementul 

surpriză: tablou 

realizat de copiii 

din generația 

trecută 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunțarea 

temei și enunțul 

obiectivelor 

      Se anunță tema activității: ”Astăzi vom realiza și noi 

,,Tabloul cu amintiri”. 

      Va trebui să lucrați îngrijit și cu atenție pe tot parcursul 

activității. Tablourile vor rămâne o amintire dragă din 

grădiniță, de care să vă bucurați și când veți fi mai mari.” 

 

 

Explicaţia 

 

  

Observarea capacității 

de menținere a atenției 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

      Intuirea materialelor de lucru 

      Copiii vor enumera materialele de lucru primite: 

farfurie din carton, fotografia de grup a grupei noastre, 

 

 

 

Materiale de lucru 

individuale: 

farfurie din carton, 

 

Aprecieri verbale 

privind recunoașterea 
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foarfeci, lipici, coșulețe cu decupaje din hârtie: fulgi de 

zăpadă. 

      Prezentarea și analiza modelului 

      Se prezintă și se analizează modelul educatoarei.  

      Se precizează faptul că educatoarea a realizat propriul 

model, copiii fiind liberi să-și exprime creativitatea în 

realizarea propriilor lucrări. 

      Explicarea și demonstrarea modului de lucru 

      Se explică și se demonstrează tehnica de lucru și modul 

de realizare a lucrării, în ordinea etapelor: 

- Se decupează după contur fotografia de grup a 

clasei noastre. 

- Se aplică lipici pe spatele fotografiei obținute în 

urma decupării, pornind din mijloc spre margini; 

- Se lipește pe spațiul din mijloc al farfuriei; 

- Se aplică lipici pe fulgii de zăpadă, pe măsură ce 

lucrează; 

- Se decorează rama farfuriei de carton, lipind 

decupajele primite, în ordinea dorită. 

      Educatoarea anunță și criteriile de evaluare: 

- se distribuie elementele în mod estetic pe suprafața 

farfuriei (mijloc și ramă); 

- se aplică în mod uniform lipiciul pe suprafața de lucru; 

- se lucrează curat și îngrijit. 

       Executarea unor exerciții pentru încălzirea mușchilor 

mici ai mâinii: 

”Mișcăm degețelele 

Și batem pălmuțele 

Ale noastre degețele 

Observația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul-joc 

 

fotografie, 

foarfeci, lipici, 

coșulețe cu 

decupaje din 

hârtie: fulgi de 

nea. 

 

și denumirea 

materialelor 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea capacității 

de menținere a atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea sistematică 

a comportamentului 

copiilor 
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Se fac mândre păsărele 

Zboară-n sus și zboară-n jos 

Și clădesc un cuib frumos. 

Piu, piu, piu, piu…”  

 

”Morișca se-nvârtește 

Și nu obosește. 

Morișca s-a-nvârtit 

Și a obosit.” 

5. Obținerea 

performanței 

 

 

       Se urează ”Spor la lucru!” și se asigură un fond 

muzical plăcut. 

       Copiii execută lucrările respectând tehnica de lucru 

cerută și îndrumările educatoarei. 

       Educatoarea observă modul și ritmul de lucru al 

copiilor, stimulându-le încrederea în forțele proprii și 

încurajându-i, reluând explicațiile acolo unde este cazul. 

 

 

Exercițiul 

 

  

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

6. Evaluarea 

performanței 

       Lucrările copiilor vor fi expuse pe rând cu cleștișori pe 

sfoară și vor fi analizate din spațiul băncii, având în vedere 

criteriile stabilite la începutul activității. 

 

 

Conversația 

 

Tablourile finale 

Analiza produselor 

activității 

Criterii de analiză: - 

distribuirea 

elementelor în mod 

estetic pe suprafața 

farfuriei (mijloc și 

ramă); 

- aplicarea adecvată a 

lipiciului pe suprafața 

de lucru; 

- lucrul curat și 

îngrijit. 
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7. Încheierea 

activității 

       Se fac aprecieri generale şi individuale asupra modului 

de desfăşurare a activităţii şi implicării copiilor în 

activitate, dar și asupra semnificației sentimentale a 

lucrărilor realizate. 

       Se execută rutine specifice: strângerea materialelor și 

așezarea lor în ordine. 

 

Conversația 

 

  

Aprecieri verbale 
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PROIECT  DIDACTIC  - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Prof. Pralia Doru 

Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești 

 

 

CLASA a V-a  

TEMELE LECȚIEI : 

Tema 1 – Învățarea săriturii în lungime de pe loc 

Tema 2 – Dezvoltarea deprinderilor motrice de bază 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

O1- Elevii să cunoască procedeele folosite 

O2 - Elevii să execute corect exercitiile date 

O3 - Elevul să descrie greșelile din timpul execuției și să le corecteze  

O4 - Elevii să colaboreze cu colegii în vederea realizării scopului propus 

O5 - Elevii să respecte regulile de execuție a exercițiilor  

Verigă și 

durată 

 

Conținuturi / Sisteme de 

acționare D
o
za

re
 Strategii didactice Observați

i Formații 

de lucru 

Metode Indicații 

metodice 

Organizarea 

colectivului 

de elevi 

(2 min) 

Dezinfectarea elevilor pe 

mâini; 

Adunarea, alinierea; 

Verificarea echipamentului și 

a stării de sănătate a elevilor; 

Anunțarea temelor și 

obiectivele lecției. 

30 s 

15 s 

15 s 

 

5 s 

25 s 

 

În linie 

pe un 

rând 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Păstrați 

distanța și 

locul în 

formație; 

Păstrați 

liniștea. 

 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

(8min) 

Mers cu rotarea brațelor 

înainte/înapoi; 

Mers pe vârfuri; 

Alergare cu ridicarea 

genunchilor sus; 

Mers pe călcâie; 

Alergare cu pendularea 

gambelor înapoi; 

Alergare cu forfecarea 

picioarelor înainte; 

Mers de voie cu inspirație și 

expirație profundă ; 

Alergare cu spatele; 

Mers fandat; 

Pas adăugat; 

Mers ghemuit în ghemuit; 

Pas săltat; 

Pas sărit. 

1x2

0m 

 

1 L. 

1 L. 

 

1 L. 

1 L. 

 

1 L. 

 

1 L. 

1 L. 

1 L. 

1 L. 

1 L. 

1 L. 

1 L. 

 

În 

coloană 

câte unul 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exersarea; 

Descrierea. 

 

Păstrați 

distanța de 

1.5 m față 

de colegul 

din 

apropiere; 

Spatele 

drept; 

Privirea 

înainte; 

Fiți atenți; 

Nu vă 

înghesuiți. 
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Înfluențarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor (10 

min) 

P.I.- Stând 

T1- Aplecarea capului înainte 

cu ridicarea brațelor lateral 

T2,4,6,8- revenire la P.I. 

T3- răsucirea capului spre 

stânga cu ridicarea brațului 

stâng lateral  

T5- răsucirea capului spre 

dreapta cu ridicarea brațului 

drept lateral 

T7- aplecarea capului înapoi 

și ridicarea brațelor înapoi jos 

 

P.I.- Stând 

T1- ridicarea brațului stâng 

înainte 

T2- ducerea brațului stâng pe 

șold 

T3- ridicarea brațului drept 

înainte 

T4- ducerea brațului drept pe 

șold 

T5- ridicarea brațelor sus cu 

percuția palmelor 

T6- ducerea mâinilor la ceafă 

T7- întinderea brațelor lateral 

T8- revenire la poziția inițială 

 

P.I.-Stând depărtat cu mâinile 

pe șolduri 

T1- aplecarea trunchiului 

înainte 

T2,4,6,8-revenire la P.I. 

T3- extensia trunchiului 

(înapoi) 

T5- îndoirea și răsucirea 

trunchiului spre stânga cu 

ducerea brațului drept spre 

vârful piciorului stâng și 

ridicarea brațului stâng sus 

T7- îndoirea și răsucirea 

trunchiului spre dreapta cu 

ducerea brațului stâng spre 

3x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rând sub 

formă de 

U 

 

x x x x x 

x x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rând sub 

formă de 

U 

 

x x x x x 

x x 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exersarea; 

Descrierea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exersarea; 

Descrierea. 

Să execute 

la comanda 

profesorului

; 

Păstrați 

ritmul de 

execuție; 

Executați 

toți în 

același timp; 

Respectați 

tempoul de 

execuție; 
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vârful piciorului drept și 

ridicarea brațului drept sus 

 

P.I.- Stând 

T1- ridicarea și îndoirea 

piciorului stâng înainte și 

ducerea mâinilor pe șold 

T2- întinderea piciorului 

stâng înainte cu ridicarea 

brațelor lateral 

T3- revenire la T1.  

T4, 8- revenire la P.I. 

T5- ridicarea și îndoirea 

piciorului drept înainte și 

ducerea mâinilor pe șold 

T6- întinderea piciorului 

drept înainte cu ridicarea 

brațelor lateral 

T7- revenire la T5. 

 

P.I.- Stând (dinamic) 

T1- săritură cu depărtarea 

picioarelor lateral 

T2- îndoirea picioarelor 

T3- întinderea picioarelor 

T4,6,8- revenire la P.I. 

T5- săritură cu fandarea 

piciorului stâng înainte 

T7- săritură cu fandarea 

piciorului drept înainte 

 

 

 

3x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x8t 

 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

 

Învatarea, 

consolidarea, 

perfecționarea

evaluarea 

deprinderilor 

și priceperilor 

motrice  

(25 min) 

Tema 1 

Sărituura în lungime de pe loc 

(Învățare) 

Sărituri de pe loc ca „mingea” 

Sărituri de pe loc, de pe un 

picior și aterizare pe ambele 

picioare 

Sărituri de pe loc, de pe un 

picior și aterizare pe acelasi 

picior cu ridicarea brațelor 

înainte sus 

Din poziția stând îndoirea 

genunchilor, aplecarea 

 

 

 

15 x 

10/1

0 x 

 

10/1

0 x 

 

 

15 x 

 

 

 

 

Rând sub 

formă de 

U 

 

x x x x x 

x x 

x                

x 

x                

x 

 

 

 

 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exersarea; 

Descrierea. 

 

 

 

 

 

 

 

Executati 

corect; 

 

 

Balansăm 

brațele 

simultan cu 

îndoirea 

genunchilor 
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trunchiului înainte simultan 

cu ridicarea brațelor înapoi și 

revenire 

Sărituri în lungime de pe loc 

cu accent pe avântarea 

brațelor și a picioarelor 

înainte 

Sărituri în lungime de pe loc 

cu aterizare peste un semn 

marcat pe sol (concurs) 

 

Tema 2 

Dezvoltarea deprinderilor 

motrice de bază 

Elevii așezați pe două șiruri 

cu distanțe între ei de 1,5 m. 

La comanda profesorului 

primii elevi din șir pornesc cu 

alergare accelerata până la 

scara de agilitate, ajuns la ea, 

săritură cu ambele picioare în 

căsuță urmat de săritură cu 

depărtarea picioarelor lateral 

în exteriorul căsuței! După 

terminarea execuției din 

scăriță, continuare cu alergare 

ocolind jaloanele (5) aflate la 

o distanță unul față de altul de 

2m, apoi sarituri peste 

gărdulețe cu ambele picioare 

(3) aflate la o distanță de 1 m; 

revenire cu alergare accelerată 

și trecere la coada șirului! 

Urmatorul pleaca imediat 

după ce coegul care a executat 

a trecut de linia de start! 

 

2. Elevii așezați pe două șiruri 

cu distanțe între ei de 1,5 m. 

La comanda profesorului 

primii elevi din șir pornesc cu 

alergare accelerată până la 

scara de agilitate, ajuns la ea, 

 

 

10 x 

 

 

1x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

x                

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe două 

șiruri 

 

 

X             

X 

X             

X 

X             

X 

X             

X 

 X             

X 

 X             

X 

 X             

X 

 X             

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exersarea; 

Descrierea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asteaptă 

colegul 

pentru 

predarea 

ștafetei; 

Fiți atenti; 

Stai în 

formație; 
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săritură cu un picior la alegere 

din căsuță în căsuță, alergare 

până la primul jalon care este 

ridicat- punerea lui jos cu 

piciorul, alergare până la 

urmatorul care este jos, 

ridicarea lui cu piciorul (fără 

să atingă cu mâna aceste 

materiale) (5) , apoi sărituri 

peste gărdulețe cu ambele 

picioare (3) aflate la o distanță 

de 1 m; revenire cu alergare 

accelerată și trecere la coada 

șirului! Urmatorul pleaca 

imediat după ce colegul care a 

executat a trecut de linia de 

start! 

Revenirea 

organismului 

după efort 

(3 min) 

Mers de voie; 

Mers de voie cu mișcări de 

inspirație și expirație 

profundă; 

Mers cu scuturarea brațelor și 

Picioarelor. 

1L 

1L 

 

1L 

 

 

În 

coloană 

câte unul 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exersarea; 

Descrierea. 

Păstrează 

distanța de 

1,5 m față 

de colegul 

din 

apropiere; 

Nu vă 

înghesuiți. 

 

Aprecieri și 

concluzii 

(2 min) 

-Alinirea 

-Aprecieri privind 

desfășurarea orei 

-Salutul 

- Punerea măștilor 

- La stânga, mers și 

dezinfectare pe mâini 

1x 

1x 

 

1x 

În linie 

pe un 

rand 

 

Conversația; 

Explicația; 

Demonstrația 

Exersarea; 

Descrierea. 

Păstrați 

alinirea; 

 

Salutul să 

fie ferm și 

toți în 

același timp. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Profesor înv.preșcolar: Ghițescu Alina-Maria 

Grădinița cu Program Normal Ileana, Glodeanu Sărat, jud.Buzău 

 

GRUPA: mare 

NIVEL: II 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR: Ghițescu Alina-Maria 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

SUBTEMA: „La mulți ani, mămica mea!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Surprize pentru mama” 

FORMA DE ORGANIZARE: activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  însușire de cunoştinţe şi deprinderi 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

✓ ADP: 

 Întâlnirea de dimineaţă: „Buna dimineața, dragi fluturași!” 

 Tranziţie: „Bat din palme” - joc cu text și cânt 

✓ JADA:                                                                   

 Joc de masă: „Chipul mamei” – puzzle 

 Artă: „Inimioare pentru mama” – pictură inimioare ipsos  

 Tranziţie: ,,De ziua ta!” – joc muzical 

✓ ADE 

✓ DLC (Educarea limbajului): ,,Inimioare, inimioare" – povestirea educatoarei 

✓   DOS – activitate practică: ,,Vaza cu flori " 

  TRANZIŢIE -„Alunelul, alunelul, hai la joc!” – joc muzical 

✓ JADA: ,,La joacă cu Zâna Primăvară!" – joc de mișcare  

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

✓ Dezvoltarea deprinderii  copiilor de a  socializa  prin colaborare, exprimare verbală  și acțiuni practic-gospodărești . 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

       O1: să îmbine piesele de puzzle obținând imaginea chipului mamei; 
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       O2: să aplice culoarea pe suprafața dată cu ajutorul pensulei;       

       O3: să finalizeze  o  activitate casnică prin distribuirea corectă a  sarcinilor; 

       O4: să precizeze ordinea secvențelor povestirii cu ajutorul imaginilor; 

       O5:  să răspundă la întrebările adresate de către educatoare prin formularea corectă a propozițiilor din punct de vedere gramatical; 

       O6: să lipească în mod corect și curat bucățile de hârtie pe silueta insectei, utilizând diferite tehnici (rupere, îmbinare, tăiere și  lipire). 

DURATA: o zi 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: 

• Explicaţia, povestirea, conversaţia, problematizarea, exercițiul individual, analiza produselor activităţii. 

MATERIAL DIDACTIC: imagini din poveste, acuarele, pensule, inimioare din ipsos, lipici, șerveţele umede, elemente pentru lipit (flori, frunze, 

silueta vază), puzzle-uri. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-5/7ani) 

• Breben S, Gancea E, „Metode interactive de grup”, Ed.Arves, Craiova, 2004; 

• Laurenţia C, Angela S, „Activitatea integrată în grădiniţă”, Ed. Didactica Publishing House, 2008 

• Grama F, Culea L, „ Ghid pentru proiecte tematice”, Ed. Didactica Publishing House, 2008 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

          Activitatea debutează cu întâlnirea de grup dintre educatoare şi copii, având loc salutul de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi în semicerc. La 

îndemnul educatoarei, are loc: 

           SALUTUL: Le propun copiilor să se salute având rolul unor fluturași, așa cum sugerază și denumirea grupei. Salutul porneşte de la 

educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din partea dreaptă. Copiii sunt salutati prin intermediul versurilor: 

,,Dimineata a sosit,/ Fluturașii au venit!/ În semicerc ne așezăm/ Cu toții ne salutăm:/ - Bună dimineața, dragi fluturași!” 

 După  salut se va recita poezia ,,Dacă vreau să cresc voinic“, trecându-se la următorul moment, prezența. 

           PREZENŢA: La îndemnul educatoarei, copiii completează floricica de prezență cu fluturaşul care arată fotografia personală. Se 

consemnează prezenţii şi absenţii în catalogul grupei.   
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          CALENDARUL NATURII: Se folosesc jetoane şi imagini pentru a se completa calendarul naturii. Are loc o scurtă conversaţie între 

educatoare şi copii despre anotimpul în care ne aflăm și caracteristicile acestuia, luna, anul, ziua și zilele săptămânii. 

           IMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Copiii işi vor reaminti care este tema săptămânii („La mulți ani, mămica mea!”) şi se sugerează relatarea 

unor experienţe personale legate de tema săptămânii. Urmăresc copiii atunci când relatează o întâmplare să vorbească clar, corect, să prezinte o 

întâmplare scurtă, să răspundă atent la toate întrebările. 

           NOUTATEA  ZILEI: Această etapă va cuprinde informaţii despre evenimentul care are loc astăzi la grupa „Fluturașilor”. În sala de grupă 

își face apariția invitatul surpriză : ,,Zâna primăvară”. Aceasta s-a gândit să viziteze copiii de la grupă și să desfășoare activități dedicate sărbătoririi 

zilei mamei. 

      TRANZIŢIE: ,,Bat din palme!" – joc cu text și cânt 

 

ANUNŢAREA TEMEI: 

 Educatoarea va explica copiilor faptul că aceștia împreună cu Zâna Primăvară  vor participa la activitățile desfășurate pe parcursul acestei zile. 

Astfel se trece la activităţile liber alese, unde copiii vor lucra la cele două centre de interes, în funcție de alegerea dorită.  

La sectorul Joc de masă – copiii vor îmbina piese de puzzle pentru a obține imaginea chipului mamei. 

La sectorul Artă – copiii vor picta inimioare din ipsos.. 

 

 Fiecarea copil se duce la sectorul dorit. Ei sunt sprijiniți în realizarea sarcinilor şi se dau explicaţii necesare acolo unde există dificultăţi. 

La finalul activităţii copiii vor face aprecieri exprimând opinii referitoare la modul de lucru şi la rezultatele obţinute. 

 Tranziție: ,,De ziua ta!” – joc muzical 

            Rutină: servirea mesei. 

      Pentru ca ziua să decurgă cât mai armonios, copiii vor participa la activitatea de educare a limbajului ,,Inimioare, inimioare!", în cadrul căruia 

preșcolarii vor audia povestirea, apoi vor răspunde la întrebările adresate de cătr educatoare, prin formularea unor propoziţii, corecte din punct de 

vedere gramatical, vor stabili ordinea desfășurării secvențelor din povestire pe baza imaginilor, vor găsi răspunsul corect la ghicitori.  

Prin intermediul fuziunii, copiii vor desfășura activitatea practică, în cadrul căreia vor avea de decupat elemente (flori, codițe, frunze), apoi le vor 

lipi în vază. 

  TRANZIŢIE -„Alunelul, alunelul, hai la joc!” – joc muzical 

    În final, copiii vor fi condusi la jocul de miscare, respectiv: ,,La joacă cu Zâna Primăvară”, unde fiecare prescolar va parcurge un traseu, 

respectând regulile de joc. 
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PROIECT   DIDACTIC 

     

UNITATEA ŞCOLARĂ: LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI  

DATA: 21.03.2022 

CLASA:  a IV-a 

PROF. ÎNV. PRIMAR:   Botezatu Mioara 

ARIA CURRICULARĂ: „Om și societate”   

DISCIPLINĂ: Educație civică 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „ Școala, universul copilăriei” 

UNITATEA 4 : Valorile și normele morale în care cred 

SUBIECTUL LECŢIEI:  Cinste și necinste 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: mixtă  

Competențe generale: 

E.C.  1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice  

          4. Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale în ceea ce priveşte activitatea 

grupurilor din care fac parte 

LLR    1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

  MM           2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specific vârstei 

                             Competențe specifice 

  1.1.să recunoască şi să folosească termeni specifici disciplinelor sociale 

1.3. să-şi exprime oral sau în scris, în cuvinte proprii, un punct de vedere personal cu privire la comportamentul civic în diferite situaţii 

4.2. să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic 

1.4 Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

COGNITIVE: 

OC1 - să selecteze corect trăsăturile morale care conduc la stabilirea unor relaţii pozitive între membrii unui grup; 

OC2  - să identifice termenii: cinste, demnitate  din atitudinea personajelor pe baza explicaţiilor, imaginilor date;  
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OC3 -să alcătuiască enunțuri cu termenii necunoscuți: cinste, necins 

OC4  - să argumenteze consecinţele trăsăturilor de caracter ilustrate de textul citit; 

OC5 - să rezolve corect exerciţiile şi sarcinile propuse în cadrul lecţiei 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversația, explicația, metoda ciorchinelui, observația, exercițiul.  

                                https://view.livresq.com/view/5fba6f194d3781000715742e/ 

 

Material didactic: duplex, carton, stickere, creioane colorate,     

                            laptop: 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.   

Durata:   45 minute 

                          

BIBLIOGRAFIE: 

➢ Programa şcolară pentru clasa a IV-a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 5003/02.12.2014 

➢ Daniela Barbu– Educație civică – Manual pentru clasa a IV-a, Editura CD Press, 2021 Bucuresti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.livresq.com/view/5fba6f194d3781000715742e/
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Desfățurarea lecției 

Momentele  lecţiei Timp Ob. 

Op 

Conţinuturile învăţării Strategii didactice Evaluare 

Metode  şi 

procedee 

Materiale 

didactice 

forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

1’ OA2 Asigur în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa 

educaţională favorabilă desfăşurării în bune 

condiţii a lecţiei. 

 

Conversaţia 

  

  Frontal 

Observarea 

comportamentu-

lui elevilor 

2.Captarea atenţiei     5’ OC1 

OC6 

OA2 

Se realizează prin citirea unui acrostic – 

material power point  (Anexa 1) şi elevii 

descoperă pe verticală cuvântul 

SOLIDARITATE.  

 

Conversaţia 

Explicatia 

  Laptop, 

videopro-

iector, 

acrostih 

 

   Frontal 

Aprecierea     

verbală 

3.Enunţarea 

obiectivelor 

1’ OC1 

OA1 

OA2 

Anunţ obiectivele activităţii pe înţelesul 

elevilor. ( Astăzi vom continua învățăm 

despre o altă valoare morală, despre cinste .) 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Tablă 

Cretă 

Manual 

Frontal  Observarea 

sistematică 

 

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

3’ OC4 

OM1 

OA2 

Elevii sunt rugaţi să-şi reamintească ce 

valori morale  au învăţat în lecţiile 

anterioare (Bine-Rău, Solidaritate- Lipsa de 

solidaritate) .  Adresez elevilor o serie de 

întrebări cu privire la lecţia 

anterioară.,,Despre ce am discutat ora 

trecută?” 

,, Ce este solidaritatea?”, (înfrățire, unire, 

sentiment care îi determină pe oameni să se 

sprijine și să-și acorde ajutorul) ,,Ce este 

lipsa de voluntariatul?(activitate desfășurată 

în folosul altor persoane sau al societății, 

fără a urmări un câștig material) 

Conversaţia   

  Frontal 

Aprecierea 

verbală 
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4 .Dirijarea 

învăţării 

20’ OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

OC5 

OC6 

 

OM1 

OPC1 

OPC2 

   Scriu data şi titlul lecţiei pe tablă: Cinste și 

necinste, iar elevii îți notează în caiete. 

Se va citi textul  Ce înseamnă să fii cinstit? 

din manual, pagina 56. 

Elevii vor răspunde la întrebări  : 

1. Cum caracterizezi comportamentul 

Mirabelei?Dar al Ioanei? 

2. Tu cum ai fi procedat dacă erai în locul 

Mirabelei? Dar al Ioanei? 

3.Crezi că este corect să furi în situația când 

nu ai ce îți dorești? 

4. Motivează , în patru –cinci propoziții, de 

ce trebuie să fim cinstiți. 

 

Se va prezenta un material power point în 

care elevii vor urmări imagini cu Nică din 

Amintiri din copilărie, de Ion Creangă și vor 

identifica aspectele ”necinstei ” din 

fragmentele ”Pupăza din tei” și ” La cireșe”. 

Vor stabili ce aspecte legate de necinste 

înfățișează Ion Creangă și ce consecințe au 

avut faptele lui Nică. ( Anexa 2) 

 

   

În continuare, elevii citesc, în lanţ, rubrica 

Reţinem din manual, apoi transcriu în caiet 

primul  alineat.  

Se găsesc sinonime pentru cuvântul cinste: 

onestitate, corectitudine, dreptate, 

sinceritate, devotament, loialitate și se 

alcătuiesc propoziţii. 

  

  Elevii sunt rugaţi să spună care este forma 

opusă a cinstei . După ce aflăm că necinste 

Conversaţia 

 

 

  Explicaţia 

 

 

 

 

Conversația 

 

   

  

 

Citirea în  

lanţ 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

Manual, 

caiete 

 

 

 

 

 

  Prezentare 

Power 

point 

 

 

 

 

   Manual 

 

 

manual 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

Individual 

și pe echipe 

 

Observarea 

sistematică  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 
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este opusul cuvântul cinste, elevii lucrează în 

echipă următorul exerciţiu:  

 

Amintește-ți din poveștile, basmele , poeziile 

pe care le-ai citit, următoarele categorii de 

personaje : 

Personaje cinstite     Personaje necinstite 

*spun adevărul         *mint 

*nu fură                    *păcălesc 

 

 Fiecare echipă îşi alege un reprezentant care 

va citi rezolvarea. Răspunsurile corecte sunt 

aplaudate. 

 

Fiecare elev primeşte o coală de hârtie  . 

Notează patru propoziții despre sine, dintre 

care trei adevărate și una falsă. Copiii 

formează perechi și încearcă să identifice 

propoziția falsă scrisă de parteneri. 

 

5.Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea feed-

back-ului 

10’ OC3 

OC4 

OC6 

 

OM1 

OPC1 

OPC2 

   Elevii vor rezolva două exerciții 

interactive din manualul digital, prin care 

vor pune în corespondență proverbe 

cunoscute cu personaje cunoscute și vor 

identifica definiția trăsăturii morale 

însușite.( Anexa 3 ) 

Joc didactic  Foaie 

Stilou 

 

Individual 

și în 

perechi 

 

 Deprinderea de 

a descrie o 

situatie reală, 

dea a se 

autoevalua 

 

 

6.Evaluarea  

7’ OC5 

OC6 

OM1 

OA1 

OA2 

  Se va rezolva rubrica ”Ia atitudine!” din 

manual. 

Auzi zvonuri în legătură cu un limbaj 

violent folosit de colegul tău, George. Tu nu 

l-ai auzit vorbind vreodată așa.Te gândești 

că zvonul nu este adevărat . Colegii au 

început deja să discute despre acest 

 

Conversaţia 

 Explicaţia 

 

 Exerciţiul 

 

   caiet 

 

Individual 

 Evaluare scrisă  
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Anexa 3  

    

lucru.Știi că nu este bine să răspândești 

zvonuri, nici dacă este adevărat, nici dacă e 

fals. Ce vei face? 

 

7.Aprecieri finale  

3’ OA1 

OA2 

Fac aprecieri generale şi individuale asupra 

modului de desfăşurare a activității şi a 

participării elevilor. 

 

Conversaţia Fișe cu 

cavaleri de 

colorat 

Frontal Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 
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Proiect de lecţie   

Disciplina Opţional: Codul bunelor maniere  ,,Cei şapte ani de acasă”                                                      

Subiectul:  Cum vorbim? 

                      Prof. Înv. Primar  Antonescu  Oana  Maria 

                                    Şcoala Gimnaziala  Nr. 19  Braşov 

 

Clasa: a II- a  

Tipul lecţiei: - formare de priceperi şi deprinderi     

Obiective operaţionale: 

a) cognitive  

         OC1  –   să identifice cuvinte care au legătură cu cuvântul cheie ,,familia” şi ,,şcoala”; 

         OC2  –   să definească noţiunea de ,,familie” în limbaj adecvat vârstei şi să prezinte  

membrii familiei; 

OC3   –  să explice anumite cuvinte sau expresii (,,politeţe”, „comunicare”) şi proverbe; 

OC4   –  să redea şi să argumenteze diferite situaţii de comportament bazate pe comunicare, 

OC5   –  să enumere regulile învăţate referitoare la comunicarea cu cei din jurul nostru; 

OC6   –  să  descopere elementele componente ale unei comunicări; 

OC7   –  să  găsească cât mai multe ,,cuvinte magice” completând ciorchinele dat; 

 OC8   –  să  citeascǎ corect şi conştient concluziile lecţiei,  

OC9   –  să recite poezia ,,Cuvinte frumoase” şi să intoneze cântecul ,,Familia”; 

 OC10 – să  corecteze greşelile de comportament întâlnite în vizionarea prezentării  Power-Point; 

b) afective 

         OA1 – să manifeste interes pentru lecţie prin participare activă; 

         OA2 – să aprobe sau sa dezaprobe faptele colegilor; 

 OA3 – să coopereze cu colegii în rezolvarea sarcinilor de lucru; 

         OA4 – să-şi dezvolte dragostea şi respectul faţă de părinţi. 

c) psihomotrice 

 OPM1– să folosească corect instrumentele de lucru 

 OPM2 – să scrie lizibil si îngrijit pe fişele de lucru  

 

Strategia  didactică: 

• Metode şi procedee:  conversaţia, descoperirea, analiza, exerciţiul, observarea, povestirea, 

explicaţia, jocul didactic, metoda ciorchinelui, Diagramele Venn, problematizarea 

• Mijloace: cântecul, poezia, cartoane colorate – puzzle, lipici, o hârtie A4, fişă de lucru, 

povestea ,,Hârtia mototolită”, diplome 

• Modalităţi de evaluare: observarea sistematică a comportamentului, evaluarea orală a 

modului de lucru şi a răspunsurilor date, evaluarea scrisă 

• Forme de organizare:   frontală,  individuală, în perechi, pe echipe 

 

   Resurse umane: 22 elevi,  temporale: 50  minute,  

               bibliografice: Poenaru,  Michiela – Codul bunelor maniere . Cei şapte ani de acasă, Editura 

Coresi,  Bucureşti, 2003,  Peneş, Marcela – Ghid de comportare civilizată, Editura Ana, Bucureşti, 

2000 
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Scenariul lecţiei 

Conţinuturile lecţiei 

 

1. Moment organizatoric 

-Se vor asigura condiţiile necesare unei bune desfăşurări a lecţiei.  

-Se va stabili un climat de ordine şi disciplină. 

-Elevii sunt organizaţi în 4 echipe. 

 

2. Spargerea gheţii  (OC1, OA3, OPM1) 

• Solicit construirea unei căsuţe având în centrul său  cuvântul cheie ,,Familia,, sau ,,Şcoala”.  

• Se lucrează pe echipe.  

• Acoperişul şcolii şi al familiei  trebuie să fie format din dreptungiuri pe care sunt notate alte cuvinte 

care au legătură cu cuvântul cheie scris în mijlocul lor. Sunt analizate şi apreciate colajele obţinute. 

Metode: brainstorming, analiza 

Mijloace: lipici, cartoane cu cuvinte cheie 

 

 

3. Verificarea cunoştinţelor anterior învăţate 

• Ce învăţăm în familie? (să ne comportăm, să vorbim,etc.?) 

• Ce învăţăm în şcoală? (să scriem, să socotim, etc.) 

Se desenează la tablă o Diagramă Venn   

 

 

 

• Solicit completarea orală a diagramei folosind întrebările anterior puse. (OC2, OA1) 

• Elevii trebuie să descopere care sunt activităţile comune pe care le desfăşoară atât la şcoală cât şi 

acasă.( învaţă să se comporte frumos, să vorbească frumos ) 

Întrebări: 

• Ce înţelegeţi prin cuvântul familie?(mai multe persoane care trăiesc în aceeaşi casă şi au legături 

de rudenie) 

Propun intonarea cântecului ,,Familia mea” 

• Care sunt membrii unei familii? (se enumeră intuind Arborele genealogic al fiecăruia) 

Putem considera şcoala o a II-a familie? De ce?  (OC9) 

Metode: analiza, conversaţia, descoperirea, conversaţia, Diagramă Venn 

Mijloace: markere, tabla, cântecul,  CD 

 

4. Discuţii pregătitoare 

Solicit elevii să răspundă la următoarele întrebări? (OC2, OC3,  OC4) 

• Cum se numeşte opţionalul pe care noi îl avem în clasa a II-a? (Cei şapte ani de acasă) 

• Ce învăţăm la această materie? (Codul bunelor maniere- bună purtare, bună educaţie, bună 

cuviinţă)                                                                                  

• Care este cuvântul cel mai important pentru fiecare dintre noi  (acest cuvânt cuprinde în el multe 

alte cuvinte minunate, care ne fac viaţa mai frumoasă? (iubirea). 

familia         şcoala 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

955 
 

• Cum ne putem arăta iubirea în familie? Dar la şcoală? (prin respect) 

• Spuneţi un cuvânt asemănător pentru cuvântul ,,respectuos,, ( politicos) 

• Cum ne putem arăta respectul? (prin vorbe şi prin fapte) 

• Se prezintă o scurtă poveste , intitulată ,, Hârtia mototolită” (Anexa 1) 

• Elevii, în timpul povestirii, mototolesc o foaie de hârtie A4, apoi încearcă să o îndrepte cât pot de 

bine. 

• Se concluzionează: orice cuvânt urât adresat unui prieten, părinţilor sau  profesorilor, nu se poate 

uita definitiv, lasă urme în inima celuilalt. 

• Elevii lucrează pe echipe pentru a aranja silabele date, astfel încât să formeze un cuvânt . Cuvântul 

descoperit va fi  ,,Comunicare” 

 

Metode: problematizarea, conversaţia, povestirea,  observarea, descoperirea 

Mijloace: povestea ,, Hârtia mototolită”, hârtie A4 

 

5. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor 

      Se anunţă elevii: Astăzi vom exersa mai multe situaţii în care vom aplica cunoştinţele ce ţin de 

buna voastră purtare arătată în special prin comunicarea ( prin limbajul pe care îl folosiţi). 

     Se notează titlul la tablă şi elevii notează titlul pe  fişa de lucru.(Titlul-Cum vorbim) 

     Se prezintă importanţa comunicării atât la şcoală, cât şi acasă, dar şi în grupul de prieteni. (OC3) 

 

6. Dirijarea activităţii 

Întrebări: (OC5) 

• Cum putem comunica cu cei din jurul nostru?  (oral, dar şi în scris). 

- se exemplifică situaţii de caz când se poate comunica oral şi în scris; 

• La ce disciplină învăţăm să comunicăm în mod corect atât oral cât şi în scris? (La limba română) 

Se anunţă elevii: Musafirii prezenţi în sala de clasă vă cunosc deja după modul cum folosiţi  

cuvintele, după cum vă exprimaţi. 

• Se prezintă elevilor nişte versuri notate pe o fişă: (OC3   )- Anexa 2 

,, După chip cunoşti o floare / Ciocârlia după cânt / Aurul după culoare/   Iar pe OM DUPĂ 

CUVÂNT.” 

-se explică înţelesul versurilor 

• Din ce este alcătuită orice comunicare?  

( vorbitor – mesaj – ascultător ) 

• Solicit elevilor să enumere reguli pe care trebuie să le respectăm atunci când comunicăm cu cineva? 

(OA4) 

Exemple: 

- vorbim pe ton potrivit 

- privim în ochi pe cel care căruia ne adresăm 

- nu ţinem mâinile în buzunar 

- nu vorbim cu gura plină 

- folosim cuvinte clare în exprimare 

- nu ne lăudăm 

- nu întrerupem persoana care vorbeşte 
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SĂ NU UITĂM DE CUVINTELE FRUMOASE, numite şi ,,cuvinte magice, vrăjite,, 

• Se propune desfăşurarea unui joc, pe echipe. (OC7, OPM2) 

Elevii trebuie să completeze ciorchinele  dat pe fişă . Cuvântul principal este ,,comunicare” iar 

cuvântul secundar este ,,cuvinte magice” 

 

• Solicit elevii să recite poezia: (OC9) 

               ,,Cuvintele frumoase” (Anexa 3) 

• Elevii enumeră proverbe legate de subiectul lecţiei şi explică înţelesul lor: (OC3) 

Ex. ,, Vorba dulce mult aduce,,. şi altele   

 Metode: conversaţia, explicaţia, metoda ciorchinelui, exerciţiul, expunerea 

 Mijloace: fişă de lucru, poezia ,,Cuvinte frumoase”,  proverbe 

 

7. Fixarea cunoştinţelor 

• Se citesc regulile de pe fişă  şi se analizează. (OC8) 

• Elevii urmăresc citirea unei poezii de către învăţătoare, în care sunt strecurate nişte greşeli de 

comportament ale copiilor faţă de părinţă, profesori sau prieteni.  

        (OC10, OA2)- Anexa 4 

• Elevii pe echipe au sarcina să realizeze un scurt joc de rol pe tema dată echipei, în care să folosească 

cât mai multe cuvinte magice. (OC4) 

Echipa 1: ,,La telefon,,    Echipa 2: ,,În vizită,,    Echipa 3: ,,La şcoală’   Echipa 4:  ,,La masă” 

Metode: observarea, descoperirea, joc de rol, exerciţiul, explicaţia 

Mijloace: poezia ,,Descoperă greşeala,, fişa de lucru, joc de rol 

 

9. Evaluarea  

• Se fac aprecieri colective şi individuale asupra modului de lucru şi a participării elevilor la 

lecţie. (OC4) 

• Se declară echipa câştigătoare. 

• Se înmânează ecusoane de merit pentru comportare civilizată şi răspunsuri corecte date pe 

parcursul orelor de curs. 

Metode: analiza 

Mijloace: ecusoane ca recompensă 

Anexa 1 

Hârtia mototolită   (poveste cu tâlc) 

 

 Caracterul meu impulsiv mă făcea să explodez la cea mai mică provocare. De cele mai multe 

ori, după unul din aceste “evenimente”, mă simţeam vinovat şi ruşinat şi încercam să-l consolez pe cel 

care rămăsese rănit de cuvintele mele. 

 Într-o zi, un prieten care m-a văzut prezentând scuze, după o asemenea explozie de furie, mi-a 

înmânat o coală de hârtie şi mi-a spus: ,,Mototoleşte-o!,, 

Mirat, l-am ascultat şi am făcut o minge din acea coală de hârtie. Apoi mi-a spus: 

,,Acum las-o aşa cum era înainte! ,, N-am reuşit, fireşte! Am încercat s-o întind cât mai bine, dar hârtia 

rămânea şifonată. Atunci prietenul a adăugat: 
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 “Inima oamenilor este ca această coală de hârtie. Impresia pe care o laşi în acea inimă pe care 

ai rănit-o va fi la fel de greu de şters precum “ridurile” de pe această hârtie. Chiar dacă vom încerca să 

corectăm greşeala, “semnele” vor rămâne. Uneori acţionăm din instinct şi, fără să ne gândim, 

“aruncăm” cuvinte pline de ură şi ranchiună. Mai târziu, când revenim asupra celor spuse, ne pare rău. 

Dar nu putem da înapoi, nu putem şterge cea ce a rămas înregistrat. Şi lucrul cel mai trist este că lăsăm 

răni şi urme în multe inimi,,  

 Începând de astăzi, începând chiar din această clipă, fii mai înţelegător şi răbdător. Când simţi 

că vei exploda aminteşte-ţi de HÂRTIA MOTOTOLITĂ.  

    CUVINTELE VRAJITE 

 

Sunt copil politicos, 

Eu stiu sa ma port frumos, 

Ştiu cuvinte fermecate, 

Ce deschid uşi ferecate: 

"Multumesc" şi "Te rog frumos" 

Îmi sunt tare de folos. 

 

Sărut mâna!" cu glas tare 

Îi spun bunicii la plecare. 

La prânz, acasă sosesc, 

"Bună ziua" glăsuiesc. 

 

Cer un lucru cât de mic 

Mai întâi,"Te rog!", eu zic. 

Lucrul dacă îl primesc 

Spun îndată:"Mulţumesc!" 
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Anexa 2 

                                                                                
 

,, După chip cunoşti o floare 

Ciocârlia după cânt 

Aurul după culoare 

Iar pe OM DUPĂ CUVÂNT.” 

 

 

 

 

 

 

 

• Să nu lăsăm cuvintele ........................................... să doarmă ! 

• Proverb:  

.................................................................................................................... 

• Concluzii: 

Pentru a vorbi corect, frumos, pentru a nu ne face de râs, pentru a putea transmite celorlalţi exact ceea ce 

vrem, trebuie: 

- Să învăţăm foarte bine limba romănă (orice greşeală de exprimare sau de scriere este gravă)! 

- Să citim foarte multe cărţi! 

să căutăm în dicţionare cuvintele pe care nu le cunoaştem 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

Cum vorbim? 
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Anexa 3 Poezia ,,Descoperă greşeala,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiindcă ştiu ce mult vă place, 

Să comunicaţi prin joc, 

Special, ieri, pentru voi, 

Am compus unul. pe loc 

 

 

Să nu zăbovim, haideţi jocul să-l aflăm... 

“Unde e greşeala? Hai s-o corectăm!” 

 

Pâna s-ajungă la şcoală 

Ionel s-a accidentat 

A mers frumuşel la doctor 

Fiindcă trebuia pansat. 

-Buna ziua, domnule doctor 

Va rog să mă ajutaţi! 

M-am rănit, mă doare rău, 

Vă rog să nu mă lăsaţi! 

Doctorul repede-l pansează, 

-Gata, poţi merge la curs! 

 

-Mulţumesc, ce bun sunteţi, 

O sa plec, mă cam grăbesc,  

De la şcoală să nu-ntârzii. Bună ziua! 

-Bună ziua!  

 

 

Orele s-au încheiat 

Ea spre casă a plecat. 

Nici nu intră bine-n casă: 

-Mamă, ce avem la masă? 

Că foamea tare m-apasă. 

 

Pentru că s-a-mbolnăvit, 

De la şcoală a lipsit 

Şi-acum o sună pe Ema: 

-Alo, Ema? 

Spune-mi tema! 

 

Vrând să fie gospodar, 

Se duce la aprozar 

Şi vânzătoarei îi cere: 

-Vreau un kilogram de mere! 

Şi, din rest, daţi-mi şi pere! 

 

 

Însă, tu, copile drag, 

Orişicât te –ai fi jucat, 

O concluzie de-aici 

Să o tragi neaparat! 

 

NU UITA! 

 

Cu oricine ai vorbi, 

Fie-adulţi, fie copii, 

Nu uita să dai bineţe, 

Că e semn de politeţe! 

 

Nu uita să mulţumeşti, 

Când ceva în dar primeşti! 

Când ceri, spui „te rog frumos” 

Că aşa-i cuviincios! 

 

Şi nu uita niciodată: 

Vorba bună nu-i degeaba!  

Ea-ţi aduce ca răsplată 

Altă vorbă bună-n dar. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor înv.primar, Cristian Gabriela 

Școala Gimnazială,, Mihail Sadoveanu`` Galați 

 

UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala Gimnaziala,, Mihail Sadoveanu`` Galaţi 

PROF.ÎNV.PRIMAR: Cristian Gabriela 

ARIA CURRICULARĂ: Matematica si stiinte ale naturii  

DISCIPLINA:Matematica si explorarea mediului 

UNITATEA DE INVATARE: Primăvara , un nou început 

SUBIECTUL LECTIEI: Adunarea şi scăderea în concetrul 0 – 100, fără trecere peste ordin 

FORMA DE REALIZARE: lecție integrată 

TIPUL LECȚIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

❖ Matematică și explorarea mediului 

• 1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 100; 

• 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 -  100; 

• 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, recurgând mereu la numărare; 

• 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență <, >, =, +. -) în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 

• 4.2 Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple  

• 5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, 

cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice; 

COMPETENȚE INTEGRATE: 

❖ Comunicare în limba română 

• 1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate 

• 2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

• 3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  

❖ Arte vizuale şi abilităţi practice 

• 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

• 2.3 Realizarea de obiecte/ construcţii/ folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

❖ Muzică și mișcare 
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•  2.1 Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

➢ COGNITIVE 

OC1 - să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă  

OC2 - să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 100, fără trecere 

peste ordin 

OC3 - să afle termenul necunoscut, cunoscând celălalt termen al operaţiei şi rezultatul acesteia 

OC4- să compare numere folosind semnele < , > ,=; 

OC5 - să rezolve probleme cu o singură operaţie 

OC6 - să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa 

➢ PSIHO-MOTRICE 

OM1 - să păstreze poziţia corectă în bancă în timpul orei 

OM2 - să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru 

➢ AFECTIVE 

OA1 - să manifeste interes pentru lecţie 

OA2 - să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar) 

STRATEGIA DIDACTICA 

METODE ŞI PROCEDEE: conversatia, explicatia,exercitiul,jocul didactic, cubul; 

RESURSE MATERIALE: planse,culori,carioca,fise de lucru,flipchart,coșulețe,simboluri(floricele) 

FORME DE ORGANIZARE:frontal,independent,pe grupe. 

FORME DE EVALUARE:observarea sistematică,aprecieri verbale. 

RESURSE TEMPORALE:50 minute 

RESURSE UMANE: 30 elevi 

RESURSE SPATIALE:sala de clasa 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a, Editura 

Paralela 45, Piteşti, 1998 

2. MECTS-,,Programa scolara pentru disciplinele Matematica si explorarea mediului,Arte vizuale si 

abilitati practice ,aprobata prin ordin de ministru nr.3418 /19.03.2013,Bucuresti,2013 
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Momentele 

lectiei 

Ob. 

Op. 

Elemente de continut Strategie didactica Evaluare 

Metode  Mijloace  Forme de 

organizare 

 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Asigur un climat de ordine și disciplină necesar 

desfașurării în bune condiâii a lecției. 

   Verific existența materialelor necesare 

desfaşurarii orei de matematica și explorarea 

mediului. 

     Se organizează colectivul de elevi,formandu-

se grupuri de lucru. 

 

Astăzi ,Scufiţa Roşie ne roagă să o ajutăm să 

găsească drumul spre căsuţa bunicii.O putem 

ajuta rezolvând corect exerciţiile ascunse în 

plicurile de pe cărare. 

Cu fiecare sarcina dusă la bun sfârşit, doamna 

învăţătoare va adăuga un simbol( floricică) în 

coșulețul echipei voastre. Fiecare echipă va dărui  

Scufiței Roșii floricelele, pentru a le duce 

bunicuței. 

 

 

 

conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

conversația 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart 

Planșă 

simboluri 

coșulețe 

Plicuri cu 

sarcini 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 
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Anunțarea 

temei  

 

 

Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

 

 

OM1 

OM2 

 

 

 

 

 

Voi anunța tema și obiectivele operaţionale într-

un limbaj accesibil. 

 

PLICUL I 

1.Calculează, apoi aşează literele în ordinea 

crescătoare a rezultatelor şi vei afla cu ce animal 

se întâlnește Scufița Roșie în pădure. 

LUPUL 

 

 

43+        95-          61+         56-       34+    

22          15             5            30         32 

Ce alte animale sălbatice mai cunoașteți ? 

Ce povești cunoașteți în care personajele sunt 

animale? 

PLICUL II 

Verifică   dacă  sunt  adevărate  egalităţile notând 

cu A sau F: 

54 + 34 = 60 + 28___      

42 + 35 > 98 – 23 ___         

 69 – 40 >   8 + 70___ 

PLICUL III 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Converstia, 

 

 

 

 

 

 

fișe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obsevarea 

 

 

 

 

L L U P U 
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OC2 

OC5 

OA1 

OA2 

 

 

 

 

 

 

OC2 

OC4 

 

 

 

 

 

 

 

Compară  sumele si diferențele utilizând semnele: 

>, <, =: 

54 + 20 _____ 96 – 20              

 15 + 30 _____ 87 – 42          

 6 + 23 _____ 29 – 2 

PLICUL IV 

Rezolvă : 

Un termen este 52,altul este 20,iar al treilea 

10.Aflați: 

a) Suma celor trei numere. 

b) Diferența dintre primul și al treilea 

c) Diferența dintre primul număr și suma 

ultimelor două. 

Plicul V 

Află numărul necunoscut: 

35+ a= 39                      59- a= 36 

 

a+ 44=68                       a- 56= 41 

PLICUL VI 

Rezolvați problema. 

Scufița Roșie a adunat pentru bunica ei 19 flori. 

Până a ajuns la căsuța bunicii 7 s-au ofilit. 

explicatia, 

 

 

 

Converstia, 

explicatia, 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

conversatia 

 

exercitiul 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

-fise de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

-independent 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Observarea 

 

 

 

Intereva-

luarea 

 

Aprecieri 

verbale 

 

observarea 
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Obtinerea 

performantei 

 

 

 

 

 

Activitate 

recreativa 

 

 

Concluzii și 

aprecieri 

 

 

 

 

 

 

OC1 

OC2 

OC3 

OC5 

OA1 

 

 

 

OC4 

OC2 

OC3 

OC4 

OC5 

 

 

 

 

 

Cu câte flori a ajuns fetița la bunica. 

Metoda cubului – ANEXA  

Fiecare echipă examinează tema din perspectiva 

cerinţei de pe una dintre feţele cubului. 

Echipa care termină corect sarcinile primite este 

recompensată cu  un simbol (floricică). 

 

Colorează desenul. 

Se cânta cântecul ,,Scufița Roșie” 

 

Se evalueză activitatea desfășurată ,se fac 

aprecieri colective și individuale și recomandări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversatia 

 

exercitiul 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fise de 

lucru, 

 

 

 

 

 

 

Fișe 

Culori 

carioci 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

independent 

 

 

 

frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Observația 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 
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conversația 

 

ANEXA 2 

 

 

 

ANEXA 1 
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1.DESCRIE: 

Modul de formare a numerelor: 

     34                                      70                                               55                                                   12 

 

 

 

2 COMPARĂ 

Completaţi cu semnele potrivite  (< , = , >): 

 

     20  +   7                              3 8  - 8                                                  44 + 10                          28 – 4  

    

   

 

 

 

3.ASOCIAZĂ    

Unește cu o linie operația cu rezultatul corespunzător  

 

  35 +24   24 

  46 - 22 59 

  27 +2 69 

                                    79 - 10 28 
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  25+ 3 29 

4.ANALIZEAZĂ  

 Analizați  și rezolvați problema: 

In pădure  Rița Veverița a adunat 76 de alune,iar vecina ei a adunat 23 de alune. Câte alune au adunat cele două veverițe? 

 

 

5.ARGUMENTEAZĂ   

 

Calculaţi apoi scrieţi dacă este adevărată sau falsă relaţia din exerciţiile următoare: 

 

 30 + 50  – 60 = 20  (….)   

            88 –  30 –   8 = 40  (….)  

 35 + 10  – 45 =   0  (….)     

             4  + 64 – 48 = 20  (….) 

6.APLICĂ  

 Compuneți o problemă după imaginea: 
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PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

”RÂNDUNICA” 

PLEȘEA MIHAELA-CRISTINA 

Grădinița cu PP nr. 2 BRAȘOV 

 

Unitatea de învăţământ: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 2 BRAȘOV 

Grupa: MIJLOCIE A ”PITICII” 

Educatoare: PLEȘEA MIHAELA-CRISTINA 

Data:  

Tema anuală de studiu: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ? 

Tema proiectului tematic: ”PRIMĂVARĂ, TE AȘTEPTĂM!” 

Tema săptămânii: ”RÂNDUNICĂ, BUN VENIT!” 

Tema zilei: ”RÂNDUNICA” 

Forma de activitate: activitate integrată (ADP + ALA + ADE – DȘ1 – cunoașterea mediului + DOS2 

activități practică) 

Tipul activității: însușire de noi cunoștințe  

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 

Dimensiuni ale dezvoltării:Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei  

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate  

Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personal 

3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale  

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.  

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII  

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare  

3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului  

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual 

Scopul activităţii: Însușirea de cunoștințe ce vizează la aspectul general și caracteristicile rândunicii, 

a mediului de viață și înmulțire. Consolidarea deprinderii de a decupa pe un contur dat cu ajutorul 

foarfecii. 

Obiective  operaţionale: 

Cognitive: 

- Să indice corect părțile componente ale rândunicii pe baza observarii imaginilor 

- Să denumească corect mediul de viață al rândunicii pe baza materialelor puse la dispoziție 

- Să descrie modul de înmulțire al rândunicii, modul de viata si hrana pe baza materialelor prezentate 

- Să indentifice corect păsările călătoare din jocul pus la dispoziție 

Afectiv-atitudinale: 

- Să-şi adapteze comportamentul la cerinţele grupului si educatoarei 

- Să colaboreze cu colegii pentru finalizarea jocului 

Psiho-motrice: 

- Să picteze  prin tehnica pensulei cuibul, uitilizând culorea maro 
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- Să decupeze cu foarfeca, pe conturul dat, rândunica 

- Să îmbine corect piesele de PUZZLE pentru a realiza tema propusă  

Strategii didactice (metode, mijloace, tehnici, material didactic) 

Metode și procedee: observarea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exercițiul. 

Material didactic: planșă cu rândunica, farfurii de carfon, acuarele, pensule, recipient pentru 

apă,ochișor din plastic, lipici, mușama, servețele umede, servețele uscate, puzzle tematic, jocul 

”Găsește pasărea la fel”, măști ”rândunică”, lucrare model ”rândunica”, foarfece, laptop, TV. 

Resurse umane: preșcolarii grupei și educatoarea 

Durata: 9.00- 11.30 

Modalități de evaluare: aprecierea comportamentului copiilor, analiza produselor activității. 

Categoriile de activităţi de învăţare abordate: 

Activităţi de  dezvoltare personală : 

 Întâlnirea de dimineață :“- Bună dimineața, mici iubitori ai naturii!” 

 Rutine : „Harnici precum rândunica – deprinderi de ordine  

 Tranziții : 

1. “Hai pe centre să lucrăm 

Pe Rândunică să o  bucurăm” – rimă 

2.  “Rândul haideţi să-l formăm, 

Pe mâini noi să ne spălăm 

Şi fructul să îl mâncăm!” – mers în coloană  

3. ”Rândunica a zburat/Fructul noi l-am terminat” – recitativ ritmic 

Jocuri şi activităţi liber alese : 

 Joc de masă:„Rândunele” - puzzle 

 Artă :”Cuibul rândunicii” – pictură 

 Științe : ”Găsește pasărea la fel” – joc de punere în perechi 

 ”Valsul rândunelelor” – pași de dans clasic 

Activităţi pe domenii experienţiale 

 Domeniul Științe – cunoașterea mediului: ”Rândunica” observare 

 Domeniul om și societate – activitate practică: ”Rândunica” decupare 

 

Bibliografie: 

- Coordonator Dr. Mihaela Ionescu, ”Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a 

copilului de la naștere la 7 ani” ; 

- Curriculum pentru educație timpurie 2019 

- file:///C:/Users/mihaela/Favorites/Desktop/gradul%20I%20IC2%20GR.%20I/randunica/Randunica-

final-w.webp 

- https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joac%C4%83/pentru-copii/356533-randunica 

- https://www.epuzzle.info/ro/puzzle/joac%C4%83/educatie/66486-randunica 

- http://pasaridinromania.sor.ro/Randunica 

- https://www.twinkl.ro/resource/psri-cltoare-ndash-joc-de-mas-ro1-t-232 

- https://ro.pinterest.com/pin/555490935263812086/ 

- https://www.facebook.com/…/cum-%C3%AE%C8%9…/911367085897415/ 

SCENARIUL DIDACTIC 

file:///C:/Users/mihaela/Favorites/Desktop/gradul%20I%20IC2%20GR.%20I/randunica/Randunica-final-w.webp
file:///C:/Users/mihaela/Favorites/Desktop/gradul%20I%20IC2%20GR.%20I/randunica/Randunica-final-w.webp
https://puzzlefactory.pl/ro/puzzle/joac%C4%83/pentru-copii/356533-randunica
https://www.epuzzle.info/ro/puzzle/joac%C4%83/educatie/66486-randunica
http://pasaridinromania.sor.ro/Randunica
https://www.twinkl.ro/resource/psri-cltoare-ndash-joc-de-mas-ro1-t-232
https://ro.pinterest.com/pin/555490935263812086/
https://www.facebook.com/departeintaristraine/videos/cum-%C3%AE%C8%99i-construie%C8%99te-r%C3%A2ndunica-cuib-/911367085897415/?__xts__%5B0%5D=68.ARBhf49rnPfC4PxbqjMJ77vw-BWTzAjeblT46SEVI35u15mbsW1UfOrQSKeOhUdxqY3MKcPna3F_Wh3GZAw3K9kV0u_dQaoLjH5oU6TNVSl3ETD7I9GiEfvAmJfZsEEzODG4H3vSJf462PX98VK-37VXTiETeA3wyE1My18jpcAEf47Aiah0nYgtn-h3d1_uT2z_BCZPd8dU3RiImz49087P5FgPu8CkW_pm3BdIk0BEgCDjsyNOA50nkdV2ecfRDXm3VBVc2cbj2vqSq7SGBw_dyLYugS1Dw4A8uvzkFYNZanNfVfK467U&__tn__=-UK-R
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Înainte de intrarea copiilor în sala de grupă aceasta este aerisită, totodată fiind pregătite şi 

materialele didactice necesare desfăşurării în condiţii optime a procesulul instructiv-educativ. 

 Activitatea debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ,  în timpul căreia preșcolarii au 

posibilitatea de a-și împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit. Copiii sunt aşezaţi în semicerc 

pentru a avea contact vizual cu tot grupul și cu educatoarea. 

Salutul. Porneşte de la mine şi este continuat de toţi copiii grupei cu o formula specifică: “- 

Bună dimineața, mici iubitori ai naturii” 

  Se vor executa câteva exerciţii de înviorare pentru a induce copiilor o stare revigorantă. 

  Prezenţa. Se face prin strigarea catalogului şi consemnarea în acesta a copiilor absenţi. 

Copilul de serviciu va spune ”absent” când la strigarea catalogului se constată că unul dintre ei nu este 

în ziua respectivă la grădiniță.  

  Calendarul naturii. Este completat în urma întrebărilor adresate de mine. Încep prin a 

chestiona preșcolarii în legătură cu anotimpul în care ne aflăm, apoi voi întreba copiii ce zi este astăzi 

şi voi pune degetul pe cartonul zilei, ei îmi vor răspunde că este ziua “galbenă”, voi adresa întrebarea 

”dacă este ziua galbenă ce zi a săptămânii este?”, răspunsul așteptat este ”astazi este luni”. 

 Vom trece la starea vremii, copiii sunt invitaţi să privească pe geam pentru a evita răspunsurile 

greşite. Copillul de serviciu va alege și  va pune la panou cartonaşul corect, după ce îl arată colegilor 

și aceștia sunt de acord. Apoi, copiii sunt chestionaţi în legătură cu îmbrăcămintea corectă şi  copilul 

de serviciu va pune la panou cartonul cu silueta îmbrăcată corect conform vremii. 

 După ce toate cartonașele sunt la locul corect preșcolarul de serviciu vine lângă mine și prin 

indicarea elementelor componente ale calendarului naturii va spune anotimpul, ziua săptămânii, 

vremea și dacă silueta este îmbrăcată conform anotimpului și timpului de afară. 

 Împărtăşirea cu ceilalţi. Constituie momentul în care este lansată o discuţie despre modul în 

care şi-au petrecut weekendul, ei fiind invitaţi să ne povestească dacă li s-a întâmplat ceva deosebit. 

Acest moment solicită întreaga grupă şi contribuie la realizarea intercunoaşterii, la exprimarea liberă 

în faţa celorlalţi, astfel ei  învăţând să îi asculte şi să îşi înfrângă timiditatea, unde este cazul. 

 Captarea atenției. După ce copiii termină de povestit le spun că şi eu am avut o întâmplare 

astăzi de dimineață înainte de a pleca de acasă. Le povestesc că de dimineață am auzit niște păsărele 

cândând și că eu cred că ele chemau o pasăre care trebuie să sosească la noi în țară și anume 

RÂNDUNICA. Apoi le pun să audieze ciripitul rândunelelor.  

 Anunțarea temei și a obiectivelor. Acesta este momentul în care fac întroducerea în 

activitățile zilei, anunțând copiii că astăzi vom vorbi despre pasărea minunat numită ”RÂNDUNICĂ” 

. Voi prezenta într-o manieră accesibilă copiilor activităţile ce se vor desfăşura. La domeniul științe - 

cunoașterea mediului, la fiecare sector şi la domeniul om și societate -activitatea practică pe care o 

vom desfășura. Le spun că astazi vom avea deschise trei centre de activități libere alese, ARTĂ unde 

vom colora cu acuarele cuibul rândunicii, joc de masă unde vom îmbuna piese de puzzle cu aceeasi 

temă și centrul ȘTIINȚE unde au la dispoziție un joc unde vor trebui să găsească perechea păsării de 

pe cartonaș, apoi vor servi fructul și după aceea vom decupa rândunica și o vom pune în cuib iar la 

sfârșitul activităților vom avea măști și vom dansa și vor aprecia activitatea desfășurată care le-a plăcut 

cel mai mult în decursul zilei. 

 Le spun preșcolarilor că dacă vor respecta cerințele și regulile activităților în care vor fi 

implicați sunt sigură că vor reuși să finalizeze toate sarcinile propuse de mine și vom avea o zi 

minunată. 
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 Dirijarea învățării. Voi  dezveli planșa cu rândunica și prin prin metoda observării voi 

prezenta părțile componente ale corpului, mediul de viață, modul de înmulțire, asigurându-mă prin 

sinteze parțiale de retenția informației. 

 Apoi, voi prezenta frontal  centrele deschise, punctând sarcinile pe care le au de îndeplint, 

criteriile de evaluare și le amintesc regula că înainte cu puțin de a trebui să finalizeze sarcinile îi voi 

anunța De asemenea, subliniez că trebuie să ne ajutăm colegii de echipă şi să cooperăm între noi. 

Copiii își vor alege centrele de interes, pe cei care sunt nesiguri îi voi ajuta. Tranziţia spre 

centrele de interes se face pe rima: 

“Hai spre centre să lucrăm 

                                                   Pe Rândunică să o bucurăm” 

 La centrul ARTĂ copiii vor avea la dispoziţie acuarele, pensule și o planșă model (cuibul). 

Masa va fi acoperită cu mușama, pe ea găsindu-se servețele umede pentru igiena mâinilor.  

 Vom face mişcări de încălzire a muşchilor mici ai mâinii și le voi reaminti de regulile care 

trebuie respectate la activitatea de pictură. Voi face demonstrarea și apoi voi ruga un copil să încerce 

să realizeze lucrarea.  

 Voi spune copiilor că lucrările executate le voi aprecia după: modul de acoperire a spațiului de 

lucru și curățenia locului unde au lucrat. 

 La centrul JOC DE MASĂ, copiii vor avea de ales dintre cele trei modele de  puzzle care 

înfățișează rândunica. Explic copiilor că trebuie să găsească și să îmbine corect piesele pentru a finaliza 

planșa. 

 Și la acest centru voi spune copiilor cum le voi aprecia lucrările: corectitudinea finalizării 

îmbinării pieselor. 

La centrul ȘTIINȚE fac copiilor instructajul cu privire la modul de joc și regulile acestuia, 

executând un joc de probă pentru a mă asigura că s-a înțeles corect. 

  Trec pe la fiecare centru pentru a mă asigura de corectitudinea realizării sarcinilor şi dacă este 

cazul să îi ajut în executarea acestora. 

După finalizare sarcinii, dacă timpul permite și copiii doresc vor putea trece la alte centre. 

Voi face evaluarea parțială a activității și  prin aprecieri indivuduale și colective. Vom lipi 

coșulețele pe pătuțiri pentru a le utiliza la finalul activității. 

Pentru pauza de fruct de la ora 10°° invit copiii să respectăm rutina de a ne spăla pe mâini 

înainte de a consuma alimente, îi invit la spălator prin tranziţia: 

“Rândul haideţi să-l formăm, 

Pe mâini noi să ne spălăm 

Şi fructul să îl mâncăm!”. 

În timp ce suntem la baie sala de grupă este aerisită. Urez copiilor “Poftă bună” şi aştept să 

consume fructul, după care le urez “Să vă fie de bine!”, la fiecare din aceste urări solicitând răspunsul 

adecvat. 

 Prin recitativul ritmic ”Rândunica a zburat/Fructul noi l-am terminat” fac tranziția spre 

activitatea practică. 

Pe măsuţele acoperite cu muşamale, fiecare copil va avea la dispoziţie o foaie pe care este 

imprimată o rândunică și un coș unde se află o foarfecă și un ochișor de plastic. 

 Voi face intuirea materialului de lucru, întrebând copiii ce observă pe măsuţe. Voi prezenta și 

analiza lucrarea model şi voi face demonstrarea tehnicii de lucru, punctând criteriile de performanță, 

lucrarea trebuie să fie decupată pe margini, trebuie ca la final să existe toate părțile componente ale 
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corpului și apoi trebuie lipit ochișorul, pe măsuțe trebuie să rămână curat după finalizarea lucrărilor și 

să se încadreze în timpul alocat. Voi chema un copil, dintre cei doritori, să execute sarcina pentru a fi 

sigură că s-au înţeles şi reţinut toate etapele și criteriile de performanță. 

 Vom face exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii pe rima: 

“Mişcăm degeţelele, 

Batem tare palmele, 

Pumnişorii îi rotim, 

De lucru ne pregătim”. 

  Voi solicita copiilor să strângă tare pumnii, să îi desfacă şi apoi să scuture mânuţele. Voi ura 

copiilor “Spor la treabă!”. 

 În timp ce copiii lucrează voi trece pe la fiecare observând modul de lucru. Dacă va fi necesar 

îi voi ajuta pe cei care nu îndeplinesc corect sarcinile. Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii şi 

stimularea creativităţii voi pune pe fundal muzică ambientală. 

La finalizarea activității ne vom așeza în semicerc și fiecare copil va ține lucrarea în așa fel ca 

ea să poată fi vâzută de toți ceilalți. Voi ruga copii să aleagă lucrarea care li se pare că este executată 

corect în raport cu lucrarea model și să își justifice răspunsul. Fiecare copil îmi va indica lucrarea 

aleasă, urmând ca eu să lipesc pe acea lucrare o bulină colorată. La final voi alege și eu o lucrare pe 

care o voi analiza, urmând să fac aprecieri colective asupra tuturor lucrărilor. 

 Asigurarea retenţiei şi a transferului. Pe baza lucrărilor decupate, vom puncta părțile 

component ale corpului rândunicii, modul de viață și înmulțire. Copiii vor pune în cuib fân (care se 

află într-o lădiță), oușoare din polistilen și rândunica decupată.  

Activitatea liberă 2 se va desfășura prin dans clasic (vals de J. Strauss), fiecare copil având o 

mască de rândunică. 

 Evaluarea activității o voi face  cu ajutorul ”roții activităților”, fiecare copil apreciind 

activitatea care a fost cea mai plăcută pentru el și lipind o bulină pe aceasta. Voi face apoi, aprecieri 

colective asupra activității desfășurate de copiii pe parcursul zilei. 
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PROIECT DE LECȚIE - Praznice Împărătești 

 

 

     

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 1 - Hârşova 

PROFESORI: Pr. Ilie Constantin, Ilie Veronica 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Viața comunității și sărbătorile creștine 

CLASA:  a VII-a  

DISCIPLINA: Religie cultul Creştin Ortodox 

CONŢINUTUL: Praznice Împărătești 

TIPUL LECŢIEI: Recapitulare și consolidare 

 

Competenţa generală:  

1. Utilizarea  conceptelor  specifice  religiei  proprii,  în  conexiune  cu  diferite manifestări ale credinței; 

3.  Raportarea  experiențelor  din  viața  de  zi  cu  zi  la  principiile  religioase,  cu respectarea identității 

şi  diversității religioase; 

 

Competenţe specifice: 

 1.3 Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variante; 

 3.1 Argumentarea importanţei respectului pentru diversitate şi a comunicării între personae/grupuri; 

 3.3 Argumentarea importanţei participării fiecărei persoane la viaţa spiritual a comunităţii, ca 

membru activ al acesteia; 

 

Competențe derivate:  

C1: definirea termenul de ,,praznic”; 

C2: identificarea în icoane reprezentarea praznicelor împarătești; 

C3: descrierea comportamentul unui bun creștin într-o zi de sărbătoare creștină; 

C4: conștientizarea importanței sărbătorilor în viața creștinului; 

 

Metode şi procedee: rugaciunea, conversația, explicația, exercițiul, observare dirijată, audiție; 

Mijloace de învăţământ: icoana din clasa, videoproiector, material ppt, smartboard;  

Forme de organizare: activitate frontală/individual  

Resurse:  

• Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VII-a 

• Planificarea calendaristică, clasa a VII-a 

• Proiectarea unităţii de învăţare, clasa a VII-a 

Bibliografie:   

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București 2015; 

2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993; 

3. Cristian Alexa, Sorina Ciucă, Gheorghe Dogaru, Dragoș Ioniță, Mirela Şova, Religie: cultul ortodox 

: manual pentru clasa a VII-a, București, Editura Didactică şi Pedagogică, 2019 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

975 
 

4. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, 

Editura „Polirom”, Iași, 2009; 

5. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005; 

6. Mirela Sova,Cristian Alexa, Religie cult-ortodox, manual pentru clasa a VII- a, Editura  „Corint”, 

Bucuresti, 2019 

 

Webografie 

1. https://learningapps.org accesat la 08.02.2022 

2. https://wordwall.net accesat la 08.02.2022 

3. https://www.youtube.com accesat la 08.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
https://www.youtube.com/
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Sc

en

ari

ul 

di

da

cti

cN

r. 

crt 

Etapele 

lectiei 
Ob 

Timp 

(min) 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Metode si 

procedee 

Mijloace de 

invatamant 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

1. Momentul 

organizatoric 

 

3 

Salutul  

Rugăciunea 

Notarea absențelor 

Pregatirea pentru începerea orei 

Salutul  

Rugăciunea 

 
Conversaţia 

Icoana 

clasei 

Activitate 

frontal 

Aprecieri 

verbale 

 
Verificarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

 

 

 

C1 

 5 

Profesorul deschide 

PowerPoint-ul prezintă 

imaginea de pe primul slide apoi 

cere elevilor să răspundă la 

urmatoarele intrebari:  

• Ce sunt Praznicele împărătești?   

• Care este cel mai mare Praznic 

Împărăresc?   

 

Elevii sunt atenți și 

răspund la întrebari: 

- Praznicele Împărătești  

sunt cele mai importante 

sărbători  din timpul 

anului și sunt legate de 

Persoanele Sfintei 

Treimi . 

-Invierii. 

 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

Video-

proiector 

smartboard 

Activitate 

frontală si 

Activitate 

individuală 

Aprecieri 

verbale 

 

2. Precizarea 

titlului 

şi a 

obiectivelor 

 

2 

Profesorul anunță titlul lecției 

care va fi recapitulată:   

Praznicele Împărătești . 

Profesorul anunţă competențele 

urmărite. 

Elevii ascultă cu atentie Explicaţia  

Video-

proiector 

smartboard 

Activitate 

frontală 
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3.  

Consolidarea  

cunoștințelor  

 

 

 

 

 

C1 

 

C2  

 

C3 

 

C4  

25 

Profesorul consolidează 

cunoștiințele prin intermediul 

unui material PowerPoint și mai 

apoi cu ajutorul platformei 

digitale  https://learningapps.org 

şi  https://wordwall.net  se vor 

rezolva mai multe exerciţii, 

toate acestea sunt folosite într-

un material digital Livresq 

pentru fixarea cunoștințelor.  

1. https://learningapps.org/view13

681694  

2. https://learningapps.org/view13

681458 

3. https://wordwall.net/resource/64

35753  

4. https://wordwall.net/resource/64

66255 

5. https://wordwall.net/resource/64

63263  

Elevii privesc  

materialul PowerPoint.  

și rezolvă exerciţiile. 

 

 

Exerciţiul 

  

Video-

proiector 

smartboard 

. 

 

  

Activitate 

frontală si 

Activitate 

individuală 

Aprecieri 

verbale 

 

Observa-

ţia 

dirijată 

4. Generalizare 
 

4 

Profesorul explică faptul că 

icoanele praznicelor împărătești 

se găsesc în fiecare biserică pe 

catapeteasmă, fiind poziționate 

pe rândul al doilea deasupre 

icoanelor împărătești 

Elevii ascultă cu atenţie Explicația Video-

proiector 

smartboard 

Activitate 

frontală 

 

5 Obţinerea 

performanţei 

 

4 

Se realizează în permanenţă, cu 

ajutorul conversaţiei din cadrul 

 

Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor. 

Conversație  Activitate 

frontal 

 

 

Observati

a dirijată 

https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/view13681694
https://learningapps.org/view13681694
https://learningapps.org/view13681458
https://learningapps.org/view13681458
https://wordwall.net/resource/6435753
https://wordwall.net/resource/6435753
https://wordwall.net/resource/6466255
https://wordwall.net/resource/6466255
https://wordwall.net/resource/6463263
https://wordwall.net/resource/6463263
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şi a feed-

back-ului 

exerciţiilor de sistematizare a 

cunoştinţelor. 

Profesorul va face aprecierile 

generale şi individuale 

referitoare la pregătirea elevilor 

pentru lecţie, cât și implicarea lor 

activă la ora de curs. 

Profesorul trimite pe platforma 

Adservio elevilor un link cu un 

formular Google în care de-a un 

feedback cu privire la activitatea 

de astăzi 

 

 

 

 

 

 

Elevii completează 

formulariu Google 

 

 

 

 

Activitate  

individuală 

6. Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 

2 

Se fac aprecieri generale şi 

individuale, privind atât 

participarea elevilor, cât şi 

implicarea acestora în lecție. Se 

notează toți elevii care au 

participat activ la lecție.  

Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor. 

  Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

şi scrise 

7. Precizarea 

şi   

explicarea 

temei 

 

4 

Se anunță activitatea 

suplimentară  

Mergi duminică la Biserică, cu 

ajutorul telefonului mobil 

fotografiază catapeteasma, 

pictura sau alte icoane care iți 

plac și realizează un clip video 

cu ajutorul aplicației FilmoraGo 

după modelul alăturat. 

Activitatea o găsiți pe Platforma 

Adservio - Modulul Teme 

Elevii ascultă cu atenție 

indicaţiile oferite de 

profesor  

 Manual Activitate 

frontală 
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Se prezintă modelul de activitate 

suplimentară 

8. Incheierea 

lecției 

 

1 

Rugăciunea. 

Salutul. 

Rugăciunea. 

Salutul. 

Exercițiul 

de 

rugăciune 

Icoana 

clasei  

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbal 
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OGLINDA TABLEI 

Praznice Împărătești - Recapitulare 

OGLINDA TABLEI 

 

• Praznicele Împărătești  sunt cele mai importante sărbători  din timpul anului și sunt legate de Persoanele Sfintei Treimi . 

• Praznice cu data fixă și cu dată schimbătoare.  

 

• Praznice Împărărești cu dată fixă: 

 

1. Nașterea Domnului - 25 decembrie 

2. Tăierea împrejur a Domnului - 1 ianuarie  

3. Botezul Domnului -6 ianuarie 

4. Întâmpinarea Domnului -2 februarie 

5. Schimbarea la Față a lui Iisus Hristos - 6 august 

6. Nașterea Maicii Domnul 

 

• Praznice Împărărești cu dată schimbătoare: 

1. Intrarea Domnului în Ierusalim -cu o săptămână înainte de Paști 

2. Învierea Domnului – Biserica a rânduit ca Învierea Domnului să fie sărbătorită în prima duminică ce urmează echinocțiul de primăvară (21 

martie). 

3. Înălțarea Domnului - la 40 de zile după Paști 

4. Pogorârea Duhului Sfânt - la 50 de zile după Paști

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circumcizia_lui_Isus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boboteaz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ent%C3%A2mpinarea_Domnului
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_august
https://ro.wikipedia.org/wiki/Duminica_Floriilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8En%C4%83l%C8%9Barea_Domnului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusalii
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 PROIECT DIDACTIC 

Prof. Berendei Diana Gabriela 

Școala Gimnazială „Al. Macedonski” Craiova 

 

 

Disciplina: Fizică, Clasa:  a VIII – a  

Unitatea de învăţare: Electricitate. Magnetism 

Titlul lecţiei: Recapitularea noțiunilor studiate în capitolul „Electicitate. Magnetism” 

Tipul de lecţie: Recapitulare – sistematizare. 

Competențe generale: 

✓ Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a 

metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii; 

✓ Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice; 

✓ Comunicarea folosind limbajul ştiinţific. 

Competenţe specifice: 

1.1: clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice, instrumente şi mărimi fizice din domeniile 

studiate; 

1.3: identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene, mărimi 

caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii impuse unor sisteme fizice; 

3.2: utilizarea valorilor mărimilor determinate experimental în rezolvarea de probleme cu caracter 

teoretic sau aplicativ. 

Strategii didactice: 

➢ Metode de învăţare: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, descoperirea dirijată, 

brainstormingul, Metoda R.A.I. (ROUND ASSOCIATED IDEAS) - asocierea ideilor în cerc, 

Metoda pălăriilor gânditoare - joc didactic 

➢ Resurse materiale: fișe de lucru, manual, culegere de probleme; 

➢ Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală; 

➢ Evaluare: verificare orală, observarea directă a activităţii elevului la clasă; 

➢ Bibliografie: 

1. Proiect Erasmus + Nr. 2016-3-TR01-KA105-036919 - schimb de experiență în cadrul Conferinței 

Internaționale „Escape Cyber-Enter Life” și a Conferinței Internaționale „How to prevent school 

leaving”; 

2. Culegere fizică, Traian Dănănău, Editura Arves, Craiova 2016; 

3. https://www.youtube.com/watch?v=c5MJy68elBs. 

 

 

 ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

➢ Activitate de încălzire  

           • Metoda R. A. I. se realizează reactualizarea cunoștințelor, într-o manieră prietenoasă, 

procedându-se astfel: 

- se folosește o minge pe care o are un elev; acesta formulează o întrebare pe care o adresează unui alt 

elev; 

- cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui elev formulând și el o 

întrebare;  

https://www.youtube.com/watch?v=c5MJy68elBs
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- jocul continuă. 

         • elevul care nu stie răspunsul solicitat iese din joc, la fel ca și cel care este descoperit că nu știe 

răspunsul la propria întrebare. 

         • toate răspunsurile valide se trec pe tablă într-o formulare scurtă. 

➢ Elevii vor fi anuntați că vor rezolva o problemă folosind achizițiile de la „Electricitate și 

magnetism”; 

➢ Se indică o problemă care nu se pretează la algoritmizare; 

➢ Se cere citirea independentă a enunțului problemei; 

➢ Se solicită elevilor căi, tehnici, moduri de acțiune, formule folosite (Metoda pălăriilor gânditoare 

- metoda de învățare prin colaborare, bazată pe jocul de rol). 

 Se formează grupele pe criteriul celor șase culori ale pălăriilor: alb, roşu, galben, verde, albastru 

şi negru, cărora li se asociază roluri diferite. 

 Membrii grupului îşi vor interpreta rolul, definit de culoarea pălăriei, cooperând pentru a găsi 

cea mai bună interpretare. 

  Marele avantaj al acestei metode este acela că dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, 

inteligenţei logice şi inteligenţei interpersonale. 

  

 

 

  

• este obiectivă 

asupra 

informaţiilor; 

• este neutră; 

• redă pe scurt 

conținutul 

problemei. 

 

• lasă liber 

imaginaţiei 

şi sentimentelor; 

• este impulsivă; 

• reprezintă o 

bogată paletă a 

stărilor afective. 

 

• exprimă 

prudenţa, grija, 

judecata; 

• reprezintă 

perspectiva 

gândirii 

negative, 

pesimiste; 

• este critică, 

concentrată în 

general pe 

aprecierea 

negativă a 

lucrurilor, 

identifică erorile. 

 

• oferă o 

pespectivă 

pozitivă şi 

constructivă 

asupra 

situaţiei; 

• simbolizează 

strălucirea, 

optimismul; 

• este gândirea 

optimistă, 

constructivă 

pe un 

fundament 

logic. 

• exprimă 

ideile 

noi, 

stimulând 

gândirea 

creativă; 

• oferă soluții 

alternative. 

• clarifică, 

ordonează, 

organizează, 

supravegheaz

ă şi dirijează 

bunul mers al 

activităţii, 

• conduce 

jocul. 

 

 

 

 

Problemă 

   

Dacă, printr-un bec trece un curent electric de 30 mA, când la capetele filamentului acestuia se 

aplică o tensiune de 12V, ce rezistență electrică are becul ? 
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Toate ideile enunţate de elevi se trec pe tablă. 

Se identifică cuvintele cheie, expresiile cheie. 

Pălăria albă 

 

➢ Ce informaţii avem? 

➢ Ce informaţii lipsesc? 

➢ Ce informaţii am vrea să 

avem? 

➢ Cum putem obţine 

informaţiile? 

Din datele problemei putem spune că: 

I = 30mA 

U =12V 

iar rezistența R este mărimea fizică pe 

care trebuie să o calculăm. 

Pălăria roșie 

 

➢ Punându-mi pălăria roşie, 

uite 

➢ Cum privesc eu lucrurile… 

➢ Sentimentul meu e că… 

➢ Nu-mi place felul cum s-a 

procedat. 

Dacă este vorba despre mărimile fizice I, 

U, R atunci cred că este vorba de 

rezistența electrică şi folosim următoarea 

formulă: 

R = U/I 

Pălăria neagră 

 

➢ Care sunt erorile? 

➢ Ce ne împiedică? 

➢ La ce riscuri ne expunem? 

➢ Ne permite regulamentul? 

Nu putem prelucra corect datele pentru 

că unităţile de măsură nu sunt în S.I. 

Pălăria galbenă 

 

➢ Pe ce se bazeză aceste idei? 

➢ Care sunt avantajele? 

➢ Pe ce drum o luăm? 

➢ Dacă începem aşa… sigur vom 

ajunge la rezultatul bun! 

Dacă aplicăm formula R = U/I, sigur 

ajungem la rezultatul dorit deoarece 

cunoştem tensiunea electrică U şi 

intensitatea curentului electric I. 

Pălăria verde 

 

➢ Şansa succesului este dacă… 

➢ Cum poate fi altfel atacată 

problema? 

➢ Putem face asta şi în alt mod? 

➢ Găsim şi o altă explicaţie? 

Vom rezolva corect dacă transformăm 

datele şi să lucrăm în Sistemul 

Internaţional de unităţi de măsură. 

30 mA = 0,3 A 

 

Pălăria albastră 

 

➢ Putem să rezumăm? 

➢ Care e următorul pas? 

➢ Care sunt ideile principale? 

➢ Să nu pierdem timpul şi să ne 

concentrăm asupra… Nu credeţi? 

Cunoaştem  I şi U. 

Înlocuim datele în expresia rezistenței 

electrice. Astfel , rezistența becului este:  

R = U/I = 12V/0,3A =40Ω. 
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PROIECT DIDACTIC 

 GAL CARMEN 

Școala Gimnazială Nr.8, Piatra Neamț, Jud. Neamț 

Clasa: a IV- a B 

Disciplina: Educație civică   

Modulul: Asigurarea calității vieții 

Subiectul lecției: „Cum ne comportăm, ce reguli respectăm?” – Bunele maniere 

Tipul lecției: mixtă; cadrul de învățare ERRE 

Competențe specifice: 

1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni 

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană 

Obiectivele lecției:  

La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil: 

O.1- să numească regulile de comportare civilizată evidenţiate prin imagini; 

O.2- să  exprime în cuvinte proprii ce înseamnă pentru ei „comportament civilizat”; 

O.3- să enumere norme de comportament civilizat cunoscute; 

O.4- să noteze situaţii în care ar dori să cunoască norme de bună conduită; 

O.5- să identifice din materialul primit norme de comportare civilizată în diferite contexte; 

O.6- să manifeste disponibilitate de a comunica competitiv și cooperant; 

 

Strategii didactice: 

- Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe. 

- Metode și procedee: conversația, explicația, observaţia, exercițiul, Brainstorming-ul, Metoda Ştiu/ 

Vreau să ştiu/ Am învăţat, Metoda predării-învăţării reciproce, Studiul de caz, Jurnal cu dublă intrare. 

- Mijloace didactice: pix, coli A4, prezentare power point, fișe cu proverbe, fișă ,,Știu/Vreau să știu? 

Am învățat”, Codul bunelor maniere la școală, markere, coli flipchart, videoproiector. 

Strategii de evaluare: EFI (inițială): de tip emoțional, de conținut, de activitate; autoevaluare: 

*autoverificarea în baza criteriilor de succes pentru produsul evaluat; * autoaprecierea - abordări 

calitative: Cât de satisfăcut ești de realizarea sarcinii?; Apreciază-ți modul în care ai realizat sarcina?; 

Cum ți-a reușit sarcina? (independent, cu sprijin). 
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Bibliografie: 

- Repere pentru proiectarea și actualizarea Curriculumului național  

- Programa școlară pentru disciplina EDUCAŢIE CIVICĂ- CLASELE a III-a – a IV-a. București, 

2014  

- SARANCIUC-GORDEA, L. Consiliere școlară: suport de curs. Chişinău: 2019-2020 

- MIHĂESCU, E. Codul bunelor maniere pentru toate vârstele. Bucureşti: Editura Călin, 2009. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

  

 

O 

 

ELEMENTE DE CONȚINUT 

 

T
im

p
u

l  

STRATEGII DIDACTICE 

E
v
a
lu

a
re  

Activitatea învăţătorului Activitatea elevului 

Forme  Metode/ 

procedee 

Mijloace  

Evocare 

 

O6 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

Analizez frecvența elevilor pe întreaga perioadă 

scurtă între orele de DP. 

Informez cu privire la problemele curente ale 

clasei (comportament performanțial, disciplină, 

ținută, relația cu colegii și celelalte cadre 

didactice ș.a) 

 

Prezint elevilor câteva imagini ppt. şi discutăm 

despre normele de comportare civilizată 

desprinse din acestea.  

 

,, Ce puteți spune despre femeia din imagine care 

traversează strada?” 

,, Ce reguli ar trebui să respecte oamenii care 

urcă în acest tramvai?” 

,, Cum trebuie să ne comportam când mergem la 

cumpărături într-un magazin?” 

,, Ce atitudine trebuie sa adoptăm față de 

exponatele unui muzeu?” 

Elevii de serviciu raportează 

despre realizarea sarcinilor. 

 

 

 

 

Elevii realizează sarcinile propuse 

 

 

Răspunsuri așteptate: 

-nu respectă regulile de circulație 

 

-să urce în tramvai fără să se 

îmbrâncescă 

- salutăm la intrarea în magazin 

- solicităm politicos ceea ce dorim 

- privim exponatele, fără să le 

atingem 

 

10’ 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflecție 

personală 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ppt, 

videoproiec

tor 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EFI 
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,, Cum putem proteja mediul înconjurător în 

timpul unei excursii?” 

„ Ce reguli ar trebui să respectăm într-o sală de 

cinematograf?” 

Generalizăm: 

Având în vedere că am discutat despre câteva 

reguli de comportament civilizat, vă anunț că 

tema noastră de azi este: ,, Cum ne comportăm, 

ce reguli respectăm?”. Încercăm astăzi să 

identificăm, să numim și să ne însușim câteva 

norme/reguli de comportament civilizat, iar 

pentru aceasta voi trebuie să fiţi atenţi, activi şi 

să colaboraţi între voi.” 

 

-aruncăm deșeurile la coșurile de 

gunoi 

 

-nu vorbim în timpul filmului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Markere 

Tabla  

 

 Realizarea sensului 

O2 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

O5 

  Elevii sunt solicitați să spună tot ce le trece prin 

minte atunci când aud expresia comportament 

civilizat.        

  Elevii spun idei pe care le voi nota pe coala de 

flipchart. 

  Discut cu elevii despre ce înseamnă cuvântul 

norme. 

  Solicit elevilor să explice de ce este nevoie să 

cunoaştem şi să respectăm anumite norme/ reguli 

de comportament civilizat. 

   Completăm frontal primele două coloane din 

tabelul Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat. 

“Ce norme de comportament civilizat ştiţi voi?” 

 

Elevii răspund. 

 

-normele sunt niște reguli 

-pentru a dovedi o bună educație, 

pentru respect față de sine și cei 

din jur, pentru o bună armonie cu 

ceilalți. 

 

Elevii spun ceea ce știu și ceea ce 

ar vrea să afle și completează 

tabelul în caiete. 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

Brainstorming

-ul 

 

 

Conversația  

 

Expunerea 

 

 

,,Știu/Vreau să 

știu/ Am 

învățat 

 

 

Flipchart, 

coli 

 

 

 

 

 

 

Fișa– 

Anexa 1 
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O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

O6 

“Ce alte informaţii aţi mai dori să ştiţi despre 

comportarea civilizată?” 

 

   Grupaţi în 8 echipe, elevii primesc fişe cu 

norme de comportare civilizată în diferite 

contexte – aceeași fișă câte două grupe. (Anexa 

2) 

 

 Fiecare grupă prezintă colegilor normele notate 

pe coli de flipchart și le afișează la tablă.  

  

 

 

 

 

 

Solicit elevilor să facă o reflecție generală cu 

referire la normele de comportament civilizat. 

 

Generalizez: 

Pentru ca oamenii să trăiască în bună armonie, 

trebuie să cunoască și să respecte aceste norme.  

 

    În continuare elevii sunt rugați să-ți 

amintească de personajul principal din textul 

,,Vizită” de I.L.Caragiale, studiat la ora de limba 

și literatura română. Pentru că Ionel nu avea un 

comportament civilizat, fiecare echipă 

 

 

Elevii citesc materialul primit şi 

notează pe fișă cel puţin cinci 

norme de comportare civilizată.  

 

Elevii expun ceea ce au notat pe 

coli, grupele cu aceeași sarcină se 

vor completa reciproc.  

Elevii completează apoi şi ultima 

coloană din tabelul Ştiu/ Vreau să 

ştiu/ Am învăţat, cu informații 

noi. 

 

Reflecție de echipă:  

Ca să trăiești în bună înțelegere cu 

ceilalți trebuie să ai un 

comportament civilizat, să dai 

dovadă de bună educație, să 

respecți și să fii respectat. 

 

 

 

Elevii comunică între ei, apoi 

decid răspunsurile cele mai 

potrivite: 

-Să fie cuminte și liniștit, mai ales 

când vin musafiri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupe  

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

predării-

învățării 

reciproce 

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

Reflecția de 

echipă 

 

 

 

 

 

 

Studiu de caz 

 

 

Fişe cu 

norme de 

comportare 

civilizată 

 

Coli 

flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coli A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFI 
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întocmește un cod al bunelor maniere pentru 

Ionel.  

 

 

 

 

 

Generalizăm: Când avem musafiri trebuie să ne 

comportăm politicos și civilizat. 

-Să salute politicos! 

-Să asculte de mama sa și să se 

comporte civilizat cu servitoarea! 

-Să se joace în camera sa cu 

jucăriile, nu printre adulți! 

 

 

 

 

 

 

 

Discuția 

dirijată/dezbat

erea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflecție 

O5 

O6 

 

 

 

 

 

 

  Elevii, împărțiți în perechi vor completează 

jurnalul cu dublă intrare, pe baza proverbelor 

date. 

,,Pomul după roade se cunoaște iar omul după 

fapte.” 

,,Ce ție nu îți place, altuia nu-i face” 

,,Bunele maniere sunt o modalitate de a arăta 

altora cât de mult îi respectăm”.(Anexa 3) 

   

 

 

 

Generalizare: 

Prin cunoașterea, respectarea și aplicarea 

normelor de comportament politicos, civilizat, 

 

  

Întrebări la problemă: 

- Ce înțeles are proverbul?? 

Întrebări de reflecție: 

– Cum adică omul se cunoaște 

după fapte? 

– De ce trebuie să te comporți cu 

ceilalți așa cum ție îți place să se 

comporte cu tine? 

– Cum ne arătăm respectul prin  

comportament? 

 

 

 

6’ 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perechi 

Jurnalul cu 

dublă intrare 

Conversația 

euristică 

Reflecție de 

pereche 

 

 

 

 

 

 

Fișe EFI 

 

 

 

 

 

 

autoaprec

iere 
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putem trăi în bună armonie, ne arătăm respectul 

față de ceilalți și atragem respectul față de 

propria persoană, . 

 

 Extindere 

O3 Elevii sunt solicitați să propună reguli de 

comportament civilizat la școală. 

Toate regulile vor fi cuprinse într-un cod al 

bunelor maniere la școală, prin capsarea lipirea 

lor pe o coală de flipchart și afișarea într-un loc 

vizibil în clasă. 

 

 

Răspunsuri așteptate: 

-Ajungem la timp la școală! 

-Păstrăm liniștea în ore! 

-Avem răbdare să fim numiți să 

răspundem! 

-Păstrăm ordinea și curățenia! 

-Ascultăm când cineva ne 

vorbește! 

-Ne salutăm politicos! 

-Ne ajutăm unii pe ceilalți! 

-Vorbim civilizat! 

2’ 

 

Individual  Exercițiul  Fișe 

individuale 

Codul 

bunelor 

maniere 

la școală 
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PROIECT DIDACTIC- Educație financiară 

Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 

Mitrescu Elena 

 

CLASA:  a IV-a   

DISCIPLINA: Educație financiară ( disciplină opțională) 

UNITATEA TEMATICA:  Economisirea 

SUBIECTUL LECTIEI: Banii se economisesc 

TIPUL LECŢIEI : Lecţie de predare- învățare 

FORMA DE REALIZARE: frontală și on line ( aplicații on line) 

SCOP : Însușirea cunoștințelor referitoare la modul de utilizare a banilor 

COMPETENȚE CHEIE: 

1. Comunicarea în limba maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, 

sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă. 

2. Competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și 

comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare 

3. Spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, 

inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte. 

4. Competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la 

viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales în societățile 

din ce în ce mai variate. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

  1.1 Identificarea unor termeni specifici domeniului financiar-bancar în contexte practice 

accesibile elevilor 

1.2 Recunoașterea unor instrumente de plată și servicii bancare 

4.1 Analiza situațiilor în care se pot economisi bani 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE                 .          

  Ob. 1.1.1. să utilizeze corect termeni specifici economisirii banilor, pe baza cunoștințelor 

însușite; obiectivul va fi realizat dacăfiecare  elev utilizează corect  4 din cei 6 termeni dați;  

Ob . 1.2.2 să  rezolve exerciții de recunoaștere și explicare a unor servicii bancare, obiectivul 

se consideră realizat dacă fiecare elev are cel puțin o intervenție 

Ob.   4.1.3 să realizeze lucrări cu teme date, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev 

identifică situații în care sunt economisiți banii și de ce 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode și procedee:  

- conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic- rebus, jocuri online  

Mijloace de învăţământ:  

- laptop, flipchart, jetoane, fișe de lucru, telefoane, tabletă, laptop  

Forme de organizare a colectivului:  

- frontal, în perechi, individual  

RESURSE: 
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Bibliografice:  

- L. Georgescu - Goloșoiu - “Clubul micilor bancheri”, Ed. Explorator Ploiești, 2015  

- L. Georgescu - Goloșoiu – “Educație financiară – banii pe înțelesul copiilor”, Ed. Infomedia Pro, 

2016 

- Programa şcolară pentru disciplina opțională “Educație financiară” 2013  

Temporale: 40 minute 

RED –autor Mitrescu Elena 

(https://quizizz.com/admin/private?order=desc&tag=createdByMe&term=) 

- Quizziz (https://quizizz.com/admin/quiz/60003d78f928b0001b0b6fd3/educa%C8%9Bie-

financiar%C4%83) (https://quizizz.com/admin/quiz/6037f18fa05dfa001be9fe2c/economisirea) 

https://quizizz.com/admin/private?order=desc&tag=createdByMe&term=
https://quizizz.com/admin/quiz/60003d78f928b0001b0b6fd3/educa%C8%9Bie-financiar%C4%83
https://quizizz.com/admin/quiz/60003d78f928b0001b0b6fd3/educa%C8%9Bie-financiar%C4%83
https://quizizz.com/admin/quiz/6037f18fa05dfa001be9fe2c/economisirea
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ETAPELE LECŢIEI TIMP 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
 

METODE 

ŞI 

PROCEDEE 

MATERIAL 

DIDACTIC 

FORME DE 

ORGANIZARE 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 

 

1 min. 

     Asigur condiţiile necesare desfăşurării în condiţii 

optime a orei de Educație financiară 

-aerisirea sălii de clasă, 

-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii, 

-pregătirea materialului didactic 

 

conversaţia 

  

frontal  

 

capacitatea 

de a se 

organiza 

 

2.REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 

5 min.      Elevii primesc codul/ link-ul unui Quizziz creat 

de mine, cu întrebări legate de conținutul lecției 

anterioare.  

https://quizizz.com/admin/quiz/60003d78f928b000

1b0b6fd3/educa%C8%9Bie-financiar%C4%83 

 

conversația  

 

laptop 

telefoane  

tablete 

 

 - feed-back 

imediat- 

rezultatele 

Quizziz-ului 

-aprecieri 

verbale 

3. ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR  

 

5 min      Prezint o planșă pe flipchart cu un rebus. Pe 

orizontală sunt definiții ale noțiunilor însușite până 

la acest moment. Pe verticală vom obține titlul lecției 

de azi- ECONOMISIRE 

    Prezint tema  activităţii şi precizez obiectivele, 

folosind un limbaj adecvat vârstei elevilor. Notez 

titlul lecției pe tablă. 

 

conversaţia  

explicaţia  

 

tablă, marker, 

flipchart 

caiete  

 

frontal  

 

aprecieri 

verbale 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/60003d78f928b0001b0b6fd3/educa%C8%9Bie-financiar%C4%83
https://quizizz.com/admin/quiz/60003d78f928b0001b0b6fd3/educa%C8%9Bie-financiar%C4%83
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4.DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Solicit elevilor să realizeze o listă care să conțină 

bunurile și serviciile pe care trebuie să le plătească 

familia lor în fiecare lună. 

    Inițiez o discuție  pe tema aflată în dezbatere. 

✓ -De ce trebuie plătite alimentele, facturile la 

energie electrică, gaze, apă? 

✓ -Ce s-ar întâmpla dacă nu am avea alimente?  

Dar adăpost? 

✓ -Hrana, adăpostul, îmbrăcămintea sunt 

bunuri create de om, care servesc trebuințelor 

sale, satisfăcându-le niște nevoi. 

✓ -Nu toate lucrurile pe care le cumpără 

oamenii satisfac niște nevoi. Unele împlinesc 

doar niște dorințe. Dați exemple! 

    Propun completarea unui ciorchine cu exemple de 

dorințe și nevoi 

    Adresez întrebări referitoare la numărul de elevi 

care au aceleași dorințe. (Aveți bani să vă îndepliniți 

toate dorințele? Ce înseamnă a economisi? etc) 

    Notez pe tablă și elevii în caiete câteva informații 

importante din lecție pe baza întrebărilor și 

răspunsurilor date de elevi. 

✓ A economisi înseamna a aduna o sumă de 

bani şi a-i folosi cu chibzuială. 

✓ Modalități de a economisi: acasă (la saltea, la 

ciorap), la bancă. 

✓ Bugetul familiei- în ce constă. 

 

conversaţia 

 

exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul  

ciorchinele 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

fișă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișă 

 

 

 

 

 

 

 

caiete 

 

 

 

 

activitate în 

perechi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individuală, 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

995 
 

 

 

 

 

 

✓ La bancă îți deschizi un cont de economii, 

devenind titular de cont. După deschiderea 

contului, titularul va primi un certificat de 

depozit la unele bănci, un libret de 

economii (în trecut), la alte bănci, sau o 

convenţie cu banca                                                          

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FIXAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 

5 min 

    Propun un joc de rol-  La bancă. Un elev este 

funcționarul bancar, iar altul depune bani. Se vor 

utiliza banii din caietul elevului, jetoane 

reprezentând certificate de depozit. Elevii vor utiliza 

termeni precum cont de economii, titular de cont, 

certificat de depozit, dobândă 

conversaţia jetoane -bani activitate în 

perechi 

aprecieri 

verbale 

6.ASIGURAREA 

TRANSFERULUI 

 

5 min 

 

    Solicit elevilor să răspundă la următoarea 

întrebare: De ce și cum pot economisi bani? 

    Elevii primesc codul/ link-ul unui Quizziz creat de 

mine, cu întrebări legate de conținutul lecției predate 

https://quizizz.com/admin/quiz/6037f18fa05dfa001

be9fe2c/economisirea 

eseul de 5 

min. 

caiete 

 

 

 

 

 

 

telefon, tabletă 

individual -feed-back 

imediat- 

rezultatele 

Quizziz-ului 

-aprecieri 

verbale 

https://quizizz.com/admin/quiz/6037f18fa05dfa001be9fe2c/economisirea
https://quizizz.com/admin/quiz/6037f18fa05dfa001be9fe2c/economisirea
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7. TEMA PENTRU 

ACASĂ 

 

 

2 min 

    Solicit realizarea unui jurnal de economii pe o 

perioadă de  două săptămâni, în care să înregistreze 

atât banii de buzunar primiți, cât și cheltuielile 

făcute. 

    De asemenea, elevii vor avea în Classroom 

linkurile celor două Quizziz-uri, pentru a exersa 

individual 

explicaţia telefon, tabletă   

8. APRECIERI SI 

RECOMANDĂRI 

  

 

2 min 

    Fac aprecieri verbale  cu privire la activitatea 

elevilor, precum și asupra comportamentului lor pe 

parcursul orei. 

conversaţia  

 

 frontal aprecieri 

verbale 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

997 
 

PROIECT  DIDACTIC 

Propunător: prof. BĂJENARU CARMEN VERONICA 

COLEGIUL NAȚIONAL „I.L.CARAGIALE” PLOIEȘTI  

Clasa: a V-a  

Disciplina : Istorie 

Unitatea de învăţare: Lumea romană 

Tema: Statul roman: decăderea şi dispariţia 

Tipul lecţiei: Mixtă (predare – învăţare - evaluare) 

Durata : 50 min. 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

Competenţe specifice: 

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice  

1.3. Localizarea în timp și în spaţiu a faptelor și/sau a proceselor istorice  

2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric  

2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice  

2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse 

diferite 

Nivelul clasei: în general, un nivel bun pentru desfăşurarea unor activităţi de predare-învăţare a 

istoriei. Există un număr aproximativ de 10 elevi care se pregătesc constant pentru ora de istorie, 

manifestând interes pentru conţinutul orelor de istorie. 

Scopul: De a transmite elevilor  cunoştinţe referitoare la Imperiul Roman de Răsărit, la evoluţia 

acestuia şi factorii care au determinat-o şi să le integreze în ansamblul cunoştinţelor de istorie şi de 

cultură generală. 

Strategia didactică: 

Metode:  

            a) metode şi procedee: - expunerea sistematică a elevilor, explicaţia, conversaţia 

euristică,învăţarea prin descoperire, lucrul cu documentul istoric, diagrama Venn,  descrierea, axa 

cronologică, jocul didactic                                                                                                                                                                               

                                               - activitate frontală, individuală, pe grupe  

            b) forme de organizare: elevii sunt împărţiţi pe grupe; fiecare grupă va primi sarcini 

diferenţiate în funcţie de tipul de inteligenţă de care dispune : GRUPA 1 : inteligenţa verbal-

lingvistică – să completeze  un rebus istoric. Pe coloana A-B va reieşi numele Imperiului Roman de 

Răsărit ( Fişa nr. 1 – Rebus istoric) 

                       GRUPA  2:  inteligenţa spaţial-vizuală – să descopere la hartă  aşezarea geografică a 

Imperiului Roman de Răsărit ( Fişa nr. 2  - identificare pe hartă şi pe atlase) 

                       GRUPA 3: inteligenţă verbal-lingvistică – să comenteze un izvor istoric pe baza 

surselor prezentate ( Fişa nr. 3 – lectură sursă istorică ) 

                       GRUPA 4: inteligenţă logico - matematică – să construiască  o axă cronologică cu 

principalele date şi evenimente istorice  ( Fişa nr. 4 – axa cronologică) 

                       GRUPA 5: inteligenţa interpersonală  - să realizeze o scurtă descriere a capitalei 

Imperiului , Constantinopol, pe baza imaginilor şi a textelor din manual. 

            c) material didactic: - mape de lucru ( documente, fişe de lucru), videoproiectorul, 

                                                 - harta istorică: „Imperiul Roman de răsărit” 
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                                                 - imagini video-Power-Point, fişe de evaluare, 

Mijloace de învăţământ: 

• Manualul clasei a V-a , autori:Maria Mariana Gheorghe, Vasile Ionescu, Irina Ema 

Săvuță, Aurel Constantin Soare,Ed. Corint, Buc., 2017 

Bibliografie: 

• Mihail Manea, Mic dicţionar de termeni istorici, Ed. All Educaţional, Buc., 1999 

• Enciclopedia Marea Istorie ilustrată a lumii – vol. 2 „ Lumea Antică”, Ed. Litera Internaţional,  

Buc., 2008 

Resurse: - oficiale: programa şcolară, planificarea calendaristică orientativă 

               - umane: elevii clasei a V- a  

      Evaluare: - continuă prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor la fişele de muncă 

independentă  

                  - finală – fişă de evaluare 
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Succesiunea secvenţelor de învăţare: 

Momentele lecţiei                      Detalieri de conţinut         Strategia didactică 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor  Metode  forme Mijl. 

I. Momentul 

organizatoric 

(1 min.) 

- consemnează absenţele; 

- organizează materialele; 

- organizează clasa, 

- creează un climat cooperant.  

- elevii sunt împărţiţi pe grupe în funcţie de 

tipul de inteligenţă  în care se încadrează 

 

- pregătesc mapele de lucru 

 

- se grupează după indicaţiile 

profesorului 

 

Cosnversaţia  

 

frontal 

 

 

 

 

 

II. Reactualizarea 

cunoştinţelor/evaluarea 

(Criza Imperiului 

Roman. Creştinismul de 

la Constantin cel Mare 

la Teodosius I (10 min.) 

-  Profesorul solicită elevilor să prezinte 

cauzele care au determinat criza Imperiului 

Roman în secolele III-IV, precum şi 

urmările acceptării creştinismului între 

religiile  acestui imperiu 

- elevii prezintă cauzele care au 

determinat criza Imperiului Roman în 

secolele III- IV  

- prezintă urmările acceptării 

creştinismului ca religie de stat în 

Imperiul Roman 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individual

ă 

Manual 

Harta 

istorică 

Atlasul 

istoric 

III. Anunţarea lecţiei 

noi, a planului de 

predare - învăţare, a 

obiectivelor pe care 

elevii trebuie să le 

cunoască la sfârşitul 

lecţiei    (5 min.) 

- notează titlul lecţiei, monitorizează elevii; 

- precizează ce vor afla, ce trebuie să facă, 

la sfârşitul lecţiei, de ce trebuie; 

- stabileşte reguli/comunică ; 

- organizează învăţarea. 

 

-  elevii sunt atenţi la argumentele 

aduse de profesor 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

frontal 

 

    

    

 

 

IV. Dobândirea noilor 

cunoştinţe  

(25 min.) 

- În funcţie de tipurile de inteligenţă după 

care au fost grupaţi elevii, se dau acestora 

sarcini diferite de lucru: 

 GRUPA 1 : inteligenţa verbal-lingvistică 

– să completeze  un rebus istoric 

Elevii realizează sarcinile de lucru 

date lucrând în echipă. 

 

 

 

 

Expunerea 

sistematică a 

elevilor  

 

explicaţia,  

 

 

Activitate 

pe grupe  

 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

Fişa nr. 

1 

 Rebus  
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GRUPA  2:  inteligenţa spaţial-vizuală – 

să descopere la hartă  aşezarea geografică a 

Imperiului Roman de Răsărit  

GRUPA 3: inteligenţă verbal-lingvistică – 

să comenteze un izvor istoric pe baza 

surselor prezentate                                           

GRUPA 4: inteligenţă logico - matematică 

– să construiască  o axă cronologică cu 

principalele date şi evenimente istorice                                             

GRUPA 5: inteligenţa interpersonală  - să 

realizeze o scurtă descriere a capitalei 

Imperiului , Constantinopol, pe baza 

imaginilor şi a textelor din manual  

Se urmăreşte permanent activitatea elevilor 

şi se dau indicaţiile necesare 

 

Elevii  sunt  atenţi  la  imaginile  şi  

informaţiile  derulate  cu  ajutorul  

videoproiectorului 

 

 

 

 

La terminarea sarcinilor elevii prezintă 

rezultatele. 

Se realizează o miniexpozitie cu 

lucrările elevilor. 

conversaţia 

euristică, 

 

învăţarea prin 

descoperire, 

lucrul cu 

documentul 

istoric,  

 

axa 

cronologică 

 

descrierea 

jocul 

didactic                                                                                                                                                                               

 

 

Activitate 

pe grupe  

 

 

 

 

 

 

Munca în 

echipă   

 

Fişa nr. 

2 

 

Fişa nr. 

3 

 

 

Videop

roiector 

 

Fişa nr. 

4 

Planşe  

III. Fixarea  şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

(5 min.) 

Prin intrebari frontale, pe baza schemei la 

tablă şi a imaginilor  se fixează ideile 

esenţiale ale lecţiei. 

Se realizează printr-o fişă de evaluare  

Folosind cunoştinţele dobândite vor 

completa fişa de evaluare 

Conversaţia 

euristică 

 

Activitate 

individual

ă 

Fişă de 

evaluar

e 

IV. Temă pentru acasă  

      (3 min.) 

Realizaţi o analiză comparativă între 

Imperiul Roman şi Imperiul Bizantin  

 

Notează tema pentru acasă 

Diagrama 

Venn 

  

 

Aprecierea activităţii 

elevilor (1min.) 

Se apreciază activitatea elevilor, arătându-se 

felul în care fiecare grupă şi-a realizat 

sarcina dată  şi felul în care au lucrat în 

echipă. 
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GRUPA 1                                                                                                                                                                                          

FIŞA NR. 1  

Rebus istoric 

 

       A         

                

                

                

                

                

                

       B         

Coloana A-B: Nume al Imperiului Roman de Răsărit 

 

1. Popoarele aflate la graniţa Imperiului Roman de Răsărit se numeau.............................  

2. Dominatul a fost introdus de împăratul............................................... 

 3. Până la vârsta de 30 ani Iisus Hristos trăieşte în oraşul............................ 

 4. Primul împărat roman creştin a fost...................................... 

 5. Creştinismul a apărut în provincia............................ 

 6. Împărţirea puterii între patru conducători romani se numeşte........................... 
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GRUPA 2  

FIŞA NR. 2  

 

1.Urmărind hărţile de mai sus, stabiliţi aşezarea geografică a Imperiului Roman de răsărit. 

2. În jurul cărei mări s-a dezvoltat? 

 

GRUPA 3 

FIŞA NR. 3 

    „ Tot în această vreme,ridicară armele împotriva romanilor şi goţii care locuiau în Tracia ce le fusese dăruită de împărat. Ei se aflau sub 

conducerea lui Theodoric, care era patrician şi a ajuns în Bizanţ chiar la rangul de consul. Basileul Zenon în sfătui pe Theodoric să meargă în 

Italia, să lupte cu Odoacru şi să cucerească pentru sine şi pentru goţi stăpânirea asupra Apusului. Căci pentru dânsul ar fi mai bine ca biruind pe 

acel tiran să domnească peste romani şi italici, decât să ridice armele împotriva basileului.” 

                                                                    Procopius din Cesareea, Despre războiul cu goţii  
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     „După înlăturarea perşilor, a vandalilor şi alipirea din nou a Cartaginei, ba chiar şi a Libiei întregi la Imperiul roman,<< providenţa>> a făcut 

ca prin grija noastră să ajungă şi vechile legi la o nouă frumuseţe şi la o chibzuită prescutare, lucru pe care înainte de stăpânirea noastră nimeni 

nu l-ar fi nădăjduit vreodată. Căci era un fapt demn de admirat a stabili o concordanţă în legiuirea romană până în vremurile noastre şi a extinde 

acest procedeu la decretele imperiale ca să nu se mai afle în ea nimic contradictoriu, nici identic, nici asemănător pentru un singur caz.” 

                                                                      Justinian, Actul de promulgare 

1. Identificaţi cuceririle teritoriale realizate de Justinian. 

 

GRUPA 4 

Construiţi o axă cronologică cu următoarele date istorice: 476, 330, 1453, 565, 313, 395, 532 

 

GRUPA 5 

Realizaţi o scurtă descriere a capitalei Imperiului Bizantin, Constantinopol, pe baza imaginilor şi a textelor din manual. 

 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

Numele şi prenumele .....……….........….............................................................   

Clasa ......                                                                        

Data ...........................      

  

 I.Răspundeţi cu ADEVĂRAT (A)sau FALS (F): 

     a) În anul 534 Justinian a cucerit regatul vandal din Italia 

    b)  Capitala Imperiului Roman de Răsărit a fost stabilită la Constantinopol.              4 puncte                                                                    

 II. Alegeţi varianta corectă: 

1. Oraşul Constantinopol a fost ridicat pe locul fostei colonii greceşti: 

a) Bizantion 

b) Dionysopolis 

c) Histria;                                                                                                           2 puncte 

 III Completaţi propoziţia de mai jos cu termenul istoric corespunzător : 
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          1.Cea mai eficientă armă bizantină era......................................                                          2 puncte    

                                                                                                                                                      2 puncte oficiu  

 

 

Autoevaluare 

 

Autoevaluarea - reprezintă expresia unei motivaţii lăuntrice faţă de învăţătură şi devine 

 un mijloc de cultivare a unei atitudini pozitive faţă de propria activitate. 

 

1. Existenţa greşelilor în formularea răspunsurilor a apărut din: 

a) neştiinţă;              b) neglijenţă;             c) grabă. 

2. Pe viitor aş putea îmbunătăţi viteza şi randamentul răspunsurilor dacă: 

……………………………………………………………………........................... 

3. Răspunsurile corecte şi activitatea (personală) din timpul orei, consider că, pot fi evaluate cu calificativul sau nota:    

            Foarte Bine            Bine          Satisfăcător         Insuficient  

                 9-10                             7-8                  5-6                      sub 5 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Cîrligeanu Margareta 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava 

 

 

Disciplina: Limba și literatura română 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Clasa: a X-a  

Subiectul: Scrierea şi pronunţarea neologismelor 

Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe 

Data:  

 

COMPETENŢE GENERALE 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor, în diferite 

situaţii de comunicare. 

3.  Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

1.1  Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte. 

1.2  Înţelegerea termenilor de specialitate proprii specializării urmate de elevi şi folosirea adecvată a 

terminologiei de specialitate în situaţii de comunicare diverse.                 

1.4  Redactarea unor texte diverse.                                                                                     

1.5  Utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare. 

        

   COMPETENŢE DERIVATE 

          La  sfârşitul  orei, elevii  vor  fi  capabili: 

C1. să definească noţiunea de neologism; 

C2. să dea exemple de neologisme din diferite domenii (sport, informatică, tehnică etc.); 

C3. să stabilească cele două categorii de neologisme; 

C4. să scrie şi să pronunţe corect neologismele ortografiate etimologic des întâlnite în limbajul 

cotidian; 

C5. să pronunţe corect cuvinte în care literei ,,x” îi corespunde în plan fonetic sunetele gz; 

C6. să precizeze sensul unor neologisme împrumutate din limba engleză utilizate frecvent în mass-

media; 

C7. să alcătuiască enunţuri corecte cu neologisme. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, spargerea gheţii, învăţarea prin descoperire, explicaţia, 

exerciţiul, învăţarea activă, exemplificarea, problematizarea; 

b) Forme de organizare: activitatea frontală, alternativ cu activitatea independentă individuală, 

activitatea pe grupe (cu sarcini diferenţiate în funcţie de tipul de inteligenţă de care dispune elevul);                                          

c) Mijloace de învățământ: - fişe de lucru, texte lingvistice, flip-chart, caietele elevilor, markere, test 

de evaluare;                                        
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d) Resurse: - capacităţile de învăţare şi cunoştinţele anterioare ale elevilor despre neologisme şi despre 

termeni din limba engleză;  

e) Bibliografie: -  Limba şi literatura română (auxiliar pentru manualele alternative), Ileana Cojocaru 

şi Elena Butnaru, Ed. Taida, Iaşi 2005;   

    -  Culegere de exerciţii lexicale, Iuliana Spinean, Editura Alba Print, Petreşti; 

                            -  Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Constantin Parfene, 

Editura Polirom, Iaşi, 1999 

                -  Adrian Săvoiu, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a SAM, 

Grupul Editorial Art, Bucureşti, 2005;  

                           -  Mihaela Marin, Dicţionar de neologisme, Ed. All, Bucureşti, 2005. 

                            

SCENARIU DIDACTIC 

1. Moment organizatoric (1 min.) 

➢ Organizarea clasei şi asigurarea climatului necesar bunei desfăşurări a lecţiei. 

2. Captarea atenţiei (7 min.) 

➢ Se va pleca de la rezolvarea unui rebus; pe axa A-B, se va obţine un cuvânt, care va conduce la titlul 

lecţiei. 

➢ Elevii vor trebui să răspundă la următoarele cerinţe: 

1. Rugăciunea Tatăl nostru: „………. noastră cea de toate zilele” 

2. Forma de plural a cuvântului literă 

3. Deliciu canin 

4. Despărţirea cuvintelor se face în .......... 

5. Sunetele sunt împărţite în .......... şi consoane 

6. Un fel de pian 

7. Grupul de două vocale rostite într-o singură silabă  

8. Opusul cuvântului dificil 

9. Scrie cuvântul basm invers 

10. Antonimul cuvântului duşman    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

                          A 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

          

        

 3.    

4.       

     5.        

6.      

     7. 

     8. 

 

       

     

9.      

       

  B 
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➢ Elevii răspund cerințelor, rezolvă rebusul, obținând pe axa A-B cuvântul: NEOLOGISME.  

3.  Anunţarea subiectului lecţiei şi a competenţelor vizate (1 min.) 

➢ Pe axa A-B, în urma rezolvării rebusului, elevii au obţinut cuvântul: NEOLOGISME. Drept urmare, 

vor trece la lecţia care poartă acest nume. 

➢ Profesorul anunţă titlul lecţiei şi îl scrie pe tablă, iar elevii în caiete. Sunt anunţate şi competenţele 

lecţiei (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

4.  Prezentarea sarcinilor de lucru (5 min.) 

➢ Scrierea pe tablă a unui exerciţiu; elevilor li se cere să caute în dicţionare sensul cuvintelor date; se va 

sublinia varianta corectă şi apoi li se va cere să alcătuiască propoziţii cu acestea (Anexa nr. 1). 

➢ Rezolvarea, de către profesor, a primelor două exemple, drept model, pentru o mai bună înţelegere a 

sarcinii de lucru. 

➢ Exerciții din fișa de lucru și fișa de evaluare formativă.                                                                                                                                                             

5. Dirijarea activităţii cu caracter practic-aplicativ (25 min.) 

➢ Pornind de la exercițiul rezolvat anterior, elevii sunt solicitaţi să precizeze prin cuvinte proprii ce 

înţeleg prin cuvântul „neologism”, apoi profesorul scrie pe tablă definiţia neologismelor şi cele două 

mari categorii de neologisme (neologisme reproduse fonetic şi neologisme ortografiate etimologic).  

➢ Se formează 2 grupe de elevi (A, B). 

➢ Elevii primesc fişele de lucru, fiind îndrumaţi să rezolve exerciţiile conform cerinţelor date. Apoi li se 

solicită să rezolve prin activitate de grup exerciţiile 1, 2 şi 3 de pe fişa de lucru (elevii vor avea de unit 

anumite neologisme cu definiţia corespunzătoare acestora, de ortografiat anumite neologisme, de dat 

cât mai multe exemple de neologisme din diferite domenii de activitate) (Anexa nr. 2). 

➢ Elevii rezolvă sarcinile de lucru primite. 

➢ Câte un reprezentant al fiecărei grupe prezintă rezolvarea unei cerinţe repartizate, astfel încât cealaltă 

grupă rezolvă cerinţe cu subiecte variate, fiecare elev având posibilitatea să răspundă. Elevii sunt 

solicitaţi să formuleze enunţuri cu termenii neologici de pe fişă, să dea exemple de alţi termeni 

neologici, să scrie la tablă forma corectă a cuvintelor transcrise fonetic şi exemplele date la exerciţiul 

3. 

➢ Prin activitate frontală, la exerciţiul nr. 4 din fişa de lucru (Anexa nr. 2), se stabileşte modul de 

pronunţare a unor cuvinte în a căror scriere apare litera “x” şi se stabileşte modul de ortografiere a 

neologismelor articulate cu articol hotărât sau declinate la plural. 

6.  Asigurarea feedback-ului (5 min.)  

➢ Are loc pe parcursul învăţării, întărirea făcându-se treptat, prin aprecieri verbale pe parcursul lecţiei, 

vizând participarea elevilor, calitatea exemplelor şi a argumentaţiei, claritatea şi corectitudinea 

exprimării. Se realizează exerciţiile 1 şi 3 de la pagina 84 din manual, ca activitate frontală. 

7.  Evaluarea formativă (5 min.)  

➢ Se dă, ca activitate individuală, un test de evaluare a cunoştinţelor (Anexa nr. 3). 

➢ Elevii vor rezolva exerciţiile în caiete. Apoi, se verifică oral rezolvarea exercițiilor. 

8.  Încheierea lecţiei (1 min.) 

➢ Se fac aprecieri, prin notare sau verbal, asupra modului în care s-au implicat elevii la lecţie. 

 

ANEXA NR. 1 

EXERCIŢIU 
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Subliniază explicația corectă a sensului neologismelor şi formulează câte un enunţ cu fiecare 

neologism.  

                               „teama de aer” 

a) aerofobie     „dorința de a se plimba în aer liber” 

                                „fastuos, bogat” 

b) fastidios     „plicticos, anost” 

                               „total, sumă” 

c) summum    „gradul cel mai înalt, punctul maxim” 

 

                                „diminuare a presiunii aerului” 

d) disensiune   „neînţelegere” 

                            „maximă, sentință” 

e) adagiu     „parte dintr-o compoziţie muzicală” 

                           „referitor la proprietatea asupra pământului” 

f) funciar    „neînţelegere” 

                           „dezvoltare exagerată a capului și a membrelor” 

g) acribie    „exactitate, rigurozitate în studiu” 

 

ANEXA NR. 2 

Fişă de lucru 

Neologismele 

sunt…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……... 

 

Unele neologisme:       se scriu aşa cum se pronunţă. ex.: meci, miting 

                                      se scriu  ca în limba din care provin. ex.: aftershave, airbag 

  

1. Uneşte fiecare neologism cu definiţia corespunzătoare şi gândeşte-te cum se pronunţă acesta: 

 

GRUPA A:  BODYGUARD                               “echipă sportivă“ 

                      MARKETING                                “studiul cererii consumatorului“ 

                      TEAM                                             “gardă personală“ 

 

   TALK-SHOW                                 “conducător, impresar“ 

                      MANAGER                                    “emisiune radio / tv ce constă într-o discuţie în 

direct“ 

                      BABYSITTER                                “persoană care îngrijeşte copii“ 

     

GRUPA B:   FAIRPLAY                                      “carte de credit“ 

                      CARD                                               “numerar“ 

                      CASH                                               “respectare a regulilor în sport“ 
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          LIVE                                                “ţintă, scop“ 

                      TARGET                                          “procentaj ce indică numărul de telespectatori“ 

                      RATING                                          “în direct“ 

 

2. Ortografiază următoarele neologisme scrise aici aşa cum se pronunţă: 

GRUPA A:   biznis =…………………..............................      

    şou =……………………………………...... 

   sprei =……………………….......................      

   dizain =…………………………………..... 

GRUPA B:   hobi =……………………………………....      

    gip =……………………………………….. 

    hepiend =…………………………………..     

    fastfud =…………………………………… 

3. Dă exemplu de 5 neologisme din domeniul informaticii: 

.…………………………………………………………….. 

               4.    Subliniază cuvintele în care litera x se  citeşte  gz :    

                      exemplu              exact                 examen                  exagerare                a exclama 

                                   a exersa           explicaţie                exces                      a executa     

 

               REŢINE !  Se scriu cu cratimă neologismele articulate sau folosite la plural care 

prezintă deosebire între scriere şi pronunţare în limba română.  

                Ex.       show-ul ,  show-uri , aftershave-ul, bleu-ul, cash-ul  

              

ANEXA NR. 3 

SCRIEREA ŞI PRONUNŢAREA NEOLOGISMELOR 

TEST DE EVALUARE 

 

       

I. Citeşte cu atenţie şi încercuieşte varianta corectă: 

          1. Neologismele sunt:     a)   cuvinte cu forme diferite şi acelaşi sens; 

                                                   b)   cuvinte apărute relativ recent în limbă; 

                                                   c)   cuvinte folosite într-o anumită regiune a ţării. 

          2. Cuvântul pronunţat      -  hepiend    se scrie:  a)   happy-end; 

                                                                                           b)   hapyend; 

                                                                                           c)   happiend. 

                                                       -  hobi     se scrie:     a)  hoby; 

                                                                                         b)  hobby; 

                                                                                         c)   hooby. 

           3. Sunt neologisme în seria:     a) harbuz, ogheal, hulub; 

                                                               b) opaiţ, vornic, caleaşcă; 

                                                               c) marketing, computer, site. 

 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1010 
 

II.  Uneşte fiecare neologism cu definiţia corespunzătoare: 

    LIVE                                                    ,,discuţie în direct într-o emisiune radio/tv” 

    TALK-SHOW                                     ,,gardă personală,escortă” 

    CARD                                                   ,,în direct” 

    BODYGUARD 

       

III.  Completează enunţurile date cu neologismele potrivite din lista dată: 

    El lucrează la o sală de …………………………….. ca instructor.               FAST - FOOD 

                                                                                                                                 PROMPTER 

    Crainicul citeşte ştirile de pe …………………………                                   FITNESS 
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PROIECT  DE ACTIVITATE: 

,,PRIMĂVARA  MULT  IUBITĂ, 

FII  LA  NOI  BINEVENITĂ!” 

Grupa combinată ,,Albinuțele” 

Prof. Iftimie Iulia-Andreea 

Liceul Tehnologic ,,Al. Vlahuță" Podu Turcului 

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic ,,Alexandru Vlahuță”, Podu Turcului 

PROPUNATOR: Iftimie Iulia-Andreea 

GRUPA: combinată ,,Albinuțele” 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?” 

SUBTEMA: ,,Tablou de primăvară” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII : 

◊ ADP 

• Intalnirea de dimineață: ,,Primavară, te iubim!” 

• Rutine: primirea copiilor, servitul mesei, igiena copiilor, programul de odihnă, plecarea 

copiilor. 

• Tranzitii: “1,2,1,2, câte unu-n pas vioi,/Brațele le ridicăm,/Ca albinele zburăm/Și la baie noi 

plecăm!”; “Ca albinele zburăm,/Spre centre ne-îndreptăm,/Pe zână să o bucurăm!”; “După 

insignele purtate,/Ghicim jocurile toate./La masuțe ne-mpărțim/Și la lucru noi pornim!”; 

“Albinuțele în zbor, Au pornit-o la plimbare,/ 1, 2, 1, 2, dau din aripioare./Unele merg la stânga, 

altele merg la dreapta,/Către scăunele, să înceapă treaba!”; “1,2,1,2, căte unu-n pas vioi,/Brațele 

le ridicăm,/Ca albinele zburăm,/La masuțe ne-așezăm,/Primăvara o desenam!”; “Noi suntem 

albinuțe,/Micuțe și draguțe,/Primăvara o iubim /Și acum la joc pornim!” 

 

◊ ADE: 

• DLC – Educarea limbajului: ,,Primăvara” de Vasile Alecsandri - memorizare 

• DEC – Activitate artistico-plastică: ,,Tablou de primavară” - desen 

 

◊ ALA1: 

• Stiinta: ,,În gradina Zânei Primavara” – fișă de lucru cu sarcini matematice 

• Constructii: ,,Castelul Zânei Primavara” – joc de constructie 

• Arta: ,,Crenguța inflorită” – mototolire și lipire 

◊ ALA2: 

• ,,A zburat o albinuță” – joc muzical 

• ,,Albinele vin la flori” -joc distractiv 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

◊ Informativ: 

- Îmbogățirea și activizarea vocabularului prin utilizarea unor cuvinte și expresii noi; 
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- Consolidarea cunoștințelor despre anotimpul primăvara și aspectele ei caracteristice. 

◊Formativ: 

- Formarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător; 

- Dezvoltarea unei exprimări orale corecte fonetic, lexical și gramatical; 

- Dezvoltarea memoriei logice; 

- Stimularea expresivității și a creativității prin desen; 

- Stimularea și educarea interesului, a dragostei copiilor pentru artă. 

◊Educativ: 

- Educarea abilității de a intra in relatie cu ceilalți, de a comunica și de a participa in spirit de 

fair-play la acțiuni realizate individual sau in grup; 

- Cultivarea interesului pentru poezie, a sensibilității pentru artă, a înțelegerii și aprecierii 

frumosului in artă (desen); 

- Educarea atenției, a perspicacității, a spiritului de observație și a promptitudinii în gândire; 

 

RESURSE PROCEDURALE (metode și procedee): conversația, explicația,  exercițiul, jocul, 

instructajul verbal, expunerea, observația, munca în echipă, demonstrația, surpriza, metoda 

ciorchinelui, recitarea model, analiza produselor activității, turul galeriei. 

 

EVALUARE: continuă, prin observarea comportamentului, chestionare orală, analiza și corectarea 

răspunsurilor, prin aprecieri stimulative, joc, analiza produselor activității. 

BIBLIOGRAFIE: 

- M.E.C.T. –,,Curriculum pentru învățământul preșcolar”, București, 2019 

- Culea, Laurenția și colectivul –,,Activitatea integrată în grădiniță”, Editura DPH, București, 

2008 

- F.Mitu, S. Antonovici –,,Metodica activităților de educarea limbajului în învățământul 

preșcolar”, Editura Humanitas, 2005 

- Laurenția Culcea –,,Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie – o provocare?”, 

Editura Diana, Bucuresti, 2008 

- www.didactic.ro 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 1.Întalnirea de dimineață (ADP) 

       Copiii sunt asezați în semicerc, pe scăunele, pentru a putea stabili un contact vizual cu toți membrii 

grupei. Fiecare poartă în piept, încă de la sosirea lor la grădiniță, căte un ecuson reprezentănd o floricică 

viu colorată. Pentru a reprezenta un model de comportament, educatoarea zâmbește, transmite căldură 

și incurajare prin toate formele de comunicare – verbală și nonverbală. 

a) Salutul este introdus de educatoare prin versurile: 

,,Dimineața a sosit, 

Toate albinele au venit, 

http://www.didactic.ro/


 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1013 
 

În semicerc să ne-așezăm 

Cu toți să ne salutăm!” 

“Bună dimineața, albinuțelor!” 

       Copiii răspund: 

“Bună dimineața, doamna educatoare!” 

     Apoi, salutul de dimineață se realizează prin tehnica comunicării rotative, pornind de la educatoare 

și fiind continuat de toți copiii grupei, fiecare salutandu-și colegul din partea dreaptă: ,,Bună dimineața, 

albinuță David!” etc. În timpul salutului se folosește un ton prietenos și fiecare salut trebuie să 

primească un răspuns. 

b) Prezența se va realiza cu ajutorul Panoului Întâlnirii de Dimineață, stabilindu-se numărul 

copiilor prezenți, al fetițelor, al băiețeilor și numărul copiilor absenți. 

c) Împărtășirea cu ceilalți 

     Educatoarea inițiază o discuție referitoare la anotimpul primăvara și trezirea naturii la viață, copiii 

fiind invitați să-și exprime sentimentele de fericire, bucurie față de primăvară. Îsi vor reaminti care 

este tema săptămânii (,,Tablou de primăvară”) și vor enumera caracteristicile acestui anotimp. 

d) Calendarul naturii 

     Se poartă o discuție despre condițiile meteorologice și se stabilește: ziua săptămânii, luna, anul, ce 

zi a fost ieri, ce zi va fi mâine, lunile de primăvară etc. Copiii care răspund completează cu imaginile 

corespunzătoare Calendarul Naturii. 

e) Activitatea de grup se va realiza prin jocul ,,Ghici, ghicitoarea mea!” 

f) Noutatea zilei 

     Educatoarea va dezvălui ce se află ascuns sub o pânză: o păpușă – Zâna Primăvara însăși, care 

anunță că a auzit că ,,albinuțele” de la grupă o iubesc foarte mult și a hotărât ca această zi să o petreacă 

împreună cu aceștia. Copiii îi urează bun venit primăverii interpretănd cântecelul ,,Vine, vine 

primăvara!”. 

g) Mesajul zilei 

     Se  hotărăște ca în această zi, prin toate activitățile desfașurate, copiii din Grupa  ,,albinuțelor” să 

demonstreze Zânei Primăvara cât de mult iubesc ei acest anotimp. 

h) Tranziția: 

    ,,Ca albinuțele zburăm 

     Spre centre ne-ndreptăm 

     Pe zână să o bucurăm!” 

   2.Activitățile liber-alese (ALA 1) 

      Li se prezintă copiilor sectoarele de lucru și se explică ce are de facut fiecare grup: 

- ȘTIINȚĂ: ,,În grădina Zânei Primăvara” – fișă de lucru cu sarcini matematice 

- CONSTRUCȚII: ,,Castelul Zânei Primăvara” – joc de construcție 

- ARTA: ,,Crenguța înflorită” – mototolire și lipire 

Copiii vor trebui să identifice cărui centru de interes ,,aparțin”, conform culorii ecusonului purtat: 

                 ,,După insignele purtate, 

                                                          Ghicim jocurile toate. 

                                                          La măsuțe ne-mpărțim 

                                                          Și la lucru noi pornim!” (Tranziție) 
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       La expirarea timpului, propun copiilor să trecem pe la fiecare sector pentru a cunoaște rezultatele 

activității fiecărui grup și incurajez copiii să-și prezinte produsele activității, fac aprecieri asupra 

modului de participare și comportare la activități. 

     3.Tranziția (ADP) de la Activitățile liber-alese la Activitățile pe domenii experiențiale se va realiza 

printr-un joculeț euritmic: 

,,Albinuțele în zbor au pornit-o la plimbare, 

1, 2, 1, 2, dau din aripioare. 

Unii merg la stânga, alții merg la dreapta, 

Către scăunele, să înceapă treaba!” 

4. Activitățile pe domenii experiențiale (ADE) 

       Educatoarea propune copiilor să-i mulțumească primăverii pentru toate frumusețile și bucuriile pe 

care le aduce, prin învățarea unei poezii (,,Primăvara” de V. Alecsandri) și prin realizarea unui frumos 

tablou de primăvară. Trecerea dintre cele două activități se va realiza prin Tranziția: 

                                             ,,1,2,1,2, câte unu-n pas vioi, 

                                               Brațele le ridicăm, 

                                               Ca albinele zburăm, 

                                               La masuțe ne-așezăm, 

                                    Primăvara o desenăm!” 

        Primăvara le mulțumește copiilor pentru tot ce au invățat și realizat astăzi și le propune să se 

distreze în continuare împreună prin desfășurarea unui joculeț muzical. 

    5.Tranziția către jocurile distractive se va realiza pe versurile: 

,,Noi suntem albinuțe, 

 Micuțe și drăguțe, 

 Primăvara o iubim  

 Și acum la joc pornim!” 

 

    6.Activitățile liber-alese (ALA 2) 

       Se va desfașura jocul muzical ,,A zburat o albinuță” 

,,Albinele vin la flori”. 

 

       Se vor face aprecieri verbale privind participarea și comportamentul copiilor pe parcursul întregii 

zile, copiii vor fi recompensați de către Zâna Primăvara și iși vor lua ,,La revedere” prin interpretarea 

cântecelului ,,Vine, vine primăvara!”. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Barbu  Corina, Barbu Marius-Ionuț 

Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret”, Buzău 

 

 

Disciplina: ”Istorie orală: Istorie trăită - Istorie povestită” 

Unitatea :  Regimuri totalitare şi experienţe traumatice personale în secolul al XX-lea  - tema 

Holocaustul în povestiri ale supravieţuitorilor 

Tipul lecției: predare-consolidare - evaluare 

Competențe specifice 

1.1 – folosirea limbajului adecvat în comunicarea orală și scrisă 

1.2 - formularea în scris/oral a unor opinii referitoare la o temă de istorie orală 

2.1 – Extragerea informațiilor esențiale dintr-un mesaj 

2.2 – Identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înțelegerea prezentului 

2.3 – Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context istoric 

3.2 – Realizarea unor conexiuni între istoria națională și istoria locală 

 

Scopul lecţiei:   

a) componenta informativă: sistematizarea și consolidarea unor cunoștințe/informații cu privire la 

experiențele trăite de oameni în timpul Holocaustului; 

b)componenta formativă: dezvoltarea gândirii, stimularea proceselor de observare, clasificare,  

comparare și analiză a informațiilor oferite de sursele istorice; 

c)componenta educativă: educarea în spiritul toleranței și al implicării responasabile în rezolvarea unor 

probleme ale comunității; dezvoltarea unei atitudini adecvate față de experiențele negative trăite de 

oameni în timpul Holocaustului; 

Obiective operaționale: 

  O1: să identifice cauzele diverse care au determinat Holocaustul, pe baza cunoștințelor anterioare dar 

și informațiilor noi. 

O3: să  analizeze textele prezentate identificând asemănări în mărturisirile supraviețuitorilor. 

O4: să examineze consecințele directe și indirecte ale Holocaustului, pe baza surselor prezentate. 

O5: să  interpreteze un rol specific, abordând o problemă din mai multe perspective. 

 

 

Mijloace de învăţământ: 

a) Forme de activitate: frontală, individuală; 

        b) Metode şi procedee: explicația, conversatia euristica, problematizarea, lucrul cu harta, 

dezbaterea, FRISCO, chestionar de autoevaluare 

c)   Material didactic: harta, fișe de evaluare, fișe de  lucru,  
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Bibliografie: 

• Adăscăliței, Felicia și alții, Elemente de didactică a istoriei,  Editura Nomina, București, 2010. 

• Felezeu, Călin, Didactica Istoriei, Presa clujeană, Cluj, 2004 

• Petrescu, Florin, Istoria evreilor – Holocaustulul, manual pentru liceu, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 2007. 

• Asociația evreilor din România Victime ale Holocaustului,  Holocaust: tinerii întreabă, 

supraviețuitorii răspund, București, 2007. 

 

Etapele lecţiei Obiec

tive 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor în 

clasă/ on-line 

Metode şi 

strategii; 

resurse 

1.Moment 

organizatoric 

1minut 

   - - se pregătesc materialele 

necesare lecţiei; 

-  - conversaţia; 

 O1, 

O2 

 -  se fac diferite observaţii 

privind modul în care s-a 

efectuat procesul de învăţare 

 

-răspund/ 

adresează 

întrebări  

- evaluare 

inițială orală  

EVOCARE 

2)Anunțarea  

temei și a 

motivației 

derulării 

activității 

2 minute 

 -se precizează titlul lecției –

Holocaustul în povești ale 

supraviețuitorilor, câteva 

din obiectivele urmărite. 

- se apelează la informații 

dobândite în lecțiile 

anterioare; 

- ascultă cu 

atenţie. 

-răspund la 

întrebări; 

- povestirea;  

- explicaţia; 
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REALIZARE

A 

SENSULUI 

4)Dirijarea 

învățării–  

35 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

a) Supraviețuitorii 

Holocaustului   

- se distribuie/prezintă 

suportul de curs, se 

localizează pe hartă lagărele 

de concentrare și exterminare  

și se reactualizează 

informațiile despre 

Holocaust; 

-se prezintă diferite surse/ 

imagini sugestive; 

 -Se  comentează lucru; 

-  

 

 

 

 

 

 

b) Metoda FRISCO 

 - 1. Etapa punerii 

problemei: Ce amprentă a 

lăsat Holocaustul în memoria 

colectivă? 

-2. Etapa organizări 

colective -se stabilesc 

rolurile: acuzator, apărător, 

pesimist, optimist și cine le 

joacă. 

-3. Etapa dezbaterii 

colective - fiecare echipă 

interpretează rolul ales și-și 

susține punctul de vedere 

 

 

c)Concluzii  

sinteza se realizează printr-

un Cvintet 

-primul vers este format din 

cuvâtul tematic( un 

substantiv); ƒ  

 

-citesc 

materialul; 

-

sistematizează 

noile 

informații și 

își 

restructurează 

activ schema 

congnitivă 

preexistentă 

pentru a 

include în ea 

noi concepe; 

-completează 

fișa de lucru; 

 

- dacă este 

necesar, 

solicită 

lămuriri 

 

 

 

 

 

 

- marchează 

informațiile 

importante; 

-răspund la 

sarcinile de 

lucru; 

 

 

- 

 

 

 

-Explicaţia 

-Povestirea 

-Conversaţia 

-Activitate 

frontală; 

 

Problematiza

rea; 

Conversația 

euristică; 

 

-fișe de lucru 

cu diferite 

texte;  

-se evaluează 

capacitatea 

de a 

argumenta și 

de a-și 

susține 

opiniile 

 

 

 

 

 

-fișe de 

lucru; 

activitate 

individuală; 
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 -al doilea vers este format 

din două cuvinte (adjective 

care să arate însuşirile 

cuvântului tematic ); ƒ  

 -al treilea vers este format 

din trei cuvinte(verbe la geru 

ziu care să exprime acţiuni 

ale cuvântu lui tematic);  

ƒ  -al patrulea vers este 

format din patru cuvinte ce 

formea ză o propoziţie prin 

care se afirmă ceva esenţial 

despre cuvântul tematic ); ƒ  

-al cincilea vers este format 

dintr-un singur cuvânt, care 

sintetizează tema/ideea. 

 

 

4) Fixarea 

cunoștințelor 

5minute 

O6 Cvintetul - răspund la 

solicitare toți 

elevii (din 

clasă și on 

line) 

Feed-back. 

  

5) Aprecieri 

globale și 

individuale 

2 minut 

  -formulează aprecieri 

generale asupra lecției; 

- 

-notează tema. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1019 
 

Conținutul științific/ Suportul de activitate 

 

I.Antisemitismul se referă la ostilitatea/aversiune/ura față de evrei. A devenit politică de stat 

în statul nazist începând cu anul  1935, prin Legile rasiale de la Nurenberg. Acestea defineau 

calitatea de cetățean german, evreilor fiindu-le retrasă cetățenia germană. Se interzicea practicarea 

unor profesii, ca medic sau avocat, erau obligați să poarte pe haine semnul distinctiv, Steaua lui 

David(stea galbenă, în șase colțuri), erau interzise căsătoriile mixte. De asemenea, evreii au fost 

evacuați din propriile locuințe și forțați să se mute în locații special construite , in afara orașelor,în 

ghetouri. 

 În anul 1938, a avut loc „Noaptea de cristal”, prin care s-au vandalizat pe scară largă 

locuințele, magazinele evreiești. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, începând cu 

ianuarie 1942,  Adolf Hitler și acoliții săi au pus in aplicare „soluția finală„: exterminarea 

programată a întregii populații evreiești în lagăre de concentrare și  exterminare în masă. Asfel, a 

început Holocaustul/ Șoah ul, prin care în lagărele de la Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Belzec, 

Treblinka, Sobibor au fost uciși prin gazare cu acid cianhidric și experimente inumane aprox.  6 

milioane de evrei.  

 

 II. Mărturii 

 

Elie Wiesel – ”Am decis să îmi dedic viaţa spunându-mi povestea întrucât simt că, deoarece 

am supravieţuit, datorez ceva celor morţi. Iar oricine care nu-şi aminteşte, îi trădează din nou." 

 

Liviu Beriș  -supraviețuitor Transnistria”Sunt și eu unul din cei asupra cărora, ca supraviețuitor 

apasă o dublă povară: să menținem vie memoria victimelor nevinovate – aruncate pe margini de 

drumuri, în gropi comune, arse de vii în depozite incendiate, ajungând să aibă morminte doar în văzduh 

- și să arătăm tinerilor faptele, așa cum au fost ele, astfel încât generațiile de azi și cele ce urmează să 

prevină de tragedii de felul celor prin care a trecut generația noastră” 

 

  Liebe Havas Burihovici – supraviețuitoare a deportărilor din Transnistria ”Morții nu au glas, 

nu strigă despre cum a fost adus de ”oameni” iadul pe pământ. Dar supraviețuitorii au această datorie. 

Mai ales acum, când numărul negaționiștilor Holocaustului crește, când ei devin tot mai agresivi, 

încercând, prin negare, să ucidă victimile pentru a doua oară. 

 

 Oliver Lustig  - supraviețuitor Birkenau-Auschiwitz  

”În lagărele de concentrare, SS-iștii au adunat, au provocat toate suferințele care l-au încercat pe om 

de-a lungul timpurilor și le-a prăvălit peste deținuți, zdrobindu-le trupurile, strivindu-le sufletele. Fiiind 

amplificate la maximum, nu puteau fi ierarhizate. Toate erau insuportabile. Și totuși, una dintre ele s-

a detașat. Numele ei, Hunger, foame.” 

 

 Iancu Țucărman – supraviețuitor al ”Trenului morții”  

”La orele 14, după 9 ore de chin, care mi s-au părut o veșnicie, trenul s-a oprit în gara Podul Iloaiei. 

Ușile vagoanelor ... s-au deschis. Din vagonul meu am coborât doar 8 supraviețuitori, restul de 129 au 

trecut în neființă sufocați și deshidratați.”  
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 Irena Vesaite – ”Singurul motiv al Stefaniei Ladigiene de a mă accepta a fost în totalitate cel 

umanitar, dragostea pentru ceilalți. Era o catolică foarte credincioasă și a devenit a doua mea mamă. 

În acei ani ai ocupației și în cei de după război, a împărțit cu mine și ultima bucățică de pâine. Nu avea 

un apartament separat, iar sediul SS se afla în aceeași clădire. Dacă ar fi fost prinsă, Stefanija Ladigiene 

ar fi fost ucisă cu copiii ei în Paneriai. Cu toate acestea, acțiunile sale – eroice aș putea spune – veneau 

atât de natural, de parcă nu at fi existat o altă cale. Acest lucru mi-a oferit un ciudat sentiment de 

siguranță în acea perioadă”. 

 ”Din păcate, pentru a omorî mii de oameni este nevoie doar de câțiva oameni cu mitraliere, iar 

aceștia nu riscă nimic în afară de sufletul lor. Pentru a salva un singur om a fost nevoie de devotament 

și curaj fără limite din partea multor oameni, iar aceștia nu și-au riscat doar propria viață, ci doar pe 

cea a copiilor lor. 

III. Agnes Grunwald-Spier s-a născut în Budapesta pe 14 iulie 1944, fiind fiica Lonei și a lui 

Philipp Grunwald. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Agnes si mama ei au fost salvate de 

la deportare de un ofițer necunoscut. În noiembrie 1944, acestea au fost trimise in ghetoul din 

Budapesta, de unde au fost eliberate pe 18 ianuarie 1945. Familia a plecat in Anglia in mai 1947. Tatal 

ei, care a fost arestat de fascistii maghiari si trimis la munca silnica, s-a sinucis in iunie 1955. 

A studiat politica si istorie la Universitatea Oxford Brookes in perioada 1963-1966; si-a luat diploma 

de master in Studii despre Holocaust la Universitatea din Sheffield (1996-1998). Au urmat apoi 

cercetarile legate de salvatorii din perioada Holocaustului (1999-2009) si publicarea cartii ”Ceilalti 

Schindleri” in 2010. Lucrarea a fost tradusa in daneza si portugheza braziliana. 

In aceasta carte Agnes Grunwald-Spiel face referire la acele omisiuni importante si inevitabile in 

recunoasterea faptelor celor "Drepti intre popoare". Au fost sute, poate chiar mii de tentative de salvare 

care au esuat, de cele mai multe ori din cauza tradarilor din partea vecinilor sau a colaboratorilor locali, 

despre care nu a ramas nicio marturie: indivizi sau chiar familii intregi au fost ucise pentru ca au fost 

prinse salvand evrei. De cele mai multe ori, atunci cand erau descoperiti, cei care incercau sa salveze 

si cei pe care incercau sa ii salveze erau ucisi de fortele brutale de ocupatie, pentru care incercarea de 

a salva un evreu era o crima care se pedepsea cu moartea. Documentele scrise despre Polonia sub 

ocupatie germana arata cat de raspandite erau aceste represalii prin crima. 

  

Cartea aceasta insa nu este in niciun caz una negativă. Povestile ei sunt unele care ne inspira. Exista 

multa suferinta in aceste pagini, dar exista de asemenea si multa noblete. Agnes Grunwald-Spier a 

scris o carte care ne poate oferi o raza de speranta pentru omenire; un manual modern pentru un cod 

de conduita care contrasteaza si poate compensa impulsurile egoiste, negative si distructive ce exista 

si in ziua de azi in mult prea multe zone ale globului. 
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Fișa de lucru 

 

 Sursa A ” - De ce este vital să nu uităm? 

A-ți reaminti, înseamnă să rememorezi un eveniment în mod onest și fără deformări. Oricine a deschis 

ochiii și urechile și a căutat să se informeze, nu poate ignora pe cei care i-au deportat pe evrei. Când 

inexprimabilul adevăr al Holocaustului a explodat într-o zi, noi eram prea mulți ca să pretindem că nu 

am știut nimic, că nu am bănuit nimic.  O nouă generație a crescut pentru a-și asuma responsabilitățile 

politice. Tinerii noștri nu sunt responsabili de ceea ce s-a petrecut acum 40 de ani, dar ei sunt 

responsabili de consecințele istorice ale acestor acte. Noi trebuie să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă de 

ce este vital să nu uite. În acest 8 mai, înfruntăm adevărul în cel mai crud mod posibil.  

(Discursul președintelui Republicii Federale Germane, Richard von Weizsacker cu ocazia 

comemorării zilei de 8 mai în 1985) 

 

 Sursa B  - ” Auschwitz nu poate deveni o amenințare de rutină” 

Nimeni nu ignoră pata pusă pe istoria noastră, acest oprobiu veșnic. Nu trece însă o zi fără să ni se facă 

acest reproș. Eu nu m-am gândit niciodată că va fi posibil ca cei vinovați să părăsească banca 

acuzațiilor. Nimeni din cei care au discernământ nu poate tăgădui nu poate tăgădui ororile de la 

Auschwitz. Dar, când în fiecare zi în media, mi se reproșează acest trecut, simt că ceva în mine se 

revoltă împotriva acestei scene permanente a rușinii noastre. În loc să fiu recunoscător pentru această 

punere în scenă, eu îmi întorc privirea. Auschwitz nu poate deveni o amenințare de rutină, un mijloc 

de întimidare ce poate fi folosit în orice moment, o morală reîntoarsă a catrastrofei, sau chiar un 

exercițiu obligatoriu.  

(Martin Walser, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12 octombrie 1998) 

 

 

Cerințe: 

1. Identificați  autorii celor două surse și precizați naționalitatea lor. 

2. Precizați o asemănare și o deosebire între cele 2 discursuri. 

3. Formulați o opinie în legătura cu atitudinea lui Martin Walser, pe care să o susțineți cu 2 

informații din text. 
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PROIECT DIDACTIC  

Prof. Sava Carmen Vasilica 

Școala Gimnazială „Teodor Balan” Gura Humorului 

 

CLASA a III-a 

DISCIPLINA:  AVAP 

SUBIECTUL: Brăduţ pentru toţi copiii   

TIP DE LECTIE: de formare de priceperi şi deprinderi 

SCOP: realizarea unui tablou de Crăciun (lucrare colectivă) care să evidenţieze înţelegerea 

faptului că toţi copiii îşi doresc şi au dreptul să fie acceptați și fericiţi, inclusiv cei mai puțin 

norocoși din categoria situațiilor de risc; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

- să ruleze fâşii de hârtie colorată pe un băţ conform tehnicii quiling, asamblând apoi 

rulourile pentru a obţine un chip de copil;  

- să reunească lucrările individuale într-o lucrare colectivă; 

- să formuleze un mesaj reprezentând o dorinţă de Crăciun, atât pentru sine cât şi pentru alţi 

copii ; 

- să explice mesajul transmis de porunca „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!” din 

perspectiva diversităţii persoanelor; 

-  să analizeze situaţii – din literatură sau din viaţa reală – în care copiii sunt trataţi greşit de 

cei din jurul lor  (identificând şi explicând în ce constă greşeala de comportament) 

STRATEGII DIDACTICE:  

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, lucrul individual, lucrul î grup; 

b) mijloace: hârtie de culoare verde in trei nuanţe, fâşii de hârtie în culori diverse, şabloane 

din carton, stea roşie, bileţel autocolant, foarfece, lipici, carioci, PC, videoproiector; 

BIBLIOGRAFIE: 

  Programa Şcolară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice (AVAP), clasele aIIIa 

– a IV a, București, 2014 
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ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE 

METODE MIJLOACE 

1. Captarea 

atenţiei  

 

 

 

 

 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

însuşite anterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va realiza prin prezentarea 

unor imagini din nuvela 

„Nicuşor” de Ion Agârbiceanu 

şi din povestea „Fetiţa cu 

chibrituri” de H.C: Andersen – 

ambele scrieri fiindu-le 

cunoscute copiilor de la orele 

de lectură, cu scopul creării 

unui fond afectiv adecvat. 

 

 

Se poartă o discuţie pe tema 

comună a celor două lecturi – 

copii săraci stigmatizaţi de cei 

din jurul lor datorită mediului 

din care provin -  din care să 

reiasă mesajul comun şi anume 

că fiecare copil are dreptul de a 

fi tratat egal, de a fi fericit 

mereu, cu atât mai mult în 

perioada Crăciunului.   

Se cere exemplificarea de către 

copii a unor situaţii similare 

cunoscute de ei. (oglindind şi 

altfel de discriminare - copii 

aparţinând altor religii sau 

etnii, nu neapărat cu condiţii 

materiale precare). 

 

 

Observarea  

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

Explicaţia   

 

Imagini, PC, 

videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

recunoaşte 

personajele, 

titlurile şi 

autorii 

lecturilor 

 

Capacitatea 

de a identifica 

motivele 

nefericirii 

celor doi 

copii, cât şi 

găsirea unor 

exemple din 

mediul 

apropiat 

 

 

Capacitatea 

de a reda şi 

explica sensul 

învăţăturii 

creştine 
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3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii sunt solicitaţi să spună o 

poruncă învăţată la ora de 

religie, din care să reiasă 

modul în care ar trebui să se 

trateze oamenii între ei – 

„Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine 

însuţi!” aproapele fiind omul 

de lângă fiecare, învăţătura 

morală a acestei porunci fiind 

valabilă pentru orice om, nu 

aproapele alb, sau aproapele 

catolic, sau aproapele bogat, 

sau aproapele băiat, etc. 

Se trece discuţia înspre spiritul 

Crăciunului, despre bucuria pe 

care o simţi atunci când poţi 

face fericit pe altcineva.  

 

Propun copiilor lucrul unui 

brăduţ mai special,în 

concordanţă cu spiritul 

Crăciunului, compus din ceea 

ce va lucra fiecare, acesta fiind 

un simbol al clasei, oglindit în 

comportamentul fiecărui copil, 

în perioada premergătoare 

Crăciunului.  

 

 

Se cere copiilor să descrie 

materialele pe care le au pe 

bănci: o coală A4 de culoare 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fâşie de 

hârtie, băţ 

subţire şi lung 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a denumi 

materialele de 

lucru 

 

Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj 
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5. Transferul de 

cunoştinţe  

 

 

6. Evaluarea 

lecției 

verde (în mai multe nuanţe), 

fâşii de hârtie în două culori, 

carioci, un bileţel de culoare 

roz, un şablon în formă de cerc, 

foarfece, lipici. 

 

Se explică modul de lucru:  

- vor trasa cu creionul pe 

foaia verde un cerc cu 

ajutorul conturului din 

carton; 

- vor decupa acest cerc, 

cu ajutorul foarfecului, 

iar acesta va constitui 

fondul lucrării 

- cu ajutorul fâşiilor de 

hârtie vor avea de 

realizat în manieră 

proprie un chip de 

copil, rulând hârtia pe 

băţ conform tehnicii 

quilling; au două culori 

pentru a realiza faţa, 

respectiv părul 

copiilor, feţele fiind 

albe, maro închis, maro 

deschis, galbene, 

roşiatice, asemenea 

raselor umane;  

- vor desena apoi pe 

chipul obţinut ochii, 

 

 

 

 

Lucrul 

individual 

 

 

 

 

 

Lucrul în grup 

 

 

Materiale 

specifice 

realizării 

temei 

 

Bileţele, 

carioci 

 

 

Lucrările 

realizate, 

lipici 

 

 

 

Stea roşie, 

carioci 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a realiza 

un tablou 

folosind 

tehnica 

quilling 

 

Capacitatea 

de a formula 

un mesaj pe o 

anumită temă 

Capacitatea 

de a se 

organiza 

pentru a lucra 

împreună 

 

 

Capacitatea 

de sintetizare 

a unor idei 
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nasul şi gura cu 

ajutorul cariocilor; 

- pe bileţelul autocolant 

de culoare roz vor avea 

de scris un mesaj de 

Crăciun, reprezentând 

o dorinţă pe care cred 

ei că ar avea-o copilul 

din imagine; 

- vor lipi bileţelul pe 

cealaltă parte a 

cercului, pentru a 

obține pe o parte chip, 

pe verso dorința 

personajului creat; 

Li se reaminteşte copiilor 

tehnica quilling, demonstrată 

de învăţătoare: se fixează un 

capăt al fâşiei de hârtie pe băţ, 

apoi se rulează, învârtindu-se 

băţul în mână. La final se 

scoate rotocolul obţinut de pe 

băţ, se dă cu lipici pe una din 

părţi şi se aplică pe suprafaţa 

de lucru. Se pot obţine alte 

forme prin alungirea, plierea, 

presarea ruloului scos de pe 

băţ.  

 

 

Fiecare copil va lucra 

individual, sub supravegherea 
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învăţătoarei care va ajuta acolo 

unde este nevoie.  

 

După finalizarea chipului 

copiii vor avea de scris pe 

bileţelul autocolant  un mesaj, 

o dorinţă de Crăciun pentru 

copilul al cărui chip l-au 

realizat. Bileţelul va fi lipit pe 

verso lucrării.  

 

Cer copiilor să îndoaie în 

laterale cercul de bază pe care 

au lucrat (pe marginile laturilor 

pătratului care s-ar înscrie în 

cerc)  Vor asambla cercurile 

lipindu-le marginile pe 

laterale, în sus, în forma unei 

piramide, obţinând astfel un 

brad. Pe o parte va avea 

chipurile lucrate de fiecare, iar 

pe cealaltă parte va avea 

mesajul acestora. 

Se vor citi mesajele scrise. Se 

va lipi în vârful bradului o stea 

roşie pe care va fi scrisă sinteza 

mesajelor pe care le-au scris 

copiii, un motto al clasei. 

La finalul orei se vor face 

aprecieri asupra modului de 

lucru, al relaţionării dintre 

copii şi nu în ultimul rând a 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1028 
 

lucrării colective realizate şi a 

mesajului pe care aceasta îl 

transmite. 
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Proiect  de activitate - pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă 

Gîza Mihaela 

Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani 

 

Clasa: 4 elevi cu CES, clasa aIII-a 

Domeniul: cognitiv 

Tipul activităţii: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor 

Titlul activităţii: „Ne jucăm cu silabele” 

Scopul activităţii: consolidarea capacităţii de a despărţi corect cuvintele în silabe 

Obiective operaţionale: 

 cognitive 

- să denumească imaginea sugerată de jeton; 

- să despartă corect în silabe cuvântul sugerat de imagine; 

- să precizeze din câte silabe este alcătuit cuvântul; 

- să alcătuiească propoziţii corecte din punct de vedere gramatical şi lexical folosind cuvintele 

ce denumesc obiectele ; 

- să identifice poveştile din care fac parte cuvintele despărţite în silabe 

psihomotrice 

- să mânuiască corect materialul de lucru 

afective 

- să relaţioneze pozitiv în cadrul grupului 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, jocul, munca independentă; 

Mijloace de realizare: imagini, plicuri cu jetoane , fişe de lucru, flipchart, calculator, videoproiector; 

Forme de evaluare: evaluare scrisă, evaluare orală, autoevaluarea  

Forme de organizare: individual, în perechi 

• Resurse 

Bibliografice: „Jocuri didactice pentru copii” - M.Taiban, M.Petre, A. Berescu, E.D.P. Bucureşti  

1976; www.didactic.ro; 

Temporale: 45 min. 

Umane: 4 elevi cu CES, clasa a III-a 

Desfăşurarea activităţii 

Etape Conţinutul activităţii Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

realizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se vor crea condiţii optime pentru 

buna desfăşurare a activităţii 

 

conversaţia   

2. Captarea 

atenţiei  

Se va realiza printr-un anunţ: 

“Vă anunţ cu bucurie 

 

conversaţia; 

  

http://www.didactic.ro/
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  Că azi vom face o călătorie, 

  Vom călători cu mare zor 

  În lumea minunată a silabelor, 

  Ne vom juca, ne vom distra, 

  Dar sigur, vom şi învăţa” 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Voi anunţa elevii că astăzi ne 

vom juca cu silabele.Vom 

despărţi cuvinte în silabe, vom 

alcătui propoziţii şi voi avea 

multe surprize. 

conversaţia;   

4.Dirijarea 

învăţării 

 

1.“Coşuleţul cu surprize”- 

în care se află  jetoane cu imagini 

si plicuri. 

Explicarea si demonstrarea 

jocului: Din coşuleţul cu surprize 

elevii iau câte un plic  în care se 

află o imagine. Elevii trebuie să 

denumească imaginea, să 

despartă cuvântul în silabe pe 

flipchart, să precizeze numărul de 

silabe şi să alcătuiască o 

propoziţie cu ajutorul acelui 

cuvânt.  

2. A doua surpriză  -voi chema un 

copil la “Coşuleţul cu surprize” 

unde va găsi jetoane, va alege 

unul, şi-i voi cere  să denumească 

imaginea, să despartă cuvântul în 

silabe, să identifice prima silabă. 

 Cer copiilor sa dea exemple de 

cuvinte care încep cu aceeaşi 

silabă şi să alcătuiască propoziţii 

cu ele pe fişa de lucru ( Anexa 1). 

3. Ultima surpriză va fi o 

întrecere între perechi (jocul 

silabelor- pe calculator): perechea 

fructelor şi perechea legumelor. 

Se explică regulile jocului. 

Fiecare pereche va răspunde pe 

rând, precizând numărul de silabe 

prin ridicarea unui cartonaş cu 

 

 

explicaţia, 

conversaţia; 

demonstraţia; 

jocul  

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia, 

conversaţia; 

munca 

independentă 

 

 

 

 

 

explicaţia, 

conversaţia; 

exerciţiul 

 

coşuleţ cu 

jetoane şi 

pliculeţe 

surpriză 

flipchart 

 

 

 

 

 

jetoane cu 

imagini 

fişe de lucru 

 

 

 

 

 

calculator 

videoproiector 

 

 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare scrisă 

 

 

 

 

evaluare orală 

autoevaluarea 
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Anexa 1 

Nume şi prenume elev…………………                                                      Data……………… 

Fişă de lucru 

Daţi exemplu de un cuvânt care să înceapă cu silaba identificată şi alcătuiţi în scris o propoziţie cu 

acesta 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Anexa 2 

Nume şi prenume elev………………………                         Data…………………….. 

Fişă de evaluare 

 

     1) Denumeşte ce vezi. Desparte cuvintele în silabe. 

cifra corespunzătoare numărului 

de silabe. Pentru fiecare răspuns 

corect perechea va primi câte o 

imagine cu fructe sau legume. 

 

5.Evaluare Elevii vor primi fişe de lucru 

individuale unde vor avea de 

despărţit cuvinte în silabe şi de 

alcătuit propoziţii cu două dintre 

ele ( Anexa 2). 

explicaţia, 

conversaţia; 

problematizarea; 

exerciţiul 

fişe de 

evaluare 

evaluare scrisă 

6. Încheierea 

activităţii 

Se vor face aprecieri asupra 

modului de desfăşurare a 

activităţii. 

conversaţia 

 

 aprecieri 

verbale 

 

soa-re 

 

a-u-to-buz 
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2) Alcătuieşte propoziţii cu două  dintre cuvintele găsite. 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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PROIECT DIDACTIC 

Irimescu Laura 

Colegiul de Artă„ Carmen Sylva“,Ploiesti 

 

Clasa: a IV-a  

Aria curriculară:  Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică  

Unitatea de învățare: „Elemente intuitive de geometrie” 

Subiectul lecției: “Ne jucăm cu forme și corpuri geometrice”  

Tipul lecției:  de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor 

Scopul lecției: -fixare cunoștințelor despre elemente de geometrie și  rezolvarea de probleme 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.5. Efectuarea de înmulțiri și de împărțiri în concentrul 0- 1 000 000.  

3.2. Explorarea caracteristicilor, relațiilor și a proprietăților figurilor și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte; 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul lecţiei, toți elevii vor fi capabili: 

O1- să recunoască figurile geometrice din desenul dat. Obiectivul se consideră realizat, dacă toți elevii recunosc și scriu corect numărul total a 

tuturor formelor geometrice. 

O2 : să denumească obiecte din mediul înconjurător care au forma unor corpuri geometrice. Obiectivul se consideră realizat, dacă toți elevii scriu 

cel puțin 3 obiecte din mediul înconjurător. 

O3 : să identifice pe harta data drepte paralele și drepte perpendiculare. Obiectivul se consideră realizat, dacă toți elevii scriu o pereche de drepte 

paralele și o pereche de drepte perpendiculare.  
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O4 : să rezolve corect problemele date. Obiectivul se consideră realizat, dacă toți elevii rezolvă corect cel puțin o problemă. 

O5 : să împartă un pătrat în mai multe părți egale. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii vor impărți corect cel puțin un pătrat.  

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ 

          Metode și procedee : exercițiul, conversația, explicația,demonstratia ; 

          Forme de organizare : frontal, individual, echipe;  

          Material didactic : hartă, fisa de lucru, power point,  

Forme de evaluare : scrisă, orală, observația sistematică, autoevaluarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie : 

➢ Roșu, Mihail,  Elemente de matematică pentru profesorii din învățământul primar,  Ed. Aramis, București, 2010; 

➢ Petrovici, Constantin,  Didactica matematicii pentru  învățământul primar,  Ed. Polirom, Iași, 2014; 
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Secvențele 

lecției / timp 

 

CS Ob. 

op 
Conținutul învățării 

Elemente de strategie didactică 

Forme de 

evaluare 
Metode și 

procedee 

Material 

didactic 

 

Forme de 

organizare 

 

1.Moment 

organizatoric  

t : 2 min 

  Se pregătesc materialele necesare desfășurării 

activității și se asigură un climat favorabil unei 

bune desfășurări a lecției. 

 

Conversația  Frontal Observația 

sistematică 

2. Verificarea 

temei 

5 min 

  Se verifică tema cantitativ și calitativ. Elevii 

vor corecta eventualele greșeli.  

 

    

2. Captarea 

atentiei  

t : 5 min. 

  Elevii sunt anunțați că personajul surpriză s-a 

mutat  și trebuie să  descopere singur unde mai 

exact, folosind harta dată. Pentru fiecare 

sarcină rezolvată, elevii vor primi o piesa din 

puzzle care are forma unei figuri geometrice. 

Conversația  harta Frontal 

 

Orală  

Observația 

sistematică 

 

3.  Anunțarea 

titului și 

  Se anunță titlul lecției și  obiectivele lecției. Conversația 

Explicația 

Hartă Frontal  Observația 

sistematică 
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obiectivelor 

lecției 

t. 2 min 

Se scrie titlul lecției pe tablă și pe caietele 

elevilor.  

 

4. Dirijarea 

învățării 

 t : 25 min 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor primi o fișă de lucru. Exercițiile se 

vor rezolva atât la tablă, cât și pe caietele 

elevilor. După fiecare sarcină rezolvată, elevii 

vor primi o parte din desenul căsuței. 

 

1. Recunoaște figurile geometrice din desenul 

alăturat și scrie câte figuri sunt de fiecare fel. 

Scrie coordonatele acestora din table. (Anexa 

1) 

 

 

 

 Fișă de lucru 

Power-point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Scrisă  

Orală 
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3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

3.2. 

2.5. 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

O4 

 

 

 

 

2. Scrie obiecte pe care crezi că le personajul surpriză 

în casă și au forma corpurilor geometrice învățate: 

Sferă =________________ 

Cub = ________________ 

Cuboid = _____________ 

Cilindru = ____________ 

Con = _______________ 

 

3. Scrie 2 străzi paralele cu strada școlii și două străzi 

perpendiculare 

4. Calculează cât măsoară strada Romulus, știind că 

este de 4 ori mai lungă decât strada Zimbrului care 

are cel mai mic număr par din patru cifre 

consecutive. 

5. Află perimetrul unui terenului în formă de pătrat, 

știind că latura este de 2716 m? 

 

6. Grădina Sarei are formă dreptunghiulară și are 

perimetrul  1540. Știind că lungimea este cu 234 m 

mai mare decât lățimea, află lungimea și lățimea 

grădinii.  

 

 

 

Ppt  

 

 

Individual 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Individual 

Frontal 

 

Individual 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică 

Scrisă  

Orală 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Scrisă  

Orală 
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5. Obținerea 

performanței 

T : 10 min 

 

3.2. O5  Elevii vor primi o fișă în care vor dezvolta 

inteligenta matematică și creativă. 

 

Sarcini: 

-imparte zona albă din pătratul A în două părți 

egale; 

-imparte zona albă din pătratul B în 3 părți 

egale; 

-imparte zona albă din pătratul C în patru părți 

egale; 

-împarte zona albă din pătratul D în șapte părți 

egale; 

Exercițiul 

Explicatia  

 

Fișa de lucru echipe Scrisă  

Observarea 

sistematica 

Autoevaluarea  

6. Încheierea 

lecției 

t : 1 min. 

  Tema pentru acasă : exercițiul 1,3,6 pag 45 

(manual) 

Apreciez eforul individual/ colectiv depus de 

copii în această oră. 

Conversația 

Explicația 

 Frontal  Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICO-TERAPEUTICĂ 

Pîndaru Cristina Melania                                                    

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu Sărat 

 

 

Aria curriculară:Terapii Specifice și de Compensare 

Disciplina:Terapia Tulburărilor de Limbaj                                                                                                                                                 Clasa:a IV-

a  

Tulburarea de limbaj:dislalie audiogenă/surdomutitate 

Etapa terapeutică:Etapa de emitere a sunetului izolat și în structuri fonetice diferite; 

Subiectul:Emiterea vocalelor „A”, „a”, „E”, „e” , „I”, „i” , „O”, „o” , „U”, „u”; 

Tipul activității:Activitate de formare de priceperi și deprinderi; 

Timp:45 minute 

Scop:Formarea capacităților de articulare și emitere a fonemelor, silabelor, cuvintelor simple, cu scopul consolidării procesului de comunicare 

verbal, la nivelul folosirii structurilor gramaticale simple. 

Obiective operaționale: 

O1:Să execute corect exercițiile de gimnastică  respiratorie;                                                                                                                                   

O2:Să execute corect exercițiile de gimnastică articulatorie;                                                                                                                                   

O3:Să execute corect exercițiile pentru dezvoltarea suflului bucal;                                                                                                                               

O4:Să pronunțe corect vocalele:„A”, „a”, „E”, „e” , „I”, „i” , „O”, „o” , „U”, „u”, izolat;  

O5:Să scrie corect vocalele:„A”, „a”, „E”, „e” , „I”, „i” , „O”, „o” , „U”, „u”, izolat; 

O6:Să pronunțe corect vocalele:„A”, „a”, „E”, „e” , „I”, „i” , „O”, „o” , „U”, „u”,  în structuri fonetice diferite;   

O7:Să scrie corect vocalele:„A”, „a”, „E”, „e” , „I”, „ i” , „O”, „o” , „U”, „u”, în structuri fonetice diferite;                                                                                                                        

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee:explicaţia, observaţia, demonstrația, imitația, exerciţiul, jocul terapeutic; 

Mijloace și materiale didactice:animale domestice din plastic, stimuli sonori(carte cu sunete, computer, etc), Program educational 

distractiv:exerciții de respiratie, gimnstica fonoarticulatorie în imagini, Oul vorbăreț, baloane, plastilină, fișe cu imagini și fișe de lucru; 
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Bibliografie:                                                                                                                                                                                                           

Avramescu, M.D. ,(2002), „Defectologie si logopedie”, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti;                                                                                                 

Verza E., (1977), „Dislalia si terapia ei”, Editura: Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti;                                                                                                                 

Verza E., ( 2003), „Tratat de logopedie vol. I”, Editura Humanitas, Bucuresti; 
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Etapele lecției Obiective 

operaționale

/Timp 

Conținutul activității Strategia didactică Evaluare 

Activitatea logopedului Activitatea 

logopatului 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1.Moment 

organizatoric 

1 minut Pentru buna desfășurare a lecției voi 

asigura  climatul psiho-afectiv  

propice desfăşurării activităţii: 

-aerisirea cabinetului de logopedie; 

-pregătirea materialelor; 

- pregatesc logopatul pentru 

activitatea terapeutică. 

Se pregătește de 

activitate. 

Conversația    

2.Captarea atenției 6 minute        

O6 

 

Joc terapeutic: 

Copilul va auzi diferite onomatopee, 

va trebui să le reproducă și să 

recunoască animalul căruia i s-a auzit 

glasul. 

Ascultă cu atenție 

Realizează 

exercițiile 

Imitația 

Exercițiul 

Set animale 

domestice din 

plastic 

Stimuli sonori  

Joc terapeutic 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

1 minut 

 

 Prezint tema activităţii - “Emiterea 

vocalelor „A”, „a”, „E”, „e” , „I”,  

„i” , „O”, „o” , „U”, „u”; 

Ascultă informaţia Conversația 

 

Conținutul 

activității se 

anunță folosind 

un limbaj pe care 

logoatul să îl 

înțeleagă. 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

4. Dirijarea 

activității 

terapeutice 

a).Terapia 

generală 

10 minute 

 

 

 

 

O2 

Pentru a putea emite corect aceste 

vocale, va trebuie mai întâi să 

realizăm câteva exerciții de 

gimnastică respiratorie și 

fonoarticulatorie. 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Demonstrația 

Imitația 

 

Oglinda 

logopedică  

Joc terapeutic 

 

 

 

Orală 

Individuală 

Întăriri verbale 

Observaţia 

sistematică  
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Voi cere logopatului să realizeze 

următoarele activități: 

1.Exerciții pentru încălzirea aparatului 

fono-articulator: 

- exerciţii pentru dezvoltarea                

-motricităţii faciale 

- exerciţii pentru motricitatea labială 

- exerciţii pentru motricitatea linguală 

- exerciţii pentru dezvoltarea 

motricităţii mandibulare 

În cadrul acestei etape voi folosi jocul 

terapeutic – „Gimnastică  

fonoarticulatorie în imagini.” 

2.Exerciții de gimnastică respiratorie 

În această etapă voi folosi programul 

educațional distractic:Exerciții de 

respiratie.Ne vom juca jocul 

„Vantul”:Se joaca în doi, pe rând, 

întâi terapeutul pentru a exemplifica și 

apoi copilul. Se va sufla  pionul aflat 

intr-un colt al tablei de joc, iar in 

functie de imaginea pe care acesta s-a 

oprit, se va realiza exercițiul de 

respiratie indicat in respectiva 

imagine. Pentru fiecare sarcina 

relizată copilul/jucatorul va primi 

recompensă un cartonaș. Cine 

reușește să realizeze cele mai multe 

 

Execută exercițiile 

pentru  încălzirea  

aparatului fono-

articulator 

 

 

 

 

 

 

 

Execută exercițiile 

de gimnastică 

respiratorie 

 

Participă cu 

entuziasm la 

activitate 
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exerciții, să strângă cele mai multe 

cartonașe, va fi desemnat castigator. 

b)Terapia specifică 

1.Emiterea 

vocalelor „A”, 

„a”, „E”, „e” , 

„I”,      „i”, „O”, 

„o” , „U”, „u” 

izolat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Emiterea 

vocalelor „A”, 

„a”, „E”, „e” , 

„I”,  „i” , „O”, 

„o” , „U”, „u”, în 

10 minute 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

Solicit elevului următoarele activităţi: 

a). Exerciţii de pronunţare a 

vocalelor, izolat cu sprinjin pe 

imagini: 

Joc ,,Oul vorbăreț”: 

–se va selecta cartonașul cu sunetul 

pentru care se vor face exerciții de 

pronunție; 

– se va suprapune cartonașul peste 

„Oul vorbareț”; 

– se va atrage atenția copilului asupra 

formei gurii, a pozitiei limbii și a 

dintilor; 

– în oglindă se va exersa cu copilul 

emiterea sunetului; 

–imaginile vor ajuta copilul să 

înțeleagă modalitatea corectă de 

pronunție a sunetelor și să emită cu 

ușurință sunetele la care întampină 

dificultăți. 

 b) În structuri fonetice diferite, cu  

sens, cu sprijin pe imagini:„Ce vezi în 

imagini?” 

Pronunță corect 

vocalele„A”, „a”, 

„E”, „e” , „I”,       

„i” , „O”, „o” , 

„U”, „u”, mai 

întâi izolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunță corect 

vocalele „A”, „a”, 

„E”, „e” , „I”,   

„i” , „O”, „o” , 

„U”, „u”, în 

Exercițiul 

Explicația 

Imitația 

 

 

Platograme cu 

vocalele Limbii 

Române- ,,Oul 

vorbăreț„ 

 

 

 

Imagini 

explicative cu 

modul de 

emitere al 

sunetului  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini în care 

sunt prezentate 

cuvinte ce conțin 

suntele „A”, 

„a”, „E”, „e”, 

Orală 

Individuală 

Întăriri verbale 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 
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structuri fonetice 

diferite 

cuvinte simple, cu 

sens.  

„I”, „i” , „O”, 

„o” , „U”, „u”; 

5.Consolidarea 

activității 

15 minute 

O4 

O5 

O6 

O7 

2. Exerciţii de pronunţare a 

vocalelor, izolat şi în 

structuri fonetice diferite, 

fără sprijin pe imagini. 

Voi propune logopatului: 

-modelarea din plastilină a literelor 

învățate. 

-scrierea de mână a literelor:„A”, 

„a”, „E”, „e” , „I”, „i” , „O”, „o” , 

„U”, „u”izolat, ca mai apoi, să scrie 

și cuvintele învățate, pe fișa de lucru. 

Modelează din 

plastilină vocalele 

învățate.  

Pronunță fiecare 

vocală învățată. 

Scrie pe fișa model 

literele „A”, „a”, 

„E”, „e” , „I”,   

„i” , „O”, „o” , 

„U”, „u”izolat, de 

mână și apoi 

cuvintele învățate 

astăzi. 

 

Explicația 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastilină 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

Orală 

Individuală 

Întăriri verbale 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

 

 

 

 

 

 

6. Încheierea 

activității 

2 minute Voi face aprecieri asupra modului de 

lucru şi asupra comportamentului 

logopatului în timpul activităţii, 

asupra modului de desfăşurare a 

întregii activităţi. 

Este atent la 

discuție 

Conversația  

 

 Orală 
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PROIECT DIDACTIC 

Morar Maria Cătălina 

Şcoala Gimnazială ,, Dumitru Gaftonʼʼ, Gălăuțaș, Harghita 

 

CLASA: a VIII-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

DURATA LECŢIEI: 50’ 

TEMA: Subiectul 

TIPUL LECŢIEI: Lecția de elaborare a cunoştințelor şi dezvoltare a strategiilor cognitive 

COMPETENȚE GENERALE: 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor şi a atitudinilor de lectură 

4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înţelegere corectă şi exprimare 

nuanţată a intenţiilor comunicative 

4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic şi semantică prin 

raportare la limbile moderne 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• definirea şi clasificarea subiectului; 

• descoperirea părţilor de vorbire prin care se exprimă subiectul şi a cazurilor în care stă acesta; 

• identificarea subiectului prin diferenţiere de alte părţi de propoziţie; 

• construirea enunţurilor cu diferite tipuri de subiecte, aflate în situaţii contextuale diverse; 

• analizarea corectă a subiectelor şi a părţilor de vorbire prin care se exprimă din punct de vedere sintactico- morfologic; 

• manifestarea interesului pentru însuşirea şi utilizarea corectă a imbii române, prin cunoaşterea topicii şi a punctuaţiei subiectului. 

 

 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţie euristică, jocul didactic, exerciţiul, redescoperirea dirijată, activitatea pe grupe, gândirea critică 

(gândiţi / comunicaţi), analiza 
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BIBLIOGRAFIE : 

 

➢  Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas; Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentna Sâmihăian,  

➢ Gramatica practică a limbii române, Bucureşti, editura Orizonturi, 1995, ediţia a V-a revizuită. 

➢ Limba română, ediţie revizită în conformitate cu DOOM 2, editura Niculescu, Ion Pop, Marinela Popa, Bucureşti, 2010 

➢ Gramatica limbii române II Enunţul, Institutul de Lingvistică ,, Iorgu Iordan,,- Al. Rosetti, Editura Academiei Române Bucureşti, 2005 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: frontal, individual şi  pe grupe; 

CONDIŢII PREALABILE: clasă de nivel mediu, elevii au deprinderea de a lucra pe grupe. 

 

MOMENTE

LE 

LECŢIEI T
IM

P
 

 

O

B 

O

P 

 

CONŢINUTURI 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

 

OBS. 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

RESURSE 

PROCEDU

RALE 

RESURS

E 

MATERI

ALE 

 

1.Moment 

organizatoric 

 

2’ 

  

Pregătirea materialelor 

necesare lecţiei 

Verificarea absenţilor 

 

Frontal 

 

Conversaţia 

 

Manuale, 

caiete 

Elevii îşi pregătesc 

materialele pentru 

lecţie. 

Elevii răspund dacă 

au sau nu absenţi 

 

 

2.Verificarea 

temei / a 

cunoştinţelor 

de ora trecută 

 

8’ 

  

Verificarea calitativă a 

cunoştinţelor se va face prin 

ascultarea unui elev pe notă 

 

Individual 

 

Conversaţia 

 

Caiete  

 

Elevul răspunde din 

tema pentru acasă, iar 

colegii îşi verifică 

tema, corectându- şi 

posibilele greşeli şi 

răspunzând la 

întrebările 

profesorului în cazul 

în care elevul ascultat 

nu ştie răspunsul. 
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3.Anunţarea 

temei noi şi a 

noilor 

obiectivelor 

 

 

4’ 

  

Înainte ca profesorul să 

anunțe titlul lecției,elevii 

vor juca un joc cu o minge. 

De exemplu, profesorul 

pune întrebarea: Personajul 

preferat? Va arunca mingea 

la un elev, iar acesta va 

raspunde în propoziție: 

Personajul meu preferat este 

Matilda. Elevul va pune o 

întrebare și va arunca 

mingea altui coleg, care va 

răspunde la întrebare în 

propoziție. Jocul continuă 

până în momentul în care 

profesorul dorește să- l 

încheie. Între timp, 

profesorul notează la tablă 

răspunsurile elevilor, iar la 

finalul jocului le cere să 

pună întrebări la care 

răspund aceste cuvinte,astfel 

elevii vor afla numele lecţiei 

şi obiectivele propuse. 

 

Pe 

grupe/pe-

rechi 

 

Redescoperi

-rea dirijată 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

Elevii rezolvă rebusul 

şi află titlul noii 

lecţii. 
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4.Dirijarea 

învăţării 

 

10

’ 

  

Se vor nota pe tablă câteva   

exemple în care apare 

subiectul pentru a se putea 

defini această parte de 

propoziţie şi felul acesteia. 

Ex: 

 1. Iarna a venit. 

2. Umbrela şi paltonul sunt 

noi. 

3. Plecăm la mare. 

4. Se ceartă foarte des. 

5. Cum îţi vei aşterne aşa 

vei dormi. 

6.Afară plouă. 

 

Elevii definesc subiectul. 

 

 

 

După definirea subiectului 

se trece la recunoaşterea 

felului. 

După aceasta se reamintesc 

întrebările subiectului şi 

cazul în care stă acesta: 

cine?ce? despre cine ( ce ) 

ni se spune că? 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redescoperi

-re dirijată 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

Elevii sunt atenţi şi  

răspund că subiectul  

este partea principală  

de propoziţie care 

arată 

cine face sau suferă  

acţiunea exprimată de 

un predicat verbal 

activ 

sau pasiv sau cui i se  

atribuie o însuşire sau 

o  

caracteristică 

exprimată 

de un predicat 

nominal. 

 

Elevii recunosc 

subiectul exprimat 

care este simplu şi 

multiplu, de 

subiectul neexprimat 

care este inclus, 

subînţeles, 

nedeterminat (când 

verbul este la 

persoana a III- a, 

diateza activă, iar 

subiectul nu poate fi 

identificat. ) şi 
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inexprimabil/inexis-

tent (nu se poate 

exprima, deoarece 

acţiunea nu poate fi 

atribuită unei 

persoane şi propoziţia 

nu are subiect) 
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Continuarea 

dirijării 

învăţării 

10  Având ca suport anexa 1 

elevii vor identifica părţile 

de vorbire prin care se 

exprimă subiectul, 

recunoscându- l totodată şi 

pe acesta.  

 

Anexa 2 

1. Pâinea este bună. 

2. Părerile de rău sunt inutile. 

3. El e înscris la volei. 

4. Amândoi au făcut un 

transfer la altă fabrică. 

5. Frumosul place tuturor. 

6. A vedea bine o emisiune e o 

plăcere. 

7. De plătit mai puţin este 

convenabil. 

8. Se aude tunând. 

9.  A pune pe roate o afacere e 

greu. 

10. S- a auzit cip-cirip! în acel 

moment.   

 

 După ce acestea sunt  

recunoscute, profesorul face 

o schemă pe tablă, pe care 

elevii o trec în caiete.  

 Se va mai discuta topica şi 

punctuaţia subiectului. 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Redescoperi

re dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

Gândire 

Anexă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

 

Elevii vor descoperi 

părţile de vorbire prin 

care poate fi exprimat 

subiectul şi vor nota 

în caiete schema de 

pe tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii observă că 

subiectul poate fi 

aşezat oriunde în 

cadrul propoziţiei şi 

că nu se desparte prin 
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critică 

(gândiţi / 

comunicaţi) 

virgulă de restup 

propoziţiei. 
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5.Evaluare 

formativă/ 

Feedback 

 

14’ 

  

Din manual de la pagina 87 

exerciţiile 1, 2, 3. 

 

 

Frontal 

 

Conversaţia 

 

Exerciţiul 

Analiza 

  

Notează pe caiete 

rezolvarea 

exerciţiilor. 

 

 

6.Tema 

pentru acasă 

 

2’ 

  

Se propune ca temă pentru 

acasă exerciţiul 4 de la 

pagina 87 şi exerciţiile 1 şi 2 

pagina 89. 

 

  

 

Conversaţia 

 Elevii vor nota tema 

în caiete şi vor cere 

explicaţii dacă este 

nevoie. 

 

 

 

ANEXA 1  

 

1. Pâinea este bună. 

2. Părerile de rău sunt inutile. 

3. El e înscris la volei. 

4. Amândoi au făcut un transfer la altă fabrică. 

5. Frumosul place tuturor. 

6. A vedea bine o emisiune e o plăcere. 

7. De plătit mai puţin este convenabil. 

8. Se aude tunând. 

9.  A pune pe roate o afacere e greu. 

10. S- aauzit cip-cirip! În acel moment.   

 

ANEXA 2 

 

1. Pâinea este bună. 

2. Părerile de rău sunt inutile. 

3. El e înscris la volei. 

4. Amândoi au făcut un transfer la altă fabrică. 

5. Frumosul place tuturor. 

6. A vedea bine o emisiune e o plăcere. 

7. De plătit mai puţin este convenabil. 

8. Se aude tunând. 

9.  A pune pe roate o afacere e greu. 

10. S- aauzit cip-cirip! În acel moment.   
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SCHIŢA TABLEI 

SUBIECTUL 

1. Iarna a venit. 

2. Umbrela şi paltonul sunt noi. 

3. Plecăm la mare. 

4. Se ceartă foarte des. 

5. Cum îţi vei aşterne aşa vei dormi. 

6.Afară plouă. 

 

DEFINIŢIE(subiectul este partea principală de propoziţie care arată cine face sau suferă acţiunea exprimată de un predicat verbal activ 

sau pasiv sa cui i se atribuie o însuşire sau o caracteristică exprimată de un predicat nominal.) 

CAZUL: Nominativ ( N.) 

ÎNTREBĂRI: CINE? CE? (CARE ESTE LUCRUL CARE?) 

FELUL:  

 a) EXPRIMAT  SIMPLU: 

    MULTIPLU: 

 b) NEEXPRIMAT   INCLUS: 

     SUBÎNŢELES 

                 NEDETERMINAT 

EXPRIMAT PRIN:  

➢ substantiv  comun; 

propriu; 

➢ adjectiv substantivizat: 

➢ numeral cardinal: 

ordinal 

 

➢ pronume  personal: 

personal de politeţe: 

posesiv; 

demonstrativ: 

interogativ: 
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relativ: 

nehotărât: 

negativ: 

➢ verb la forme verbale nepersonale  infinitiv: 

supin: 

gerunziu: 

➢ Interjecție cu valoare substantivală 

 

TOPICA: 

➢ stă în faţa predicatului: 

➢ după predicat (în mijlocul propoziţiei): 

➢ la sfârşitul propoziţiei: 

 

PUNCTUAŢIA: Nu se desparte prin virgulă de restul propoziţiei. 
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Proiect didactic 

TOMA LUMINIȚA 

Grădinița Cu Program Normal„Nr.8, Loc. Medgidia”Jud. Constanța 

 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: 5-6 ani, nivel II,  Grupa mare „ ALBINUȚELOR” 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N. „ Nr 8, Loc. Medgidia” 

CANDIDAT: Prof.Înv. Preș: Toma Luminița 

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII:, Uite câte am învățat !”-evaluare finală 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:Limbăși Comunicare 

DISCIPLINA: Educarea limbajului 

TEMA ACTIVITĂȚII:„ Grădinița m-a învățat tot ce-i bun” 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂȚII:Evaluarea cunoștințelor 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:  

-Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui ( comunicare receptivă); 

- Exprimarea orală a mesajulului, a emoțiilor( comunicare expresivă). 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

- Participă la 

activitățile de 

grup și la activitățile 

de joc în calitate 

de auditor; 

-Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor; 

-Utilizează structuri orale simple; 

-Exerseazăși extinde progresiv vocabularul; 

-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

SCOPULACTIVITĂŢII: Verificarea nivelului de însuşire a cunoștințelor dobândite de 

preșcolari prin rezolvarea probelor propuse în cadrul activității 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1: să participe activ la discuțiile purtate în cadrul jocului didactic; 

O2: să denumeasca imaginile de pe jetoane; 

O3: să despartă cuvintele în silabe; 

O4: să reprezinte grafic numărul silabelor; 

O5: să formuleze propozitii. 

SARCINA DIDACTICĂ: să rezolve cerințele exprimate de educatoare și formarea 

deprinderii de exprimare corectă, fluentă, în propoziții. 

 

REGULI DE JOC: educatoarea formulează sarcinile de lucru date.  Pentru fiecare răspuns 

corect sunt răsplătiți cu aplauze și încurajări. 

 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, bagheta magica, manipularea materialului. 

 

„ GRĂDINIȚA M- A ÎNVĂȚAT TOT CE- I BUN” 
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STRATEGII DIDACTICE:  

➢ Metode şi procedee: jocul, exerciţiul, explicaţia, conversaţia, 

problematizarea,demonstratia, Ciorchinele. 

➢ Mijloace didactice: Zana Vara, cosulet, jetoane cu imagini, bagheta magica, panou 

reprezentand metoda ciorchinelui,cantec,stimulente. 

➢  

FORMA DE ORGANIZARE: frontala, individuala. 

 

BIBLIOGRAFIE:*** Curriculum pentru educație timpurie 2019 

         S.Breben,E.Gongea, G.Ruiu,M.Fulga,  „Metode interactive de grup-ghid 

metodic”,Ed.Arves,2002 

                     Tataru L., Glava A,.Chis O, „ Piramida cunoasterii”,Pitesti,2014 

  Matasaru M., „ Proiectarea didactica”,Bacau,2020 
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Nr. 

Crt. 

Etapele 

activității 

Conţinut științific Strategii didactice Evaluare/ 

Metode și 

indicatori Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1. Momentul 

organizatoric 

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității propriu- 

zise: 

- Aerisirea sălii de grupă; 

- Așezarea scăunelelor în semicerc; 

- Pregătirea materialului didactic; 

- Organizarea colectivului de preșcolari. 

 Mobilierul 

grupei 

 

2. Captarea atenţiei Se realizează prin apariția Zânei Vara, aducând cu ea un coșuleț plin cu 

surprize. Împreună cu copiii se analizează conținutul coșulețului. 

Surpriza 

 

Conversaţia 

 

Zâna Vară 

Coșuleț 

 

 

3. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

urmărite 

În cadrul activității vom desfășura  un joc foarte interesant  

„ Grădinița m- a învățat tot ce- i bun”. 

Se vor anunța obiectivele urmărite pe parcursul activității, într- un 

limbaj adaptat nivelului de înțelegere al copiilor. 

Explicaţia 

 

Conversația 

 Evaluarea 

comportamentală 

4. Dirijarea învățării Explicarea jocului se face prin expunerea clară a sarcinilor și a regulilor 

jocului. 

Copilul atins de bagheta magică prin versurile:  

„ Baghetă fermecată 

   Alege un copil îndată” 

va extrage din coșuleț un jeton, va denumi obiectul reprezentat și va 

desparte cuvântul în silabe precizând numărul acestora și 

reprezentândul grafic. 

Răspunsurile corecte vor fi aplaudate, iar cele incorecte vor fi corectate 

de copii. 

 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

Conversaţia 

 

Jocul  

 

Bagheta 

magică 

 

Jetoane  

Evaluarea orală 

 

Corectarea 

eventualelor 

greșeli 
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Jocul de probă:  

- Se verifică modul în care s- a înțeles jocul. 

Jocul propriu- zis: 

- Se dă semnalul începerii jocului „ Grădinița m- a învățat tot ce- 

i bun”. 

Varianta 1 

- Educatoarea atinge pe umăr cu bagheta fermecată un copil și 

acesta va extrage un jeton cu o imagine, pe care o denumește, 

desparte în silabe și așează jetonul pe planșa pusă la dispoziție 

în jurul imaginii din centru. Reprezintă grafic silabele. 

- Jocul continuă până se formează „ Ciorchinele” 

Varianta 2 

- Se formulează propoziții cu cuvintele din jetoane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Ciorchinele 

5. Asigurarea 

feedback- ului 

Educatoarea face un bilanț asupra activității desfășurate cu copiii. Conversația  Evaluarea orală 

6. Încheierea 

activității 

În încheierea activitații se propune copiilor să asculte cântecul „ Vara a 

venit!”. 

Se fac  aprecieri verbale asupra modului de participare și a 

comportamentului copiilor la activitate. Se acordă stimulente fiecărui 

copil. 

Conversația Stimulente  

 

Cântec 

Aprecieri verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                     Propunător: prof. Popa Mihaela 

Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga”, Pitești 

 

Data:  

Clasa:  Pregătitoare C – Fluturașii curioși 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: Jucăriile 

Forma de realizare: activitate integrată 

Subiectul: Numerele naturale în concentrul 0 - 31 

Tipul activităţii: Consolidarea cunoștințelor  

Scopul lecției: dezvoltarea capacității de operare și de folosire în contexte diferite a numerelor naturale 

în concentrul 0-31 

 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

Matematică și explorarea mediului 

Comunicare în limba română 

Dezvoltare personală 

 

Competențe specifice: 

Matematică și explorarea mediului 

1.1.  – Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0 - 31; 

1.3.  – Ordonarea numerelor în concentrul 0 – 31, folosind poziţionarea pe axa numerelor; 

Comunicare în limba română 

1.1.Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate 

1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat 

1.4.Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

Dezvoltare personală 

2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate 

Obiective operaționale:  

 

- să conștientizeze ordinea numerelor în concentrul 0-31; 

- să numere corect în concentrul 0 – 31; 

- să precizeze vecinii unui număr dat; 

- să descompună numerele date în zeci și unități; 

- să asculte mesajul Zânei Florilor; 

- să răspundă corect la ghicitoare; 

- să manifeste interes pentru salvarea zânei. 

 

Metode și procedee: conversaţia, exercițiul, jocul didactic, observația, problematizarea; 

Forme de organizare: frontal și individual 
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Mijloace didactice: fișe de lucru, caietul elevului, videoproiector, laptop, jetoane, platforma 

Wordwall, Jigsaw Planet, Liveworksheets, cutie, cheia turnului; 

 

Demers didactic 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL ESENȚIALIZAT AL LECȚIEI STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

I.Moment 

organizatoric 

   Se va organiza spaţiul şi climatul educativ într-un 

mod optim desfăşurării activităţii propuse. 

  

II.Captarea 

atenţiei 

 

  Propun elevilor rezolvarea unui puzzle cu 

ajutorul site-ului Jigsaw Planet. Rezolvând corect, vor 

obține imaginea Zânei Florilor. 

  

-conversaţia 

 

Site-ul  

Jigsaw Planet 

 

- apreciere 

verbală 

III.Anunţarea 

temei 

Le voi comunica că în această oră vom încerca să o 

salvăm pe Zâna Florilor din turnul în care a fost 

închisă de către vrăjitoarea cea rea,  trecând prin 

următoarele probe: vom ordona numerele în 

concentrul 0-31, vom găsi vecinii unui număr și vom 

descompune numerele în zeci și unități. 

-conversația  

Observarea 

sistematică 

IV. Calcul 

mintal 

       Elevii sunt provocați să rezolve, oral, trei 

probleme în versuri: 

              În grădina lui Andrei, 

 Fluturaşii sunt vreo 3. 

 Lângă ei vin încă 4. 

 Câţi or fi acum cu totul? 

 

            Pe străduţa şcolii mele, 

 Se zăresc 8 rândunele. 

 4 pleacă supărate. 

 Câte sunt acum cu toate ? 

 

               Radu are 3 pisici. 

 Lângă ele mai vin 5. 

 Pleacă 2, supărate. 

 Câte au rămas cu toate? 

-conversația 

 

problematizarea 

 

-exercițiul 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

V.Dirijarea 

ȋnvățării 

      Elevii vor fi antrenați într-o poveste matematică. 

Ei vor avea rolul fluturașilor-eroi, care, prin rezolvarea 

corectă a exercițiilor ce țin loc de probe, o vor salva pe 

Zâna Florilor, captivă într-un turn, din pricina unei 

vrăjitoare rele. În acest sens voi citi o scrisoare de la 

 

problematizarea 

- joc didactic 
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Zâna Florilor adresată elevilor din clasa Fluturașilor 

curioși (Anexa1). Astfel, copiii vor afla că Zâna 

Florilor este prizonieră într-un turn. Vrăjitoarea cea rea 

care a închis-o nu o va elibera decât dacă fluturașii 

sunt suficient de isteți încât să afle cele trei numere ale 

codului secret. Pentru a ajunge la turn şi a o elibera pe 

aceasta, copiii trebuie să treacă  mai multe probe. La 

fiecare probă trebuie să răspundă corect şi să rezolve 

exerciţiile corespunzătoare. Prin rezolvarea corectă a 

sarcinilor primite, fluturașii vor descoperi codul secret 

si astfel o vor elibera pe Zâna Florilor. 

       Pentru prima probă, vrăjitoarea cea rea a amestecat 

următoarele numere: 20, 27, 30, 19, 25, 21, 28, 29. 

Fluturașii-eroi vor avea de ordonat numerele în sens 

crescător, de găsit numărul cel mai mare, numărul cel 

mai mic și vecinii numărului 28.  

        Apoi vor identifica numărul care lipsește din șirul: 

22, 24, 26 ,...., 30.  

        Vor mai avea de descompus, sub formă de sumă,  

în zeci și unități,  numerele impare din șirul dat. (Anexa 

2) 

        Rezolvând corect provocările vrăjitoarei, copiii 

descoperă primul număr din codul secret: 10. 

       Următoarea probă presupune  ca fluturașii –eroi să 

ajute prietenele albinuțe să ajungă la flori. (Anexa 3) 

       De data aceasta, fluturașii obțin mai ușor al doilea 

număr din codul secret: 20.  

       Pentru a obține și al treilea număr din cod, ei 

trebuie să găsească răspunsul la o ghicitoare: 

 

Cine zboară printre flori, 

În zig-zag, de atâtea ori? 

Uite-aici, stau pe o floare 

Patru galbene-aripioare. (fluturele galben) 

Răspunsul îl vor alege dintr-o mulțime de jetoane care 

ilustrează  inimi,  flori și  fluturi de diferite culori. 

Fluturașul galben va avea scris pe spate  al treilea număr 

al codului secret, respectiv 30.  

     Descoperind codul, se poate deschide cutia ce 

conține cheia turnului, dar și o scrisoare de mulțumire 

din partea Zânei. 

Site-ul 

Liveworksheets 

 

 

 

 

- exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane  

 

Cutia cu cheia 

turnului 

- observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aprecieri  

asupra modului 

de lucru  al 

elevilor  
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Anexa 1 

                                                                Dragi copii,  

 

     Sunt Zâna Florilor și am auzit ca voi, dragi fluturași curioși, iubiți florile...și de aceea m-am 

gândit că ați putea să mă ajutați. Ce ziceți?  

     Vreți să știți cine sunt eu? Sunt o zână mică și frumoasă, cu părul auriu și ochii albaștri  ca cerul 

senin de primăvară. Sunt  tare veselă și vioaie. Pasiunea mea era să vopsesc florile.  Am o găleată cu 

vopsele și o pensulă fermecată. Dar, într-o noapte, pe când dormeam, vrăjitoarea cea rea m-a închis 

într-un turn ca să nu mai dau culoare florilor. Sunt atât de tristă ….și lumea este tristă pentru că le  

lipsește farmecul florilor viu colorate.  

     Cu ajutorul vostru, fluturași-eroi, putem să redăm frumusețea naturii și culoarea florilor. Nu 

trebuie să vă temeți de vrăjitoare! O veți învinge cu ușurință! Cheia turnului se află într-o cutiuță care 

se deschide doar dacă descoperiți codul secret. Am auzit că sunteți foarte isteți! Trebuie doar să 

rezolvați corect exercițiile vrăjitoarei. Ce spuneți, mă ajutați? 

     Succes, dragi Fluturași-eroi! Din turnul înalt am să vă urmăresc cu bucurie și speranță! 

 

 

                                                                           Cu multe mulțumiri,  

                                                                                Zâna Florilor 

 

 

Anexa 2 

FIȘĂ DE LUCRU 

1. ORDONEAZĂ CRESCĂTOR NUMERELE DIN URMĂTORUL ȘIR: 

20, 27, 30, 19, 25, 21, 28, 29 

…………………………………………………………………………….. 

2. SCRIE NUMĂRUL CEL MAI MARE DIN ȘIR:  

20, 27, 30, 19, 25, 21, 28, 29.                        ………………. 

 

3. NOTEAZĂ NUMĂRUL CEL MAI MIC DIN ȘIR: 

           20, 27, 30, 19, 25, 21, 28, 29.                         ……………….. 

  

4. AFLĂ VECINII:  

VII. Obținerea 

performanței 

Voi propune un joc de descompunere a numerelor 

până la 31, creat prin intermediul platformei  

Wordwall.  

-exercițiul 

   

-verificare 

orală 

IX. Încheierea   

activităţii 

Se fac aprecieri generale asupra participării elevilor la 

lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe 

parcursul orei. Elevii vor primi drept recompensă câte 

o față veselă ce va fi lipită în borcanul cu recompense. 

-conversația   
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              28    

5. GĂSEȘTE NUMĂRUL CARE LIPSEȘTE:  

 

22, 24, 26,          , 30 

 

6. DESCOMPUNE ÎN ZECI ȘI UNITĂȚI NUMERE IMPARE DIN ȘIRUL  

20, 27, 30, 19, 25, 21, 28, 29:  

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

Anexa 3 
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SEMNELE DE PUNCTUAȚIE – proiect didactic 

Prof. Ienache Maria 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Suceava 

CLASA a II-a C 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Dansul fulgilor de nea! 

TEMA ACTIVITĂȚII: Semnele de punctuație  

TIPUL: sistematizare și consolidare a cunoștințelor 

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată 

DISCIPLINE IMPLICATE: Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și abilități  

                                                  practice, Muzică și mișcare, Dezvoltare personală 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română: 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral, pe teme accesibile variate; 

1.2.Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; 

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare;  

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare; 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut 

 

Matematică și explorarea mediului: 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice  

  

Arte vizuale și abilități practice: 

 2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile 

  

Muzică și mișcare: 

2.1  Cântarea în colectiv,în grupuri mici și individual asociind dirijatul intuitiv; 

  

Dezvoltare personală: 

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

O.1 – să alcătuiască propoziții enunțiative, interogative, exclamative pe baza filmului de desen 

animat „Omul de zăpadă” 

O.2 – să explice folosirea semnelor de punctuație învățate 

O.3 – să completeze corect un text lacunar cu semnele de punctuație 

O.4 – să rezolve probleme cu două operații matematice (adunare, scădere, înmulțire) 

O.5 – să confecționeze un om de zăpadă din materiale reciclabile 
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O.6 – să participe activ și afectiv la desfășurarea lecției și prin recitări de poezii, dialoguri vesele și 

intonarea unor cântece despre omul de zăpadă; 

 

STARATEGII DIDACTICE:  

 

• METODE, TEHNICI: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, jocul didactic, explozia 

stelară, problematizarea, știu – vreau să știu – am aflat, dramatizarea, munca independentă, concursul, 

recompensa. 

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupe 

 

RESURSE: 

• MATERIALE: laptop, LCD, desen animat „Omul de zăpadă”,  cântec, jetoane (fulgi de zăpadă, bulgări 

de zăpadă, țurțuri de gheaţă), oameni de zăpadă polistiren, peturi, markere, hârtie creponată, materiale 

textile, hârtie autocolantă, paie de plastic, fişe de lucru, costume (buburuză, melc, albinuţă), ace de 

gămălie, bandă dublu adezivă, markere. 

• UMANE: 30 elevi 

 

RESURSE INFORMAŢIONALE: 

Oficiale: ,, Programa  şcolară pentru  clasa  a II-a”,  Aprobată prin ordin al ministrului  

                                                                                           Nr.3418/19.03.2013” 

- Internet: Youtube – „Omul de zăpadă” 
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Nr. 

Crt. 

 

Secvenţe  

 

Conţinut ştiinţific 

 

Obiective  

 

Timp  

Strategii   

Evaluare  

 

Observaţii  

Metode 

 

Resurse 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

      Asigurarea climatului favorabil 

desfăşurării activităţii. Se asigurǎ 

materialele necesare pentru 

desfǎşurarea lecţiei în condiţii optime.  

• Formarea grupelor de lucru 

 1' Conversaţia  frontal   

2. 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei  

 

 

 

 

 

      Pentru destindere și a mai risipi din 

emoții se realizează un exercițiu de 

imaginație. Cu ochii închiși ne 

teleportăm pe un derdeluș unde este 

multă zăpadă pufoasă și moale. Este o zi 

de iarnă însorită și împreună am ieșit să 

ne jucăm. Se prezintă pe scurt 

„Legenda omului de zăpadă”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3'  

 

Povestea 

propunătorului 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

            Elevii sunt anunțați că vor 

participa pe parcursul activității la un 

concurs de construit oameni de zăpadă.   

         Colectivul de elevi se împarte în 

trei grupe: Fulgi de nea, Bulgări de 

zăpadă, Țurțuri de gheață. Liderii vor 

extrage jetonul cu simbolul specific şi 

vor primi un fulg, un bulgăre sau un 

ţurţure conform echipei din care vor 

face parte. Cele trei echipe vor rezolva 

mai multe probe, aflându-se în 

competiție pe parcursul activității. 

Pentru fiecare probă depășită echipa va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2' 

 

Conversaţia  

 

Explicaţia    

 

 

 

Concurs 

 

 

 

 

 

 

Jetoane 

 

 

 

Fulg, 

ţurţure, 

bulgăre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

Capacitatea 

de a 

recepţiona  

mesajul 

referitor  la 

tema lecţiei 
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primi o parte componentă a omului de 

zăpadă. Cine reuşeşte să construiască 

omul de zăpadă câştigă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a rezolva 

sarcinile 

date 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a formula 

întrebări 

corecte 

referitoare 

la situaţiile 

cerute 

 

Capacitatea 

de a 

răspunde 

corect la 

întrebări 

4. Dirijarea 

învǎţǎrii 

 

      Pentru a descoperi părţile 

componente ale omului de zăpadă se 

propune vizionarea unui filmuleţ de 

desene animate „Omul de zăpadă”. Se 

sugerează urmărirea cu atenţie a 

poveştii, a replicilor personajelor, a 

comportamentului şi a gesturilor 

acestora, pentru că probele concursului 

au legătură cu conţinutul poveştii 

prezentate în film. 

Proba1: Întreabă – Răspunde – 

                    Exclamă  

      O grupă va formula întrebări 

conforme cu conţinutul poveştii 

urmărite (Anexa1), alta va da 

răspunsurile, iar cealaltă va alcătui 

propoziţii exclamative. 

    Se reactualizează cunoştinţele 

referitoare la tipurile de propoziţii şi 

semnele de punctuaţie utilizate la 

sfârşitul enunţurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

6' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

 

 

 

Vizionare film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

examinatoare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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Cum se numesc propoziţiile care 

exprimă o întrebare? 

Ce semn de punctuaţie se pune la 

sfârşitul propoziţiei care oferă răspunsul 

la o întrebare? Ce mai exrpimă o astfel 

de propoziţie?  

Ce exprimă propoziţia exclamativă? 

Exemple. 

      Pentru depăşirea acestei probe, 

fiecare echipă va primi drept 

recompensă silueta omului de zăpadă. 

Proba 2: Completează textul cu 

semnele de punctuaţie care lipsesc. 

      Fiecare echipă va avea un fragment 

din povestea urmărită (dialog) în care 

lipsesc semnele de punctuaţie. Lucrând 

în echipă cu colegul de bancă vor 

completa semnele lipsă. (Anexa 2) 

     Pentru verificare toate cele trei texte 

se vor afişa şi pe monitor, iniţial fără 

semne, apoi cu semnele afişate. 

• Textele se citesc individual şi pe 

roluri. Se precizează personajele. 

• Se explică folosirea semnelor de 

punctuaţie şi se aduc completări cu alte 

cazuri de folosire a semnelor studiate. 

Exemple. 

     Ca recompensă se oferă chipul 

omului de zăpadă. 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

Explozia stelară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

examinatoare 

 

 

Siluetele 

oamenilor 

de zăpadă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor  

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

Jetoane cu 

chipurile 

omenilor 

de zăpadă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de rezolvare 

a sarcinilor 

 

 

Probă în  

evaluare 
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Proba 3: Nasturii omului de zăpadă 

     Pentru a primi nasturii omului de 

zăpadă, pe echipe, se rezolvă o 

problemă matematică cu două operaţii 

(Anexa 3).  

Proba 4: Mici eologişti – Realizarea 

unui om de zăpadă din materiale 

reciclabile. 

         Fiecare elev va confecţiona un om 

de zăpadă dintr-un pet de la iaurt; hârtie 

creponată pentru pălărie şi nas; hârtie 

autocolantă pentru gură, nasturi, ochi; 

pai de plastic pentru mătură; material 

textil pentru fular. 

       Se explică şi se demonstrează 

modul de realizare a lucrării.  

      Fiecare echipă va primi ca 

recompensă mătura omului de zăpadă. 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

 

 

 

 

7' 

 

 

 

 

 

 

Ştiu – Vreau să 

ştiu – Am aflat 

 

 

 

Explicaţia  

Demonstraţia 

 

 

Activitatea 

practică 

 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

Jetoane 

nasturi 

 

 

 

Pet, hârtie 

creponată, 

pai, 

autocolant 

Material 

textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

obiectelor 

realizate 

 

5.  

 

Obţinerea 

performanţei 

Proba 5: Mici actori 

      Realizarea unei scenete (dialog) 

prin care se exprimă sentimentele, 

emoţiile personajului Baltazar – băiatul 

albinuţă, din filmul vizionat la începutul 

activităţii, când a aflat cine i-a stricat 

omul de zăpadă.  

      Din fiecare grupă se va desemna un 

elev, care va fi un personaj al poveştii – 

Buburuză – mămăruţa, Bobiţă – un 

melc, Baltazar – o albinuţă.  

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

5' 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costume 

albinuţă, 

buburuză, 

melc 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a-şi 

extinde 

aplicarea 

algoritmilor 

dobândiţi în 

situaţii noi 
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Ce este dialogul? 

Ce semne de punctuaţie folosim pentru 

a arăta când scriem că avem un dialog? 

Drept recompensă fiecare echipă va 

primi pentru completarea omului de 

zăpadă câte o inimă.  

O2 Dramatizarea  Jetoane 

inimi 

 

Individual   

6. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Care sunt părţile componente ale 

omului de zăpadă? 

Exprimă într-un  cuvânt, cum te-ai 

simţi tu dacă ai fi om de zăpadă. 

Activităţi în completare: 

Intonarea cântecului Omul de 

zăpadă / Recitare poezia – Omul de 

zăpadă  de Rusalim Mureşanu 

 

O6 

 

 

5' 

 

Conversaţia  

 

Laptop  

Monitor  

 

Cântec  

 

Frontal 

Capacitatea 

de rezolvare 

a sarcinilor 

 

7. 

 

 

 

Evaluarea  

 

 

        Se centralizează rezultatele 

concursului şi se oferă recompensele 

corespunzătoare (fiecare inimă a omului 

de zăpadă va avea inscripţionat 

calificativul FB). Se aplaudă 

câştigătorii şi toţi participanţii la 

concurs. Se fac aprecieri generale şi 

individuale asupra participării elevilor 

la lecţie. Se dă tema pentru acasă. 

  

 

2' 

 

 

Recompensa  

 

 

Inimi cu 

calificative  

 

Frontal  

individual 

Observaţia 

sistematică  

 

 

8.  Încheierea 

activităţii 

Finalizez cu activitatea: 

„Cum m-am simţit azi la lecţie şi de 

ce?”  - Autoaprecieri individuale 

  

1' 

 

Activitate de 

relaxare 

   

Individual  

Capacitatea 

de a aprecia 

obiectiv 

gradul de 

participare 
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Anexa1: PROBA 1: ÎNTREABĂ – RĂSPUNDE – EXCLAMĂ 

 

 

 

 

Anexa 2: PROBA 2: Citește și completează textul cu semnele de punctuație care lipsesc: Echipa 1 

  Uite        Ce om de zăpadă frumos        zise Bobiță 

  Ne izbim de el         se îngrijoră Buburuză 

 Sania se izbi de omul de zăpadă 

  Vai         Nu te-ai lovit        o întrebă Bobiță pe Buburuză 

  Eu nu         Dar cred că am distrus omul de zăpadă 

 

CE? 

CÂND? 

CUM? DE CE? 

UNDE? 

CINE? 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                              Prof. Înv. Primar Pop Ileana 

                                                                                        Șc. Gim. ,,Dr. Ilie Lazăr “ Giulești 

 

Data:  

Clasa: a III- a   

Aria curricularǎ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina : Matematică  

Unitatea de învǎţare: Împărţirea numerelor naturale 0- 100 

Subiectul lecţiei: Ordinea efectuării operaţiilor 

Tipul lecţiei: fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor 

 

Competente specifice:  

2.5 Efectuarea de înmulţiri de numere naturale în concentrul 0- 100 şi de împărţiri folosind tabla 

împărţirii 

5.1 Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/ sau compunerea 

de problema cu raţionamente simple 

5.3 Rezolvarea de problema cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0-100 

 

Obiective operaţionale:    

O.1- să utilizeze corect noţiunile de: sumă, termeni, diferenţă, descăzut, scăzător, factori, produs, 

deîmpărţit, împărţitor, cât 

O.2 -să rezolve corect şi rapid toate exerciţiile propuse; 

O.3 -să compare rezultatele operaţiilor folosind semnele de relaţie potrivite; 

O.4 -să respecte ordinea efectuării operaţiilor într-o expresie numerică; 

O.5 -să  opereze cu terminologia specifică operaţiilor de adunare, scădere,  înmulţire, împărţire ( cu 

atât mai mult;  cu atât mai puţin; de atâtea ori mai mult; dublul; triplul;de atâtea ori mai puţin, 

jumatate, sfert etc. …..); 

O.6- să respecte ordinea efectuării operaţiilor într-o expresie numerică cu sau fără paranteze; 

 

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: conversaţia, jocul didactic, exerciţiul, ciorchinele, Cubul 

• Mijloace şi materiale: caietul elevului, fişe  de lucru; 

• Forme de organizare: frontală, în perechi,  individualǎ; 

• Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare orală, 

evaluare scrisă; 

• Resurse umane: 12 elevi 

• Resurse temporale: 50 minute 
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Bibliografie:  

1.*** Programa şcolară pentru disciplina ,, Matematică” clasele a III- a- a IV- a, Ministerul Educaţiei Naţionale, Bucureşti, 2014.     

2. Mihăescu,Mirela, Pacearcă, Ştefan, Dulman, Aniţa, Alexe, Crenguţa, Brebenel, Otilia, Matematică, manual pentru clasa a III-a , Editura 

Intuitext, Bucureşti 

3.Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara, Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom, 2007 

3. www.didactic.ro 

4. www.twinkl.co.uk 

                                                                 

SCENARIUL DIDACTIC 

ETAPELE  

LECŢIEI 
OB. 

 

CONŢINUTUL   INSTRUCTIV- 

EDUCATIV 

 STRATEGIA 

DIDACTICĂ 

  Evaluare 

  

 METODE 
MIJLOA

CE 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

 

1. Captarea 

atenției 

 

O.1 

 

Propun elevilor realizarea unui ciorchine 

referitor la 

 operațiile matematice și terminologia 

specifică. 

 (Anexa1) 

Conversația 

Ciorchinele 

 

Caietul 

elevului 

Tablă 

Frontal 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

Evaluare 

orală 

2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

O.1 Astăzi, la ora de matematică vom 

efectua exerciții cu cele patru operații 

respectând ordinea efectuării lor. 

Scriu titlul pe tablă: Ordinea efectuării 

operațiilor. 

Conversația 

 

Caietul 

elevului 

Tablă 

Frontal  

3.Actualizarea 

cunoştinţelor 

O.1 

 

Verific tema pentru acasă cantitativ şi 

calitativ. 

Solicit elevilor efectuarea unor 

exerciții de calcul oral: 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Analiza şi 

aprecierea 

http://www.twinkl.co.uk/
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1. Găseşte numerele cu 2 mai mari 

decât 12,29,33. 

2. Care este dublul numerelor: 2, 7, 3, 

20, 209. 

3. Produsul numerelor 9 şi 6, 7 şi 8, 10 

şi 8, 8 şi 7, 6 și 8, 7 și 9. 

4. Calculează sfertul numerelor: 8, 16, 

20, 36, 28.  

5.Află triplul lui 5,8,3,9,7, 

răspunsuri-

lor 

4. Prezentarea  

conţinutului 

 

 

O.2 

O.3 

O.4 

O.2 

O.2 

 

 

 

 

Prezint elevilor pașii care trebuie 

urmați în rezolvarea exercițiilor. 

Pasul 1-efectuăm operaţiile din 

paranteze  

 Pasul 2-efectuăm operațiile de ordinul 

II în ordinea în care sunt: 

      (X, :) 

Pasul 3- efectuăm operațiile de ordinul 

I în ordinea în care sunt scrise. ( -, +). 

Ex: 6x(8+2)-7+12= 

6x10-7+12= 

60-7+12=65 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

  

O2 

O.3 

O.4 

O.6 

Cubul 

Se împarte colectivul de elevi în 6 

grupe. Fiecare grupă va primi cerinţele 

corespunzătoare unei feţe a cubului. 

( Anexa 2) 

 Fiecare grupă va examina cerinţa de 

lucru. Precizez timpul de lucru iar 

elevii rezolvă în interiorul echipei 

Cubul 

Conversaţia  

Explicaţia 

Cub 

Fişe  

Pe grupe Observare 

sistematică 
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sarcinile de lucru corespunzătoare unei 

faţete a cubului. 

6. Obţinerea 

performanţei 

O.2 

O.4 

O.2 

O.6 

Activitate independentă. 

Elevii vor rezolva o fişă de 

lucru.(Anexa 3) 

 

Conversaţia  

Explicaţia 

Exerciţiul 

Fişe de 

lucru 

Individual Evaluare 

scrisă 

7. Asigurarea 

feedbackului 

 

 

O.1 Solicit elevilor prezentarea frontală a 

modului de rezolvare a sarcinilor de pe 

fişa de lucru. 

Exerciţiul  Frontală  

Individuală 

Evaluarea 

orală 

8.Evaluarea și 

asigurarea 

retenției 

 

O.1 

O.1 

O.6 

Voi scrie pe tablă  următoarele 

exerciţii pentru a fi rezolvate de elevi 

individual pe caiete. 

Calculaţi: 

a) 100+ (6x7)-30:5 = 

b) 222-(7x6+5x8)-32:4= 

- Vă sunt de ajutor operaţiile 

matematice în viaţa de zi cu zi? 

Anunț tema pentru acasă! 

Exerciţiul 

Conversaţia 

 

 

Caietul 

elevului 

Tablă 

 

Frontală 

Individuală 

 

Frontală 

Aprecieri  

verbale 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 Anexa1       
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 Anexa 2  CUBUL 

DESCRIE Descrie noţiunile matematice:  

                                     descăzut, , împărțitor, sumă, produs, factor, diferenţă 

                                                Pune semnul potrivit: 

 COMPARĂ                      4x9- (6x0+54:6)+12        3x 10: (60-57)+13 

 

                                                   73-(7x9+27:3)      (12:3:2+10)x2+10    

 

                       Analizează, apoi calculează :  

ANALIZEAZĂ                80x(20:2x4:8x6:3x0)= 
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                                                (90-6x7):8:1+0= 

             

                                    Asociază rezultatul cu exerciţiul: 

ASOCIAZĂA              4 x (5+7+8) + 200=           280                             63+4x15-12=                23 

                                         6 : 3+26 - 45:9=         162                                   80+20 : 10+8x9 =        111 

   

APLICĂ                Aplică cunoştinţele matematice şi rezolvă problema:           

     Pentru ornarea bradului de Crăciun, elevii clasei a III-a au folosit 14 cutii cu câte 6 globuri  și  7 cutii cu câte 9 ghirlande. Câte ornamente au 

folosit elevii pentru ornarea bradului de Crăciun?                                        

                                                    

 ARGUMENTEAZĂ     Completează cu semnele operațiilor matematice învățate, pentru ca egalitatea să fie adevărată: 

 

100  5  10 = 50 

81 x   1 = 81 

28 x 4 x  = 0 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1076 
 

PROIECT DIDACTIC 

Prof. Oargă Daniela 

Grădiniţa P. P. Nr.1 Sânnicolau Mare 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

DATA: 

GRUPA:  

EDUCATOARE:  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Martie - Mărţişor” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,1 Martie-Mărţişor” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,1 Martie” 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri mici, individual 

TIPUL DE ACTIVITATE: Comunicare, însușire de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrate (ADP, ADE, ALA1, ALA2) 

MIJLOC DE REALIZARE: povestire, lipire,  reconstituire de imagini, dactilopictură, euritmie 

SCOPUL: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și ințelegere a mediului înconjurator, precum și 

stimularea curiozității pentru investigarea acestuia. Aprofundarea cunoștintelor copiilor referitoare la 

ziua de 1 Martie. Consolidarea deprinderii de a asculta cu atenție o poveste. Stimularea exprimării 

orale corecte și coerente. Educarea atenției și a stăpânirii de sine. Dezvoltarea simțului estetic al 

copiilor. Formarea si consolidarea tehnicilor specifice lipirii. 

CATEGORII DE ÎNVĂȚARE: 

I.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

  Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice). 

  Întâlnirea de dimineaţă: ,,Cui vrei să dăruieşti mărţişoare?” Impresii despre ziua de 1 Martie 

(discuţii libere). 

 Joc liber de explorare a unui subiect de care copiii sunt interesaţi (ex:jucăria preferată, alte jucării la 

alegerea copiilor). 

           Tranziţii:  -,,Unu, doi, unu, doi, mărţişoare după voi!” (înviorarea de dimineață) 

                                         - ,,Ghiocelul”, 

                                         - ,,Mărţişorul” 

            Rutine: Prietenul la nevoie se cunoaște!”- deprinderea de a oferi ajutor și de a lucra în                                 

echipă pe parcursul zilei. 

Moment de mişcare/tranziţie: ,,Ca să cresc copil voinic 

                                                    Fac gimnastică de mic...”  

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 

          1.Joc de masă: ,,1 Martie-Mărţişor”- Din jumătate-întreg – reconstituire de imagini cu 

mărțișoare                                                 poveste; 

          2.Artă 1: ,,Mărţişoare, Mărţişoare”- lipire 

          3. Artă 1: ,,Cutiuţe pentru mărţişoare” – dactilopictură – decorare cutii pentru mărțișoare 

       III.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 

Domeniul Limbă și comunicare (DLC): Educarea limbajului – povestirea educatoarei 

,,Legenda mărţişorului” - poveste  populară 

Domeniul Om ți Societate (DOS):  Aplicaţie: ,,Mărţişoare, Mărţişoare” 

       IV.ACTIVITĂȚI  LIBER ALEE(ALA2):  
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EURITMIE: ,,Dansul mărţişoarelor” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

Autocontrol și expresivitate emoțională 

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc. 

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

Manifestă creativitate în activități diverse 

Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă) 

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE : povestirea educatoarei:  ,,Legenda mărţişorului” 

➢ Să audieze cu atenţie textul şi să demonstreze că l-a înţeles, răspunzând la întrebări 

➢ Să se exprime în propoziţii simple şi  corecte din punct de vedere gramatical 

➢ Să participe cu interes la activitatea desfăşurată 

  DOMENIUL OM  ŞI  SOCIETATE - Aplicaţie: ,,Mărţişoare, Mărţişoare” 

➢ Să perceapă materialul existent pe măsuţe şi să denumească materialele primite 

➢ Să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit;şi păstrând acurateţea lucrării 

➢ Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata desfăşurării activităţii. 

Activităţi liber Alese: 

ARTĂ 1 ,,MĂRŢIŞOARE, MĂRŢIŞOARE”- LIPIRE 

➢ Să perceapă materialul existent pe măsuţe şi să denumească materialele primite 

➢ Să aplice diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit 

ARTĂ 2 ,,CUTIUŢE PENTRU MĂRŢIŞOARE” - DACTILOPICTURĂ 

➢ Să redea o inimă prin procedeul dactilopicturii; 

➢ Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata activităţii. 

JOC DE MASĂ: ,,1 MARTIE-MĂRŢIŞOR”- DIN JUMĂTATE-ÎNTREG 

➢ Să mânuiască materialele puse la dispoziţie  

➢ Să reconstituie imaginile date, din jumătate - întreg 

➢ Să colaboreze cu colegii 

EURITMIE: ,,DANSUL MĂRŢIŞOARELOR” 

➢ Să execute mişcările adecvate  

➢ Să manifeste bună dispoziţie în grupul de copii 
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➢ Să participe activ la dans 

STRATEGII DIDACTICE: 

a). METODE ȘI PROCEDEE: conversația, expunerea, exercițiul, povestirea, munca în echipă, 

problematizarea. 

b). MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini din poveste, coli colorate de culoare verde în formă 

de trifoi, pastă de lipit, flori, fluturi, buburuze, servetele umede de pânză, şnur de mărţişor, cutii de 

brânză topită, hârtie creponată, coli albe de xerox, acuarele, şerveţele de pânză, borcane cu apă, jetoane 

cu imagini reprezentând mărţişoare şi ghiocei, coșuleţe, cutii de cadouri, recompense. 

Forme de organizare a activităţii: frontală,  individuală. 

Durata: o zi (tura I) 

Forme și tehnici de evaluare: 

-chestionarea orală; 

-aprecieri verbale; 

-expoziția lucrărilor realizate; 

 

 

Bibliografie: 

1. ***Curriculum pentru 

educaţia timpurie (a copiilor de 

la naştere până la vârsta de 6 

ani), M. E. N., Bucureşti, 2019. 

2.Suport pentru explicitarea și 

înțelegerea unor  concepte și 

instrumente cu care operează           

Curriculum pentru educație 

timpurie-2019. 
3. Lovinescu, A.V.; Apostol, C.; 

Gurău, V.; Datcu, A. (1965). 

Desenul, modelajul şi lucrul 

manual în grădiniţa de copii; 

Editura Didactică şi pedagogică, 

Bucureşti; 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

1. Moment organizatoric 

 Activitatea debutează cu  Întâlnirea de dimineaţă care se realizează prin succesiunea 

următoarelor momente: 

Activităţi pe domenii  

experienţiale 

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC) Educarea 

Limbajului : povestirea educatoarei ,,Legenda 

mărţişorului”   poveste populară 

Domeniul Om  Şi  Societate  (DOS)  - Aplicaţie: 

,,Mărţişoare, Mărţişoare” 

Jocuri şi activităţi  

liber alese (ALA) 

Joc de masă: ,,1 Martie-Mărţişor”- Din jumătate-

întreg – reconstituire de imagini cu mărțișoare                                                  

 Artă 1: ,,Mărţişoare, Mărţişoare”- lipire 

 Artă 2: ,,Cutiuţe pentru mărţişoare” – dactilopictură 

– decorare cutii pentru mărțișoare 

Euritmie: ,,Dansul mărţişoarelor” 

Activităţi de  

dezvoltare  

personală (ADP) 

 Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea 

(deprinderi specifice). 

 Întâlnirea de dimineaţă: ,,Cui vrei să dăruieşti 

mărţişoare?” Impresii despre ziua de 1 Martie (discuţii 

libere). 

Joc liber de explorare a unui subiect de care copiii 

sunt interesaţi (ex:jucăria preferată, alte jucării la 

alegerea copiilor). 

 Tranziţii:  -,,Unu, doi, unu, doi, mărţişoare după voi!” 

(înviorarea de dimineață); ,,Ghiocelul”,                                      

-,,Mărţişorul” 

Rutine: ,,Prietenul la nevoie se cunoaște!”- 

deprinderea de a oferi ajutor și de a lucra în                                 

echipă pe parcursul zilei. 

Moment de mişcare/tranziţie: ,,Ca să cresc copil 

voinic/  Fac gimnastică de mic...”                                            

Activitate integrată 

,,1 Martie” 
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Salutul: ,,Bună dimineaţa, mărţişoare!”. 

,,Dimineața a sosit/ Toți copiii au veni/  În cerc să ne așezăm/ Cu toți să ne salutăm/ Bună 

dimineața copii,/ Bună dimineața, doamna educatoare!” 

Prezenţa se realizează prin strigarea copiilor din catalog. Ei vor răspunde: Prezent(ă)! 

Calendarului naturii se completează cu ajutorul copiilor, amintind anotimpul şi ziua în care ne aflăm, 

precum şi aspecte legate de vremea de afară. Subliniindu-se faptul că, atunci când vin la grădiniță , 

este nevoie să se respecte nişte reguli, se vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă 

specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să 

vorbiți pe un ton potrivit, pentru a nu deranja persoanele din jur și să păstrați ordinea între jucării’’ 

Momentul de mişcare. Gimnastica de înviorare se va desfăşura în semicerc pe următoarele 

versuri:                                                                                             ,,Dacă vreau să cresc voinic”. 

Împărtăşirea cu ceilalţi: Pornind de la întrebarea: ,,Cui vrei să dăruieşti mărţişoare?” copiii vor vor 

discuta pe această temă. 

 Activitatea de grup: Copiii se vor juca jocul de atenție: ,,Joacă-te cu mărțișoare!” Copiii stau pe 

scăunele. Conducătorul grupului (educatoarea) se mişcă în cerc, trece prin faţa copiilor şi spune: ,,Aş 

dori să mă joc cu mărţişorul Alexandra”. Copilul care acest prenume porneşte după conducătorul 

jocului care-şi continuă permanent mersul în cerc. Jocul continuă astfel până când se ridică toţi copiii. 

Conducătorul exclamă: ,,Să ne odihnim!”. La auzul acestor cuvinte, fiecare copil, inclusiv 

conducătorul jocului, se repede să ocupe un scaun. 

Noutatea zilei porneşte de la Zânei Primăvară în sala de grupă , care doreşte să îşi petreacă ziua alături 

de grupa mică ,,Abinuțele”. A venit să ne spună ce i s-a întâmplat într-o zi când s-a întânit cu zâna 

Iarnă. 

2. Captarea atenţiei 

       Se realizează cu ajutorul unui decor reprezentând o scenă din poveste . 

3.Anunțarea temei și a obiectivelor 

Educatoarea va preciza numele poveștii: ,,Legenda mărţişorului” . Se va preciza sarcina copiilor de a 

asculta cu atenție povestea pentru a o putea povesti părinților. 

4. Dirijarea învăţării 

        Conținutul poveștii va fi prezentat de către educatoare clar, coerent, corect și expresiv, cu un ton 

și o mimică adecvată. Pe parcursul povestirii, educatoarea va folosi o serie de mijloace prin care va 

nuanța expunerea în funcție de stările afective pe care textul literar le implică și anume: tonul cald 

potrivit cu importanța faptelor, modularea vocii pentru a imita personajele, marcarea pauzelor 

determinate de punctuație, mimică și gesturi adecvate situațiilor prezentate. 

Planul de idei al povestirii: 

1. La marginea unui sat trăiau într-o colibă sărăcăcioasă o femeie cu fiica ei. Ca să câştige pâinea de 

zi cu zi şi câţiva bănuţi, femeia se îndeletnicea cu torsul lânii pentru oamenii din sat. Dar tot ce câştiga 

dădea pe doctorii pentru fata ei care era tare bolnavă. 

 2. Într-o zi, pe când torcea şi plângea de mila fiicei sale, femeia văzu o caleaşcă de foc trecând cu 

iuţeală dinspre pădure spre sat. Era Zâna Primăvară care, auzind-o, s-a oprit şi a întrebat-o de ce este 

aşa de necăjită. Aflând de boala copilei, Zâna a zis: 

-Ţine caierul acesta de foc şi toarce-l firicel subţire, apoi leagă o fundiţă şi prinde-o de pieptul copilei. 

Puterile mele o vor trezi la viaţă, aşa cum se trezeşte la viaţă întreaga natură după trecerea mea. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1080 
 

Femeia mulţumi şi se apucă de lucru. Dar caierul îi ardea degetele şi-i era cu neputinţă să răsucească 

un firicel cât de mic. 

 3. Începu să plângă cu lacrimi grele şi aproape că nu băgă de seamă când o altă caleaşcă de zăpadă se 

opri în dreptul colibei. Era Crăiasa Zăpezii, care dispărea cu iuţeală dinspre sat spre pădure şi care, 

auzind necazul femeii, zise: 

-Ţine caierul acesta de zăpadă. Răcoarea lui va potoli fierbinţeala celui de foc. Răsuceşte-le laolaltă, 

poate aşa îţi pot fi de folos şi eu. 

 Femeia mulţumi din tot sufletul şi se puse pe tors. Torcea laolaltă fir roşu de foc cu fir alb de zăpadă 

şi astfel isprăvi de tors cele două caiere. 

   4. Iar după ce duse la capăt lucrul, legă o fundiţă de pieptul fetiţei. Aceasta îndată prinse putere şi 

culoare în obrăjori, sări din pat şi-şi îmbrăţişă cu drag mama. 

De atunci, în fiecare prag de primăvară, femeia împletea fundiţe alb- roşii, împărţindu-le oamenilor 

din sat, să le aducă sănătate şi bucurii. 

           Copiii ascultă cu atenţie povestirea. Fixarea poveştii o voi realiza cu ajutorul imaginilor cu 

aspecte din poveste. 

 -Cum se numeste povestea? (,,Legenda mărţişorului”). 

 -Care sunt personajele din poveste? (mama,fetiţa, Zâna Primăverii, Crăiasa Zăpezii). 

 -Cine o vizitează prima dată pe mamă? (Zâna Primăvară). 

 -Ce îi dă Zâna Primăvară? (fuior de foc) 

 -Cine o vizitează după aceea?(Crăiasa Zăpezii).  

 -Ce îi dă Crăiasa Zăpezii? (fuior de zăpadă). 

 -Ce face mama cu firul împletit? (îl pune în piept fetiţei). 

 -Ce se întâmplă cu fetiţa după ce i-a pus mama firul împletit în piept? (Fetiţa s-a vindecat). 

 -Ce moment din poveste v-a plăcut cel mai mult?  

   Voi realiza tranziția printr-o poezie.      

 Răspunsurile vor fi evaluate și se vor face aprecieri la adresa conținutului și a exprimării orale a 

copiilor. 

 Pe tranziţia:  

„Dar să-ncepem lucrul/Şi să avem mult spor,/ Azi lucrează fiecare/Cu ce are la sector”. 

Zâna primăvară îi invită acum pe copii să se aşeze la mese şi să intuiască materialele şi sarcinile 

cu ajutorul educatoarei.   

Voi anunța tema: DOS - Aplicaţie: ,,Mărţişoare, Mărţişoare”- Copiii vor aplica diferite 

materiale, folosind tehnici deja cunoscute. Se argumentează de ce vor confecționa ,,Mărțișoare- 

mărţişoare” şi vor aplica diferite materiale pe o suprafaţă dată, utilizând pasta de lipit.  

Se vor intui materialele,apoi voi prezenta și analiza modelul. 

          Voi explica și voi demonstra modul de realizare al lucrării. Înainte de începerea lucrului, se vor 

realiza câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii: ,,Mișcăm degețelele/        Apoi 

batem palmele!"/ Cântăm la pian/ Liniște să ascultăm!/ Închidem pumni/ Deschidem pumni.” 

          Executarea temei de către copii 

          Voi asigura un fond muzical relaxant în timpul lucrului .(A. Vivaldi –Anotimpurile) 

În timp ce copiii lucrează, Zâna Primăvară se plimbă printre ei împreună cu educatoarea. Educatoarea  

va urmări modul de executare și va îndruma și sprijini copiii acolo unde este nevoie. Educatoarea 

acordă indicaţii individuale şi de grup, după caz, corectând poziţia copiilor la masa de lucru. Copiii se 

ridică de pe scaune şi se îndreaptă în şir indian spre ieșirea din sala de grupă. 
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5. Obținerea performanței și asigurarea transferului 

 

  

JOC DE MASĂ ,,1 Martie-Mărţişor”-Din jumătate-întreg- 

Copiii vor reconstitui imagini cu mărţişoare şi ghiocei.  

 

 

 

 

 

ARTĂ- Dactilopictură: ,,Cutiuţe pentru mărţişoare”- Copiii vor decora 

cutiuţele prin tehnica dactilopicturii. MAMA că ar fi foarte bucuroasă 

dacă voi le-ați realiza și câte o cutiuță unde să păstreze mărțișoare 

voastre. 

 

 

ARTĂ - Aplicaţie: ,,Mărţişoare, Mărţişoare”- Copiii vor aplica diferite 

materiale, folosind tehnici deja cunoscute. 

 

 

 

 

ALA 2:Euritmie: ,,Dansul mărțișoarelor” 

Voi propune copiilor să redea prin mişcare ,,Dansul mărţişoarelor”. Aceștia încep să danseze cu 

mișcări simple, liniare apoi, treptat le complică în forme și coreografii complexe, ajutându-I să se 

coordoneze, să aibă răbdare și să se concentreze la dans. 

6. Evaluarea şi încheierea activităţii 

 Copiii vor finaliza activitățile de la fiecare centru și vor prezenta produsele obținute. Se vor 

evalua împreună cu copiii, lucrările cu ajutorul metodei turul galeriei. Copiii își exprimă în termeni 

corespunzători nivelului de vârstă și de dezvoltare, părerea despre activitatea desfășurată pe întreg 

parcursul zilei. Se fac aprecieri referitoare la modul de lucru, iar Zâna Primăvară le mulţumeşte pentru 

efortul depus. 
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PROIECT  DIDACTIC  

            Prof. înv. primar , Stoica Elena Camelia,  

      Șc. Gimn. “N. Simonide” Pitești 

 

CLASA: a III-a A 

DOMENIUL DE INTERVENȚIE: Educația rațional emotivă și comportamentală (EREC) 

SUBIECTUL: „ Cum gestionăm emoțiile noastre?” 

TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere de noi informații/ de predare - învățare 

SCOPUL: Dezvoltarea capacității de identificare și exprimare a emoțiilor noastre 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

• să exemplifice diferite tipuri de emoții ; 

• să identifice emoțiile pozitive; 

• să stabilească o legătură între situațiile frumoase de viață și emoțiile trăite; 

• să exemplifice situații, obiecte ce reprezintă stimuli declanșatori pentru emoțiile pozitive; 

• să formuleze corect exprimarea emoțiilor. 

• să își dezvolte vocabularul referitor la emoții ; 

• să conștientizeze apariția diferitelor emoții pozitive și negative în contextul comunicării ; 

• să conștientizeze impactul emoțional pe care cuvintele îl determină ; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

explicația; completarea de fraze, munca independentă; conversația dirijată; problematizarea; 

interacțiunea în grup; observația, metoda R.A.I., brainstorming-ul 

RESURSE MATERIALE: fișe de lucru, coli, markere, pixuri, coli A4, hârtie decupată, bombonele 

M&M. 

RESURSE UMANE: elevii din clasă. 

RESURSE DE TIMP: 45 de minute 

FORME DE ORGANIZARE: frontal pe parcursul discuțiilor, individual pentru rezolvarea sarcinilor.  

MOMENT ORGANIZATORIC: elevii și profesorul se pregătesc pentru începerea activității; 

CAPTAREA ATENȚIEI: elevii vor completa oral următoarele fraze auzite :    

      Când privesc un copac înflorit primăvara, mă simt.........; 

                 Când mă îmbrățișează cineva drag, mă simt.....................; 

                 Când colegii mei mă ascultă, simt că................................; 

După completarea frazelor se vor exemplica câteva tipuri de emoții, se vor face analogii cu situațiile 

de viață care ne stârnesc diferite emoții : unele plăcute pe care le numim pozitive pentru că ne fac să 

ne simțim bine și ne ajută să avem un comportament adecvat, iar altele care ne dezorganizează 

comportamentul, care ne fac să ne simțim tensionați, agitați și pe care le numim negative.  

ANUNȚAREA TEMEI, A SCOPULUI ȘI A OBIECTIVELOR  

 Astăzi vom discuta despre emoții pozitive și negative și despre momentele generatoare de astfel 

de emoții.  

 

DESFĂȘURAREA   ACTIVITĂȚII 

Fiecare elev va scrie pe un cartonaș emoția trăită la începutul activității, iar apoi va întoarce 

cartonașul și-l va pune la marginea băncii. 
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Exercițiul numărul 1 

Fiecare elev va primi o fișă de lucru pe care trebuie să o completeze ( Anexa nr.1 ). După 

completare se vor purta discuții pe baza răspunsurilor date între cei doi colegi de bancă. 

• Ce ai simțit tu când ai fost apelat cu cuvântul “deșteptule” ? 

• De ce te-ai simțit așa ? 

• Ți-ar plăcea să ți se mai spună și cu altă ocazie așa ? 

• Tu ai folosit acest apelativ vreodată ? 

• Cum preferi, să fii apelat cu el, sau să-i apelezi tu pe alții ? 

• Ce sfat i-ai da celui care te-a apelat așa ? 

Fiecare dintre cei 2 colegi de bancă, pe rând, adreasă întrebări colegului pe baza fișei 

completate. Așa vor proceda toți copiii din clasă. 

 

Exercițiul numărul 2 

Elevii vor avea de completat o altă fișă ( Anexa nr.2 ). Fișa reprezintă o floare în mijlocul căreia 

fiecare trebuie să-și scrie numele cu majuscule, iar pe petale vor completa emoțiile care îi reprezintă 

cel mai des. 

După completare se vor asculta unele răspunsuri.  

 

OBȚINEREA PERFORMANȚEI 

Se vor purta discuții pornind de la răspunsurile auzite. Se va face legătura între gând-emoție-

comportament.  

Apoi vor avea de făcut o scurtă compunere în care să prezinte o emoție trăită.  

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

Fiecare copil va spune emoția caracteristică la finalul activității și se va compara cu cea scrisă 

de la început pe cartonaș. Cu toții, pe rând, vor alege câte o bombonică M&M alegând culoarea pe 

care o asociază cu emoția trăită. 

Se fac aprecieri asupra răspunsurilor date, dar și asupra modului cum s-au comportat pe tot 

parcursul orei. 
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bucurie dezamăgire 

vinovăție 

frumosule 

deșteptule îngâmfatule 

gogoșică 

urâtule 

supărăciosule 

fraierule 

neascultătorule 

EU ȘI EMOȚIILE MELE 

Unește emoția simțită în momentul în care ai fost strigat cu unul dintre aceste apelative  

Colorează porțiunile cercului așa cum simți !  

Anexa 1 
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1. În mijlocul florii scrie numele tău cu majuscule  

2. Pe petalele florii scrie emoțiile care crezi că te reprezintă cel mai des  

Anexa 2 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                   Prof. IORDACHE DOINA 

                                                                                                       Şc.Prof.,, Sf. Ap. Andrei “ 

 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

Ptofesor:Iordache Doina 

CLASA:  a V-a 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Familia și importanța ei 

SUBIECTUL: Textul narativ nonliterar. Timpul și spațiu 

TIPUL LECȚIEI: de comunicare 

SCOPUL LECȚIEI: dezvoltare competențelor de comunicare în situații diverse 

DURATA: 50 de minute 

COMPETENȚE GENERALE: 

1.Participarea la interacțiuni verbal în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea 

textului oral 

2.Receptarea textului scris de diverse tipuri 

3.Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.2.Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei, exprimând 

opinii, emoții și sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la 

textele ascultate/citite 

2.2.Identificarea temei și ideilor principale și secundare din texte diverse 

3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor 

imagini, desene, scheme 

4.2. Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor communicative 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1.  să prezinte informațiile esențiale dintr-un text narativ nonliterar; 

O2.  să recunoască reperele spațiale și temporale din diverse texte nonliterare; 

O3.  să ordoneze cronologic informații/idei; 

O4.  sǎ respecte normele gramaticale în comunicarea orală și scrisă;  

O5.  să redacteze texte narative nonliterare respectând caracteristicile acestuia. 

O6. Să precizeze caracteristicile textului narativ nonliterar. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 a) Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia , explicaţia, exerciţiul de tip analitic, exercițiul 

de redactare, lucrul cu manualul. 

 b) Forme de organizare a învăţării : activitatea frontală , activitatea în perechi și individuală. 

 c) Resurse educaționale: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior 

 d) Resurse de timp: 50 minute 

 e) Mijloace de învăţare: manualul, fişe de lucru, videoproiector, coli de plipchart, text suport 

 f ) Bibliografie : 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1087 
 

Mariana NOREL,Petru BUCURENCIU, Limba și literatura română, manual pentru clasa  a V-a, 

Editura Aramis, București, 2017. 

Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română ( clasa a V-a) OM Nr. 3393/2017. 

Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, 

Iaşi, Editura Polirom, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS.2 Identificarea temei și 

ideilor principale și 

secundare din texte diverse 

CS1.Prezentarea orală a 

unor idei, exprimând 

opinii, emoții și 

sentimente 

O1.  să prezinte 

oral informațiile 

esențiale dintr-

un text narativ 

nonliterar; 

 

O2.  să recunoască reperele 

spațiale și temporale din 

diverse texte nonliterare; 

 

O3.  să ordoneze 

cronologic 

informații/idei; 

 

O4.  sǎ respecte 

normele 

gramaticale în 

comunicarea 

orală și scrisă; 

S. 1. Prezentați 

caracteristicile 

unui text 

narativ 

nonliterar.  

 

 

 

 

S.3.Selectați 

din text 

coordonate 

ale timpului 

și ale 

spațiului. 
 

 

 

 

S.1.Selectați 

dintr-un text 

nonliterar 

coordonatele 

spațio-temporale; 

 

 

 

 

S.1.Scrieți un 

mesaj pe care 

l-ați putea 

adăuga pe un 

blog la un 

articol. 

S.2.Redactați  un 

text narativ 

nonliterar în care 

să prezentați  un 

episod dintr-o 

activitate 

desfășurată în 

școală                 

 

S.2.Formați 

propoziții și 

fraze corecte 

din punct de 

vedere 

grammatical,  

utilizând 

semnele 

ortografice  și 

de punctuație; 

 

S.2.Arătați 

informațiile 

esențiale ale 

textului din 

manual.  
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Anexa 1/ Tipuri de texte 

 

I.  Rețeta fericirii  

Ingrediente: 

- un răsărit cu arome ruginii, 

- o tigaie,  

- 1 lingură de bună-dispoziție, 

- 2 linguri de optimism, 

- 2 linguri de răbdare, 

-1 litru de veselie. 

Mod de preparare: 

Se admiră răsăritul cu arome ruginii în drum spre magazin de unde se cumpără o tigaie . Apoi se 

încinge bine veselia, se adaugă buna-dispoziție în cascadă și se amestecă bine. Când s-au rumenit, se 

presară optimismul și răbdarea. La final, se ornează cu puncte cadou, și gata! Fericirea e în mâinile 

voastre, gata să fie savurată.  

 

 II. În lumina oblică a soarelui de toamnă scăpărară arme. Apăru un pâlc de opt ori zece 

călăreţi, în fruntea cărora se vădea un boier tânăr moldovan pe-un arăbesc roib. Purta cizme 

roşii, contăş, cu guler şi mânicuţi de jderi, şi gugiuman de aceeaşi pelcică. 

(Zodia cancerului sau vremea Ducăi-Vodă, Mihail 

Sadoveanu) 

 

III.  Cuvântul familia provine din famulus (servitor) şi pare că a desemnat – potrivit 

Dicţionarului etimologic al limbii latine – „ansamblul sclavilor şi al servitorilor ce trăiau sub 

acelaşi acoperiş”, iar mai apoi casa în întregime, stăpânul pe de o parte, soţia, copiii şi 

servitorii, pe de alta. 

(Psihosociologia familiei, Florin Druţă) 

 

IV.  Chiriţa: (...) Auzi ce spune monsiu Şarlă?... Zâce că ai să vorbeşti franţuzăşte ca pe 

apă...N’est-ce pas Monsieur Charles, qu’il parlera comme l’eau? [...] 

...Da’ ian să-i fac eu un examen...Guliţă, spune nineacăi, cum să cheamă franţuzăşte 

furculiţa? 

 Guliţă:  Furculision. 

      (Vasile Alecsandri -  Chiriţa în provincie) 

      

V. Te-ai săturat de aceeaşi haină veche şi demodată? 

Vrei altceva? 

Noi îţi oferim, la preţuri incredibile, marochinărie specială. 

Nu pierde ocazia! 

Numai la noi, ocazia e bună! 

S.C. Pielicica 

Str. Blănarilor nr. 3 
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VI. La un concurs de animale, în cadrul unei sărbători agricole, s-a afișat programul: 

-ora10.00 - prezentarea invitaților, 

-ora12.00 - prezentarea animalelor, 

-ora14.00 - masa comună. 

 

VII. Sub flori de măr 

Ce mi se scutură în păr 

Se umple sufletul de soare; 

Pe orice frunți suferitoare, 

Oh! ningeți, albe flori de măr. 

   (Primăvara de Alexandru Macedonski) 

 

VIII. A revenit frumoasa primăvară; 

Copacii parcă-s ninși de-atâta floare; 

Dorinți copilărești, renăscătoare, 

Fac inimile noastre să tresară .... 

 

(Sonet - A revenit frumoasa primăvara de Alexandru Vlahuță) 

 

 

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul Literar Nonliterar 

   

Textul este format 

din propoziţii şi 

fraze exprimate în 

scris, 

reprezentând 

conţinutul  

unei opere 

literare sau 

ştiinţifice,  

 

al unui 

discurs, al 

unei legi. 

În sens 

restrâns 

poate să 

însemne  

şi fragment 

dintr-o 

scriere.  

http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Alexandru_Macedonski
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Anexa 3 / trăsăturile textelor literare și nonliterare 

 

Identifică trăsăturile specifice textului literar şi pe cele specifice textului nonliterar, 

încercuindu-le cu roşu pe cele ale textului literar şi cu albastru pe cele ale textului nonliterar: 

 

• reprezintă rezultatul observării realităţii şi al transformării acesteia în informaţie; 

*    are caracter ficţional (= este o plăsmuire a imaginaţiei autorului, care transfigurează 

realitatea, o modelează, transformând-o într-un univers imaginar propriu); 

• are caracter nonficţional (= este bazat pe aspecte adevărate, concrete ale realităţii cotidiene); 

*    are drept scop provocarea fanteziei şi a emoţiei cititorului/ receptorului; 

• are drept scop informarea cititorului/ receptorului, dar şi transmiterea unor convingeri, 

încercarea de a-l determine pe acesta să facă/ să creadă un anumit lucru; 

*    trăsătura fundamentală este expresivitatea, obţinută prin diferite procedee/ figuri de stil: 

• în general, este lipsit de expresivitate, dar unele specii, cum ar fi reclamele, mizează pe jocuri 

de cuvinte, figuri de stil, cuvinte polisemantice; 

*    vehiculează valori general-umane prin diverse teme şi motive literare (iubirea, adevărul, 

dreptatea, sinceritatea, emoţia, nostalgia, creativitatea, jocul, războiul, tradiţia, oraşul, natura, 

etc.); 

• este folosit aspectul corect, îngrijit al limbii; 

*    pune în mişcare personaje – existenţe fictive integrate în universul operei; 

• se caracterizează prin obiectivitate, claritate, accesabilitate relativă, în funcţie de domeniu; 

*    prezintă o mare varietate de forme: opere lirice, epice, dramatice, aparţinând diverselor specii 

literare; 

• sunt prezente uneori clişee de limbaj ( formule fixe folosite în diverse acte oficiale, scrisori, 

etc.),termeni specifici unui anumit domeniu de cercetare; 

• prezintă o mare varietate de forme: texte de lege, reţete, prospecte de medicamente, 

instrucţiuni de montare/ utilizare a aparatelor, ghiduri turistice, reclame, articole de ziar sau 

de revistă, ştiri, interviuri, anunţuri, lucrări ştiinţifice). 

 

 

Tema pentru acasă-la alegere 

Prezentați un text de reclamă(asociat cu imagini) 

Selectați un text literar/nonliterar valorificând cunoștințele anterioare si identificați trăsăturile 

specifice. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. IORDACHE CONSTANTIN 

Şc.Prof.,, Sf. Ap. Andrei “ Smîrdan, Suharău,Jud.Botoşani 

 

 

ARIA CURRICULARĂ:   Consiliere și orientare 

CLASA:   a VII-a  

PROFESOR:   IORDACHE CONSTANTIN 

DATA:  06.11.2017 

MODUL TEMATIC:    Autocunoaștere și dezvoltare personală 

SUBCOMPONENTA: Autocunoaștere 

TEMA LECŢIE:   Cum mă văd eu, cum mă văd ceilalți 

COMPETENȚA GENERALĂ: 

1. Explorarea resurselor personale care influenţează autocunoașterea și atitudinea pozitivă față de 

sine și ceilalți. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1. Argumentarea importanţei încrederii în sine, pentru evoluţia personală; 

1.2. Examinarea caracteristicilor specifice preadolescenţei; 

OBIECTIVE: 

- O.1. Dezvoltarea abilităților de autocunoaștere și intercunoaștere. 

- O.2. Identificarea aspector pozitive și negative despre ei înşişi şi despre alţii.  

- O.4. Evaluarea punctelor tari și punctelor slabe, intereselor, abilităților personale. 

       -    O.5. Cunoaşterea mijloacelor de îmbunătăţire a propriei imagini; 

       

VALORI ȘI ATITUDINI: 

- respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

- aprecierea unicităţii fiecăruia; 

 

CONCEPTE CHEIE: imagine de sine, autocunoaștere, intercunoaștere 

RESURSE: 

Resurse materiale:  fişe, flip-chat, markere, video-proiector, calculator, post-it-uri. 

Resurse procedurale/metode: conversaţia, lectura, explicaţia, expunerea, reflecţie individuală, 

exerciţiul, autoanaliza, studiu de caz, argumentarea. 

FORME DE ORGANIZARE:  Frontal,  pe grupe. 

Bibliografie: 

1. A. Baban, Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Ed. SC Psinet, Cluj-Napoca, 

2001;  

2. Andrei Cosmovici, Luminița Iacob - Psihologia socială - Editura Polirom, Iași 1998; 

3. Adrian Neculau (coordonator) - Manual de psihologie socială - Editura Polirom 2003; 

Surse electronice: 

www.didactic.ro 

http://www.e-scoala.ro/psihologie/formarea_imaginii_de_sine_rolul_ei.html 

MOMENTUL ORGANIZATORIC: 

- verificarea prezenței elevilor;  

http://www.e-scoala.ro/psihologie/formarea_imaginii_de_sine_rolul_ei.html
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- discutarea unor aspecte legate de activitatea  de pe parcursul săptămânii anterioare; 

- stabilirea cauzelor  şi măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiilor negative; 

- pregătirea celor necesare începerii lecţiei. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:  

         Înainte de a începe lecţia se stabilește, de comun acord, o lista cu reguli. Trebuie să se creeze un 

mediu prielnic, cerându-se elevilor să nu se tachineze, să nu se jignească şi să se acorde şanse egale şi 

fetelor şi băieţilor pentru a  participa la această activitate. 

 

Secvențele activității: 

Captarea atenței – anunțarea temei și obiectivelor fixate, după care  elevii sunt informați că vor 

participa la un exercițiu de spargere a gheții care va anticipa tema orei respective. 

Exercițiu de spargere a gheții:  „Nume-adjectiv”  

Fiecare elev trebuie să-și spună prenumele:   și un adjectiv care îi reprezintă și  începe cu 

aceeași literă ca și prenumele lor – Vlad cel vioi, 

Cristi cel credincios, Alina cea ambițioasă,  David  cel darnic etc.  

1. Este prezentat elevilor slide-ul 2, povestea scrisă de Anthony de Mello, de la care va fi inițiată discuția 

pe marginea întrebării centrale ”Cine sunt eu?”.  

a) Care a fost întrebarea  la care nu a putut să răspundă femeia? 

b) Cum s-a definit ea? De ce nu a putut să răspundă? 

c) Cum credeți că ar fi trebuit să răspundă? Faceți o listă a însușirilor, aptitudinilor prin care credeți că ar 

fi trebuit să se definească?  

Discuția este dirijată spre conceptul de autocunoaștere și spre imaginea de sine , conceptele fiind 

definite și analizate împreună cu elevii. 

2. Se prezintă elevilor componentele imaginii de sine și factorii care determină imaginea de sine și cum, 

anume pot influența comportamentul lor. 

Activitate : Studiu de caz – film didactic: Elevii vor viziona fragmentul din filmul ”Zootropolis”, în 

care imaginea de sine a unuia dintre personaje nu corespunde cu imaginea reală/sau pe care o au ceilalți 

despre el, și vor discuta pe marginea a ceea ce ne dorim noi, cum vrem să fim văzuți de ceilalți și cum 

suntem în realitate. 

a) Cum este prezentat personajul la începutul fragmentului de film? Ce imagine de sine credeți că 

reprezintă? 

b) Cum este prezentat personajul în următoarea secvență? Ce credeți despre acest lucru? 

c) De ce credeți că personajul s-a imaginat în acel mod? 

d) Au fost situații în care v-ați fi dorit să fiți altfel decât sunteți în realitate? 

e) Au fost cu siguranță situații în care, deși nu vă caracterizează o atitudine, ați adoptat-o? De ce? 

f) Când aveți tendița de a va supraevalua? Dar de a vă subevalua? 

3. Le sunt prezentate, elevilor, metodele/căile prin care își pot contura o imagine de sine cât mai corectă 

(side-ul 6). 

Pe flip-chat se va face un ciorchine cu tema : ”Cine mă poate ajuta să mă cunosc mai bine”. Elevii vor 

completa ciorchinele, astfel încât să să identifice de la cine sau de unde pot primi informații care să-i 

ajute să se autocunoască. Discuția este dirijată, astfel încât printre cei enumerați să apară și ”colegii”. 

Activitate:  ”Așa mă văd eu!   vs   Așa mă văd ceilalți!” : Elevii vor fi organizați în grupe de câte 5 și 

vor primi, fiecare câte o fișă. Fiecare elev din grupă va fi solicitat să rezolve cerințele de pe ea în mod 
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individual, fără ca ceilalți colegi să vadă răspunsurile date (în interiorul unei inimi desenate și împărțite 

în 4 cămăruțe - câte 3 calități, 3 lucruri pe care le fac bine, 3 motive pentru care ei cred că  sunt apreciați 

de către cei din jur și 3  lucruri pe care ar dori sa le schimbe la ei). Fișele vor fi lipite cu fața în jos, 

astfel încât să nu poată fi citite. Primesc instructajul de a se ridica de pe scaun  și de a completa fișa 

prinsă pe spatele colegilor (în interiorul unui trifoi cu patru foi -  ce culoare ar fi acel coleg, ce apreciază 

la el, ce face el bine și ce ar schimba). 

După completarea tuturor foilor, acestea sunt desprinse, astfel încât fiecare să poată citi comparativ, 

atât ceea ce a notat el despre sine, cât și ceea ce au scris ceilalți participanți la grup.Timp de aproximativ 

5-6 minute, elevii vor reflecta la aspectele consemnate pe cele două fețe ale  colii  de lucru, 

comparându-le și stabilind eventualele asemănări și deosebiri. Elevii care se oferă voluntari vor 

prezenta în fața întregului grup  informațiile ( exemplu: ,,Așa mă văd eu!   vs   Așa mă văd ceilalți!) 

 

4. Activitate: Joc de autocunoaștere și recunoașterea colegilor: ”Ceapa” : Fiecare elev primește 8 foi 

colorate pe care va răspunde la următoarele întrebări: 

  Roșu:     1. Ce muzică îți place să asculți? 

        2.  Ce preferi să mănânci? 

Verde:    1. Ce apreciezi cel mai mult la apropiați/prieteni? 

                   2. Ce obicei prost ai? 

Galben:  1. Un punct forte al tău... 

       2. Un punct slab al tău... 

Albastru: 1. Care este lucrul care îți este cel mai des reproșat de cei apropiați?     

        2. Ce nu vei face niciodată? 

Se vor mototoli formând o ceapă foile colorate, începând cu cele albastre și terminând cu cele roșii. 

Toate cepele se vor amesteca, iar elevii vor extrage pe rând o ceapă și vor identifica persoana după 

răspunsurile la întrebări. 

 

   Asigurarea transferului: 

Ce trebuie să reținem? – slide-ul 7 

Activitate: Acceptă sau schimbă  

 

   Concluzii şi aprecieri : chestionar de evaluare 
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Fișa 1 

 

3 motive pentru care 

cred ca  sunt apreciat 

3 lucruri pe care ai vrea 

să le schimbi la tine 

 

3 calitati ale mele 3 lucruri pe care le fac bine 
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Fișa 2 

 
 

 

Dacă ar fi o culoare, ce 

culoare ar fi acest coleg? Ce apreciezi la acest  

coleg? 

Ce face el bine? Ce ar trebui să 

schimbe? 
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Fișa 3 

 

Acceptă sau schimbă 

 

   Nu pot schimba                                                                  Pot schimba  

 

• Nasul   -------------------------------------------------------------------------------------------  

• Greutatea----------------------------------------------------------------------------------------  

• Înălţimea----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Notele-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Relaţia cu părinţii------------------------------------------------------------------------------- 

• Relaţia cu profesorii---------------------------------------------------------------------------- 

• Atitudinea faţă de sine------------------------------------------------------------------------- 

• Vârsta-------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Culoarea pielii----------------------------------------------------------------------------------- 

• Familia----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Relaţiile cu prietenii  --------------------------------------------------------------------------    

 

 

Fișa 4 

 

   CHESTIONAR   DE  EVALUARE  

 

Exprimă-ţi părerea asupra eficienţei activităţii educative desfăşurate, acordând note de la 1 la 10. 

 

1. Cunoştinţele dobândite îmi sunt utile.                                                           Nota: ......... 

2. Timpul rezervat activităţilor în grup şi discuţiilor a fost suficient.           Nota: ......... 

3. Profesorul a avut un comportament …………………….                              Nota: ......... 

 

Sugestii pentru activităţile viitoare: 

......................................................................................................................................................... 
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Proiect de activitate didactică-Flori de primăvară  

     (exerciții matematice recapitulative în concentrul 0-100) 

       Sebesi-Sütö Ștefan-Mihai 

       Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Tg-Mureș 

Clasa: I 

Aria curriculară: Matematică și 

Științe ale naturii 

Obiectul: Matematică și explorarea 

mediului 

Subiectul lecției: Exerciții 

matematice recapitulative - „Flori de 

primăvară”  

Tipul lecției: Fixare și consolidare a 

cunoștințelor 

Discipline integrate: 

 Comunicare în limba română 

 Arte vizuale și abilități practice 

 Muzică și mișcare 

                    

 

ACTIVITATE INTERDISCIPLINARĂ 

Competențe specifice 

 Comunicare în limba română: 1.1; 1.3; 2.2; 2.4 

 Matematică și explorarea mediului: 1.1; 1.6; 4.1; 5.2 

 Muzică și mișcare: 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 

 Arte vizuale și abilități practice: 1.1; 2.2; 2.3; 2.4 

 

Obiective operaționale:  O1 – să răspundă adecvat întrebărilor pe baza legendei audiate; 

    O2 – să efectueze corect exercițiile de adunare și scădere în concentrul 

0-100; 

O3 – să realizeze lucrarea prin respectarea tehnicii de lucru prezentată; 

O4 – să argumenteze importanța anotimpului primăvara pentru întreaga lume pe baza experienței 

personale; 

Forme de organizare: Frontal, individual, pe grupe 

Metode și procedee: Conversația euristică,  problematizarea, explicația, jocul didactic, exercițiul; 

Material didactic: Rebus, frunze cu exerciții, fișa de lucru, legenda liliacului, hârtie creponată, 

acuarele, pensule. 

Bibliografie: Programa școlară pentru disciplinele: Comunicare în limba română, Matematică și 

explorarea mediului, Matematică și explorarea mediului, Muzică și mișcare pentru clasa I; 

  Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, Ed. Polirom, Iași, 2006; 

Constantin, Cucoș, Pedagogie – ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2006. 
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Etapele lecţiei 

 

Ob. 

op 

Secvenţe de conţinut Metode şi 

Procedee 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

 

Evocarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea cadrului necesar pentru 

începerea orei: aerisirea sălii de 

clasă, pregătirea materialului 

didactic necesar desfășurării 

activității etc. 

Pentru a ne liniști, împreună cu 

copiii vom cânta cântecelul „Hai 

să zicem una, să se facă două”, 

cântecel care va anunța copiii că 

următoarea activitate va fi cea de 

matematică și explorarea mediului. 

Deoarece primăvara și-a făcut 

apariția și pe la noi, deja cunoaștem 

semnele venirii sale. Haideți să ne 

aducem aminte care sunt toate 

 

 

Elevii se pregătesc pentru începerea 

orei. 

 

 

 

 

Sunt atenți la precizările făcute de către 

învățător. 

 

 

 

 

- Cântă împreună cu învățătorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Jocul 

 

Pe tot parcursul 

orei răspunsurile 

elevilor vor fi 

monitorizate și 

evaluate 
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acestea, care sunt schimbările ce se 

petrec în acest anotimp. 

- Care sunt cele patru anotimpuri 

pe care le cunoaștem? 

- Haideți să enumerăm câteva 

caracteristici pentru fiecare 

anotimp. 

- Care sunt lunile de primăvară? 

- Ce se întâmplă în acest anotimp? 

- De ce păsările se întorc în țara 

noastră? 

- Cine este considerat primul 

vestitor al primăverii? 

După ce reactualizarea 

cunoștințelor despre anotimpul 

primăvara s-a realizat, le spun 

copiilor că împreună vor avea de 

găsit răspunsurile potrivite unor 

cerințe și astfel, completând 

rebusul vom descoperi și despre 

ceea ce vom discuta toată ziua, 

 

Ascultă cu atenție explicațiile oferite. 

 

 

 

Răspund  la întrebări: 

- Cele patru anotimpuri sunt: 

primăvara, vara, toamna și iarna. 

- În anotimpul vara este cel mai cald, 

ziua este mai lungă decât în celelalte 

anotimpuri, în aer se aude cântecul 

păsărilor care, în anotimpul primăvara 

vor zbura către alte țări unde este mai 

cald. Toamna se adună și recoltele, 

pentru ca iarna pământul să se 

odihnească, fiind acoperit cu zăpadă. 

Primăvara, zăpada se topește, copacii 

înverzesc, florile înfloresc, timpul este 

mai frumos, este mai cald, iar păsările 

se întorc de unde au plecat. 

- Vestitorul primăverii este ghiocelul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 
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activitățile de astăzi fiind dedicate 

primăverii. 

Copiii vor descoperi pe coloana A-

B cuvintele „Flori de primăvară”. 

Le voi spune că pe durata zilei vom 

asculta mai multe legende (scurte 

povestioare care ne spun de unde și 

cum au apărut anumite lucruri din 

împrejurul nostru) despre diferite 

flori de primăvară, urmând ca să 

realizăm o mulțime de lucrări 

practice. 

De asemenea, prin intermediul 

unei ghicitori vom descoperi 

floarea despre care vom vorbi la 

prima activitate, activitatea de 

matematică și explorarea mediului 

și anume liliacul.  

Le spun copiilor că pentru început 

vor auzi legenda liliacului.  

- Pentru a afla informațiile ascunse 

în text, trebuie să fiți foarte atenți 

 

Completează rebusul cu răspunsurile 

potrivite. 

 

 

 

 

Descoperă pe coloană titlul activității 

de astăzi, Flori de primăvară. 

 

 

 

 

Sunt atenți la explicațiile 

învățătorului. 

 

 

 

Răspund la ghicitoare descoperind 

astfel prima floare despre care vom 

discuta. 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 
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Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

astfel încât să  puteți răspunde 

întrebărilor, urmând ca apoi să 

completăm lucrarea practică 

pregătită de mine cu ceea ce 

lipsește, frunzele. 

- Despre ce floare se povestește în 

legenda noastră? 

- Ce îmi puteți spune despre 

această floare? 

Le descopăr floarea realizată de 

mine și le spun copiilor că totuși, 

parcă lipsește ceva.  

- Care sunt părțile componente ale 

plantei? 

- Dintre toate acestea, v-am 

pregătit pentru fiecare câte o 

frunzuliță pe care veți găsi câteva 

exerciții. Fiecare dintre voi va veni 

la tablă, ne va citi sarcina de pre 

frunză, va rezolva exercițiul, după 

care va lipi frunza îl locul în care 

își dorește. 

Elevii sunt atenți la legenda citită de 

către învățător. 

 

 

 

 

Pe rând, răspund la întrebări. 

 

 

- Legenda ne povestește despre liliac. 

E vorba despre o floare și nu pasărea 

cu același nume. 

- Această floare are culori diferite, 

putând fi albă, mov sau o nuanță mai 

roz. 

 

- Părțile componenete ale plantei sunt 

rădăcina, tulpina, florile și frunzele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de exerciții: 

 Calculează: 

• 34 + 54 = 

• 78 – 32 = 

• 10 + 10 + 10 = 

• Calzulează suma 

numerelor 22 și 66. 

• Calculează diferența 

numerelor 65 și 35. 

• Din suma numerelor 11 și 

56, scade numărul 17. 

• Alcătuiește o problemă de 

adunare. 

• Alcătuiește o problemă de 

scădere. 

• Descompune ca 

sumă de zeci și 

unități numărul 83. 

De asemenea, pentru exercițiile 

care presupun alcătuirea de 

probleme, elevii vor lucra în 

grupuri mici, de câte doi. 

Sunt atenți la explicațiile oferite. 

 

 

 

Realizează sarcinile de pe frunze: 

 

= 88 

= 46 

= 30 

 

22 + 66 = 88 

65 – 35 = 30 

11 + 56 = 67 

67 – 17 = 50 

Marcel are 35 mere, iar Iulia cu 45 

mai multe. Câte mere are Iulia? 

Într-un coș cu fructe se aflau 95 gutui 

și cu 53 mai puține pere. Câte pere 

sunt în coș? 

83 = 80 + 3 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe tot parcursul 

orei răspunsurile 
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Reflecția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce exercițiile au fost 

efectuate, ne vom împărți pe două 

grupe, după preferința tehnicii de 

lucru. Astfel, elevii vor realiza 

lucrarea practică „Liliacul – 

Floare a primăverii” folosindu-se 

două tehnici diferite: dactilopictură 

și mototolirea hârtiei.  

Voi întreba: Cum credeți voi că ar 

arăta lumea în care noi trăim fără 

flori? Dar ce credeți că s-ar 

întâmpla dacă anotimpul 

primăvara nu ar exista? 

Lucrările vor fi expuse deasupra 

tablei, pentru ca toți copii să le 

poată vedea.  

Voi face aprecierile individuale și 

colective, după care le voi da o fișă 

de lucru ca temă pentru acasă. 

 

Elevii lucrează și în perechi. 

După ce exercițiile eu fost efectuate, 

elevii își aleg tehnica de lucru pe care 

o preferă și realizează lucrarea 

practică respectând indicațiile și 

explicațiile învățătorului, pe un fon 

muzical. 

 

Pe durata orei se interpretează și 

cântecul Vine, vine primăvara. 

 

Fără flori lumea nu ar mai fi la fel de 

colorată și parfumată, iar fără 

primăvară poate că natura nu s-ar mai 

fi trezit la viață. 

 

 

Sunt atenți la aprecieri, își iau fișa de 

lucru ca temă și se pregătesc pentru 

pauză. 

 

Exercițiul 

 

 

 

Explicația 

 

Modelarea 

 

Dactilopictura 

 

Conversația 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

elevilor vor fi 

monitorizate și 

evaluate 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

 

ŞCOALA   Gimnazială Nr. 2  ,,Poet Ovidiu” 

DATA       : 15.12.2021 

CLASA     : a IV- a  

PROF.ÎNV.PR.  SIMION CARMEN 

ARIA CURRICULARĂ         : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

DISCIPLINA       : MATEMATICĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : „Exerciţii şi probleme” 

TIPUL LECŢIEI  : Recapitulare și sistematizare  

 

COMPETENȚE SPECIFICE 

              Matematică 

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere  

       fracţionare 

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre        

       şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau  

       compunerea de  probleme cu raţionamente diverse 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

(cognitive (sa..., ), afectiv (respectarea normelor de comportament în cadrul grupului), 

psihomotric 

O.1-  să utilizeze corect terminoloia matematică, stabilind valoarea de adevăr în enunțuri date 

          

O.2- să identifice proprietățile operației de înmulțire; 

O3 –să efectueze oral și în scris operații de înmulțire în concentrul 0 -1 000 000  

         

O.4 - Să rezolve corect o problemă, parcurgând etapele de rezolvare; 

O5-să compună probleme după exercițiu dat; 

O6- să compare rezultatele unor înmulțiri 

 

STRATEGII  DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE:  explicaţia,  conversaţia, conversaţia euristică, problematizarea ,  

exerciţiul,   știu, vreau sa stiu..... 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  plicuri cu sarcini de lucru , fişe de lucru, material ppt, flip-chart,  

                                                         Marker, recompense 

 

FORME DE ORGANIZARE:  activitate frontală,  activitate pe grupe, activitate individuală. 

FORME DE ORGANIZARE :  

RESURSE: umane ,temporale, materiale 
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BIBLIOGRAFIE: 

- Programe şcolare pentru clasa a IV-a – Matematică , Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei 

naţionale nr. 5003 /02.12.2014 

- Neacşu, I. (coord.) – Metodica predării matematicii la clasele I – IV, E.D.P., Bucureşti, 1988 

- Aurelia Arghirescu şi Florica Ancuța -„ Culegere de exerciţii şi  probleme” clasa a IV-a,  

- www.didactic.ro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragii Moșului, 

          Așa cum bine știți,  spiridușii, ajutoarele mele  lucrează de dimineața până 

seara  la confecționarea darurilor pentru copiii cuminți. Jucăriile confecționate au 

fost așezate cu mare grijă într-un cufăr, dar spre dezamăgirea spiridușilor acesta 

era de negăsit de dimineață. 

Pentru că sunteți copii isteți apelez la ajutorul vostru pentru a găsi cufărul.  

Să nu vă speriați dacă veți întâlni obstacole în drumul vostru trebuie doar să le 

rezolvați- sunt  exerciții și probleme de matematică - și sigur veți ajunge la locul 

căutat! 

Vă doresc spor la treabă!   

                                       Cu drag,  

                                                Albă ca Zăpada 
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Moment

ele 

lecţiei 

O

b

. 

o

p

. 

 

 

Demersul didactic 

Strategii didactice Evalu

are 
Metode Mijl

oace 

Form

a de 

organ

izare 

1. 

Pregătire

a pentru 

lecţie 

1 min. 

 • Pregătirea materialului didactic 

necesar desfășurării orei de 

matematică. 

  

 

 

 

 

 

 

2. 

Reactual

izarea 

cunoştinţ

elor 

 

5  min. 

 

O

1 

• Verificarea temei pentru acasă 

 

Convers

aţia  

  

 

 

 

 

 

front

ală 

  

 

 

 

3. 

Captarea 

și 

orientare

a 

atenţiei. 

 

2 min. 

 

 • Elevilor li se citește o scrisoare de la 

Moș Crăciun. Să o desfacem  să 

vedem  ce scrie în ea. (Anexa 1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lectura   

 

 

 

Scri

soar

e de 

la 

Moș 

Cră

ciun 

 

 

 

 

Front

al  

 

 

 

 

 

4. 

Anunţar

ea temei 

şi 

enunţare

a 

obiectiv

elor 

2 min. 

 

 

 

 

Reactua

lizarea 

 • Elevii sunt informaţi că, în această 

oră, vor începe o călătorie pentru 

descoperirea locului unde a fost 

ascuns cufărul.  

• Se scriu pe tablă data şi titlul 

lecţiei „Recapitulare. Înmulțirea 

numerelor naturale  de la 0 -1 000 

000” , iar elevii le scriu pe caiete.  

 

• Pe o fişă sunt scrise nişte 

propoziţii . După rezolvarea lor se 

descoperă locul unde se găsește prima 

provocare.(ANEXA 2) - (activitate 

frontală) 

 

Convers

aţia  

 

 

 

 

 

 

Explicaţ

ia  

 

 

 

 

Fișă 

flipc

hart 

 

 

 

 

Plic 

cu 

fișe 

de 

 

Front

al  

 

 

 

 

 

 

Obser

varea 

sistem

atică  

 

Aprec

ieri 

verbal

e 
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cunoștin

țelor 

24  min. 

 

• - Ce cuvânt am obţinut? 

• - Să vedem  dacă e ceva pe dulap. 

• Pe  dulap sunt mai multe plicuri. 

Vom lucra pe grupe. (explic copiilor 

modul de desfășurare a activității).  

Un reprezentat din fiecare echipă va 

alege un plic care conține sarcina de 

lucru pentru echipa sa, va citi sarcina 

și va distribui fiecărui membru câte o 

fișă.  

Elevii vor fi anunțați că echipa cu cele 

mai multe răspunsuri corecte va fi cea 

care va descoperi următoarea 

provocare de la Moș Crăciun. 

Anexa 4   

Plicul 1 

Grupează convenabil factorii, apoi 

calculează:      

4 x 247 x 25 = 

 

                      

   Plicul nr.2 

Compară produsele: 

 

560 x 4       6 x1 000 

83 x 0 x 1       100 x 2 

 

Plicul nr.3 

         Spiridușii Moșului au 

confecționat 134 de mașinuțe și de 15 

ori mai multe păpuși. 

Câte păouși au confecționat spiridușii 

Moșului? 

  

Plicul nr. 4  

 Compuneți o problemă după 

exercițiul: 

 421 x 4 = 

 

   Echipa cu cele mai multe răspunsuri 

corecte va dezlega o ghicitoare care le 

va arăta indiciul următoarei provocări.     

Din copaci frunzele cad, 

Verde-i doar frunza de.... (brad)    

lucr

u 

 

 

Plic

uri 

cu 

fişe 

de 

lucr

u 
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Elevii se grupează câte 4 și rezolvă 

ghicitorile matematice propuse în 

sarcina primită. 

Sarcinile de lucru vor fi proiectate 

într-un PPT. 

  

           Problemă: 
         Într-o pepinieră s-au plantat pe 6 
rânduri câte 10 puieţi de brad si pe alte 
6 rânduri câte 8 puieţi de molid.  
          Câte copaci s-au plantat? 
Se prezintă de către elevi importanţa  

6. 

Asigura

rea 

retenției 

și 

transfer

ului 

 

10 min 

O

1 

 

O

2 

• Prezint elevilor un material PPT 

(ANEXA 3 ) 
•  Elevii au fost anunțați că prima 

grupa care rezolvă   corect   fişa va fi 

cea care va descoperi locul unde este 

ascuns  cufărul.  

Problem

atizarea  

 

Convers

aţia  

Fişe 

de 

lucr

u 

 

Pe 

grup

e  

 

 

Forma

tivă 

8. 

Aprecie

ri finale 

şi tema 

pentru 

acasă 

1 min 

 • Se fac aprecieri asupra modului de 

lucru . 

• Se explică tema pentru acasă. 

 

Convers

aţia 

Tem

a 

pent

ru 

acas

ă 

Front

al  
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LESSON PLAN 

LAZĂR-PETRESCU GEORGETA 

COLEGIUL NAȚIONAL “D. P. PERPESSICIUS”, BRĂILA 

 

Teacher: Georgeta Lazăr-Petrescu 

Date: November, the 23rd  , 2021 

Grade : 7th Form  

Level: Advanced 

School: Colegiul Național Pedagogic “D. P. Perpessicius”, Braila 

Time: 50 minutes 

Textbook: Limba moderna 1- Engleza, Art Klett 

Lesson: Past Simple vs Past Continuous-revision/ Real life 

Type of Lesson: Mixed: Grammar  &Vocabulary 

                        

 

Materials:  worksheets, cd. 

Aims: - to improve Ss’ ability of speaking English; 

- to improve Ss’ grammar knowledge; 

- to improve Ss’ ability of using the grammar  knowledge on their own. 

- to improve Ss' vocabulary 

Assumptions: 

− The Ss know how to use the Past Simple  ; 

− The Ss know the changes that have to be made regarding the negative and interrogative forms of  Past 

Tense Simple; 

− The Ss know the structure of the short answers for the Past Tense Simple. 

− The Ss know the past forms of the irregular verbs; 

− The Ss know how to use the Past Continuous ; 

− The Ss know the words related to school subjects. 

 

Anticipated problems: 

                             -The Ss formulate questions such as:' Did he watched.....?/Did he went...?' because 

these are the most common mistakes when it comes to Past  Tense Simple. 

 

Class management: - individual work ,  group work . 

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 

Teaching methods: exercises, explanation, listening, speaking. 

Bibliography: - Limba moderna 1, Pupil's Book, Cambridge University Press,2017, Art Klett 

                          

                       -Interactive 2,Student' s Book,  Cambridge University Press, 2011 

                          

                       - Interactive 2  Workbook , Cambridge University Press, 2011 

                       - Interactive 2  Teacher's Resource  Book , Cambridge University Press, 2011 
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                       -Interactive 2  Audio CD  , Cambridge University Press, 2011 

                       -  Work on your grammar- Elementary A1, Harper Collins, 2013 

                              

                       - Online resources:   http://englishagenda.britishcouncil.org 

 

STAGES: 

 

Activity 1:  Warm-up  

 

Aims:-to warm students up 

Timing: 2 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

Procedure: 

 

 T greets the Ss, asks them how they are, asks who the absent Ss are and writes their names down. T 

also asks the Ss how their week has been so far and also asks them to use one adjective describing their 

state of mind at the beginning of the lesson. 

  

Activity 2:  Checking the previous knowledge 

 

Aims: to check the previous knowledge 

Timing: 5 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

 

Procedure: 

T checks the homework and the previous knowledge.  

(Workbook- page 30 exercises 3&4) 

Activity 3:  Lead-in (Split stories- group work) 

 

Timing: 8 minutes 

T. divides the class into groups of four Ss. Each group will receive a set of sentences. 

The T explains to all Ss that they have two stories about famous people cut into different strips and 

that their first task is to separate the strips into the relevant stories. After they have done this, they need 

to order the sentences so that the stories read correctly. At this stage, they shouldn't worry about the 

tense of the verbs. Ss divide and order the sentence strips. The T monitors and helps groups as 

necessary. 

When Ss have finished T goes through the answers as a class and Ss turn the verbs into the past simple 

or continuous 

 

The T mentions the fact that the Ss have got 8 minutes to do this task. 

  Interaction: T-Ss, Ss-

http://englishagenda.britishcouncil.org/
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Activity 4: Follow-up  

 

Aims: -to know when to use the past simple and the past continuous . 

 -to be able to make the difference between the two tenses. 

            

 

Timing: 24 minutes   

Interaction: T-Ss, Ss-T  

 

Procedure: 

 

Task 1: (5 minutes) The T gives the Ss. a handout where they have to circle the words to complete 

the rules. The T reads out the example at the top of the table and asks the Ss to identify the tenses of 

the two verbs. The T. will ask the following concept questions: 

 

' What was Juliet doing when the crocodile came out of the water? ( She was sitting next to the river) 

'Which action started first? (Sitting) 

'Did Juliet stop sitting there before the crocodile jumped out? ( No) 

 

Task 2: (5 minutes) The T asks the Ss to point out  the rules for both past simple and past continuous 

and do the exercise on the worksheet mentioned in task 1. 

 

The T highlights the fact that the Ss have got 5 minutes to do this exercise. 

 

Task 3: Pre-listening activity (2 minutes) 

The T asks the Ss  to look at the title of the story and guess what the story is about. 

 

The Ss read the title and look at the pictures and try to guess what the story is about. 

 

Task 4: While listening activity (9 minutes) 

 

While listening for the first time, the Ss are asked to do exercise 3 from page 45 where they have to 

choose the correct letter . 

While listening for the second time, the Ss will be asked to do exercise 4, too.  

T tells the fact that the Ss have got  9 minutes to do this task. 

 

Task 5: Post listening activity (3 minutes) 

The T asks the students to imagine themselves being attacked by a crocodile and describe how they 

would cope with the situation. 

 

Activity 5: Evaluation- Writing- group work  

T. divides the class into groups of four Ss. Each group will have to write 5 real life issues they 

encountered in the past. They will have to write about  the solutions they found. 
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Aims: -to evaluate Ss’ work, to check their answers and congratulate the Ss for their answers and for 

the whole activity. 

  Timing: 10 minutes   Interaction: T-Ss 

 

Activity 6: Homework 

Aims: -to give Ss’ homework 

 

Timing: 1 minute 

The T thanks the Ss for their activity and congratulates those who have given right answers. The T 

puts some marks and gives the Ss a worksheet with their homework. 

(page 45 ex.1) 

In the end, the T asks them to use one adjective describing their state of mind at the end of the lesson. 
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Lesson Plan 

                                                              Bilitz Veronica 

                                                  Liceul Tehnologic “Matei Basarab”Măxineni, Brăila 

 

Teacher: Veronica Bilitz 

Class: 5th Form A 

School: ‘Matei Basarab’ Highschool, Măxineni, Brăila 

Time: 45 minutes 

Textbook: Limba moderna 1-studiu intensive-Limba engleza , Art 

Lesson: Unit 7 “ Sports” 

     Demonstratives 

Type of Lesson: Grammar 

Methods:  speaking, explanation ,drawing. 

Materials: Student’s book 

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 

Aims: -   to improve Ss’ ability of speaking English 

− to improve Ss’ grammar knowledge 

− to improve Ss’ ability of using the new knowledge on their own 
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Bibliography: - Limba moderna 1, Pupil's Book, Art Educational,2017 

                         Limba moderna 1- Workbook, Art Educational 2017 

                       “Games for children”, Oxford University Press, 2014 

                       learnenglishkids.britishcouncil.org 
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STAGES: 

Activity 1:  Warm-up  

Aims:-to warm students up 

Timing: 2 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

Procedure: 

 T asks for the absent Ss and writes their names down. 

Activity 2:  Checking the previous knowledge 

Aims: to check the previous knowledge 

Timing: 5 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

Procedure: 

T checks the homework and the previous knowledge. 

(The Ss had to do exercises 3 and 4 from page 85 from the Workbook) 

 

Key: Ex3/85 Workbook  1. skiing It isn’t a team sport. (example) 

                                         2. judo It isn’t a water sport. 

                                         3. volleyball It isn’t an individual sport. 

                                         4. baseball It doesn’t have wheels. 

                                         5. windsurfing It doesn’t have a ball. 

                                         6. judo It doesn’t have a board. 

  

        Ex.4/85 Workbook  1. basketball (example) 

                                         2. bowling 

                                         3. skiing 

                                         4. snowboarding 

                                         5. judo 

                                         6. surfing 

                                         7. windsurfing 

                                         8. cycling 

                                         9. volleyball 

                                        10. skateboarding 

Activity 3:  Lead-in -group work 

Aims: -to get Ss into the new topic 

 -to be able to use the demonstratives 

Timing: 10 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 
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T asks the Ss if they like playing games. 

The answer will surely be “YES!!!” 

T tells the Ss that they are going to play a game that is great fun because it lets the children use their 

imagination and be creative in the same time . It is not a competitive game, The goal is to draw crazy 

monsters and afterwards describe them. T divises the class into groups of four- five Ss. 

Procedure: 

1. Each child will be given a piece of paper. The coloured pencils will be in the middle. 

2. Ss should first draw a head, then fold the page back at the base of the head and everyone 

passes their paper to the person on the right. 

3. Ss should draw the next part of the body (this can be the neck, the shoulders , etc.)and fold 

the papers back again. Pass them on again. 

4. The drawing game continues in this way until the feet and toes have been drawn. As this is a 

creative game  every drawing is awesome!! 

5.  When all the pictures are finished , unfold them to reveal the crazy creations. In turn, Ss 

describe the pictures and the T asks them questions . 

Materials needed: A4-sized paper and coloured pencils. 

Activity 4:  Presentation of the new knowledge 

− Aims: -to be able to use this/that/these/those. 

Timing: 13 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

Procedure: 

T writes on the whiteboard the information about demonstratives 

Presentation 

This, that, these, those 

We can use this and these to talk about things near us. We can use that and those to talk about things 

far away. 

This book is my favourite. 

That is my sister in the garden. 

These are my two best friends. 

Those pens don't work. 

How to use them 
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Use this and these to talk about things near us. Use this for one thing and these for more than one. 

This is my brother here. 

These games here are not mine. 

Use that and those to talk about things far away. Use that for one thing and those for more than one. 

That teacher over there teaches English. 

Are those your toys over there? 

Activity 5: Practice of the new knowledge 

Aims: -to be able to use the demonstratives. 

Timing: 10 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T  

 

Procedure: 

Task 1- 5 minutes 

T asks the Ss to open their books at page 89 and do exercise 2. T checks the Ss answers. The Ss go 

to the board and write the right answers. 

Key: Ex 2/ 89 Student’s Book: 1. This 

                                                   2. those, these 

                                                   3. that 

                                                   4. this 

                                                   5. these, those 

Task 2- 5 minutes 

Ss do exercise 3 from page 89 and after that the T checks the answers. 

Key: Ex 3/89 Student’s Book: 2. Those 

                                                 3. those 

                                                 4. that 

                                                 5. those 

                                                 6. this 

                                                 7. that 

                                                 8. this 

                                                 9. this 

                                                10. that 

Activity 6: Feed-back and evaluation 

Aims: to be able to use demonstratives in their own examples/sentences. 
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Timing:  5 minutes   Interaction: T-Ss, Ss-T 

Procedure: 

T asks the Ss to write 3  true sentences in which they will include demonstratives. 

T thanks the Ss for their activity and congratulates those who have given right answers. T puts 

some marks and gives the Ss their homework. (ex 1,2,3 from page 86- workbook) 
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Proiect de activitate didactică 

Oreian Alina-Rodica 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Tg-Mureș 

Clasa: I 

Aria curriculară: Consiliere și 

orientare 

Obiectul: Dezvoltare personală 

Subiectul lecției: Recunoașterea 

emoțiilor de bază 

Tipul lecției: Fixare și consolidare a 

cunoștințelor 

Discipline integrate: 

 Comunicare în limba română 

 Matematică și explorarea mediului 

 Muzică și mișcare 

                    

 

ACTIVITATE INTERDISCIPLINARĂ 

Competențe specifice 

 Comunicare în limba română: 1.1; 1.3; 2.2; 2.4 

 Matematică și explorarea mediului: 1.1; 1.6; 4.1; 5.2 

 Muzică și mișcare: 1.4, 2.1, 2.2, 3.1 

 

Obiective operaționale:  O1 – să enumere diferite flori de primăvară și emoțiile de bază pe baza 

experienței personale; 

    O2 – să exprime cu propriile cuvinte emoțiile resimțite în urma lecturii 

textului poveștii; 

O3 – să exprime emoții potrivite pe baza situațiilor date; 

O4 – să recunoască emoțiile de bază pe baza textului suport. 

Forme de organizare: Frontal 

Metode și procedee: Conversația euristică,  Explicația, Jocul didactic, demonstrația; 

Material didactic: Fișa jocului ”BINGO”,  Legenda ghiocelului, laptop, stegulețele emoțiilor, oglindă, 

foi albe pentru desen; 
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Bibliografie: Programa școlară pentru disciplinele: Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Dezvoltare personală, 

Muzică și mișcare pentru clasa I; 

  Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, Ed. Polirom, Iași, 2006; 

Constantin, Cucoș, Pedagogie – ediția a II-a revăzută și adăugită, Ed. Polirom, Iași, 2006. 

 

 

Etapele lecţiei 

 

Ob. 

op 

Secvenţe de conţinut Metode şi 

Procedee 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
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Evocarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea cadrului necesar pentru 

începerea orei: aerisirea sălii de 

clasă, pregătirea materialului 

didactic necesar desfășurării 

activității etc. 

 

Vom începe activitatea de 

Dezvoltare personală prin 

intonarea cântecelului „Mâinile pe 

bancă să le așezăm” și „Am o 

căsuță mică” pentru a ne liniști. 

- Copii, în momentele care 

urmează ne vom juca un mic joc 

pe care voi îl cunoașteți. Jocul se 

numește „Bingo”. V-am pregătit 

câte o fișă pe care va trebui să o 

completați individual după ce veți 

vedea câteva imagini cu diferite 

flori de primăvară. Va trebui să 

recunoașteți floarea/imaginea sau 

emoția pe care imaginea o indică 

și să scrieți dedesubtul fiecărei 

 

 

Elevii se pregătesc pentru începerea 

activității. 

 

 

 

 

 

 

Sunt atenți la precizările făcute de către 

învățătoare. 

 

 

 

Intonează cântecul învățat. 

 

 

 

 

Elevii sunt atenți la explicațiile și 

regulile jocului BINGO. 

 

 

 

 

Copiii vor trebui să recunoască 

imaginea din tabelul jocului BINGO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Pe tot parcursul 

orei răspunsurile 

elevilor vor fi 

monitorizate și 

evaluate 
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imagini numele florii sau a 

emoției. În momentul în care ați 

completat toate spațiile, anunțați-

mă ridicând creionul și spunând 

BINGO! 

 

Le voi arăta copiilor patru imagini 

a unor flori de primăvară, după 

care vom trece la desfășurarea 

jocului. 

 

Odată ce jocul a luat sfârșit, vom 

cânta cântecelul Primăvara iarăși 

a sosit pentru a ne liniști și a ne 

concentra asupra următoarelor 

momente ale activității. 

 

 

- Copii, cineva a venit în vizită la 

voi în clasă. Dacă la activitatea de 

matematică și explorarea mediului 

am discutat despre floarea liliacul, 

iar dedesubt vor scrie cuvântul dat de 

imagine. În momentul în care toate 

imaginile au fost denumite și cuvintele 

au fost scrise, elevii vor spune clar 

BINGO! 

 

 

 

Sunt atenți la imagini, încercând să 

recunoască și să le denumească. 

 

 

 

 

Intonează cântecul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 
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Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la activitatea aceasta, de 

dezvoltare personală, vom 

continua discuțiile despre florile 

de primăvară și respectiv, despre 

emoții. 

De aceea, în clasa voastră a venit 

astăzi unul dintre vestitorii 

primăverii. Care credeți că este 

acesta? 

- Foarte bine! După cum puteți 

vedea, la noi în clasă a venit un 

ghiocel care are pentru voi un 

anunț. 

Pe bilețel, ghiocelul le va spune 

elevilor că vor audia timp de trei 

minute o scurtă poveste, după care 

vor auzi și o legendă a primei flori 

care apare primăvara. 

După ce copiii au auzit legenda, îi 

voi întreba cum s-au simțit în 

momentul în care le-am citit 

legenda, dacă au recunoscut vreo 

Copiii vor să asculte ceea ce le-a 

trimis ghiocelul. 

 

 

 

Ascultă cu atenție mesajul ghiocelului 

care le spune că în momentele care 

vor urma vor asculta o scurtă 

povestioară despre prima floare care 

vestește primăvara. 

- Copiii răspund la întrebări. 

 

 

 

- Prima floare ce vestește primăvara 

este ghiocelul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Conversația 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emoție a personajelor și care a fost 

aceea etc. 

De asemenea, le voi spune să își 

pregătească oglinda astfel încât, în 

momentul în care vor auzi o 

următoarele cuvinte: Bucurie, 

tristețe, furie, îngrijorare, 

indiferență să mimeze potrivit. 

 

- Acum, fiți atenți! În minutele 

care urmează elevii de serviciu vă 

vor împărți Stegulețele emoțiilor. 

Eu vă voi citi legenda din nou, iar 

în momentl în care simțiți că 

recunoașteți una dintre emoțiile 

înscrise pe stegulețul vostru va 

trebui să-l ridicați. 

- Haideți să începem! 

Vom continua exercițiul, elevii 

recunoscând emoțiile de bază. 

 

Elevii vor exemplifica emoțiile 

resimțite pe durata poveștii. 

 

Discută despre personaje. 

 

 

Se privesc în oglindă și imită emoția 

dată de unul dintre cuvinte. 

 

 

 

 

Primesc stegulețele, iar în momentul 

în care simt una dintre emoțiile 

înscrise pe stegulețul vostru  îl ridică. 

 

 

 

Sunt atenți la recunoașterea corectă a 

emoțiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Pe tot parcursul 

orei răspunsurile 

elevilor vor fi 

monitorizate și 

evaluate 
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Reflecția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce îmi puteți spune despre emoții? 

Sunt toate pozitive? Oare toți 

oamenii au aceleași emoții? Ce 

trebuie să facem când suntem 

supărați? Sau tensionați, furioși? 

 

Cântăm cântecelul Dacă vesel se 

trăiește. 

 

Acum, vă voi împărți câte o foaie 

albă pe care va trebui să vă desenați 

pe voi înșivă oferindu-i flori de 

primăvară unei persoane dragi. 

Spor la treabă! 

 

După ce lucrările au fost realizate, 

câțiva copii vin în față, prezintă 

florile pe care le oferă persoanei 

dragi și anunță ce emoție simt în 

momentul respectiv. 

 

Emoțiile sunt resimțite de către toți 

oamenii. 

Emoțiile nu sunt toate la fel, unele 

sunt puternice în timp ce altele sunt 

negative. 

Important este să învățăm cum să ne 

controlăm toate aceste emoții. 

 

 

Intonează cântecelul, apoi primesc fișa 

pe care vor desena sub indicațiile 

învățătoarei. 

 

 

 

 

După realizarea lucrărilor, copiii vin și 

își prezintă rezultatul muncii lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 
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Fac aprecierile colective și 

individuale cu privire la 

desfășurarea activității.  

 

 

Se pregătesc să iasă în pauză. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Călinoiu Adriana Ionela  

 Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova 

 

A) Elemente de identificare  

Disciplina: Informatică Clasa: a IX-a A 

Semestrul: II 

Unitatea de învățare: Algoritmi elementari II 

Tema/Subiectul: Algoritmi pentru afișarea numărului din cifrele pare/impare ale unui număr dat 

Tipul de lecţie: mixtă 

Locul de desfăşurare: Clasă 

Competenţe generale: 

• Identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a relațiilor dintre acestea; 

• Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrare datelor; 

• Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor.  

Competenţe specifice: 

2.2. Identificarea tipurilor de date necesare pentru rezolvarea unei probleme (de intrare, de ieşire, de 

manevră); 

2.3. Descrierea coerentă a unei succesiuni de operaţii prin care se obţin din datele de intrare, datele de 

ieşire; 

3.1. Analizarea enunţului problemei:  identificarea datele de intrare şi a datele de ieşire (cu 

specificarea  tipul datelor şi a relaţiilor existente între date) şi stabilirea paşilor de rezolvare a 

problemei; 

3.2. Reprezentarea algoritmilor în pseudocod; 

3.3. Respectarea principiilor programării structurate în procesul de elaborare a algoritmilor; 

4.1. Elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor probleme din aria curriculară a specializării; 

4.2. Alegerea celui mai eficient algoritm de rezolvare a unei probleme. 

Obiective operaționale: 

O1: Să definească corect noţiunile de determinarea parității/imparității; 

O2: Să definească corect variabilele folosite în elaborarea algoritmului; 

O3: Să definească corect structurile de control și instrucțiunile folosite în elaborarea programului: 

O4: Să-și însușească modurile prin care pot determina afișarea numărului format din cifrele pare sau 

impare ale unui număr dat; 

O5: Să trateze corect cazurile și excepțiile care apar în execuția algoritmului; 

O6: Să analizeze corect fiecare problemă. 

Obiective educaționale: 

a) obiective cognitive: 

• Să definească corect noțiunile de paritate/imparitate, extragere a numerelor; 

• Să identifice modurile de determinare a numărului format din cifrele pare si impare ale 

unui număr dat; 

• Să analizeze modul de funcționare al algoritmului 

b) obiective afective: 

• Să argumenteze corect alegerea unei variante; 
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• Să aprecieze corect soluțiile oferite de ceilalți; 

c) obiective psihomotorii: 

• Să utilizeze corect noțiunile teoretice însușite; 

• Să implementeze algoritmi de extragere a numărului format din cifrele pare si impare ale unui 

număr dat in limbajul de programare C++. 

Strategii didactice: 

Principii didactice: 

• Principiul participării și învățării active; 

• Principiul asigurării progresului gradat al performanţelor şi înlăturarea treptată a punctelor 

de sprijin; 

• Principiul conexiunii inverse; 

Metode si procedee didactice: Conversaţia euristică; Algoritmizarea; Explicaţia; 

Demonstraţia; Exercitiu aplicativ. 

Mijloace de invatamant: Fişe de lucru; Caietul de notițe; Calculator; Videoproiector; 

Prezentare PowerPoint. 

Forme de organizare a activității: Frontală; Individuală 

Evaluare: a) Evaluare sumativă; 

b) Evaluare continuă pe parcursul lecției (calculator); 

c) Evaluare formativă. 

Surse documentare, materiale auxiliare: 

 1. Tudor Sorin, Informatica. Profilul Real, Varianta C++ Manual pentru clasa a IX-a, Ed. 

L&S Infomat, 2004; 

 2. www.pbinfo.ro. 

B) Desfăşurarea activităţii 

 

 

Nr.  

crt. 

Etapele 

lecţiei/ 

Timp 

alocat 

fiecărei 

etape 

 

 

Conținut structurat 

Strateg

ii 

 

 

Evalua

re 

 

Metode 

și 

procede

e 

 

Mijloac

e și 

metode 

Forme 

de 

organi- 

zare 

1. Organizar

ea și 

pregătirea 

clasei 

(7 min) 

Profesorul verifică frecvența elevilor 

la oră, precum și aranjarea acestora la 

calculatoare. 

Fiecare elev se așează la câte un 

calculator, il pornește, se conectează 

la cursul de informatică al clasei din 

classroom unde elevii au postate fișele 

de lucru. 

Se verifică tema pentru acasă. 

Conver

sa- ția 

 Frontal Obseva

- 

rea 

sistema

- tica, 

evaluar

e 

normat

i -vă 

2. Reactualiz

arecunoşti

Se realizează un set de întrebări 

pentru reactualizarea cunoştinţelor 

Conver

sa-  ția 

Tabla, 

Calculato

Frontal Obseva

- 
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nţe și 

captare 

atenție. 

(5 minute) 

 

teoretice de mai jos: 

1. Cum se clasifică datele in 

funcţie de fluxul de informaţie? 

Răspuns așteptat: Date de intrare, date 

intermediare, date de iesire 

2. Care sunt structurile repetitive 

învăţate până acum ? 

Răspuns așteptat: Structura repetitivă  

- cu număr cunoscut de paşi (pentru…) 

-structura cu număr necunoscut de paşi 

condiţionată anterior (cât timp..) 

-structura cu număr necunoscut de paşi 

condiţionată posterior (repeta ….pana 

cand). 

3, Care este algoritmul pentru 

determinarea cifrelor unui număr? 

Răspuns așteptat: Cifrele unui număr 

se determină prin împărțiri repetate la 

10. 

4. Ce structură repetitivă folosiți? 

Răspuns așteptat: Se folosește 

structura repetitivă cu număr 

necunpscut de pași. 

5. Se rezolva exercițiul 1 fin fișa de 

lucru. 

rCaietul 

de notițe 

rea 

sistema- 

tică 

 

Apreciere 

verbală 

3. Comunicar

ea noilor 

cunoștințe  

(15 

minute) 

1. Profesorul scrie titlul lecţiei pe tablă: 

“Algoritmi pentru afișarea numărului 

din cifrele pare/impare ale unui număr 

dat”. 

2. Expunere metode de calculare: 

1. Se exemplifică algoritmul pe câteva 

cazuri particulare: 

Fie nr. n=2357890, n=43167. Care sunt 

numerele formate din cifrele pare/impare 

de la dreapta la stânga și de la stânga la 

dreapta? 

Răspuns așteptat:  

- de la dreapta la stânga: 82, 9753 și 64, 

713; 

- de la stânga la dreapta; 280, 379 și 46, 

317. 

Algoritmul este următorul pentru 

numere de la dreapta la stânga  (nr. 

Explicați

a 

Demons- 

trația, 

Exercițiu 

aplicativ 

Calculato

r, Tabla 

Videopro

-  

iector 

Frontal Obseva

- 

rea 

sistema- 

tică 

 

Apreciere 

verbală 
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invers): 

//se notează cu x numărul format cu 

cifrele pare și cu y numărul format cu 

cifrele impare 

Intreg n, c, p, x, y;  

Citește n; x=0; y=0;   

Cât timp (n!=0) execută 

dacă ((x%10)%2=0) atunci  

       x=x*10+n%10; 

      else y=y*10+n%10; 

   n=n/10; 

Sfârșit cât timp 

Scrie x, y, 

Algoritmul este următorul pentru 

numere de la stânga la  dreapta (nr. 

direct): 

//se notează cu x numărul format cu 

cifrele pare și cu y numărul format cu 

cifrele impare 

Intreg n, c, p, x, y;  

Citește n; x=0; y=0;  p=0; 

Cât timp (n!=0) execută 

dacă ((x%10)%2=0) atunci  

       x=x+n%10*p; p=p*10; 

      else y=y+n%10;*p; p=p*10; 

   n=n/10; 

Sfârșit cât timp 

Scrie x, y, 

4. Fixarea 

noilor 

cunoștințe  

(15 

Minute) 

 

Testarea algoritmului pe mai multe 

seturi de valori.  

Evaluarea si compararea seturile de date 

de ieșire. 

Se rezolvă exercițiile 2, 3, 4, 5 din fișa 

de lucru postată pe classroom. 

Vizualizarea algoritmului 

 si implementarea 

 in C++:  

(93) Formarea unui număr, oglinditul - 

Cifrele unui număr (partea 2) — 

Programare C++ (15) - YouTube 

Vizualiz

a-re și 

rezolvar

e 

Calculato

r, tabla 

Frontal 

Indivi- 

dual 

Evalua

re 

practic

ă 

5. Evaluare 

si 

concluzii 

Se vor face aprecieri individuale si 

colective asupra activitatii desfasurate. 

Se trag concluzii privind însușirea de 

  Frontal Apecier

i 

verbale 

https://www.youtube.com/watch?v=6NSnUSl9ZqI
https://www.youtube.com/watch?v=6NSnUSl9ZqI
https://www.youtube.com/watch?v=6NSnUSl9ZqI
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(5 

minute) 

către elevi a algoritmilor. 

Se vor face aprecieri generale

 și individuale asupra participării 

elevilor 

Notare 

elevi 

6. Tema 

pentru 

acasa 

(3 minute) 

Fișa de lucru 2 postată pe classroom. 

Se vor face obsrevații asupra temei. 

  Frontal  

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1132 
 

PROIECT DE LECTIE 

PROF.DR.NICOLESCU GABRIELA GIANINA 

CJRAE BUZĂU(LICEUL TEHNOLOGIC „VICTOR FRUNZĂ” ȘI LICEUL TEHNOLOGIC 

„ELINA MATEI BASARAB” RÂMNICU SĂRAT) 

  

Clasa: a X-a A 

Obiectul: Psihologie 

Subiectul lectiei : Limbajul  

Tipul lectiei : Lecţie de predare-învăţare                                                                        

Competențe specifice: 

C.1.1. Identificarea proceselor  psihice şi caracterizarea rolului lor în evoluţia personalităţii; 

C.1.2 Identificarea legăturilor între procesele psihice; 

C.2.1.Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete; 

C.4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete 

de viaţă. 

Strategia didactică: 

Metode: explicaţia, expunerea, exemplul, conversatia, exerciţiul, problematizarea, observaţia 

sistematică şi independentă 

Mijloace: PPT; 

Forme de organizare: frontal, individual 
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Momentul 

lecției 

 

Compe

tențe 

 

 

Meto

de 

 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

 

 

Timp 

 

 

Obs. 

 

 

 

Momentul 

organizator 

       Creează condițiile necesare unei bune desfășurări a lecției. 

Pregătește materialele necesare lecției; 

     Cer elevilor să deschidă camera Web și să se pregătească 

de începerea orei de psihologie. Stabilesc regulile de 

disciplină. 

 

 

Se pregătesc pentru lecția 

de psihologie. 

3 min.  

 

 

 

Captarea 

atenției  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.1 

 

 

 

 

C.1.1. 

 

 

 

 

 

 

C.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să presupunem că în următorul minut un coleg din clasele 

mai mari citește un anunț prin care vă informează că de la 

ora 14 toți sunteți chemați în curte. Ce v-a spus de fapt 

colegul vostru? 

Cum a transmis el această informație? 

De ce anume s-a folosit pentru a vă transmite conținutul 

anunțului? 

Asadar astăzi vom vorbi despre Comunicare și limbaj. 

Vom observa împreună elementele comunicării, factorii care 

intervin pt a sprijini sau îngreuna comunicarea. Vom 

evidențial rolul purtat de limbaj în cunoaștere, formele și 

funcțiile limbajului. 

Se notează pe tablă titlul: - Limbajul 

.Ce înțelegeți prin limbaj? 

A). Limbajul= este o activitate de comunicare interumana 

realizată prin intermediul limbii  

De ce anume ne folosim pentru a denumi anumite obiecte? 

. 

 

 

O informație  

Citind anunțul. 

De limbaj, ni l-a 

comunicat; spus. 

 

 

 

 

 

 

Elevii iși dau cu părerea. 

 

 

 

De cuvinte……… 

2 min 
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Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmitere 

noilor 

cunoștințe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1. 

 

 

 

 

 

C.2.1 

 

 

 

 

C.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 

 

 

m6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 

Limbajul desemnează capacitatea de a utiliza semne și 

simboluri, ca înlocuitori ai obiectelor și de a opera cu acestea 

pe plan mintal.  

B).Dar comunicarea cum credeți că poate fi definită? 

Comunicarea este un proces de transmitere de informații 

C). Schema comunicarii Pentru a înțelege mai bine care 

sunt elementele care iau parte la realizarea unei comunicări 

vă voi ruga să mă ajutați. 

Închipuiți-vă doi elevi care comunică. 

Cum credeți că se numește cel care transmite o informație ? 

Dar cel care primește mesajul ? 

Ați văzut că într-un dialog rolurile de Emițător și Receptor 

se schimbă alternativ? 

Se prezintă pe PPT schema comunicării. 

Daca cei doi colegi ar fi unul în clasă și altul în curte ar 

putea aceștia comunica ?  

Acest lucru nu s-ar putea întâmpla deoarece nu ar exista între 

ei acea legatură care să asigure comunicarea. 

Numim această condiție a comunicării  

Canal de comunicare.  

  Care este reprezentat de mediul fizic, condițiile 

comunicării, contactul vizual.  

Daca cei doi colegi ar vorbi în limbi diferite s-ar putea 

înțelege ?  

De ce oare ? 

Notăm codul este un sistem de semne prin care se transmit 

sau receptează mesajele informaționale. 

Sistemul de semne constituie ceea ce numim limba. 

 

 

Dialog……………trans

mitere de informații.. 

 

 

 

 

Transmițător, Emițător 

Destinatar sau Receptor 

 

 

 

Nu…………nu s-ar auzi. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu  

Deoarece nu înțeleg 

codurile folosite. 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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C.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.1. 

 

 

 

 

 

C.4.1. 

 

 

 

 

 

 

m5 

 

 

 

m6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba este un produs al istoriei și îndeplinește funcția de 

principal mijloc de comunicare. 

Codarea  

-atunci când un emițător dorește să transmită o anumită 

informație se exprimă prin semne (litere, sunete) adică își 

transpune gandurile în semne, le codează. La fel, atunci când 

receptorul primește informația transmisă de emițător trebuie 

să facă acest lucru înțelegând și interpretând literele, 

sunetele, cuvintele-adică codul transmis. 

Un alt element, condiție a comunicării este mesajul. 

Ce ințelegeți voi prin mesaj ?  

Notăm -Mesajul este conținutul informațional transmis de un 

emițător. 

Colegul vostru ar fi putut  transmite mesajul daca ar fi 

intervenit un zgomot puternic, asurzitor ? 

Numim aceste lucruri elemente perturbatoare. 

Aceste perturbații sau elemente perturbatoare sunt factori 

care distorsionează mesajul. 

Dați-mi un astfel de exemplu… 

În continuare vom identifica câteva caracteristici ale 

limbajului. 

Există mai multe forme, tipuri de limbaj. 

  Cum se numeste tipul de limbaj în care transmitem 

informația vorbind ?  

Limbajul oral = vorbirea este forma de bază, naturală a 

limbajului. 

Când începem să învățăm limbajul oral ? 

 Primele cuvinte încep să fie rostite în jurul vârstei de un an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O informație, o 

propoziție, frază. 

 

Nu  

 

 

De ex. o muzică dată la 

maxim, un zgomot foarte 

puternic etc. 

 

 

 

 

Limbal oral. 

 

 

În copilărie. 
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C.1.1. 

 

 

 

 

C.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m5 

 

 

m3 

 Cuvintele se însușesc treptat și se sistemetizează prin multe 

exersări. 

Doar în copilarie însușim limbajul oral ? 

De exemplu cuvintele din domeniul psihologiei le învățăm și 

achiziționăm acum. Dar perioada în care acumulăm cea mai 

mare cantitate de cuvinte este copilăria. 

Care credeți că este forma limbajului pe care voi ați 

achiziționat-o încă din clasa întâi ?(cel exprimat prin cuvinte 

scrise)  

În scris, limbajul este mai sever, neputând dispune de atâtea 

corecturi (greșeli gramaticale, sau expresive). El trebuie să 

se conformeze unor norme. 

Cum credeți că numim forma/tipul de limbaj în care vorbirea 

se realizează cu propria persoană ? 

Acesta se desfășoară în sfera lăuntrică, mintală, este o 

vorbire cu sine, pt sine și în sine. 

Pe lângă cele trei forme ale limbajului în funcție de funcția 

îndeplinită mai există- limbaj activ și limbaj pasiv. 

Cand comunicăm activ ? 

Dar pasiv ? 

Vom nota în continuare funcțiile limbajului. 

Prima este funcția de comunicare 

La ce credeți că face trimitere această funcție ? 

  Se întreabă la fiecare funcție a limbajului ce înteleg elevii 

oferindu-se date suplimentare. Aceștia notează în caiete 

funcțiile limbajului. 

1.Funcția de comunicare= este cea de transmitere a unui 

conținut de la o persoană la alta 

Nu ,toată viața învățăm 

cuvinte noi. 

 

 

Limbajul scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbaj intern 

 

 

Când inițiem 

comunicarea, participăm 

la transmiterea de 

informații. 

Când receptăm și 

înțelegem limbajul. Când 

ascultăm o poveste, când 

citim. 

 

 

 

 

Răspund. 
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C.4.1. 

C.2.1 

2. Funcția cognitivă = de înțelegere, de integrare a gândirii, 

cu ajutorul căreia ne îmbogățim și clarificăm cunoștințele. 

3.Funcția expresivă = de exprimare a unui conținut prin 

intermediul intonației, mimicii, pantomimicii dar și prin 

cuvinte. 

4. Funcția de convingere = limbajul ne ajută să transmitem 

altor persoane ideile noastre dar și stările emoționale. 

5. Funcția ludică.(de joc) 

Presupune asociațiile verbale de cuvinte, ritmică mergând 

până la combinații artistice (de ex. Poezii,piese de teatru.) 

 

 

Fixarea 

cunoștințe 

lor 

 

 

C.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.2 

 

m1 

 

 

 

 

m6 

 

 

m7 

 

 

Despre ce lecție am discutat astăzi? 

Ce este limbajul? 

Care este cea mai importantă formă a limbajului ? 

Ce alte forme cunoaștem ? 

Pornind de la limbajus scris de ex. o carte, identificați 

componentele limbajului. 

Emițătorul ---------------- 

Destinatarul----------------- 

Canal de comunicare………….. 

Codul…………………………. 

Mesajul………………………. 

Elemente perturbatoare………. 

Prin ce sunt reprezentate semnele simbolurile ? 

În ce limbă sunt transmise 

Când începe achiziționarea limbajului oral ? 

Dar a celui scris? 

Despre limbaj 

 

Limbajul oral 

Limbaj scris, activ, pasiv, 

intern 

Autorul  

Cel care citește, de ex tu. 

Cartea și citirea ei. 

Cuvintele limbajul scris 

Informația transmisă 

Este o carte veche, uzată. 

 

Litere, cuvinte 

În limba română 

în copilărie 

în școală. 

 

 

10 min 

 

Încheierea 

lecției 

   

m6 

 

  Se fac aprecieri individuale și colective. Se oferă teme pt 

acasă. 

 

 

2 min.  
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  Fiecare va observa o comunicare folosindu-se de schema 

comunicării.       

 Va trebui să identificați : emițătorul, destinatarul, canalul de 

comunicare, factorii perturbatori, codul, mesajul.Încercați să 

găsiți cel mai ciudat mod de comunicare. 

 

 

7.Bibliografie  
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PROIECT  DIDACTIC 

Profesor Balcu Iuliana 

CSEI/Liceul Tehnologic„Victor Frunză” Râmnicu Sărat 

 

Clasa: a X-a  

Disciplina : Consiliere şi orientare 

Modulul: Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

Tema: Cum mă văd eu ,cum mă definesc ceilalți 

 

Obiectiv cadru: 

1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine.  

Obiective operaţionale: 

 Identificarea  elementelor definitorii  propriei personalităţi. 

 Construirea unei  imagini de sine pozitivă. 

 Dezvoltarea  stimei de sine. 

Valori şi atitudini: 

 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi 

 aprecierea unicităţii fiecăruia ca persoană unică şi valoroasă 

Resurse: 

a. pedagogice (metode şi procedee didactice) 

• spargerea gheţii 

•  dezbaterea 

• furtuna de idei 

• conversaţia  

• expunerea 

• problematizarea 

b. materiale 

• calculator 

• videoproiector 

•  instrumente de scris 

•  flip-chart 

•  fişe de lucru 

• planșe 

•  post-it-uri 

• dicționare 

• smart board 

c. temporale: 50 minute 

Forme de organizare a activității:  

• frontală 

• grupuri mici 

•  individuală 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

I.   MOMENT ORGANIZATORIC ( 1’): 

• verificarea prezenței elevilor;  

• discutarea unor aspecte legate de activitatea  de pe parcursul săptămânii anterioare; stabilirea 

cauzelor  şi măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situaţiilor negative; 

• pregătirea celor necesare începerii lecţiei. 

 

II. ANUNȚAREA TEMEI/MOTIVAREA ALEGERII TEMEI (12’) 

Profesorul anunță că elevii vor participa la un exercițiu de spargere a gheții care va anticipa tema 

orei respective. 

Acest exercițiu presupune o sarcină a cărei îndeplinire exprimă capacitatea elevilor de a 

identifica propriile calități și defecte. Astfel, ei trebuie să găsească o calitate și un defect, care să 

înceapă cu una din literele numelui lor (ex.:Emilia -  calitate-inteligenta; defect - enervantă).           

• Imaginea de sine –  Profesorul notează titlul pe smart board, 

 iar elevii în caietele de consiliere și orientare; 

Se prezintă obiectivele lecției, sub forma unei avanpremiere a orei, prin verbe active și activități 

măsurabile,avand in vedere prezentarea  Power Point: 

• Cine sunt eu? 

• Care sunt componentele stimei de sine? 

• Cum se dezvoltă stima de sine? 

• Este încurajarea o modalitate de dezvoltare a stimei de sine  a copiilor? 

• Ce este  creșterea stimei de sine? 

III. PRIMA ACTIVITATE (12’) 

   

     Cum mă vad eu? Cum mă văd ceilalți? Suntem diferiți?     

 

Următorul tabel va fi scris pe flip-chart, iar fiecare elev va alege câte o căsuță a tabelului, care 

crede că i se potrivește cel mai bine colegului din dreapta, respectiv din stânga (îi va scrie numele 

cu roșu), și el la rândul lui se va încadra într-o căsuță a tabelului și-și va scrie numele cu negru. 

 

Are ochii caprui Este blond Este in grupa de dans Este cel mai înalt din 

clasa 

Cu iniţiativă Este tuns scurt Joacă bine fotbal Este punctual 

Atent cu alţii Poartă ochelari Curajos Prietenos 

Locuieşte la bloc Are  un câine acasă Îi place să cânte Îi place sa citeasca 

mult  

Are  un frate Disciplinat Harnic, activ Amabil 

Se înfurie uşor Este cel mai mic din 

familie 

Se trezește dimineața Ii palce îngheţata 

Are ceas Este amuzant Întârzie Are  o soră 

Are acasa unul sau 

mai multe animale 

Interesat,dornic de a 

cunoaşte cât mai mult 

Locuieste foarte 

aproape de şcoală 

Îi place matematica 
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Corect, cinstit Ataşat de colectiv Îndrageşte animalele Ambiţios 

Perseverent Temeinic (profund) Modest Demn de  încredere 

 

  Profesorul conchide că  fiecare om are  o imagine despre propria persoană , care nu întotdeauna 

coincide cu modul în care este perceput de cei jurul său.  

 

IV. A DOUA ACTIVITATE (20’) 

Elevii extrag  dintr−un plic  bilețele pe care sunt trecute caracteristici  ale persoanelor cu 

respect de sine scăzut sau ridicat. Li se solicită să caute pentru fiecare definiția  sau termen cu sens 

asemănător (sinonime) în Dex  şi să le distribuie in una din cele două coloane din tabelul de  pe flip-

chart.  

 amenințator 

 responsabil 

 respectuos 

 răzbunator 

 apatic 

 maleabil 

 impulsiv 

 curajos 

 tolerant 

 înțelegator 

 furios 

 corect 

 ranchiunos 

 punctual 

 disciplinat 

 violent 

 onest 

 dușmănos 

 invidios 

 mincinos 

 nervos 

 conciliant 

 rațional 

 delăsator 

  îngâmfat  

 

 

 

 

Persoane cu stimă de sine ridicată Persoane cu stimă de sine scăzută 
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V. EVALUAREA LECȚIEI (5’) 

 

Fiecare elev isi va scrie numele pe smart board astfel: in autobuz (să continuăm călătoria în “STIMA 

DE SINE”) dacă i-a plăcut lecţia, sau  în stație dacă nu vrea sa mai discutam alte aspecte ale acestei 

teme. 
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Proiect didactic  

Marica Denisa  

Liceul Tehnologic` Goga Ionescu`, Titu, Dambovita 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Goga Ionescu, Titu 

Clasa: a X a C 

Profesor : Marica Denisa 

Data:  

Anul școlar:  

Domeniul de pregătire profesional: Turism și alimentație  

Domeniul de pregătire general: Alimentație 

Modulul III: Sortimentul de preparate și băuturi 

Unitatea de învățare: Tehnologia de obținere a salatelor  

Unitatea de rezultate ale învățării: Procese tehnologice de obținere a preparatelor culinare 

cu grad redus de complexitate 

Cunoștințe:7.1.4. Descrierea  proceselor tehnologice de obținere a semipreparatelor și a 

produselor cu grad redus de complexitate; 

Abilități: 7.2.4. Efectuarea operațiilor tehnologice de obținere a semipreparatelor  

culinare și a produselor cu grad redus de complexitate cu respectarea normelor de igienă, de siguranță 

și securitate a muncii;  

Atitudini:7.3.2. Respectarea principiilor dezvoltării durabile la obținerea  

semipreparatelor culinare și a preparatelor culinare cu grad redus de complexitate, în condiții de igienă, 

siguranță și securitate a muncii; 

Tema: Tehnologia de obținere a salatelor din legume și salatelor combinate 

Tipul lecției: Lectie de transmitere și însușire de noi cunoștințe 

Scopul: Oferirea informaților referitoare la tehnologia de obținere a salatelor - salate din legume și 

salate combinate 

Durata: 40 minute 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Obiective operaționale: 

Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor  fi capabili : 

O1: să caracterizeze salatele ;  

O2: să clasifice salatele; 

O3: să descrie modul de obținere al salatelor din legume;  

O4: să descrie modul de obținere al salatelor combinate;  

O5: să prezinte diferite caracteristici tehnice pentru salatele din legume și salatele combinate;  

Resurse procedurale (strategie didactică) 

Metode și procedee didactice: explicația, conversația, observarea dirijată, puzzel, dezbaterea, 

organizatorul grafic, turul galeriei online (plansele individuale sunt afisate pe whatsApp/ google 

classroom) lucrul individual. 

Mijloace de învățământ: fișe de lucru, fișe de autoevaluare, imagini cu materii prime folosite la 

obținerea salatelor și salate, foi de flipchart, videoproiector, prezentare Power Point 

Forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate  individuală, activitate online. 

Evaluarea: observarea, evaluarea orală, evaluare online.  
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Resurse bibliografice: 

1. Gabriela Pîrjol și alții, Tehnologie culinară - manual pentru clasele X, XI și XII profil alimentație 

publică, editura  Didactică și pedagogică, București, 2006; 

2. Constanța Brumar și alții, Turism și alimentație, manual pentru clasa aX-a, filiera tehnologică, 

Editura CD PRESS, 2011 
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SCENARIU DIDACTIC 

Nr. 

crt. 

 

Etapele lecției/ 

dozare timp 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conținutului Strategia didactică 

Evaluare 
Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode si 

procedee 

didactice 

Mijloace de 

invatamant 

Forme 

de 

organiza

re 

1. Moment 

organizatoric/ 3’ 

 Saluta elevii, verifica prezenta 

in clasa si online si existența 

materialelor necesare lecției. 

Stabilește o atmosfera 

favorabila desfășurării lecției. 

Elevii sunt atenți și se 

pregătesc pentru 

desfășurarea lecției. 

Conversați

a 

Caiete Pixuri 

Catalog 

Activitat

e frontală  

Activitat

e 

online 

 

Observare 

sistematica 

2. Captarea 

atenției/ 3’ 

    Cere elevilor să  răspundă la 

un set de ghicitori, din al căror 

răspuns rezultă preparate 

culinare care urmează a fi 

învățate.(cine zice 

primul ”bingo” raspunde) 

 Răspund la întrebarile 

adresate de profesor. 

Explicația, 

Conversați

,  

Videoproiect

or 

Caiete, pixuri 

 

Activitat

e frontală  

Activitat

e 

online 

 

Evaluare 

orală 

3. Anunțarea temei 

lecției și a 

obiectivelor 

operaționale / 4’ 

 Anunță titlul lecției și 

prezintă obiectivele lecției 

care sunt prezentate pe tot 

parcursul orei de curs. 

Tehnologia de obținere a 

salatelor                              

Obiective: 

O1: să caracterizeze 

salatele ;  

Notează titlul lecției și 

ascultă atenți la profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația, 

Conversați

a 

 

 

Flipchart 

 

Activitat

e frontală  

Activitat

e 

online 

 

 

Observare 

sistematica 
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O2: să clasifice 

salatele; 

O3: să descrie modul 

de obținere al salatelor din 

legume;  

O4: să descrie modul 

de obținere al salatelor 

combinate;  

O5: să prezinte 

diferite caracteristici tehnice 

pentru salatele din legume și 

salatele combinate;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conducerea 

procesului de 

predare și 

învățare de noi 

cunoștințe/ 23’ 

 O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul le prezintă elevilor 

caracteristicile salatelor, 

prezentare power point, cu 

ajutorul videoproiectorului. 

(google classroom)  

 

Profesorul prezintă informații 

referitoare la clasificarea 

salatelor și verifică 

cunoștințele dobândite  prin  

rezolvarea unui puzzel 

individual iar cei de acasa de 

pe google classroom. Împarte  

fișele cu sarcinile de lucru pe 

grupe  și dă  explicații pentru 

Sunt atenți la 

caracteristicile salatelor 

expuse într-o prezentare 

Power Point. 

 

 

 

Elevii sunt atenti la 

prezentarea profesorului. 

Răspund cerințelor în 

ceea ce privește 

rezolvarea a puzzel- lui, 

urmând ca fiecare elev să 

trimita pe grupul clasei 

puzzel-ul de pe whatsapp 

Conversați

a 

Explicația 

Dezbatere

a 

Cooperare

a  

 

 

 

Conversați

a 

Organizat

orul grafic 

Explicația 

Videoproiec 

tor 

 

 

 

 

 

Marker 

Foi de 

flipchart 

Imagini cu 

diverse salate 

 

 

 

Activitat

e 

frontala 

 

 

 

 

Activitat

e 

individua

lă  

 

Activitat

e 

online 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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O3 

O4 

 

 

 

 

O5 

prezentarea sarcinilor de 

lucru. 

Profesorul face aprecieri 

globale și individuale asupra 

modului de implicare a 

elevilor. 

  

 

Profesorul le prezintă elevilor 

cu ajutorul videoproiectorului 

modul de obținere al salatelor 

din legume și a salatelor 

combinate. 

 

 

Profesorul prezintă 

caracteristicile salatelor din 

legume și combinate iar 

pentru verificarea 

cunoștințelor referitoare la 

diferite caracteristici tehnice 

pentru salatele învățate elevii 

vor aranja materile prime 

folosite la obținerea salatelor, 

sub formă de imagini, urmând 

să le combine astfel încăt să 

rezolve un al doilea puzzel cu 

salata cerută urmând ca la 

sau pe google classroom 

(in functie de conexiunea 

la internet) obținut astfel 

fiecare elev v-a vedea 

puzzle-ul celorlati. În 

cazul în care sunt greșeli 

acestea vor fi remediate. 

 

 

Sunt atenți și răspund 

cerințelor referitoare la 

caracteristicile salatelor 

din legume și salatelor 

combinate expuse în 

prezentarea Power Point. 

Elevii sunt atenți, 

realizează puzzel-ul prin 

asocierea corectă a 

imaginiilor. Pozeaza  

puzzel-ul obținut si il 

afiseaza pe whatsapp. 

Fiecare elev lasă câte un 

mesaj daca semnaleaza 

greseli. 

 

Puzzel 

Turul 

galeriei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere

a 

Cooperare

a  

Explicația 

 

 

 

 

Puzzel 

Turul 

galeriei 

online 

Dezbatere

a 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiect

or 

 

Fise de lucru 

 

Imagini cu 

materii prime   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat

e 

individua

lă 

 

Activitat

e 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematica 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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final această fișă să o pozeze si  

sa o afiseze pe whatsapp / 

google classroom, urmand sa 

fie observata de ceilalti. 

 

 

Cooperare

a  

Explicația 

 

 

 

Activitat

e de 

individua

lă 

 

5. Obținerea feed- 

back-ului și 

realizarea de 

precizări, 

completări etc./ 

5’ 

 

 

 

 Profesorul face aprecieri 

globale și individuale asupra 

modului de implicare al 

elevilor, pe tot parcursul 

lecției și le mulțumește pentru 

colaborare. 

Profesorul le înmânează la 

fiecare elev câte o fișă de 

evaluare a acivității de la 

această oră. 

Sunt atenți la precizările 

pe care profesorul le face 

cu privire la activitatea 

desfășurată pe tot 

parcursul lecției. 

Vor completa câte o fișă 

de evaluare a activității 

pentru a oferi feedback 

profesorului. 

Conversați

a 

Explicația  

 

 

 

Fișă de 

autoevaluare 

Activitat

e  

individua

lă 

Activitat

e frontală 

Observare 

sistematica 

 

Evaluare 

orală 

 

Autoevaluar

e 

6. Asigurarea 

retenției si 

transferului de 

cunoștințe si 

deprinderi /  2’ 

 Cere elevilor să întocmească o 

fișă tehnologică pentru o 

salată la alegere. 

Notează tema în caiete. Conversați

a 

Explicația 

 

Caiete 

Pixuri 

Frontal 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1149 
 

FIȘĂ PENTRU PUZZLE(1) 

Grupa nr. 

 

 

1. Asociați salatelor imaginile corespunzătoare: 

 

 

A) Salate din legume crude  

 

 

 

B) Salate din legume fierte 

 

 

 

 

C) Salate din legume coapte 

 

 

 

 

 

 

D) Salate combinate 
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       Fiecare elev primește câte o” fișă pentru puzzle” care ocupă jumătate din foaia  de 

flipchart și imagini decupate și puse în pliculețe (cei din grupa online primesc pe google 

classroom). După ce realizează fișa, vor posta pe whatsapp / google classroom și va 

urma ”turul galeriei online. 

 

 
 1                 2           3                4 

 

 

  Dovlecei 

5                  6                    7 

 

 

 8 9  10

11 

 

 

 

   
12                 13               14                               15 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE PREDATE- ÎNVĂȚARE 

Fazakas Edith 

Colegiului Național ”Márton Áron”Miercurea Ciuc, Harghita 

 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Clasa a XII-a 

Subiectul lecţiei: Curente literare:Romantismul, Realismul, Simbolismul, Modernismul, 

Tradiționalismul – lecție recapitulativă 

Tipul lecției: de aprofundare a cunoștințelor; de pregătire pentru simularea examenului de 

bacalaureat 

 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în diferite 

situaţii de comunicare; 

2. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare; 

3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

 

Valori şi atitudini: 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare 

• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi 

 

Competenţe specifice: 

1.3  exprimarea orală sau în scris a propriilor reacţii şi opinii privind textele receptate 

1.4 Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale 

sau scrise 

1.5  utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de 

comunicare  

2.4. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic  

2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei 

experienţe de lectură 

3.3  argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate 

Obiective  de referinţă: 

       La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

• să denumească curentele literare specifice textelor literare studiate; 

• să enumere trăsăturile curentelor literare, referindu-se la operele literare învățate; 

• să identifice trăsăturile unui curent literar într-un text necunoscut. 

Strategia didactică 

✓ Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, brainstorming-ul, dezbaterea, problematizarea, rebusul. 
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✓ Mijloace de învăţământ: proiectorul, tabla, imagini. 

✓ Forma de organizare: frontal, individual, în grupe 

Evaluare: evaluare orală, individuală;  aprecieri verbale, pe tot parcursul lecţiei.  

Resurse: 

a) umane: capacitatea de învăţare a elevilor; cunoştinţele lor anterioare de limbă şi literatură română; 

b) temporale: 50’ 

c) bibliografice: 

Programa de examen pentru disciplina Limba și literatura română; Filiera teoretică- profil real. 

(Anexa  nr.2 la OMEN nr. 4923/29.08.2013) 

 

 

V. Goia, Metodica predării limbii şi literaturii române, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 

C. Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ed. Polirom, Iaşi, 1999; 

 

 

SCENARIUL  DIDACTIC 

 

 

Evenimen

te 

ale lecţiei 

 

CONŢINUTURI  ŞI  SARCINI  DE  ÎNVĂŢARE 

 

Metode şi 

procedee 

 

Evocare 

 

Organizarea contextului educativ, notarea absenţelor. 

Verificarea temei: Ca de obicei în semestrul al II-lea, ora începe cu evaluare orală: 

un elev își prezintă și recomandă colegilor cartea preferată. 

Anunțarea temei: Pentru astăzi a trebuit să recapitulați tot ceea ce am învățat despre 

diferite curente literare, cum ar fi Clasicismul, Romantismul, Realismul, 

Simbolismul, Modernismul, Tradiționalismul. 

Spuneți-mi câteva cuvinte care vă vin în minte în legătură cu diferitele curente. 

 

 

 

conversația + 

audierea / 

argumentare 

 

 

brainstorming 

 

Realizarea 

sensului 

 

V-am pregătit șase rebusuri pe care trebuie să le rezolvați individual.  

- dacă sunt gata se grupează în funcție de curentul primit ca soluție în rebus. Fiecare 

grupă identifică caracteristicile curentului primit, completând partea a doua a fișei. 

- prezentarea răspunsurilor de către liderii grupelor 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

verificarea 

problematizar

ea 

 

 

Reflecția 

 

Aplicație: elevii demonstrează că textul dat aparține curentului literar dat. 

Aprecierea elevilor care au participat activ la lecţie.  

Tema pentru acasă: interpretarea unui text necunoscut, identificând caracteristicile 

curentului litear indicat. 

 

lectura 

comentată 

brainstorming

-ul 

conversaţia 
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Linii importante în triunghi 

 Profesor: Nastase Ionela 

Școala:  Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion 

Data: 25.05.2021 

Clasa: a VI-a 

Obiectul: Matematica 

Profesor: Nastase Ionela 

Școala:  Școala Gimnazială „Ion Rotaru” Valea lui Ion 

Unitatea de învățare: Triunghiul 

Tema lecției: Linii importante în triunghi 

Tipul lecție: Lecție de consolidare a cunoștințelor. 

Competențe generale  

CG1  Recunoașterea și descrierea unor elemente de geometrie plană în configurații geometrice date 

CG2  Utilizarea instrumentelor geometrice(riglă, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri 

geometrice plane  descrise în contexte matematice date 

CG3  Recunoașterea și descrierea unor elemente de geometrie plană în configurații geometrice date 

CG4  Utilizarea instrumentelor geometrice (riglă, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri 

geometrice plane  descrise în contexte matematice date 

CG5  Transpunerea unei situații-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obținute și 

interpretarea rezultatului. 

Competențe specifice 

CS1  Să recunoască și să utilizeze proprietăți simple ale figurilor geometrice; 

CS2  Să recunoască perechi de figuri obținute prin simetrie, translație sau rotație și să identifice 

proprietăți ale acestora; 

CS3  Să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmații, prin construirea unor exemple sau 

contraexemple; 

CS4  Să diferențieze informațiile dintr-un enunț matematic după natura lor; 
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CS5  Să prezinte într-o manieră clară, corectă și concisă, oral sau in scris, succesiunea operațiilor din 

rezolvarea unei probleme, folosind terminologia si notațiile adecvate; 

CS6  Să-și formeze obișnuința de a transpune în limbaj matematic anumite fenomene sau relații din viața 

cotidiană; 

Metode și procedee 

JOCUL DIDACTIC - Povestiri cu subiect dat, conversația, explicația, organizatorul grafic, exercițiul.          

Mijloace de realizare 

Forme de organizare: Frontală, pe grupe. 

Resurse:         

a) materiale: sala de clasa; mobilier modular; tabla; coli de scris A3, markere; trusa de geometrie(riglă, 

echer, raportor, compas); manualul școlar, culegerea; 

b) umane: clasă omogenă  

c) temporale: durata unei ore de curs  - 50 minute. 

Activități de învățare ale elevilor: 

✓ crearea unor scurte povesti având drept personaje principale cele 4 linii importante în triunghi: 

mediana, mediatoarea, înălțimea, și bisectoarea, în care să surprindă cât mai multe proprietăți ale 

acestora; 

✓ exerciții de identificare, denumire și reprezentare a figurilor geometrice; exerciții de desenare a 

unor figuri geometrice prezentate prin descriere, notație sau imagine; 

✓ exerciții de reprezentare prin desen a unor elemente ale figurilor geometrice: mijlocul unui 

segment, bisectoarea unui unghi, mediana, mediatoarea și înălțimea unui triunghi precum și utilizarea lor 

în probleme; 

✓ verificarea intuitivă a congruentei unor figuri geometrice prin suprapunere sau folosind translații, 

rotații, simetrii; 

✓ identificarea ipotezei și a concluziei unei probleme; 

✓ notarea prescurtată a ipotezei și a concluziei; 

✓ redactarea rezolvării unei probleme date; 

✓ argumentarea orală a demersului de rezolvare a unei probleme; 
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✓ găsirea în grup a unor metode alternative de rezolvare;  

EVALUARE: 

 observarea sistematică a elevilor; 

 raportarea activității fiecărei grupe; 

 încadrarea în timp și colaborarea în grup; 

 cantitatea și calitatea observațiilor făcute; 

 evaluare frontală. 
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Desfășurarea activității didactice 

Cerințe 

 Pentru început colectivul de elevi este împărțit în patru grupe. Se propune următorul joc 

didactic: fiecare grupă trebuie să creeze o poveste având drept personaj principal una dintre cele 4  

linii importante în triunghi: mediatoarea (grupa I), bisectoarea (grupa a II-a), mediana (grupa a III-a) 

și înălțimea (grupa a IV-a), în care să surprindă cât mai multe proprietăți ale acestora. (10 minute) 

După îndeplinirea sarcinii de lucru, fiecare grupă desemnează câte un purtător de cuvânt ce 

va prezenta clasei produsul realizat. 

Organizarea grafică 

După citirea fiecărei compuneri vor fi identificate proprietățile liniilor importante surprinse 

de elevi. Elevii vor compara calitativ și cantitativ noțiunile enumerate cu cele învățate, având de 

această dată în față și planșe în format A3 cu aceste noțiuni realizate de profesor  

 Utilizându-se metoda Organizatorului grafic se va realiza la tablă o sistematizare a 

cunoștințelor acumulate cu privire la liniile importante în triunghi după modelul din anexa 1. (20 

minute) 

Aplicații 

Pentru exersarea noțiunilor recapitulate sunt propuse spre rezolvare un set de exerciții din manualul 

auxiliar (ed. Paralela 45) (20 minute) 

Bisectoare: ex. 1, 2 pag. 94 

Mediatoare: ex. 1, 2, 4 pag. 97 

Înălțime: ex. 1, 2, 4, 5 pag. 125 

Mediană: ex. 1, 2, 3, 4 pag. 131 

Tema: Testul 1 pagina 100 
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Anexa 1 
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Fiche pédagogique – La civilité 

Prof. OGARU Elena Marilena 

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești 

 

Public : niveau B1-B2 

Thème : La civilité 

Compétences visées : compréhension orale ; réception audio-visuelle ; production orale. 

Compétences : 

• linguistiques : le champ lexical de la civilité et du savoir-être 

• communicatifs : obtenir et donner des informations à partir d’un document vidéo ; réaliser une 

interview ; exprimer son avis  

• socio-culturels : la dégradation de l’environnement quotidien due aux incivilités 

Objectifs opérationnels : 

 identifier des mots du champ lexical de la civilité ; 

 découvrir des objets qui apparaissent dans une vidéo ; 

 donner des informations sur les personnages, le lieu, le but d’un clip ; 

 reconstituer chronologiquement les événements ;  

 identifier des informations visuelles et sonores d’une vidéo 

 formuler des questions pour une interview et répondre à ces questions ;  

 exprimer son avis sur une campagne publicitaire. 

 

Supports : fiches de travail, clip publicitaire https://www.youtube.com/watch?v=gpGXPidALz4 

Liste des activités : 

I. activité de mise en route  

II. découverte de la nouvelle leçon (activité d’observation et de conceptualisation) 

III. mise en pratique (activité d’application, d’exercices) 

IV. évaluation : activité de réemploi  

 

Déroulement (suggestions méthodologiques) : 

Étapes Activités de l’enseignant Activités de 

l’apprenant 

Organisation 

de classe 

Matériel 

utilisé 
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Mise en route Remue-méninge : Quels mots vous 

viennent à l’esprit lorsque vous 

entendez le mot incivilité ? 

 individuelleme

nt ou en grand 

groupe 

 

Découverte 

de la 

nouvelle 

leçon  

 Faire visionner le document : 

https://www.youtube.com/watch?

v=gpGXPidALz4 (sans le son) 

Faire visionner de nouveau le 

document, cette fois-ci avec le son 

et répondre aux questions. 

Cocher les cases 

qui conviennent 

pour découvrir 

les objets qui y 

apparaissent. 

 

Répondre à des 

questions.  

Grand groupe Document 

vidéo 

Fiche 

apprenant 

Mise en 

pratique 

(phase 

d’application

, d’exercices) 

Faire visionner une troisième fois 

le document et demander aux 

apprenants d’écouter 

attentivement et de cocher les 

cases qui conviennent. 

Faire lire la consigne et écouter le 

document pour compléter les 

blancs 

Cocher les cases 

qui conviennent. 

 

Compléter les 

blancs. 

Travail 

individuel et en 

grand groupe 

 

 

 

Document 

vidéo 

Fiche 

apprenant 

 

 

Évaluation Lire la consigne et laisser les 

apprenants travailler en sous-

groupes.  

 

 

Les élèves 

doivent faire des 

hypothèses sur la 

question à 

laquelle la jeune 

femme répond à 

la fin de la vidéo 

et continuer 

l’interview. 

Pour la mise en 

commun, chaque 

groupe désigne 

une personne qui 

en sous-

groupes et en 

grand groupe  

 

Fiche 

apprenant 
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rapportera à la 

classe les 

réponses 

trouvées.   

 

Fiche professeur 

 

I. Ouverture/ sensibilisation 

Compétence travaillée : production orale 

Modalités : individuellement ou en grand groupe 

Remue-méninge : Quels mots vous viennent à l’esprit lorsque vous entendez le mot incivilité ? 

Réponses libres 

 

II. découverte de la nouvelle leçon (activité d’observation et de conceptualisation) 

Compétence travaillée : réception audio- visuelle 

Modalité : individuellement ou en grand groupe 

1. Faire visionner le document https://www.youtube.com/watch?v=gpGXPidALz4 (sans le son) 

Corrigé : 

un chapeau ; une pipe ; des chaussures ; une moustache ; un pinceau ; une cigarette ; un chewing-gum ; 

des arbres ; des affiches ; un écran ; un train ; des lunettes 

2. Faire visionner de nouveau le document, cette fois-ci avec le son et répondre aux questions. 

Corrigé : 

a. Dans une gare. 

b. Sensibiliser les gens sur les gestes d’incivilité afin de les déterminer d’agir. 

c.  

       

     5    2    3 

https://www.youtube.com/watch?v=gpGXPidALz4
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  8    4    1 

      

6    9    7 

 

III.  Mise en pratique (activité d’application, d’exercices) 

Compétence travaillée : compréhension orale 

Modalité : individuellement et en grand groupe 

3. Faire visionner une troisième fois le document et demander aux apprenants d’écouter attentivement et 

de cocher les cases qui conviennent : 

Corrigé : 

 Vrai Faux On ne sait pas 

L’action du document se passe dans la gare de Lyon.  x  

Il y a beaucoup de gens pressés dans la rue.  x  

Depuis une décennie la fréquentation des gares en France 

a beaucoup diminué. 

 x  

La pollution représente un geste d’incivilité. x   

Chacun de nous est touché par les gestes inciviles de 

l’autrui 

x   

On a construit un chewing-gum de 4 mètres de haut. x   

On a érigé un mégot de 7 mètres.  x  

On se propose de promouvoir cette campagne à l’aide des 

affiches et d’Internet. 

x   

Cette campagne a été lancée dans la Gare de Nord de Paris.   x 

80% des pays interrogés ont promis d’être plus attentifs à 

leur conduite 

x   
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4. Faire lire la consigne et écouter le document pour compléter les blancs. 

Corrigé : 

Depuis dix ans la fréquentation de nos gares ne cesse d’augmenter. Et avec elle le nombre 

d’incivilités. Ces comportements inciviles peuvent revêtir de multiples formes : fumée, insultes et 

agressions, pollution. Comment faire comprendre à tous que le quotidien de chacun est entaché par 

ces comportements ? En montrant qu’une incivilité même petite est déjà énorme. Idée : il n’y a pas de 

petite incivilité. Pour donner vie à cette idée nous avons construit et érigé deux immenses structures 

en gare de Marseille. 

 

IV. évaluation : activité de réemploi  

 

Compétence travaillée : production orale 

Modalité : en sous-groupes et en grand groupe 

5.  Les élèves doivent faire des hypothèses sur la question à laquelle la jeune femme répond à la 

fin de la vidéo et continuer l’interview. 

6. Lire la consigne et laisser les apprenants travailler en sous-groupes. Pour la mise en commun, 

chaque groupe désigne une personne qui rapportera à la classe les réponses trouvées.   

 

Fiche apprenant 

 

1. Visionnez le document (sans le son). Cochez les cases qui conviennent pour découvrir les objets qui y 

apparaissent : 

 une pipe 

 un avion 

 un sandwich 

 un chewing-gum 

 des arbres 

 des affiches 

 un écran 

 un train 

 des lunettes 

 une caméra 

 un TGV  

 une voiture 

 une poubelle 

 des chaussures 

 un pinceau 

 une cigarette 

 un chapeau 

 des fleurs 

 un clavier 

 une moustache 
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1. Visionnez de nouveau le document (avec le son) et répondez aux questions : 

a) Où se passe l’action ? 

 Dans une gare. 

 Dans un centre commercial. 

 Dans une aérogare. 

 

b) Quel est le but de ce document ? 

 Déterminer les gens de renoncer à la fumée et à la consommation de chewing-gum. 

 Sensibiliser les gens sur les gestes d’incivilité afin de les déterminer d’agir. 

 Informer les gens sur le taux d’incivilité qui existe de nos jours. 

 

c) Dans quel ordre apparaissent les images ci-dessous ? 

        

     5    .........    .......... 

          

  ……..    …….    ………. 

      

……..    ……….   ………. 

 

 

 

 

2. Visionnez une troisième fois le document, écoutez attentivement et cochez les cases qui conviennent : 
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 Vrai Faux On ne sait pas 

1. L’action du document se passe dans la gare de Lyon.    

2. Il y a beaucoup de gens pressés dans la rue.    

3. Depuis une décennie la fréquentation des gares en France a beaucoup 

diminué. 

   

4. La pollution représente un geste d’incivilité.    

5. Chacun de nous est touché par les gestes inciviles de l’autrui.    

6. On a construit un chewing-gum de 4 mètres de haut.    

7. On a érigé un mégot de 7 mètres.    

8. On se propose de promouvoir cette campagne à l’aide des affiches et 

d’Internet. 

   

9. Cette campagne a été lancée dans la Gare de Nord de Paris.    

10. 80% des pays interrogés ont promis d’être plus attentifs à leur conduite.    

 

3. Ecoutez et complétez les blancs : 

Depuis dix ans la …………………… de nos gares ne cesse d’ ………………….. Et avec elle le 

nombre d’…………………….. . Ces comportements inciviles peuvent ………………. de multiples 

formes : ………………………, insultes et agressions, pollution. Comment faire comprendre à tous 

que le …………………….. de chacun est ……………….. par ces comportements ? En montrant 

qu’une incivilité même petite est déjà énorme. Idée : il n’y a pas de petite incivilité. Pour donner vie à 

cette idée nous avons construit est ………………… deux immenses structures en gare de Marseille. 

 

4. Imaginez la question à laquelle la jeune femme répond à la fin de la vidéo. Continuez l’interview en 

vous imaginant d’autres questions et d’autres réponses sur le même sujet. 

 

5. Répondez aux questions : 

• Aimeriez-vous participer à une telle campagne ? Pourquoi ? 

• Que feriez-vous pour faire les gens réagir contre les comportements incivils ? 

• Quels sont les gestes que vous détestez ? 

• Après le visionnage du document dites quels sont vos gestes qui dérangent les gens autour de vous 

(dans la rue, au cinéma, à l’école, dans les moyens de transport en commun). 
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PROIECT  DE TEHNOLOGIE DIDACTICǍ 

Şcoala Gimn. Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanţa 

MOLDOVEANU ANCA-VALENTINA 

Data: 23. 03. 2021 

Clasa: a VI-a B 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învăţare: Numere întregi. 

Tema lecţiei: Adunarea şi scăderea numerelor întregi. Aplicaţii. 

Tipul lecţiei: Fixare şi consolidare  

Durata: 45 minute 

Metode de învǎţare: conversaţia, observaţia sistematică, problematizarea, algoritmizarea, explicaţia, exerciţiul,  rezolvarea de probleme, munca 

independentǎ; 

Mijloace de învǎţare: tabla şcolară, cretă, markere, cretă colorată, manual clasa a VI-a editura aprobată de ME, culegere  clasa a VI-a editura 

editura aprobată ME, fişe de lucru;  

Forme de organizare: frontalǎ, individualǎ. 

Competenţe specifice:  

CG1-4. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate; 

CG2-4. Utilizarea operaţiilor cu numere întregi şi a proprietăţilor acestora; 

CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu numere întregi. 

Obiective operaţionale: 

O1: sǎ folosească regulile de comparare, adunare şi scădere a numerelor întregi; 

O2: sǎ să desfacă parantezele, folosind regulile de semn pentru numerele întregi; 

O3: să utilizeze proprietăţile adunării pentru a rezolva exerciţii cu adunări şi scăderi de numere întregi; 

O4: să calculeze cât mai rapid adunările şi scăderile  cu numere întregi, redactând în mod logic rezolvarea unor exerciţii ; 

O5: să cunoască înţelesul  termenilor matematici folosiţi în această lecţie.  

 

SCENARIU DIDACTIC 
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Etapele 

lecţiei 

Obiective 

operaţio-

nale 

 

 

Conţinut şi sarcini de învăţare 

T 

i 

m 

p 

 

Strategii didactice 

 

 

Evaluare  

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevului 

Forme de 

organizare 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

1. Moment 

organizatoric 

 

 

 

Profesorul: 

- pune absenţele 

- le cere elevilor să-şi pregătească 

materialele necesare desfăşurării 

activităţii 

Elevii: 

- raportează absenţele 

- pregătesc materialele 

necesare desfăşurării 

activităţii 

 

 

2’ 

    

2. Verificarea 

temei 

O1 

O2 

O3 

O4 

- verifică tema, întrebând ce rezultate 

au obţinut şi corectând eventualele 

greşeli 

 

- îşi verifică tema şi 

corectează greşelile 

 

 

 

3’ 

- frontală -conversaţia - caiete 

- culegere 

 

3. Captarea 

atenţiei. 

Comunicarea 

obiectivelor. 

 

 

O5 

- scrie pe tablă titlul lecţiei: 

Adunarea şi scăderea numerelor 

întregi. Aplicaţii 

- le comunică elevilor obiectivele 

acestei lecţii 

- se propune un rebus matematic ce 

conţine cuvinte folosite în lecţia de zi 

- scriu titlul lecţiei şi 

sunt atenţi la profesor 

- elevii primesc o fişă 

cu un rebus matematic 

-rezolvă pe caiet mai 

întai rebusul 

matematic, apoi ies pe 

rând la tablă  

 

 

7’ 

- frontală 

-individuală 

-conversaţia 

-explicaţia 

- tablă 

-cretă 

-fişe cu 

rebus 

 

4.Actualizare

a  

cunoştinţelor 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

- îi intreabă pe elevi ce sunt numerele 

întregi negative, numerele intregi 

pozitive, ce este acela modulul unui 

număr întreg şi opusul acestuia 

- cere elevilor să-şi reamintească cum 

se compară, cum se adună numerele 

întregi, cum se desfac parantezele şi 

ce proprietăţi au numerele întregi 

- răspund oral la 

întrebări 

 

 

 

 

 

 

3’ 

- frontală -conversaţia  - orală 
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5. Dirijarea 

învǎţǎrii 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

- oferă elevilor, impărţiţi pe două 

rânduri, fişe de lucru 

- profesorul dă indicaţii asupra 

exerciţiilor din fişele de lucru 

 

-ascultă  indicaţiile 

profesorului 

- rezolvă problemele 

din fişa de lucru 

- utilizează indicaţiile 

oferite în timpul 

îndeplinirii sarcinilor 

de învăţare 

 

15’ 

 

- individuală 

 

- exerciţiul 

- observaţia 

sistematică 

-conversaţia 

-munca 

independentǎ 

 

 

- fişe de 

lucru 

- caiete 

- cretă 

colorată 

-secvenţială 

6. Asigurarea 

feedback-ului 

O1 

O2 

O3 

O4 

- scoate pe rând la tablă elevi de pe 

fiecare rând pentru a rezolva câteva 

exerciţii din fişe 

- elevii urmăresc 

rezolvările de pe tablă 

şi corectează 

eventualele greşeli 

10’ -individuală -observaţia 

sistematică 

-exerciţiul 

 

- tablă 

-cretă 

-progresivă 

7. Evaluarea  - apreciază cunoştinţele elevilor şi 

notează elevii ce s-au remarcat la 

lecţie 

 

- ascultă observaţiile şi 

aprecierile profesorului 

 

3’ 

   - sumativă 

8. Tema 

pentru acasă 

O1 

O2 

O3 

O4 

- trasează elevilor sarcini pentru 

acasă: pag 79 ex. 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, pag 83, ex. 22,  23, 24, 27 

culegere editura aprobată ME 

- explică eventualele neclarităţi 

-suplimentar: pag 84 ex 25, 27, 32, 33 

- îşi notează sarcinile 

de rezolvat pentru 

acasă, citesc cerinţele 

şi cer lămuriri asupra 

exerciţiilor neclare 

 

2’ 

- individuală -conversaţia 

-explicaţia 

-caiete  

 

 

 

 

1 E C U A T I E 

2  M O D U L 

3 O P U S 
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4  N E G A T I V 

5  N A T U R A L 

6 I N T R E G 

7  N E N U L 

 

1. Egalitatea  matematică ce conţine cel puţin o necunoscută se numeşte ... 

2. Pentru numărul întreg a , |a| reprezintă ... 

3. Pentru numărul întreg a, -a reprezintă ... 

4. Un număr mai mic decât zero se numeşte ... 

5. Un număr din N se numeşte ... 

6. Un număr din Z se numeşte ... 

7. Un număr diferit de zero se numeşte ... 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1169 
 

FIŞA DE LUCRU NR.1 

 

      1.  Completaţi tabelul următor: 

a -38 -25 -15 -18 -9 0 +12 +19 +27 +42 

-a           

| a|           

      2.Calculaţi: 

a)– 15 + 22 =          b)+ 24 - 17 =          c) +  21 -15 =             d) – 32 + 18  = 

e)+ 42 + 78 =          f) – 24 – 29 =         g)+ 79 + 24 =             h) – 82  – 19 =. 

3.  Efectuaţi: 

a)– (-15) + (-22) =       b)+ (+24) –(- 17) =       c) –(+ 21) –(+15) =       d) – (-32) + (-18)=. 

4.   Faceţi calculele cât mai repede posibil: 

a) - 24 + 15 + 12 + 26 + 82 – 55 – 58 =      b)+ 24 - 15 + 22 + 56  - 82 + 50 – 18 = 

c) - 29 - 55 + 62 - 27 + 52 + 75 – 98 =        d) - 34 + 75 - 42 - 58  + 86 - 57 – 59 =. 

5.   Ştiind că a = - 10, b = -12, c =  +3, calculaţi: a + b + c; a – b – c; | a + b | - c; a - | b- c |. 

      6. Calculaţi: 

      a)  |- 24| - |+ 24| =    b) - |- 15| - |+15| =    c) + |-7| + |-2| - |-10|  + |-1| =   d) |+6| - |-6| + |-3|. 

      7.   Efectuaţi: 

      a) [ -12 + (63 - 44) ] + { 32 + [ ( -7 + 5) – 6 } = 

      b) – 38 – [-( 42 + 15) + ( -104 - 82)] =  

      8. Rezolvaţi ecuaţiile în ; 

      a)  | x -7 | = 0    b) | x -3 | =  4      c) | x - 5 | = - 2     d) | 2x – 7 | = 1   e) | 2x – 8 | = 4 

      9. Rezolvaţi sumele: 

       S1 =  – 2  – 4 – 6 – ... – 100 + 2 ( 1 + 2 + 3 +... + 50 )   

       S2 =  206 (– 1 – 2 – 3 –...–100 ) + 205 ( 1 + 2 + 3 +... + 100 ) + ( 1 + 2 + 3 +...+ 100) 

 

 

FIŞA DE LUCRU NR.2 

 

      1.  Completaţi tabelul următor: 

a -37 -26 -13 -12 -7 0 +2 +16 +23 +52 

-a           

| a|           

      2.Calculaţi: 

a)– 19 + 82 =          b)+ 34 - 27 =          c) + 29 - 25 =             d) – 34 + 16  = 

e)+ 41 + 79 =          f) – 28 – 19 =         g)+ 76 + 25 =             h) – 52  – 39 =. 

 

3.  Efectuaţi: 

a)– (-12) + (-32) =       b)+ (+14) –(- 27) =       c) –(+ 41) –(+25) =       d) – (-42) + (-58)=. 

4.   Faceţi calculele cât mai repede posibil: 

a) - 28 + 55 + 18 + 29 + 72 – 25 – 48 =      b)+ 29 – 57 + 23 + 46  - 81 + 57 – 28 = 

c) - 38 - 51 + 63 - 28 + 51 + 45 – 88 =        d) - 38 + 77 - 49 - 28  + 36 - 52 – 57 =. 

5.   Ştiind că a = - 12, b = -10, c =  +4, calculaţi: a + b + c; a – b – c; | a + b | - c; a - | b- c |. 
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      6. Calculaţi: 

      a)  |- 28| - |+ 28| =    b) - |- 17| - |+17| =    c) + |-4| + |-3| - |-8 |  + |-1| =   d) |+2| - |-2| + |-23|. 

      7.   Efectuaţi: 

      a) [ -25 + (24 - 24) ] + { 18 + [ ( -17 + 25) – 16 } = 

      b) – 35 – [-( 83 + 12) + ( -132 - 94)] =  

      8. Rezolvaţi ecuaţiile în ; 

      a)  | x -8 | = 0      b) | x -6 | =  4     c) | x - 4 | = - 6   d) | 2x – 8 | = 2    e) | 2x – 10 | = 6 

      9. Rezolvaţi sumele: 

       S1 =  – 2  – 4 – 6 – ... – 200 + 2 ( 1 + 2 + 3 +... + 100 )   

       S2 =  105 (– 1 – 2 – 3 –...–100 ) + 104 ( 1 + 2 + 3 +... + 100 ) + ( 1 + 2 + 3 +...+ 100) 

 

 

Rezolvaţi următorul rebus matematic, cuvântul cheie fiind un termen important al lecţiei 

de azi: 

 

1        

2       

3     

4         

5         

6       

7       

      

1. Egalitatea  matematică ce conţine cel puţin o necunoscută se numeşte ... 

2. Pentru numărul întreg a , |a| reprezintă ... 

3. Pentru numărul întreg a, -a reprezintă ... 

4. Un număr mai mic decât zero se numeşte ... 

5. Un număr din N se numeşte ... 

6. Un număr din Z se numeşte ... 

7. Un număr diferit de zero se numeşte... 
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PROIECT  DE TEHNOLOGIE DIDACTICǍ 

Şcoala Gimn. Nr. 3 „Ciprian Porumbescu” Constanţa 

MOLDOVEANU MIHAIL-ALEXANDRU 

 

DISCIPLINA: Educație fizică                                                                           TEME 

CLASA: a VII-a A                                                                   1. Alergarea de rezistenta  

EFECTIV: 6 F                                                                                   - alergare de durata pe teren 

plat                                                   

                  18 B                                                                          2. Handbal 

LOC DE DESFĂŞURARE:  Teren de sport                                  - joc cu temă: aruncarea la 

poartă din  săritură 

DATA:  23.05.2021                                                                       

MATERIALE:      

- mingi                    - jaloane              

TIMP: 50 minute                                                

Verigi/ durată Conţinut Dozare 
Formaţii de 

lucru 

Organizarea 

colectivului de 

elevi 

(2min) 

- alinierea  

- verificarea echipamentului şi a stării de 

sănătate 

- anunţarea temelor lecţiei 

- 1min 

- 30” 

- 30” 

Linie pe un 

rând 

Pregatirea 

organismului 

pentru efort 

(5min) 

- întoarceri pe loc la stânga, la dreapta şi la 

stânga împrejur 

- mers normal 

- alergare uşoară  

- mers normal cu mişcări de relaxare 

- joc de gleznă 

- alergare cu pendularea gambelor înapoi 

- alergare cu pendularea gambelor inainte 

- alergare laterală cu pasi adăugaţi 

- alergare cu genunchii sus 

- pas săltat 

- mers normal, mişcări de respiraţie şi de 

relaxare a membrelor inferioare 

 

- 4x 

- 20m 

1 tur 

20m 

2L 

2L 

2L 

1L 

2L 

2L 

20m 

Idem  

Coloană câte 

unul 

 

Coloana cate 

patru 

 

Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

(10min) 

 

 

Complex de exerciţii cu partener: 

1.Stând depărtat câte doi faţă în faţă, de mâini 

apucat – împingeri cu rezistenţă, prin îndoirea 

şi  întinderea alternativă a unui braţ 

2. Stând depărtat, câte doi faţă în faţă, cu 

trunchiul aplecat la orizontală, mâinile pe 

 

 

10x 

 

2x10x 

 

 

2x8t 

 

Perechi 
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umerii partenerului – indoiri şi arcuiri de 

trunchi cu presiune pe umerii colegului 

3. Stând câte doi spate în spate, apucat de 

mâini – semifandare pe piciorul stâng(1-2-3), 

idem cu piciorul drept(5-6-7), revenire 

4. Stând depărtat câte doi faţă în faţă cu 

trunchiul aplecat la orizontală, braţele pe 

umerii partenerului – răsucirea trunchiului 

spre stânga cu arcuire(1-2), idem spre 

dreapta(3-4) 

5. Stând câte doi umăr lângă umăr, cu o mână 

jos apucat, cu celaltă sus apucat – fandare 

laterală spre exterior cu îndoirea trunchiului 

spre interior, cu tracţiune reciprocă în afară şi 

cu arcuire(1-2-3), revenire(4) 

6. Stand spate in spate, un pas distanta intre 

perechi, pasarea unei mingi de handbal cu 

ambele maini prin rasucirea trunchiului  

7. Ghemuit, faţă în faţă – sărituri cu împingere 

în palme 

8. Stând câte doi faţă în faţă – sărituri cu 

lovirea palmelor în aer, la punctul maxim al 

săriturii 

8. Stând, picioarele apropiate – ducerea 

braţelor întinse sus cu arcuire(1-2,5-6), 

îndoirea trunchiului cu atingerea solului(3-4,7-

8) 

9. Stând depărtat, braţele întinse sus deasupra 

capului – rotări de trunchi  

10. Stand spate in spate, genuflexiune a 

ambilor parteneri si ridicare simultana a 

acestora 

 

4x8t 

 

 

4x8t 

 

 

 

4x8t 

 

2x10” 

10x 

 

4x8t 

 

4x8t 

 

20x 

 

 

Joc sportiv 

(15 min) 

 

 

 Handbal 

- joc cu temă: aruncarea la poartă din săritură

  

 

 

 

2 reprize a  

7 minute 

 

2 echipe 

 

2 echipe 

Dezvoltarea 

calitatii motrice 

rezistenta 

(10 min) 

Alergare de durata pe teren plat – 4 min 

 

2x 

 

 

 

Grupe de 

cate 5 elevi 
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Revenirea 

organismului 

după efort 

(5min) 

 

- mers cu mişcări de relaxare 

- alergare uşoară  

- mers cu mişcări de respiraţie  

 

 

½ tur 

1 tur 

1 tur 

 

Coloana 

câte unul 

Concluzii şi 

recomandări 

(3min) 

 

- aprecieri asupra îndeplinirii obiectivelor 

- evidenţieri pozitive 

- alinierea şi salutul 

 

1’30’’ 

1’ 

30’’ 

 

Linie pe un 

rând 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                                                            PROF.ÎNV.PRIMAR:FIERARU FLORI 

                                                                                                                                                  

ȘCOALAGIMNAZIALĂ,COM.DRĂCȘENEIJUD.TELEORMAN  

CLASA: Pregătitoare  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţele naturii 

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului  

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Timpul” 

SUBIECTUL:,, Unităţi de măsură pentru timp- anul, luna, săptămâna, ziua” 

TIPUL LECTIEI: lecţiei:consolidare și fixare a cunoștințelor 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

COMPETENȘE SPECIFICE VIZATE: Comunicare în limba română 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

Muzică şi mişcare   

Scopul: -  consolidarea cunoştinţelor despre unităţile de măsură a timpului 

(anotimpuri, lunile anului, zile săptămânii) 

COMPETENŢE GENERALE:  

Matematică şi explorarea mediului: 

1. Utilizarea numerelor în calcule 

3. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat 

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 

6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări 

Comunicare în limba română 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Arte vizuale şi abilităţi practice: 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/ sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse 

Muzică şi mişcare 

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
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COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

Matematică şi explorarea mediului: 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul identificării unor regularităţi 

4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun, reprezentări prin desene şi operatorii logici,, şi, nu”; 

6.2.Utilizarea unor unităţi de măsură pentru determinare/estimarea duratelor unor evenimente familiare; 

Comunicare în limba română 

     1.1 Identificarea semnificaţiei uni mesaj scurt pe teme familiare, rostite clar şi rar 

Arte vizuale şi abilităţi practice: 

2.1 Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale    

Muzică şi mişcare 

2.2 Cântarea în colectiv , asociind acompaniamentul liber 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1- să recunoască anotimpurile ; 

O2- să cunoască instrumentul cu ajutorul căruia măsurăm timpul; 

O3- să exprime câte luni are anul ; 

O4- să enumere lunile anului; 

O5- să enumere zilele săptămânii; 

O6- să recunoască numerele în concentrul 0-31. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: conversaţia , explicaţia , exerciţiul, problematizarea , jocul didactic,  

                                    învăţarea prin descoperire 

Mijloace de învăţare: fişe de lucru, planşă flipchart anotimpuri, caietul auxiliar, 

creioane colorate, jetoane lunile anului,  jetoane numere, fişă calendar luna  

                                     mai , lipici,  

Forma de organizare:  frontală, individuală, perechi 
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Forma de evaluare: apreciere verbală, recompense, observarea sistematică a elevilor  

RESURSE: 

 Temporale: 50 minute(35 minute activitate propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă) 

Umane: 12 de elevi  

Bibliografice: 

* „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”-Suport de curs-2014; 

* ,,Programele şcolare pentruClasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a”,Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

* Ghidul cadrului didactic– ed. ARS LIBRI 

* ,,Matematică şi explorarea mediului pentru clasa pregătitoare- caiet de lucru”- Adina Grigore, Cristina Ipate- Toma, ed. ARS LIBRI 

 

Secvențele 

 lecției 

Ob.  

Op. 

Conținutul activității Metode și 

 procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de  

organizare 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

    Crearea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a 

activităţii: 

- aerisirea sălii de clasa; 

- amenajarea spaţiului de defăşurare a activităţii; 

- pregătirea materialului didactic . 

 

  frontală  

Captarea 

atenţiei 

O1      Se realizează printr-o ghicitoare, a cărei soluţie 

 este cuvântul ,,anotimpurile”. 

,, Sunt 4 surioare pe lume 

    Care n-au acelaşi nume 

     Una trece prin ninsori, 

     Alta calcă printre flori, 

     Una încălzeşte foarte tare, 

     Alta cară-n hambare. 

     Cine sunt ele oare?” 

      Pentru că am învăţat în unitatea tematică  

conversaţia 

problematizare 

exercitiul 

ghicitoare frontal apreciere 

verbală 
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,,Universul” că Pământul se învârte în jurul Soarelui, formându-se 

astfel anotimpurile,copiii sunt solicitaţi să enumere cele 4 

anotimpuri.  

Câte luni are fiecare anotimp? 

Calculaţicâteluni are anul!Eleviiraspund:  

3+3+3+3= 

6+3+3= 

9+3= 

12 

Anunţarea subiectului 

şi a 

obiectivelor 

     Elevii vor fi anunţaţi că astăzi vor învăţa  

să măsoare timpul . Vor învăţa să citească  

calendarul, vor învăţa lunile anului şi zile săptămânii. 

Explicaţia  frontal  

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

O1 

O6 

O2 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe o planşă flipchart sunt cele 4  

anotimpuri.Solicit copiilor să lipească lunile corespunzătoare  

fiecărui anotimp şi numărul de zile potrivite fiecăreia 

(anexa 1). Astfel elevii vor observa că anul  

are 12 luni şi că fiecare anotimp are 3 luni.  

   Informez copiii  că un an a are 365 de zile şi 

o dată la patru ani are 366 de zile. 

    Apoi elevii sunt rugaţi să observe planşa  şi sunt întrebaţi: 

• În ce an suntem? 

•  În ce anotimp suntem? 

• În ce lună suntem acum? 

• Care sunt celelalte luni ale anotimpului primăvara? 

• Câte zile are luna mai? 

• Când sărbătorim Crăciunul? 

• Dar Ziua internaţională a mamei? 

explicaţia 

joc didactic 

învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

exerciţiul 

calendar 2022 

planşă  

flipchart 

planşă cu 

anotimpuri 

jetoane cu 

 lunile anului 

jetoane cu  

numere 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

apreciere  

verbală 

 

observare 

sistematică 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală 
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O5 

• Când am sărbătorit Paştele anul acesta? 

• Care este cea mai scurtă lună? 

    Împart caietele copiilor si cer să le deschidă. 

Solicit elevilor să încercuiască numărul care corespunde  

numărului de luni dintr-un an, apoi în cor se vor 

 numi  acestea. 

   Următoarea cerinţă necesită scrierea unui X în 

 dreptul lunii în care ne aflăm şi să coloreze cu 

 verde lunile de primăvară, cu albastru lunile de iarnă, cu maro 

lunile de toamnă şi cu roşu lunile de vară. 

   Elevii sunt întrebaţi apoi câte zile are o săptămână 

şi să le numească în ordine.  

Calculati cate zile are luna mai. 

2+7+7+7+7+1= 

9+7+7+7+1= 

16+7+7+1= 

23+7+1= 

30+1= 

31 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

exerciţiul 

caiet auxiliar  

al elevului 

 

 

 

individual 

 

 

frontal 

 

 

 

observare  

sistematică 

Obţinerea performanţei O5 

O6 

    Fiecare copil va primi câte o foaie din calendarul  

lunii MAI . Sunt rugaţi să citească numerele, ce 

 reprezintă datele din calendar. Sarcina de lucru este 

 să coloreze casetele cu zilele în care nu merg la  

şcoala. ( vor colora ziua de -1 mai şi  

sâmbătă şi duminică) şi să încercuiască data în care suntem . 

    Sunt  rugaţi să numere câte zile merg la şcoală şi  

câte zile stau acasă. (anexa 2) 

explicaţia 

exerciţiul 

fişă calendar individual apreciere  

verbală 
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 Asigurarea 

feedbakului 

O1 Elevii sunt împărţiţi pe grupe. Un membru din fiecare echipă 

extrage 

 un bileţel pe care este scris  unul dintre cele 4 anotimpuri . 

Fiecare pereche va primi câte o fişă 

cu anotimpurile şi fiecare membru al perechi va primi  

câte un jeton pe care vor desene elemente şi semne   

specifice anotimpului, apoi vor lipi jetoanele pe planşă.  

      Se expun planşele şi elevii vor primi recompense. 

 

 

joc didactic planşă 

jetoane 

creioane  

colorate 

lipici 

Ppe grupe Observare 

 sistematică  

a comporta- 

mentului elevilor 

Activitate 

recreativă 

 Solicit copiilor să coloreze sau sa decupeze frunze pentru pe 

copacul corespunzător ( fisa) 

Audiţie muzicalǎ:Anotimpurile 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIkTLp_5uWk 

 

 

 

 Calculator frontal  

 

observarea 

sistematică a 

comportament 

ului copiilor 

Încheiereaactivităţii      Se fac aprecieri globale si individuale cu caracter  

motivant privind participarea elevilor la desfăşurarea 

lecţiei.  

    Se oferă recompense cu diverse mesaje motivaţionale pentru 

exerciţiile lucrate pe fişă . 

 

Conversaţia 

 euristică 

Recompense 

 

frontal Oferirea de 

recompense 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIkTLp_5uWk
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Anexa 1 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1181 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof.înv.primarȘtefăneț Elena,  

 Şcoala Gimnazială nr.39 „Nicolae Tonitza”, Constanța 

 

CLASA: Pregătitoare C 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Să învățăm de la micile viețuitoare! 

SUBIECTUL LECȚIEI:  Numerele naturale în concentrul 0-31 fără trecere peste ordin 

TIPUL LECŢIEI: recapitulare a cunoștințelor 

 FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE:  Muzică și mișcare, Comunicare în limba română 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Matematică şi explorarea mediului  

 

 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată; 

 5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi, în concentrul 0-31, cu ajutorul 

obiectelor. 

  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitive: 

OC 1-Să scrie cuvântul descoperit; 

OC2 – Să efectueze  operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 31;  

OC3- Să rezolve probleme ce presupun efectuarea unor operaţii  de adunare şi scădere în concentrul 0 - 31; 

  

b) Psiho -motrice: 

OPM - Să adopte o poziție corespunzătoare în bancă  pe tot parcursul activității. 
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c) Afective: 

OA  – Să participe cu  interes la activitate. 

 

 STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 METODE ȘI PROCEDEE: conversația, expunerea, explicația, observarea dirijată, problematizarea, exercițiul, munca 

independentă, jocul didactic. 

          MIJLOACE DIDACTICE: Ppt  cu sarcini de lucru, harta piratilor, sticla cu mesaj, pălării de culori diferite, revista cu probe, 

laptop,videopriector,creioane,marker. 

 ELEMENTE DE JOC: competiţia, aplauze, îndemul piratului 

           FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, grupe 

 FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observaţia sistematică, evaluare orală 

 RESURSE UMANE: 24 elevi 

 RESURSE TEMPORALE: 45 minute (35 minute activități de învățare și 10 minute activități în completare) 

 LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

 

 

 

 

 

  BIBLIOGRAFIE: 

 

1. MECTS – „Programa școlară pentru clasele pregătitoare- a II-a  aprobată prin ordinul ministrului nr. 3418/19.03.2013”, București, 2013; 

2. Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV- suport de curs 

(2013); 

3. Ghidul cadrului didactic pentru clasa pregătitoare”, Editura Sinapsis ,2021. 

 

•••SURSE: Aplicația wordwall, Aplicația youtube , Site-ul    Twinkl 
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ETAPELE 

LECŢIEI 

Ob. 

op. 
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI 

STRATEGII DIDACTICE 

Evaluare Metode si 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organi-

zare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

 Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii. 

Pregătirea materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. 

Conversaţia   Frontal Observarea 

sistematică 

2. Captarea 

atenţiei 

5 min. 

 

 

 

OC1 

OC 2 

 Se  citește scrisoarea din sticlă. 

 Se propune jocul ”Potrivește” și astfel copiii descoperă obiectul 

ascuns în Țara de Nicăieri (Anexa ).  

conversația 

explicația  

Joc didactic 

 

 

Scrisoarea 

sticla 

ppt  

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

3.Anunţarea 

subiectului 

lecției şi a 

obiectivelor 

1 min  

 

 

 

 

 

Se anunță lecția și se scrie titlul la tablă. Se precizează faptul că fiecare 

elev are misiunea de a descoperi comoara din cufăr trecând peste 

provocările întâlnite pe fiecare insulă.  

 

 

Conversaţia 

 

comoara  

 

Frontal 

Observarea 

sistematică 

 

 

 Recapitularea 

cunoștințelor 

 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 Se formează trei echipe. Echipele se diferențiază prin culoarea diferită 

de pe pălăria de pirat. Fiecare echipă primeste harta piratilor. 

 ( Anexa ). 

Pe fiecare insulă copiii au o misiune de îndeplinit , rezolvarea sarcinilor 

le permite să plutească mai departe spre următoare insula cu provocări. 

Fiecare grupă va primi revista piraților .  

Insula Dino 

Se prezintă  curiozițăți despre dinozauri. 

Se rezolvă sarcinile de lucru pe echipe pentru a pluti către următoarea 

insulă.  

Insula ȘERPILOR 

Se prezintă curiozități despre șerpi.  

Se rezolvă provocările de pe insulă.  

 

 

 

conversația  

 

 

 

 

 

 

conversația 

observația  

exercițiul 

 

 

pălării de 

pirat 

revista  

harta  

 

 

 

 

 

 

revista  

tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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OC 2 

  

OPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC 3 

 

 

 

 

 

OC1 

OPM 

OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rezolvă exerciții de adunare , exercitii de scriere a unui număr format 

din două cifre care are suma cifrelor 7 si găsirea unui număr pentru a 

forma o zece. 

 

Insula Croco 

Se prezintă curiozități despre  crocodil. 

Se propune rezolvarea unor probleme pentru a putea pluti spre 

următoarea insulă.   

 

  Insula Coco 

Se prezintă curiozități despre papagali. 

Se prezintă elevilor provocarea găsită pe insulă. Se cere elevilor să 

identifice litera inițială cu care începe numele lor și apoi să caute pe fișă 

numele lor de pirat.( Anexa 6)        

 

Jocul 

didactic 

matematic 

 

 

 

 

expunerea 

conversația 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Exercitiul  

problematiza

rea  

 

 

conversația 

observația 

expunerea 

exercițiul  

jocul 

didactic 

matematic 

 

harta 

 

 

 

 

 

revista  

tabla 

ppt  

 

 

 

 

 

 

tabla 

laptop 

ppt 

 

 

 

fișa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontala 

 

 

 

activitate 

individual

ă 

 

 

Analiza 

răspunsu-

rilor 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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Anexe 

JOCUL ” POTRIVEȘTE” 

 

 10 + 3 = ___       O                      14 +  3 =____       M                   

17 + 10 = ___      O                    21 + 10 = ___    A 

 

 25 + 4 = ___       A                     20 – 10 =___          C                      

2 9 +   1 = ___   R 

 

 

 

 

 

 

PROVOCĂRI -INSULA DINO 

 

5. Obţinerea 

performanţei 

5 min. 

 

 

OC 3 

OA 

Insula Fericirii din Țara de Nicăieri 

Se realizează jocul  

https://wordwall.net/ro/resource/12321830/numerele-0-31 

Copiii  ajung la comoară.  

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

Laptop 

Videoproiec

tor 

 

Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului  

3 min. 

OA 

Se poartă discuții libere despre ceea ce le-a plăcut în cadrul lecției,ce 

au învățat. 

 

conversația  

laptop 

videoproiect

or  

individual 
Observarea 

sistematică 

7.Activitate în 

completare  

10 min 

 

 

OPM 

 

Dansul piraților 

https://www.youtube.com/watch?v=eklkuD0vF6s 

Se descoperă săculeții cu bănuți din comoară.Se împart copiilor 

stimulentele găsite. Se numără stimulentele de către fiecare copil. Se 

realizează jocuri matematice cu banii găsiți. 

conversația  

laptop 

video 

proiector 

individual  
Observarea  

sistemică 

8. Încheierea 

lecţiei 

 ➢Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării elevilor la 

lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe parcursul orei. 

 

Conversaţia bănuți de 

ciocolată 

 

Frontal 

Observ 

comporta 

mentul 

elevilor 

10 13 17 27 29 30 31 

C O M O A R A 

https://wordwall.net/ro/resource/12321830/numerele-0-31
https://www.youtube.com/watch?v=eklkuD0vF6s
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ECHIPA 1 

SCRIE NUMERELE CARE LIPSESC.  

 

 
 

 

  

ECHIPA 2  

 

 

Descompune  numerele în Z-U: 

26             31           14                           

            

       __    __                  ___    ___             ___   ___  
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    ECHIPA 3  

 

Scrie numerele pare în concentrul 20-31 

 

 
 

INSULA ȘERPILOR 

 

 

 

ECHIPA 1  

 

Scrie toate numerele de două cifre  cu suma cifrelor 7. 

 

 
              

  ECHIPA 2  

 

Află suma dintre cel mai mic număr impar și cel mai mare număr 

par. 

 

 

 

 

ECHIPA 3  

 

 

      

 

 

 

 

 

  

PROVOCĂRI PENTRU TOATE ECHIPELE 

 

                      

 

 

Găsește numerele pentru a forma o zece. 

2+ 

4+ 

9+ 

3+ 

5+ 

SUNT 4 COPII 

MAI VIN ÎNCĂ 15 

Câți copii sunt  în total   ? 
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PROIECT DIDACTIC 

„ROMÂNIA, ȚARA MEA” 

ADAPTAT PENTRU SCENARIUL ROȘU 

ACTIVITĂȚI  PE  DOMENII  EXPERIENȚIALE  

 

PROF. ÎNV. PREȘC. TURLICĂ ELENA-CRINA 

GRĂDINIȚA NR. 137, BUCUREȘTI, SECTOR 2 

 

NIVEL DE VÂRSTĂ: nivel I 

GRUPA: Mijlocie  

DOMENIUL: ȘTIINȚE – Cunoașterea mediului 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI:„ SĂPTĂMÂNA INDEPENDENTĂ” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „România, țara mea” 

TEMA  ACTIVITATII: „Portul popular” 

TIPUL ACTIVITATII: Transmitere/însușire de cunoștințe 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale  

MIJLOC DE REALIZARE: Observarea portului popular 

SCOP:  

❖ Formare deprinderilor psihomotorii de manuire a obiectelor si materialelor si folosirea lor pentru 

realizarea de obiecte utile ;  

❖ Dezvoltarea simtului practic si estetic prin contributia la lucrari personale ; 

❖ Acumularea de cunostinte. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

❖ Sa recunoasca si sa numeasca elementele componente portului popular; 

❖ Sa exerseze deprinderi tehnice de imbinare in redarea unor teme propuse; 

❖ Sa interpreteze liber, creativ, lucrari exprimand sentimente estetice; 

❖ Să manifeste curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1: - să numească materialele necesare desfășurării jocului, pe baza experienței anterioare. 

Obiectivul va fi considerat atins dacă toți copiii vor numi materialele puse la dispoziție, pe baza 

experienței anterioare. 

O2 –să recunoasca partile componente ale costumului popular avand la dispozitie modelele si 

materialele puse la dispozitie; 

Obiectivul va fi considerat atins dacă toți copiii vor identifica cel puțin 3 elemente ale portului popular. 

O3 – să  aleagă piesele vestimentare corecte pentru a forma porul popular pentru fată și băiat. 

Obiectivul va fi considerat atins dacă toți copiii vor  alege cel puțin 3 piese vestimentare pentru a 

forma portul popular pentru fată și băiat, pe baza informațiilor asimilate anterior. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

❖ METODE SI PROCEDEE: exercițiu, conversația, expunerea, observația, explicația, demonstrația, 

instructajul si aprecierea verbala; 

RESURSE MATERIALE: costum popular damă, suport vizual-planșe-Fișă costume populare damă 

și bărbat.,  :  Siluetă damă., Siluetă bărbat., Elemente vestimentare damă., Elemente vestimentare 

bărbat. 

❖ RESURSE TEMPORALE: 30-40 minute 

❖ LOCUL DE DESFĂȘURARE: în mediul online 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Costume%20populare%20damă%20și%20bărbat.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Costume%20populare%20damă%20și%20bărbat.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Siluetă%20damă.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Siluetă%20bărbat.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Elemente%20vestimentare%20damă.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Elemente%20vestimentare%20bărbat.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Elemente%20vestimentare%20bărbat.jpg
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EVALUARE: 

❖ Continuă (prin aprecierea răspunsurilor, analiza produselor activităţii);                                                                        

BIBLIOGRAFIE:  

❖ Curriculum pentru Invatamantul prescolar (3-6/7 ani), Ministerul Educatiei, Tineretului si Cercetarii, 

2019 

❖ Florica Mitu, Stefania Antonovici „Metodica activitatilor de educare a limbajului in invatamantul 

prescolar” ed. Humanitas Bucuresti, 2005 

❖ Monica Lespezanu, “Traditional si modern in invatamantul prescolar”, Editura Omfal Esential, 2007 

❖ Platforma cu resurse educaționale - https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

EVENIMENT

UL DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

Moment  

organizatoric 

Crearea condițiilor necesare bunei 

desfășurări a activității : 

✓ Pregatirea materialului didactic în 

mediul online, pentru o bună desfășurare 

a activităților; 

✓ Pregătirea detaliilor organizatorice 

pentru o bună utilizare a mediilor 

tehnologice necesare. 

✓ Partajarea linkurilor necesare pentru 

desfășurarea activității 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb

A4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ej

cmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU  

  

https://www.twinkl.ro/resources/romania-teaching-resources
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1193 
 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Copiii vor fi întrebați în ce anotimp 

suntem, si ce mare sărbătoare a avut loc. 

Vom recita cu toții poezia „ Limba 

românească” scrisă de G. Sion 

Mult e dulce şi frumoasă 

Limba ce-o vorbim, 

Altă limbă-armonioasă 

Ca ea nu găsim. 

Saltă inima-n plăcere 

Când o ascultăm, 

Și pe buze-aduce miere 

Când o cuvântăm. 

Românașul o iubește 

Ca sufletul său, 

Vorbiți, scrieți românește, 

Pentru Dumnezeu.”: 

 

 

 

Conversația 

 

Captarea 

atenției 

Educatoarea  poartă  o discutie cu copiii 

despre aspectele caracteristice ale 

Sărbătorii de 1 Decembrie si despre 

poporrul nostru.  

Se prezintă apoi elementele de noutate –  

portul popular de damă și bărbat, pe care 

il vom observa împreună, realizându-se 

captarea și orientarea atenției. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se va face cunoscuta copiilor tema 

activitatii: Astăzi vom observa împreună 

portul popular de damă și de bărbat, 

urmând sa îmbrăcăm doi românași în 

costum tradițional.  

Conversația 

 

Explicația 
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Dirijarea 

invaățării                                                      

Se prezinta copiilor un filmuleț cu portul 

popular, planșele cu cei doi romanași în 

costum popular, identificându-se fiecare 

element vestimentar. 

Link-uri: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb

A4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=I

wAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ej

cmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU  

Fișă costume populare damă și bărbat. 

Se adreseaza copiilor intrebari pentru a 

observa si cunoaste portul popular. 

-“Din ce este compus costumul popular 

al fetelor ?” 

-“Din ce este compus costumul popular 

am baietilor?” 

-“Cate componente avem la costumul  

fetei?” 

-“Cate componente avem la costumul 

baiatului?” 

-“Ce culoare are fusta fetei?” 

-“Ce culoare are vesta baiatului?” 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

Observarea 

comportamentul

ui copiilor 

Asigurarea 

retenției si 

transferului 

/obținerea 

performanței 

Pentru consolidare, vom realiza un joc in 

care cei mici vor realiza o ținută 

populară (atat pentru damă, cât și pentru 

bărbat), alegand elementele corecte din 

cele prezentate. 

Se va explica modul de lucru prin 

exemplificare proprie: se alege ia 

populară si se așează peste mijlocul 

siluetei fetei. 

Copiii vor fi indrumați si dirijați pe tot 

parcursul activitații 

                       Link-uri:  Siluetă damă. 

Siluetă bărbat. 

Elemente vestimentare damă. 

Elemente vestimentare bărbat. 

Explicaţia 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Evaluarea 

ținutelor finale, 

a modului de 

sortare, 

îndeplinirea 

criteriilor date. 

https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU
https://www.youtube.com/watch?v=QbA4q788Z50&feature=youtu.be&fbclid=IwAR254ukjB80NftqDAUh7jpOIc9Q1ejcmeBHs268lHau1jSg3OaHeo0Px9aU
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Costume%20populare%20damă%20și%20bărbat.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Siluetă%20damă.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Siluetă%20bărbat.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Elemente%20vestimentare%20damă.jpg
file:///E:/Foldere%20Dsk/Grupa%20Mijlocie%20A/Saptamana%2010-%20ziua%20romaniei%20si%20Mos%20nicolaie/Elemente%20vestimentare%20bărbat.jpg


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1195 
 

Incheierea 

activității 

În încheiere educatoarea face aprecieri 

individuale și colective asupra modului 

în care au participat copiii la activitate.  

Conversația 

 

Recompense  

Aprecieri 

verbale de grup 

 

Anexa:  
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PROIECT DIDACTIC 

Înmulțirea când unul din factori este 5     

Prof.înv.primar Tomescu Carmen   

Şcoala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani, Județul Vrancea                                                                                

Clasa: a II-a  

Aria curriculară: Matematică și științele naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Subiectul: Înmulțirea când unul din factori este 5  

Tipul lecţiei: de consolidare și sistematizare 

Forma de realizare: integrată 

Domenii integrate:  Comunicare în limba română 

                                  Arte vizuale și abilități practice                    

Competențe specifice: 

Matematică și explorarea mediului: 

1.5 Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-100 prin adunări și scăderi repetate; 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri în rezolvarea și/ sau compunerea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat. 

Competenţe integrate :  

Comunicare în limba română 

4.1.Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare . 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

2.3.Realizarea de produse utile și/ sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile.   

Obiective operaționale:  

O1. Să efectueze exerciții de înmulțire  în concentrul 0-100; 

O2. Să rezolve corect  exerciții folosind ordinea efectuării operațiilor; 

O3. Să afle termenul necunoscut din exerciţiile date; 

O4. Să rezolve probleme cu operaţiile învățate; 

O5. Să scrie  cuvintele potrivite  în funcție de rezultatele  înmulțirilor date ; 

O6. Să coloreze bradul, folosind diverse instrumente de lucru. 
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Strategii didactice: 

o Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia,  munca independentă,  munca pe echipe,  jocul didactic. 

o Resurse materiale: tabla, brăduț artificial, steluțe-decorațiuni, fișe de lucru, calculator, videoproiector, plicuri cu exerciţii şi probleme, caiete, 

creioane colorate, culori cerate, carioci ; 

o Forme de organizare: frontal,  individual, pe echipe; 

o Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare continuă.  

o Resurse : umane:  elevii 

                 temporale: 45 minute 

                            spaţiale: sala de clasă 

Bibliografie: 

• Mihaela Neagu,Mioara Mocanu,” Metodica predării-învăţării matematicii în ciclul primar”,Ed.Polirom,2008; 

• Viorica Pârâială,Cristian-George Pârâială,Dumitru D.Pârâială,”Matematică- Culegere auxiliar al 

manualelor”,Ed.Euristica,Iaşi,2002; 
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Momentele lecţiei 

Domeniul vizat 

Timp 

Ob. 

op. 

Elemente de conţinut Strategii didactice Modalităţi 

de evaluare 
Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

 de invăţare 

 

1. Moment 

organizatoric 

2’ 

  

Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii; 

Pregătirea materialului didactic necesar bunei  desfăşurări 

a activităţii. 

 

Conversația 

 

Frontal 

  

Observarea 

comporta-

mentului  

2. Verificarea 

temei 

MEM 

      3’ 

 Se verifică tema atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 

din punct de vedere calitativ. 

În timp ce eu verific tema cantitativ, elevii rezolvă 

activitatea independentă- « Detectivii de numere »,  prin 

care găsesc rezultatele la diferite exerciții de înmulțire. 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Frontal 

Individual 

Caiete 

Fişă de lucru- 

activitate 

independentă 

Evaluare 

orală 

Evaluare 

scrisă 

3. Captarea 

atenţiei 

CLR 

    4’ 

  Captarea atenţiei se face printr-o scrisoare scrisă de 

brăduțul din povestirea “Vreau să trăiesc printre stele” 

(Victor Eftimiu),  care îi roagă pe copii să-l ajute să-și 

îndeplinească visul de a zbura printre stele. 

( ANEXA 1)                

Conversaţia 

Lectura 

Frontal Scrisoare 

Brăduț artificial 

Stelute 

decorative 

 

4. Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

             1’ 

 - În aceasta oră vom  repeta înmulțirea când unul din factori 

este 5 şi vom rezolva exerciții și  probleme, ca să-l  ajutăm 

pe brăduț să-și îndeplinească visul de a purta pe ramuri 

steluțe. 

Pe tabla se scrie titul lectiei- « Exersăm !». 

Elevii vor scrie titlul in caietele lor.  

Voi enumera câteva dintre obiective urmărite pe 

parcursul orei: să calculeze oral repede şi corect, să afle 

produsul unor numere, să opereze cu terminologia 

Conversaţia 

Explicaţia 

Frontal Tablă 

Caiete 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1200 
 

matematică, să rezolve probleme, să colaboreze cu 

colegii pentru rezolvarea sarcinilor de grup. 

5. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

anterioare 

Moment de 

calcul mintal- 

cunoştinţele 

ancora 

MEM 

         4’ 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 Mai întâi vom juca oral jocul „Răspunde repede şi bine 

!” . 

 Intrebari si exercitii orale: 

- Cum se numesc numerele care se adună?  

- Cum se numeşte rezultatul adunării? 

- Un termen la adunare se află prin.... 

- Cum se numeşte numărul din care se scade ? 

- Cum se numeşte numărul pe care îl scadem ? 

- Cum se numeşte rezultatul scăderii ? 

- Descăzutul se află prin.... 

- Scăzătorul se află prin... 

- Cum se numesc numerele care se înmulţesc ? 

- Cum se numeşte rezultatul la înmulţire? 

- Un factor la înmulţire se află prin... 

- Măriţi/ micşoraţi nr. 36 cu 4, etc 

- Aflaţi suma numerelor date.. 

- Aflaţi diferenţa numerelor date.. 

- Dublul  numărului 9 este... 

- Produsul vecinilor lui 4 este... 

- Triplul numărului 8  este.... 

Copiii vor recita și poeziile specifice operațiilor invățate. 

Conversatia 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 Corectare 

unde este 

cazul 

 

Aprecieri 

verbale 
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6. Dirijarea 

învăţării 

MEM 

        20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

In fata clasei va fi expus un brăduț artificial și o cutie cu 

steluțe care vor fi oferite drept recompensă pentru 

exerciţiile rezolvate corect. Aceste exercitii vor fi scrise la 

tablă si in caiete.  

        Exersăm !                                                          

     

1.La triplul numărului 7 adaugă încincitul numărului 

9. 

 

2.  Află numărul necunoscut: 

  

           X 5 = 35 

    10 x       = 50 

    5 x         =15 

    2 x 5 x        = 30 

 

3.Scrie numărul 20 ca : 

a)sumă de 2 termeni; 

b)produs de 2 factori;   

c)diferență de 2 termeni. 

 

4.Efectuează, respectând ordinea operaţiilor :                                                     

    

                                                                                                                                                     

5x  8+  2x  7=                                 140-  7x5  +13= 

 

5. La un magazin cu articole de iarnă s-au adus 6 cutii 

a câte 5 fulare și 4 cutii a câte 9 căciuli.   

Câte obiecte de îmbrăcăminte s-au adus,  în total, la 

magazin? 

Conversatia 

 

Explicaţia  

Exerciţiul  

Observatia 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

Brăduț artificial 

Cutie cu ste- 

luțe 

 

Fișe cu exerciţii 

 

 Caietul de clasa 

Laptop 

videoproiector 

tabla 

 

 

Evaluare 

orală- 

 Evaluare 

scrisă 

Aprecieri 

verbale 

 

Corectare 

unde este 

cazul 
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6.Pe un patinoar erau 40 băieţi, cu 32 mai puţini 

adulţi, iar fetiţe de 5 ori mai multe decât adulţi. 

Câte persoane erau la acel patinoar?   

7. Obtinerea 

performantei 

CLR 

5’ 

  

 

O5 

Elevii rezolvă jocul « Corect socotim, rima s-o găsim ».  

Se va lucra in echipă, fiecare elev cu elevul de lângă el. 

Vor rezolva exercițiile propuse și vor găsi cuvintele care să 

rimeze cu denumirea rezultatelor obținute. 

Fiecare  grupă va primi câte o fişă. 

 (ANEXA 2 ) 

Conversatia 

 

Explicaţia  

 

Exerciţiul     

Frontal 

 

 

Pe grupe 

Fişă individuală 

 

Evaluări 

orale 

 

Aprecieri 

verbale 

8. Asigurarea 

feed-back-ului 

AVAP 

5’ 

 

O6 

Elevii rezolvă fişa de lucru individual şi apoi colorează 

brăduțul și steluțele . 

(ANEXA3 )  

 

 

Conversatia 

Explicaţia  

Exerciţiul    

Munca 

indepen-

denta 

 

 

 

Individual 

 

 

Fisa  individu-

ală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Evaluare 

scrisă 

 

9. Aprecieri finale 

1’ 

 Se fac aprecieri globale si individuale cu caracter motivant 

privind participarea elevilor la desfăşurarea lectiei.  

Se dă tema pentru acasă. 

Elevii primesc stimulente pentru participarea la oră şi 

pentru răspunsurile corecte. 

Conversatia Frontal Stimulente 

 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

          Dragi elevi, 

 

              Eu, brăduțul, ce își dorește să trăiască printre stele, am venit la voi cu o mare rugăminte. 

Știind că sunteți 

     copii isteți, am convingerea că mă veți ajuta într-o problemă. 

            Anul acesta, voi veți fi copiii care mă veți împodobi cu steluțe, voi veți fi cei care mă veți 

ajuta să-mi indeplinesc  

      visul. Pentru aceasta trebuie să rezolvați corect exercițiile de astăzi, de la matematică. Fiecare 

exercițiu rezolvat  

     corect mă va înveseli și îmi va aduce câte o steluță pe ramuri. 

            Sper că vă  veți descurca. Spor la treabă! 

                                                                                                                     Cu drag,  

                                                                                       prietenul vostru, brăduțul 

Anexa 2 

 

Corect socotim, rima s-o găsim!  

 

3 X 1 = .............      Ia de-aicea tot ce.................. 

2 x 2 = ..............      Hai cu toți la .......................! 

3 x 3 = ..............      Afară iar ............................. 

9 x 3 =...............      Beau cafea cu .................... 

2 x 3 = ..............      Peștele e plin de ................. 

5 x 2 =................     Un pahar cu apă................ 

 

Anexa 3 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

Dragi copii,vă mulțumesc că 

mi-ați îndeplinit visul! Acum 

puteți să mă colorați, dar 

după ce veți rezolva exercițiile 

de pe steluțe. 

 

2 x5x 

3= 

5x7 – 

18= 

x 

5=45 

 

8 x 5 – 

23= 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr.39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

DATA: 21.03.2022 

CLASA: Pregătitoare B 

PROF.ÎNV.PRIMAR : Jurcă Margareta 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: " Să învățăm de la micile viețuitoare" 

SUBIECTUL: Sunetul și litera Ț  

TIPUL LECŢIEI: predare-învățare 

 FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: Dezvoltare personală, Arte vizuale si abilități practice 

 COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt pe teme familiare, rostit clar și rar. 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate.  

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitive: 

OC1- Să formuleze răspunsuri la întrebările  din lecția anterioară; 

OC2 - Să traseze litera Ț mare de tipar după model; 

OC3 - Să  scrie cuvinte care conțin litera Ț; 

OC4- Să ordoneze cuvintele  pentru a forma propoziția; 

        

b) Psiho-motrice: 

OPM5- Să execute mișcările  adecvate sarcinilor date; 

c) Afective: 

OA6– Stimularea interesului pentru activitatea propusă. 

 STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 METODE ȘI PROCEDEE: conversația, expunerea , explicația, demonstrația, observația, 

munca independentă, exercițiul, metoda fonetică analitico - sintetică, jocul didactic.  

               MIJLOACE DIDACTICE: șorțul cu personajele din poveste, jetoane instrumente muzicale, 

jetoane personajele din poveste, jetoane ghicitori, marker,  laptop, videoproiector, auxiliar   Editura  Sinapsis, 

fișă de lucru 

         FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, grup 

 MODALITĂȚI DE EVALUARE:  aprecieri verbale, aprecieri individuale, aprecieri frontale,  

 RESURSE UMANE: 24 elevi 

 RESURSE TEMPORALE: 45 minute (35 minute activități de învățare și 10 minute activități 

în completare) 

 LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 
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BIBLIOGRAFIE: 

- Adina Achim, Anca Tăut ” Exploratori în clasa pregătitoare” - Caiet trans disciplinar nr. 3, Editura 

Sinapis,2021; 

-  ”Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română ”aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

3656/29.03.2013, București, 2013;  

- „Activități în completarea programului din ciclul primar”, (2003), Editura Euristica, Iași. 
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    ETAPELE    

    LECȚIEI/  

      TIMP 

   

OBIECTI 

    VE 

     OP. 

      

           CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL 

                 STRATEGIA DIDACTICĂ  

  EVALUARE 

  

    Metode și  

     procedee 

  Mijloace de  

   învățământ 

   Moduri 

de  

   

organizar

e 

1. Momentul 

organizatoric- 

     1 min. 

 Se organizează colectivul de elevi, se pregătesc 

materialele necesare, se asigură climatul favorabil 

învățării. 

conversația  auxiliar  

materiale de 

scriere 

frontal Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

asimilate anterior 

5 min 

OC1 Se reactualizează cunoștințele prin jocul ” Șorțulețul 

fermecat” .  

Se poartă discuții despre povestea ”Tânțarul 

cântăreț” din Țara de Nicăieri cu ajutorul căreia  

elevii s-au familiarizat cu sunetul Ț.  

Conversația 

  

șorțuleț cu 

jetoane  

ppt 

frontal Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

3. Captarea 

atenției 

5 min.  

 

 

Le prezint elevilor un ppt cu un personaj surpriză din 

desenele animate : Jack din Țara de Nicăieri.  

Jack este trist deoarece nu știe să rezolve sarcinile pe 

care prietenii lui le-au propus. 

Jack  cere ajutorul elevilor pentru a  dezlega misterul 

unor ghicitori; 

conversația  

 

 

exercițiul  

șorțuleț 

cartoane cu 

ghicitori 

jetoane cu 

animale  

ppt 

 

frontal 

individual 

Aprecierea 

capacității de 

receptare a unui 

element- 

surpriză 

4. Anunțarea 

subiectului lectiei 

și a obiectivelor  

operaționale 

 1 min 

 

 Anunț titlul lecției. 

Scriu data și titlul lecției pe tablă. 

Comunic obiectivele operaționale ale lecției  la 

nivelul de înțelegere al elevilor. 

conversația tablă 

marker 

frontal Observarea 

comportamentul

ui elevilor 
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5. Dirijarea 

învățării  

15 min 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea literei Ț mare de tipar  

  

Expun în sala de clasă la tablă litera Ț mare de tipar. 

 

 Descompunerea lor în elemente grafice  

Prezint elevilor elementele componente ale literei 

“Ț” mare de tipar , spațiul de scriere , cu ce alte 

litere se aseamănă și diferite fonturi de scriere. 

 

 

Scrierea demonstrativă a literei  

Demonstrez la tablă și explic modul de scriere a 

literei “Ț” mare de tipar, pe etape: 

-precizarea punctului de unde se începe scrierea 

literei; 

-evidențierea sensului urmat în redarea conturului 

literelor; 

-precizarea modului în care se realizează elementele 

grafice a literei și care sunt acestea: 

-precizarea punctului unde se termină scrierea  

literei Ț. 

Scrierea la tablă a literelor de către elevi, cu 

explicarea mișcărilor 

Solicit doi elevi care să scrie la tablă literele, în timp 

ce restul elevilor le vor executa cu creionul /degetul  

în aer. 

 

 

 

expunerea 

exercițiul  

 

 

 

 

 

 

demonstrația 

observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablă 

videoproiector 

 

 

 

 

 

tablă 

marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablă 

marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 
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OPM5 

 

 

 

 

Realizarea literei Ț mare de tipar din jetoane  sau 

creioane. 

 

Exerciții de încălzire a mușchilor mâinii 

Solicit elevilor să execute câteva mișcări de 

încălzire a mușchilor mici ai mâinii: 

Jocul-”Toată lumea face ca mine” .  

 

Reamintirea poziției corecte la scris  

Le amintesc elevilor care e poziția corectă în bancă 

pentru scris(spatele drept, coatele pe bancă, 

picioarele sprijinite pe podea). 

 

Scrierea literelor în caiet  

Le propun elevilor să scrie în caiete 2 rânduri de 

„Ț”  mare de tipar .Urmăresc calitatea scrierii și 

îndrum scrierea corectă a literelor. Acord ajutor 

unde este cazul. 

 

Elevii vor imita bâzîitul țânțarului . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiu  

 

 

 

 

exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablă marker 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane  

creione 

radieră 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual  

 

 

 

 

frontal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 
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OC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

explicația 

 

 

 

 

 

muncă 

independentă 

 

 

 

 

 

 Joc prin imitație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

capacităților de 

scriere corectă și 

estetică a literei 

Ț. 

 

 

 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

Fixarea 

cunoștințelor  

4 min 

 

OC 3 

OPM5 

OA6 

Se propune jocul ” Cuvinte alintate”  

 

conversația 

expunerea 

exercițiul  

joc didactic  

auxiliar  

tablă 

marker 

frontal  Aprecierea 

capacității de 

scriere si  citire a 

unor cuvinte 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

OC4 

Se poartă discuții analizând propoziția din auxiliar.  

Se propune elevilor să ordoneze corect propoziția. 

exercițiul  videoproiector 

 laptop 

 individual 

 

Aprecierea 

capacităților de 
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3 min  OA6 Se realizează analiza fonetică analitico -sintetică a 

propoziției. 

Din câte cuvinte este alcătuită propoziția? Care este 

primul cuvânt? Despărțiți-l în silabe! Care este prima 

silabă? Dar a doua? Cu ce sunet începe cuvântul? 

Care este propoziția ?  

analiza fonetică 

analitico-sintetică 

auxiliar 

creioane 

colorate 

 

 

analiză și sinteză 

fonetică 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

1 min  

 

 

Se poartă discuții despre ceea ce le-a plăcut. conversația   frontal  Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

8. Activități 

recreative 

10 min  

 

OPM 5 

OA6 

Elevii primesc o fișă cu ”Jocul detectivul”, având ca 

sarcină descoperirea prin încercuire a literei Ț. 

 

conversația 

explicația 

exercițiul  

fișă  

 

 

auxiliar 

individual 

 

 

grup 

Observarea 

comportamentul

ui elevilor 

9. Încheierea 

activităţii 

 

 Se fac aprecieri asupra modului în care au participat 

la activitate.  

conversația  recompensă  

semn de carte 

frontal  
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor de psihopedagogie specială: Ion Stănica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău 

 

 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău  

CLASA: a II-a ( D.M.S.) 

PROFESOR: Ion Stănica 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Igiena corporală 

DISCIPLINA: Educația  Senzorială Motrică și  Psihomotrică 

SUBIECTUL: ,,Curăţel sau murdărel” 

TIPUL LECŢIEI: Consolidare și sistematizare de cunoştinţe 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

Consolidarea şi sistematizarea deprinderilor de  igienă personală; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

 

Nivel I, Nivelul II 

a)  obiective cognitive:  

OC1 - Să denumească obiecte de igienă personală; 

OC2 - Să   descrie  utilitatea  obiectelor de igienă personală prezentate;   

OC3 - Să  enumere câteva reguli de igienă personală; 

OC4 - Să precizeze o consecinţă a nerespectării regulilor de igienă personală; 

OC5 - Să demonstreze modul de folosire a obiectelor de igiena personală. 

       - Pentru realizarea obiectivelor operaționale elevilor de la Nivelul II li se va acorda ajutor 

suplimentar din partea cadrului didactic. 

 

b) obiective psihomotrice : 

OM5 -  Să exemplifice modul de realizare a igienei personale. 

OM6 -  Să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de profesor. 

 

c) obiective afective : 

OA1 -  Să dovedească interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă; 

OA2 -  Să-și dorească să fie apreciat de profesor. 

STRATEGII  DIDACTICE: 

 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  
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- observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, descrierea, demonstraţia, jocul didactic, explozia stelară 

(adaptată). 

 

MATERIALE DIDACTICE:  

-  planşe, fişe de lucru, poveste suport, obiecte necesare întreţinerii igienei corporale (pastă şi periuţă de 

dinţi, săpun, pieptene, unghieră, prosop, recompense). 

 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII:  

- frontal, 

- individual. 

 

FORME DE EVALUARE : 

- aprecieri verbale; 

- evaluare orală; 

- fişe de lucru; 

- observaţia sistematică (comportamentul la lecţie). 

 

 

RESURSE: 

Temporale: 45 minute 

 Umane: 10 elevi: dintre care:  

    - 7 elevi posedă cunoștințe și capacități la nivelul programei; 

    - 3 elevi nonverbali, necesită explicaţii suplimentare din partea profesorului şi sprijin în timpul 

activităţii de invăţare.  

 

Spaţiale:  sala de clasă. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
 

• Programa școlară  Educația Senzorială Motrică și Psihomotrică, Clasele I – IV, curriculum deficiențe 

mintale severe profunde  și/sau asociate, Bucuresti, 2008 – aprobată prin Ordin al Ministrului Educatiei 

nr. nr.5235 / 01.09.2008. 
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SECVENŢELE 

ACTIVITĂTII 

OB. 

OP. 
 

Conținutul instructiv-educativ Strategii  didactice  
MODALITĂȚI     

DE  

EVALUARE 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

 ELEVILOR 

METODE  

ȘI  

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

1. Moment 

organizatoric 

 Asigur condiţiile optime pentru buna 

desfăşurare a lecţiei.  

Pregătesc materialele necesare desfăşurării 

orei. 

 

- Elevii îşi ocupă 

locurile în bănci și 

sunt atenți la 

indicațiile primite. 

 

 

 

 

-conversaţia 

  

- observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

2. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

 

 

Le voi arăta elevilor o cutie magică pe care 

ne-a trimis-o Zâna Primăvară.  

Vom găsi în cutie câteva produse de igienă 

personală: pastă de dinţi, săpun, periuţă de 

dinţi, prosop, unghieră, pieptene, pe care le 

voi arăta elevilor, îi voi întreba dacă ştiu ce 

sunt acestea şi la ce sunt ele folosite, pe baza 

unor ghicitori. 
   

 

 

- Elevii privesc 

planşele expuse 

 

-Elevii  recunosc 

obiectele de igienă, 

și răspund la 

ghicitori: apa, 

săpunul și periuţa de 

dinţi, pastă de dinți, 

prosop, pieptene. 

 

 

- explicaţia  

 

 

 

 

- conversaţia  

 

 

 

 

 

 

- Planşe 

didactice 

 

 

 

- Ghicitori 

 

 

 

 

- observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

- aprecieri 

verbale 

 

-evaluare orală 

3. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

   Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele 

urmǎrite: 

- Astăzi la lecție  vom discuta despre igiena 

corpului, despre ce înseamnă să fii curat, 

despre obiectele pe care le folosim pentru 

igiena personală şi despre ce se întâmplă 

dacă nu respectăm regulile de igienă. 

 

Notez titlul lecției pe tablă. 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile 

profesorului 

 

- explicația 

 

-conversația 

  

- observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 
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4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

  

Voi insista asupra cuvântului „igienă”- un 

cuvânt pe care îl folosim atunci când ne 

referim la activităţile pe care le facem pentru 

a ne păstra curaţi şi sănătoşi. 

- curăţenie, să fii curat, să te speli pe mâini, 

pe faţă, pe dinţi, pe corp, folosind anumite 

produse de igienă – la fel ca cele aflate în 

cutia magică. 

 

 Igiena personală înseamnă să ai grijă de tine 

în fiecare zi; astfel, nu te vei îmbolnăvi, iar 

prietenii şi colegii tăi te vor aprecia.  

 

Le voi arăta elevilor câteva  planșe cu imagini 

care prezintă diferite reguli de igienă și le 

solicit să recunoască regulile de igienă 

prezentate. 

 

“ Reguli de igienă personală”

 
1. Spălarea mâinilor cu apă şi săpun. 

2. Baia săptămânală şi îmbrăcarea hainelor 

curate. 

3. Spălarea dinţilor dimineaţa şi seara. 

  

 

 

 

 

 

Elevii ascultă 

explicaţiile 

profesorului 

 

 

 

 

 

Elevii urmăresc 

imaginile prezentate 

 

 

 

 

 

 

- Elevii participă la 

activitate.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- conversația 

 

 

 

- explicația 

 

 

 

- dialogul 

dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

- conversația 

- explicația 

- observația 

 

  

 

 

- conversația 

- explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- planșe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- planse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

- evaluare orală; 

 

 

 

- aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

- aprecieri 

verbale 
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OC3 

 

4. Pieptănarea părului. 

5. Tăierea ungiilor. 

 

 

 

Despre un copil care nu respectă aceste reguli 

de igienă, spunem că este un copil murdar.  

În continuare, le voi citi elevilor povestea 

unei fetiţe pe nume Maricica, care nu a vrut 

să se spele atunci când a mers la şcoală.  

 

După citirea textului  adresez elevilor câteva 

întrebări cu privire la conţinutul acestuia, 

însoţită de imagini, folosind metoda Explozia 

stelară: 

                    Cine? 

 

Ce?                               Unde? 

                             

 

  Când?                   Cum? 

- Cine este Maricica? 

- Unde merge ea? 

- Cum s-a pregătit să meargă la şcoală? 

- Cine o strigă pe Maricica când vrea să plece 

la şcoală? 

- Ce au făcut colegii când au văzut-o pe 

Maricica? 

- Când a ajuns acasă, ce a făcut ea? 

Se discută pe baza răspunsurilor la aceste 

întrebări şi a imaginilor din poveste, 

subliniind importanţa  păstrării igienei 

corporale. 

 

 

 

 

 

- Elevii ascultă cu 

atenție povestea. 

 

 

 

 

- Elevii răspund la 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

- Elevii răspund la 

întrebări. 

 

 

 

- Elevii ascultă 

explicaţiile 

profesorului și 

prezintă consecințele 

nerespectării 

regulilor de igienă 

personală 

 

- conversați 

- explicația 

- dialogul 

dirijat 

 

 

- conversația 

- explicația 

- dialogul 

dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

- explozia 

stelară 

 

 

 

- conversația 

 

- explicația 

 

- dialogul 

dirijat 

 

 

 

 

 

 

- povestea 

suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planșe 

 

- evaluare orală; 

 

 

 

- aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

- observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

- evaluare orală; 

 

- aprecieri 

verbale 

 

- observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 
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5. Asigurarea 

feed-back-ului 

 

 

 

 

 

OC4 

 

Le propun elevilor un joc – Mima - trebuie să 

execute/demonstreze ceea ce le spun doar 

prin gesturi: 

- Periem dinţii! 

- Ne spălăm pe mâini! 

- Facem duş! 

- Ne pieptănăm! 

- Deschidem fereastra şi respirăm! 

- Facem gimnastică! 

- Le  propun elevilor rezolvarea unor fişe de 

lucru (Anexa 2), explicîndu-le cerinţele de 

rezolvare a exerciţiilor cât mai concret pentru 

a fi înţelese de către elevi. 

- Se împart elevilor fişe de lucru independente 

se stabileşte împreună cu ei modul de 

rezolvare.  

- Activitatea le este supravegheată, fiind 

ajutaţi şi îndrumaţi pentru a efectua corect 

sarcinile de lucru. 

- Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile 

profesorului 

 

- Elevii participă la 

jocul propus 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevii rezolvă 

individual fişele de 

lucru primite 

 

 

- conversația 

 

- explicația 

 

 

 

 

 

 

 

- muncă 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fișe de lucru 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

 

- aprecieri 

verbale 
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6. Aprecieri 

finale 

 

 

 

 - Corectez  individual fişele de lucru notând 

fiecare elev în funcţie de atingerea 

obiectivelor urmărite, oferind explicaţiile 

necesare; 

- Apreciez modul de participare al elevilor la 

activitate şi voi remarca pe cei care au fost 

activi pe parcursul orei. 

- Elevii aşteaptă în 

linişte să le fie 

corectate fişele de 

lucru 

-Elevii sunt atenţi la 

aprecierile făcute de 

profesor 

 

 

 

- conversația 

- explicația 

 

 

 

 

 

 

 

- notarea conforn 

obiectivelor 

urmărite 

 

 

- aprecieri 

verbale 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1219 
 

Anexa 2 

 

FIȘĂ  DE  LUCRU 
 

1. Colorează cu albastru obiectul care ne ajută să ne îngrijim dantura. 

2. Colorează cu roșu obiectul care ne ajută să ne îngrijim părul. 

3. Încercuiește obiectule pe care le folosim pentru a ne menține restul corpului curat. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Grădiniţa Nr. 251, București 

Profesor: Ilie Florina 

 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Domeniul om şi societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie pentru societate 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Apel de urgenţă - 112” 

MIJLOC  DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

Dezvoltarea capacităţii de a aplica şi exersa cunoştinţe, priceperi şi deprinderi însuşite, în situaţii de 

lucru diferite şi domenii diferite de cunoaştere: limbă şi comunicare, ştiinţe, educaţie pentru societate, 

educaţie plastică. 

Educarea atitudinii de respect şi admiraţie faţă de cei ce salvează vieţi. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să denumească cele trei instituţii care sunt solicitate când se apelează 112;  

- să identifice elemente specifice fiecărei instituţii în parte (poliţie, pompieri, salvare);  

- să alcătuiască propoziţii simple pe baza imaginilor;  

- să sorteze şi să grupeze jetoane după un criteriu dat;  

- să redea plastic o imagine;  

- să efectueze adunări şi scăderi cu 1-2 unităţi prin numărare;  

 

SARCINA DIDACTICĂ: 

Denumirea meseriilor, pe baza ghicitorilor şi aşezarea pe panou a imaginii simbol a meseriei; asocierea 

meseriei cu imagini reprezentative; sortarea şi gruparea jetoanelor după un criteriu dat; formularea 

corectă şi promptă a răspunsurilor; rezolvarea unui exerciţiu matematic folosind operaţiile de adunare 

şi scădere cu 1-2 unităţi; formularea unei propoziţii corecte cu un cuvânt dat şi reprezentarea grafică a 

acestora; redarea plastică, expresivă a unei imagini; rezolvarea unor labirinturi. 
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REGULI DE JOC: 

Copiii sunt împărţiţi în trei grupe (poliţişti, pompieri, medici). Pe rând vor veni şi vor extrage câte un 

jeton din „Cutia surprizelor” pe care se află un număr. Fiecărui număr extras, pe panou îi corespunde 

un plic cu acelaşi număr în care se află o sarcină. Fiecare copil trebuie să rezolve sarcina dată. Pentru 

răspunsurile corecte copiii sunt recompensaţi cu un jeton pe care îl vor folosi la sfârşitul activităţii. 

Jetonul are o imagine reprezentativă uneia dintre meserii. 

 

ELEMENTE DE JOC: aplauzele, recompense, mişcarea, surpriza, mânuirea materialului 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, metoda activ- participativă 

,,Ciorchinele” 

Material didactic: panouri, jetoane, imagini, obiecte, coli, acuarele, pensule, carioci 

 

DURATA: 30- 35 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru învǎţǎmântul preşcolar, Bucureşti, 2008. 

2. Educaţia rutieră în învaţământul preşcolar, Ghid metodic, Marcela Ionescu, Florica Boroi, Dumitra 

Coandă, Câmpulung Muscel, Ed. Muscel, 2004. 

3. Educaţie pentru societate - Îndrumător pentru educatoare, Ileana Hanganu, Cireşica Răclaru, 

Bucureşti, Ed. Aramis, 2005. 

4. Lecţia în evenimente - Ghid de proiectare didacticǎ, Ioan Dǎnilǎ, Elena Ţarǎlungǎ, Ed. ,,Egal”, 2002. 
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Nr. 

crt. 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare  

Metode  Mijloace  

1 
Moment 

organizatoric 

Se aeriseşte sala de 

grupă. 

Se aranjează măsuţele 

în 3 grupuri, iar 

scaunele in semicerc. 

Conversaţia  

Observarea 

comportamentului 

nonverbal 

2 
Captarea 

atenţiei 

Se  va face prin 

descoperirea surprizei 

şi a unor panouri.  

Se comunică copiilor 

că acea cutie aparţine 

unui copil care a 

încurcat cifrele şi nu 

mai ştie când, cum şi 

de ce trebuie să sune la 

112. 

Conversaţia 
Cutie, panouri, 

ecusoane 

 

3 
Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Se cere copiilor să 

răspundă la întrebările 

adresate: Care este 

numărul de telefon pe 

care-l formăm când 

avem o urgenţă? 

Cine răspunde 

apelului? 

Unde este direcţionat 

apelul? 

Care sunt cazurile în 

care este trimisă poliţia 

la apelant? Dar 

pompierii? Dar 

salvarea? 

Conversaţia  

 

 

Aprecierea 

pozitivă a copiilor 

care răspund 

4 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se anunţă jocul ,,Apel 

de urgenţă - 112” şi 

obiectivele pe înţelesul 

copiilor. 

 

Conversaţia, 

explicaţia 
 

Observarea 

copiilor 

5 
Desfăşurarea  

activităţii 

Se împart copiii în trei 

grupe: grupa 

poliţiştilor, 

pompierilor şi 

medicilor.  

Se explică şi se 

demonstrează regulile 

jocului. 

Se precizează că vor 

desfăşura un joc în 

care vor alcătui 

propoziţii şi le vor 

reprezenta grafic, vor 

 

 

 

 

Conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panouri, 

jetoane, 

obiecte, fişe cu 

labirint, 

acuarele, 

pensule  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală, 

individuală  
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alege jetoanele 

reprezentative 

meseriei, vor găsi 

drumul prin labirint, 

vor aşeza obiecte cât 

indică rezultatul 

exerciţiului, vor 

enumera situaţiile în 

care intervin 

instituţiile abilitate 

care răspund la 112. 

Jocul de probă. Se 

defăşoară jocul de 

probă. 

Se desfăşoară jocul 

propriu-zis. 

Pentru răspunsurile 

date copiii sunt 

recompensaţi cu un 

jeton pe care-l vor 

folosi la sfârşitul 

activităţii. 

Jetonul are o imagine 

reprezentativă a uneia 

dintre meserii. 

Varianta 1 

Sunt rezolvate exerciţii 

orale de adunare şi 

scădere cu 1-2 unităţi. 

Varianta 2 

Sunt găsite drumurile 

prin labirint de la 

poliţist la infractor, de 

la pompier la incendiu 

şi de la medic la 

pacient. 

 

 

 

 

Exerciţiul, 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală, 

individuală 

 

 

6 
Obţinerea 

performanţei 

Complicarea jocului 

Se vor da răspunsuri la 

diferite întrebări 

privind necesitatea 

apelului la numărul de 

urgenţă 112. 

Răspunsurile vor fi 

consemnate într-un 

tabel. 

Exerciţiul   

 

Frontală, 

individuală 

7 Evaluare 

Evaluarea se 

realizează prin metoda 

,,Ciorchinelui”. 

Pe o coală este scris la 

mijloc 112, de la care 

Conversaţia 

Metoda 

,,Ciorchinelui” 

Coli,  

jetoane 

 

 

Frontală, 

individuală 
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se ramifică cinci litere: 

C, F, M, I şi S. 

Copiii vor privi jetonul 

primit în timpul jocului 

şi în funcţie de sunetul 

iniţial al cuvântului din 

imagine vor trebui să 

aşeze jetonul în dreptul 

literei corespunzătoare 

şi a imaginii căreia îi 

aparţine. 

8 
Încheierea 

actvităţii 

Se vor face aprecieri 

globale şi individuale 

asupra modului în care 

au participat la 

activitate, subliniind 

participarea activă a 

copiilor şi respectarea 

cerinţelor. 

Copiii vor fi 

recompensaţi pentru 

modul de participare la 

activitate. 

Conversaţia, 

explicaţia 
Recompense 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1225 
 

PROIECT DE LECŢIE 

                  Prof. Violeta SARCA 

                Liceul Teoretic ,,Avram Iancu”, Cluj-Napoca 

Clasa a IX-a 

Tema: Maladii ereditare umane (I) 

Obiective operaţionale: 

 O1 Să-şi dezvolte deprinderi de documentare şi comunicare. 

  O2 Să analizeze comparativ cariotipul uman normal şi cel patologic. 

O3 Să discute (dezbate, prezintă) în cadrul grupului cauzele şi manifestările unor maladii ereditare 

umane. 

O4 Să elaboreze scheme, grafice, prezentări în PowerPoint. 

O5 Să argumenteze importanţa cunoaşterii teoretice şi practice a bolilor ereditare. 

O6 Să grupeze bolile ereditare în funcţie de tipul mutaţiilor care le-a determinat, de tipul cromozomilor 

afectaţi şi de tipul genelor afectate. 

Strategia didactică: 

Resurse procedurale: Metoda Mozaicului (Jigsaw), harta conceptuală, dezbaterea, problematizarea, 

explicaţia, descoperirea. 

Resurse materiale: manuale, internet. 

Forma de organizare: activitate individuală, pe grupe, frontală. 

Desfăşurarea lecţiei 

• Captarea atenţiei prin enunţarea obiectivelor 

• Pregătirea materialului de studiu: 

▪ Tema de studiu: „Maladii ereditare umane”: aplicarea metodei Mozaicului. 

▪ Profesorul împarte tema de studiu în 4-5 sub-teme; pentru fiecare sub-temă stabileşte elementele 

principale pe care trebuie să le cerceteze elevul în mod independent. Realizează o fişă-expert în care 

trece cele 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită fiecărui grup. 

• Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 5-6 elevi 

 Fiecare elev din echipă primeşte un număr de la 1 la 5-6 şi are ca sarcină să studieze în mod 

independent sub-tema corespunzătoare numărului său şi să devină expert în sub-tema dată (fiecare elev 

cu nr. 1 va aprofunda aceeaşi sub-temă). 

▪ Faza independentă constă într-un studiu independent acasă. Elevilor li s-a dat o temă de casă cu 1-2 

săptămâni înainte de abordarea subiectului (temei): 

Tema Sub-tema Elementele principale (caracteristicile) studiate 
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MALADII 

EREDITARE 

UMANE 

- sindromul Down (trisomia 

21=mongoloidism) 

- sindromul Edwards 

- sindromul Patau 

- care este cauza apariţiei sindromului? 

- prezentarea cariotipului (cariogramei) patologic comparativ 

cu cel normal 

- fenotipul (manifestările / simptomele) 

- imagini, interpretări grafice; 

- sindromul Klinefelter 

- sindromul Triplo X 

- sindromul Turner 

- cauza apariţiei sindromului 

- cariograma 

- caracterizarea maladiei – fenotip, incidenţă, etc. 

- Diabet insipid 

- Sindactilia 

- Polidactilia 

- Prognatism 

- cauze 

- manifestări / simptomatologie 

- în ce familie regală a fost prezent prognatismul? 

- se dă în grup spre analiză arborele genealogic al familiei 

regale a Spaniei 

- Anemia falciformă 

- Albinism 

- Cretinism gusogen 

- Diabet zaharat 

- cauze 

- manifestări/ simptomatologie 

- Daltonism 

- Hemofilie (rahitism 

hipofosfotemic) 

- Distrofia musculară Duchenn 

- cauze 

- manifestări 

- în ce familii celebre a existat de-a lungul generaţiilor 

hemofilia? 

- se dă în grup spre analiză arborele genealogic al familiei 

regale a Angliei  

- Maladia Cri du chat (ţipătul 

pisicii) 

- cauza 

- cariograma 

- simptomatologie 
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• Constituirea grupurilor de experţi 

 După parcurgerea fazei independente, experţii cu acelaşi număr se reunesc şi dezbat problema 

împreună. Fiecare prezintă materialele individuale – scheme, imagini, grafice, suporturi vizuale. Au 

loc discuţii pe baza datelor şi materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi se stabileşte 

modalitatea în care cunoştinţele vor fi transmise şi celorlalţi membri din echipa iniţială. 

• Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare 

▪ Faza raportului de echipă 

Experţii transmit cunoştinţele asimilate elevilor din grupele iniţiale, reţin la rândul lor 

cunoştinţele pe care le transmit colegii lor, experţi în alte sub-teme. 

 Ilustrarea ideilor a fost făcută de către elevi cu ajutorul unor: 

- scheme evidenţiind non-disfuncţia cromozomilor în meioză; 

- diagrame (ex.: incidenţa sindromului Down odată cu creşterea vârstei mamei); 

- fotografii (cu diferiţi pacienţi afectaţi de aceste anomalii); 

- scheme de încrucişare (ex.: demonstrarea apariţiei Sindromului Klinefelter, Turner şi Triplo X prin 

non-disfuncţia heterozomilor XX în meioză; 

- analiza comparativă a cariotipului normal cu cel patologic (pentru sindromul Down, sindromul 

Edwards, sindromul Patau, sindromul Klinefelter, sindromul Turner); 

- prezentări în PowerPoint (cu diferite maladii); 

- analiza „Arborelui genealogic” la: 

o familia regală a Angliei (hemofilie) 

o familia regală a Spaniei (prognatism) 

Unii experţi au prezentat materialul într-un mod interactiv (prin întrebări adresate celorlalţi 

colegi, ex.: De ce credeţi că incidenţa sindromului Down este direct proporţională cu vârsta mamei? 

• Evaluarea 

▪ Faza demonstraţiei 

- Pentru această fază s-a recurs la completarea frontală a hărţii conceptuale „Boli ereditare umane 

cauzate de mutaţii”; 

- Profesorul solicită din partea elevilor încadrarea bolilor în tipul de mutaţie corespunzător;  

- Concomitent cu completarea hărţii, profesorul desemnează aleator câte un elev pentru a prezenta şi 

demonstra anumite caracteristici ale bolilor ereditare; tot în această fază s-au clarificat noţiunile de 

sindrom şi boală. 

- Li s-a cerut elevilor să argumenteze pe grupe următoarele afirmaţii: 

o Argumentaţi de ce: 
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▪ Maladiile ereditare autozomale au şanse egale de apariţie la ambele sexe. 

▪ Maladiile ereditare heterozomale se manifestă cu precădere la unul dintre cele 2 sexe. 

 

  

Fig. 4.13. Incidenţa sindromului DOWN 

 

 Odată cu creşterea vârstei ovocitului, scade eficienţa meiozei (în sensul unei tendinţe de 

nondisjuncţie). 
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PROIECT DE LECŢIE 

Prof. Violeta SARCA 

                 Liceul Teoretic ,,Avram Iancu”, Cluj-Napoca 

 

Clasa a IX-a 

Tema: Maladii ereditare umane (II) 

Obiective operaţionale: 

O1 Să dezbată probleme referitoare la atitudinea societăţii vis à vis de persoanele afectate de maladii 

ereditare. 

O2 Să aplice cunoştinţele teoretice cu privire la bolile ereditare în rezolvare de probleme de genetică umană. 

O3 Să interpreteze rezultatele obţinute prin rezolvarea de probleme şi să formuleze concluzii. 

O4 Să conceapă corect probleme de genetică umană şi să le rezolve pe baza legilor transmiterii caracterelor 

ereditare la urmaşi. 

Strategia didactică: 

Resurse procedurale: dezbaterea, problematizarea, descoperirea. 

Resurse materiale: fişe de lucru cu problemele propuse spre rezolvare. 

Desfăşurarea lecţiei 

 Lecţia este împărţită în 2 etape: 

a) Etapa 1. Profesorul lansează spre dezbatere următoarea temă: „Atitudinea societăţii faţă de 

persoanele afectate de maladii ereditare” (elevii cunosc cauzele şi caracteristicile bolilor studiate ora 

trecută). 

POZITIVĂ Atitudinea societăţii 

faţă de persoanele 

afectate de maladii 

ereditare 

NEGATIVĂ 

  

 

 Elevii sunt solicitaţi să lucreze în perechi şi să reprezinte un tabel ca în figura de mai sus. Ei 

vor discuta timp de 6-7 minute subiectul propus, identificând aspectele pozitive şi negative referitoare 

la atitudinea pe care o are societatea faţă de persoanele afectate de maladii ereditare, fără să dezbată 

însă problema.  

 După epuizarea activităţii în perechi, fiecare pereche se va asocia unei alte perechi, 

împărtăşindu-şi aspectele identificate. 

 În grup vor dezbate problema pusă în discuţie până ce ajung la o concluzie. 

 Fiecare grup îşi va prezenta concluzia în faţa clasei, se va dezbate problema în mod frontal şi 

se vor elabora concluziile finale. 
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Aspecte pozitive şi negative identificate de către elevi 

POZITIVĂ Atitudinea 

societăţii faţă 

de persoanele 

afectate de 

maladii 

ereditare 

NEGATIVĂ 

- toleranţă 

- respect pentru fiinţele vii 

- integrarea copiilor bolnavi de 

maladii în societate 

- intoleranţă 

- discriminare 

- lipsă de respect 

- dispreţ, etc. 

 

b) Etapa a 2-a. Elevilor li se propun spre rezolvare următoarele probleme care vizează mecanismele 

de transmitere a caracterelor ereditare la urmaşi: 

 

1. Un cuplu de indivizi sănătoşi au doi copii: un băiat cu sindrom Klinefelter şi o fată cu sindrom Turner. 

Stabiliţi diagrama încrucişării şi precizaţi cauza apariţiei acestor sindroame. 

 

2. Doi părinţi sănătoşi au dat naştere unui băiat albinotic şi cu hemofilie. Stabiliţi: 

a) genotipul părinţilor; 

b) genotipul copilului; 

c) diagrama încrucişării; 

d) există posibilitatea să se nască o fetiţă cu albinism şi hemofilie? Argumentaţi răspunsul; 

e) Cum explicaţi faptul că părinţii, deşi sănătoşi, au dat naştere unui copil cu 2 anomalii genetice? 

f) Ce lege a fost aplicată în rezolvarea acestei probleme? De ce aţi aplicat acest algoritm în rezolvarea 

acestei probleme? 

 

3. Un cuplu de indivizi, având ambii grupa sanguină A(II), au un copil afectat de sindromul Down şi cu 

grupa 0(I). Stabiliţi: 

a) genotipul părinţilor 

b) genotipul copilului 

c) diagrama încrucişării 

d) cauza sindromului Down 

 

4. Un bărbat bolnav de sindactilie, heterozigot, se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă dar purtătoare a genei 

pentru daltonism. Care este posibilitatea de a avea: 

a) fete cu sindactilie, nepurtătoare a genei pentru daltonism; 

b) fete cu sindactilie, purtătoare a genei pentru daltonism; 

c) băieţi sănătoşi pentru ambele caractere; 

d) băieţi daltonici, fără sindactilie; 

e) băieţi cu sindactilie, fără daltonism; 

f) care este probabilitatea ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi? 

 

EVALUAREA: prin rezolvarea problemelor.
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Profesor de psihopedagogie specială COMAN ADRIANA 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău 

 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Buzău  

CLASA: a V – a A (D.M.M.) 

PROFESOR: Coman Adriana 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Consiliere și dezvoltare personală  

UNITATEA  DE ÎNVĂȚARE: Autocunoaștere și stil de viață sănătos 

SUBIECTUL: „Să mâncăm sănătos” 

TIPUL LECŢIEI: mixtă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

• Dezvoltarea deprinderilor de a recunoaște și clasifica diferite tipuri de alimente urmărind conștientizarea 

importanţei unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea organismului; 

• Consolidarea cunoştinţelor necesare menţinerii sănătăţii şi formarea deprinderilor de igienă alimentară; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

a) obiective cognitive: 

OC1 – Să realizeze corect un puzzles identificând fructele și legumele prezentate; 

OC2 – Să denumeacă alimentele prezentate în imagini ( în jetoane și ,,Piramida alimentelor”); 

OC3 – Să clasifce alimentele prezentate în imagini în categoria corespunzătoare (legume, fructe, carne,  

           lactate, dulciuri) 

OC4 – Să recunoască după anumite criterii (culoare, miros, aspect) alimentele proaspete/alterate; 

OC5 – Să enumere primcipale reguli de igienă alimentară; 

OC6 – Să alcătuiască un meniu sănătos respectând cerințele din fișa de lucru;  

b) obiective psihomotrice : 

OM1 – Să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de profesor; 

OM2 – Să manifeste capacitatea de a-și controla mișcările și gesturile în  coformitate cu cerințele    

            disciplinei; 

            c) obiective afective : 

OA1 – Să dovedească interes pentru lecţie, manifestat prin participare activă; 
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OA2 – Să se mobilizeze în vederea rezolvării sarcinilor propuse; 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  

- conversaţia,  

- explicaţia,  

- observaţia,  

- demonstraţia, 

- exercițiul, 

- dialogul dirijat,  

- munca independentă, 

- brainstorming-ul, 

- metoda Tehnica Lotus/Floarea de Nufăr. 

MATERIALE DIDACTICE: 

- puzzles, 

- plicuri, 

- tabla magnetică, 

- planșa ,,Piramida alimentelor”, 

- jetoane cu  diverse alimente, 

- jetoane cu denumirile grupelor de alimente, 

- alimente proaspete/alterate, 

- fructe (pentru recompense), 

- fișe de lucru. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: 

- frontal, 

- individual 

FORME DE EVALUARE : 

- aprecieri verbale ; 

- chestionare orală; 

- fişă de lucru; 

- observaţia sistematică (comportamentul la lecţie). 

RESURSE: 
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- Temporale: 45 minute 

- Umane : 7 elevi 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Programa şcolară CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ - Învăţământ special gimnazial – 

Dizabilităţi intelectuale uşoare şi moderate, 2019; 

2. Angelica Călugărița, ,,Educație pentru sănătate – consiliere și orientare școară” – Editura DOR, 

Tecuci, 2009. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 

Momentele 

activităţii 

OB. 

OP. 

Comp. 

vizate 

Conținutul instructiv-educativ Strategii  didactice MODALITĂȚI     

DE  

EVALUARE 
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

 ELEVILOR 

METODE  

ȘI  

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

1. Moment 

organizatoric 

 - Se stabileşte liniştea şi se pregătesc 

cele necesare pentru buna desfăşurare 

a activităţii: 

- aerisirea clasei, 

- pregătirea elevilor pentru activitate. 

 

-Elevii îşi ocupă locurile 

în bănci și sunt atenți la 

indicațiile primite 

 

 

 

-conversaţia 

  

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

însuşite anterior 

şi 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

OC1 

- Se va realiza cu ajutorul unor puzzles 

cu legume și fructe. 

- Dau fiecărui elev câte un plic. În 

fiecare plic se află piesele unui puzzles  

- Solicit elevilor să realizeze individual 

pe bancă puzzles-ul găsit în plic, apoi 

să identifice fiecare ce este prezentat în 

imaginea formată (o legumă sau un 

fruct). 

- Ofer ajutor şi indicaţii suplimentare 

elevilor care întâmpină dificultăți în 

relizarea sarcini de lucru. 

 

- Brainstorming: cer elevilor să spună 

ce alte legume și fructe mai stiu ei. 

 

 

 

-Elevii îşi primesc 

plicurile  

 

-Elevii realizează puzzles-

ul şi identifică leguma sau 

fructul reprezentat în 

imaginea formată. 

 

 

 

 

-Elevii dau exemple de 

alte legume și fructe 

cunoscute de ei 

 

 

 

 

-conversaţia 

 

-explicația 

 

 

 

 

-conversația 

-brainstorming 

adaptat la 

potențialul 

elevilor 

 

 

 

 

- plicuri 

- puzzles 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

-aprecieri 

verbale 

 

 

-chestionare 

orală 

 

-apreciere 

verbală 

3. Anunţarea  

   temei 

și a obiectivelor 

 - Anunţ într-o manieră simplă și clară 

tema și obiectivele activității. ,,Astăzi 

veți învăţa mai mult despre alimente și 

cum pot fi clasificate pe categoriile 

/grupele din care fac parte (cereale, 

legume / fructe, carne / lactate, 

 

 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului 

 

 

 

- explicația 

 

-conversația 

  

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 
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dulciuri), ce anume trebuie să facem 

noi pentru a mânca sănătos, vom învăța 

cum să deosebim alimentele proaspete 

de cele alterate și veți alcătui un meniu 

sănătos ”. 

- Notez titlul lecției pe tablă  ,,Să 

mâncăm sănătos”. 

lui elevilor 

4. Dirijarea  

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

 

 

 

 

 

 

 

- Se va realiza folosindu-se metoda 

Tehnica Lotus - Floarea de Nufăr, 

adaptată la nivelul cunoştinţelor 

elevilor. 

- Prezint elevilor  modul de desfăşurare 

al lecţiei: 

Pasul 1 – În mijlocul tablei este scrisă 

tema centrală a florii de Lotus, 

,,Alimente” iar în jurul acesteia sunt 

amplasate 8 cercuri de culori diferite, 8 

“petale”, de la A la H, în sensul acelor 

de ceasornic  (câte unul pentru fiecare 

categorie de alimente: galben pentru 

cereale, portocaliu pentru legume, 

verde pentru fructe, albastru pentru 

produse lactate, roșu pentru carne, roz 

pentru dulciuri și  două cercuri albe). 

Pasul 2 – Cer elevilor să ia câte un 

jeton cu alimente de pe catedră și să 

denumească alimentul reprezentat în 

imagine. Fiecare jeton cu alimente are 

pe verso culoarea corespunzătoare 

fiecărei categorii de alimente. 

Pasul 3 – Fiecare elev lipește, cu ajutor 

din partea cadrului didactic, jetonul pe 

tablă respectând regula: jetonul se 

 

 

 

 

 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului și 

participă la activitate 

realizând sarcinile de lucru 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului și 

participă la activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

-metoda 

Tehnica 

Lotus/Floarea 

de Nufăr 

adaptată la 

potențialul 

elevilor 

 

 

 

-explicația 

 

 

-observația 

 

 

-demonstrația 

 

 

-exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

-tabla 

magnetică 

 

 

 

-jetoane cu 

diverse 

alimente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

 

 

-chestionare 

orală 

 

-aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipește în dreptul  cercului 

corespunzător culorii de pe spatele său. 

- Explic elevilor că după cum s-au 

descurcat până acum am văzut că ei  

cunosc multe alimente pe care noi 

oamenii le consumăm însă după cum 

se poate observa și pe tablă nu toate 

acestea sunt la fel. Ele sunt grupate pe 

mai multe categorii (grupe de 

alimente):  

- pâine, covrigi, biscuiți, paste, orez, 

etc. = cereale (produse obținute din 

cereale); 

-  mere, pere, prune, struguri, 

căpșunile, pepenele, etc. = fructe; 

- ardei, morcovi, cartofi, ceapă, 

castraveți, vinetele, salata, etc. = 

legume; 

- lapte, iaurt, brânză, unt, și alte 

produse obținute din lapte = lactate; 

- carnea, ouă, mezemurile, pește = 

carne (produse de origine animală); 

- bomboanele, înghețata, prăjiturile, 

suc, etc. = dulciuri; 

- Explic elevilor că noi pentru a fi 

sănătoși și puternici trebuie să 

consumăm  din toate aceste alimente, 

însă în cantități echilibrate, pentru că 

dacă consumăm excesiv unele 

alimente, putem avea  probleme de 

sănătate. Insist și pe necesitatea 

consumului de apă și a mișcării. 

- Pentru a evidenția acest lucru prezint 

elevilor planșa ,,Piramida alimentelor” 

 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului  

și participă la activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dialogul 

dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-jetoane cu 

denumirile 

grupelor de 

alimente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 
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OC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

și pe baza repartizării categoriilor de 

alimente în cadrul piramidei explic ce 

alimente trebuie să consumăm în 

cantitate mai mare și care în cantitate 

mai mică. 

- Cer elevilor să denumească și ei 

alimentele prezentate pe planșă 

insintând pe denumirea fiecărei grupe 

de alimente. 

- Explic elevilor că este foarte 

important să consumăm și multă apă. 

- Următorul exercițiu propus elevilor 

are drept scop recunoașterea după 

anumite criterii (culoare, miros, 

aspect) a alimentelor proaspete / 

alterate. 

- Cer elevilor să privească atent cele 

două mere prezentate (unul  proaspăt și 

unul stricat) și adresez următoarele 

întrebări: 

• Ce sunt ? 

• Care dintere ele credeți că poare fi 

consumat fără să ne creeze probleme 

de sănătate ? 

• Cum recunoaștem un aliment care nu 

este sănătos pentru noi să-l mâncăm ? 

- În aceeași manieră se procedează și 

cu două banane (una proaspătă, una 

stricată) și cu două pahare de lapte 

(unul proaspăt, unul alterat). Copiii le 

pot analiza după cum arată, culoare, 

miros, chiar și gust. 

- Cer elevilor  spună de ce cred ei că eu 

le-am prezentat aceste alimente ?  

 

 

 

- Elevii răspund la 

întrebările adresate 

participând activ la 

activitatea propusă 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevii răspund la 

întrebările adresate 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii răspund la 

întrebarea adresată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

 

-observația 

 

 

 

 

 

 

 

-planșă 

support 

,,Piramida 

alimentelor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-alimente 

proaspete/ 

alterate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

-chestionare 

orală 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale 
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OC5 

-Insist cu explicații și argumentând de 

ce este important să consumăm 

alimentele proaspete, și ce putem păți 

dacă le consumăm alterate. Explic 

elevilor că anumite alimente, care sunt 

ambalate, pe care noi nu le putem 

vedea, mirosi sau gusta, le putem 

consuma în siguranță dacă verificăm 

termenul de valabilitate înscris pe 

etichetă (lucru pe care îl vom învăța 

într-o lecție viitoare). 

-  Explic elevilor că pentru a mânca 

sănătos nu este suficient să mâncăm 

alimente din toate grupele prezentate 

în planșa Piramida alimentelor, noi mai 

trebuie să respectăm și  căteva reguli 

de igienă alimentară. 

- Cer elevilor să enumere principalele 

reguli de igienă alimentară pe care le 

cunosc ei. 

- Insist, pe cât este posibil, asupra 

exprimării logice și corecte din punct 

de vedere gramatical. 

-Elevii sunt atenţi la 

precizările și explicațiile 

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii sunt atenţi la 

precizările și explicațiile 

profesorului. 

 

 

-Elevii răspund la 

întrebarea adresată 

enumerând principalele 

reguli de igienă 

alimentară cunoscute de ei 

-dialogul dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

-observația 

 

 

 

-dialogul dirijat 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

-chestionare 

orală 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale 

 

5.  Asigurarea  

feed-back-ului 

 

 

 

 

 

OC6 

 

 

 

 

 

 

- Se va realiza cu ajutorul unor fișe de 

lucru, unde elevii vor avea de 

completat cu imaginile primite, (și pe 

baza discuțiilor anterioare cu privire la 

alimentația sănătoasă) ,,Farfuria 

alimentelor”, ea trebuie să reprezinte 

un meniu sănătos. 

- Se va lucra diferențiat, elevilor C.N., 

B.N. și G.M. li se va acorda ajutor 

suplimentar din partea profesorului 

 

-Elevii sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului și 

rezolvă sarcina de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

-explicația 

 

 

-munca 

independentă 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

-fișa de lucru 

 

 

 

 

- fructe  

 

-observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

-aprecieri 

verbale 
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- Elevii vor primi drept recompensă 

pentru rezolvarea corectă a fișei de 

lucru un fruct. 

- Elevii primesc 

recompensa 

 -recompense 

6. Aprecieri  

      finale 

 

 

 

 - Apreciez modul de participare al 

elevilor la activitate şi voi remarca pe 

cei care au fost activi pe parcursul orei, 

încurajând pe cei care s-au descurcat 

mai greu. 

 

-Elevii sunt atenţi la 

aprecierile făcute de 

profesor 

 

 

-conversația 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri 

verbale 
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Căutarea binară 

Crișan Rozalia Crina 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” loc. Jibou, jud. Sălaj 

 

PROIECT DIDACTIC 

Disciplina: Informatică 

Clasa: a X –a  

Unitatea de învăţare:  Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate in tablouri 

Tema lecției: Căutarea binara 

Tipul lecţiei: Lecţie de  dobândire de noi cunoştinţe. 

Competenţe generale: Rezolvarea problemelor de informatică 

Competenţe specifice:  

▪ Prelucrarea datelor structurate în tablouri 

Metode şi procedee didactice: 

▪ expunerea, conversaţia frontală şi individuală, explicaţia, problematizarea, munca 

independentă, modelarea, exerciţiul aplicativ  

▪ mijloace didactice:  - fişe de lucru, calculator, videoproiector 

Tipuri (moduri) de activitate: individual 

Obiective operaţionale:   la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să: 

▪ să identifice tablourile in care se utilizează algoritmul de căutare binara 

▪ să aplice algoritmul pe un tablou unidimensional 

▪ să utilizeze algoritmul in aplicații practice 

Organizarea activităţii: 

Moment de 

lecţie 

Activitatea desfășurată de Strategii 

didactice 

Evaluare  

Profesor Elev 

1. Moment 

organizatoric 

3 min 

- verificarea prezentei 

- pregătirea materialului 

didactic şi verificarea 

echipamentele de calcul 

- anunțarea modului de 

organizare al activităţii 

Ascultă profesorul şi îşi 

pregătesc materialele 

pentru lecţie 

Conversația 

 

2. 

Reactualizar

ea 

cunoştinţelor 

10 min 

Profesorul face o recapitulare a 

noţiunilor teoretice printr-un 

set de întrebări : 

- Ce este tablou 

unidimensional? Cum se 

declara? 

- Cum se face referirea la 

elementele tabloului? 

- Care sunt operațiile 

specifice cunoscute? 

Elevii răspund la 

întrebările profesorului  

- Este o structura de 

date liniara, 

omogena care se 

stochează in 

memoria interna. 

Sintaxa pentru 

declararea 

tabloului 

unidimensional: 

Tip nume[dimensiune 

maxima]; 

- Referirea la 

elemente se 

realizează prin 

indicele 

elementului 

Conversaţia  

 

Orală 
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- citirea 

elementelor, 

parcurgerea 

vectorului, 

afișarea 

elementelor 

3. Anunţarea 

titlului 

lecţiei, a 

scopului şi a 

obiectivelor 

2 min 

Scrie titlul lecţiei pe tablă 

„Algoritmul de căutare binara”   

Notează în caiete titlul 

lecţiei 

Expunerea 

 

4.  Predarea 

cunoştinţelor  

noi 

25 min 

Profesorul prezintă paşii 

algoritmului de căutare binară: 

Algoritmul de căutare binara 

este utilizat in cazul tablourilor 

unidimensionale ordonate. 

Acest algoritm are la bază 

metoda înjumătăţirii repetate a 

domeniului în care se caută 

elementul prin împărţirea 

vectorului în doi subvectori. 

Notăm cu s primul indice din 

vector si cu d ultimul indice iar 

cu m indicele elementului din 

mijloc care se determină cu 

formula m=(s+d)/2. Se 

compară valoarea căutată cu 

valoarea elementului din 

mijlocul vectorului. Dacă cele 

două valori sunt egale atunci 

înseamnă că s-a găsit elementul 

căutat. Dacă valoarea căutată 

este diferită de valoarea 

elementului din mijloc atunci 

se împarte vectorul in doi 

subvectori astfel: 

- subvectorul din stânga: 

v[s]…v[m-1] 

- subvectorul din dreapta: 

v[m+1]…v[d] 

Se va identifica subvectorul in 

care se realizează căutarea apoi 

se reiau pașii algoritmului până 

când se găseşte elementul sau 

 

 

 

 

Elevii urmăresc 

prezentarea 

profesorului şi notează 

noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii urmăresc 

prezentarea 

profesorului şi notează 

noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 
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până când nu se mai poate 

realiza împărţirea în 

subvectori. 

Profesorul va utiliza un vector 

pentru exemplificare metodei. 

Implementarea algoritmului de 

căutare binară: 

int i,n,x,s,d,m,gasit,a[10]; 

cout<<”n=”; cin>>n; 

cout<<”x=”; cin>>x; 

......// se creează vectorul 

s=0; d=n-1;  gasit=0; 

while(s<=d && !gasit) 

{m=(s+d)/2; 

if(a[m]==x) 

      gasit=1; 

else 

if(x<a[m])  dr=m-1; 

   else s=m+1;} 

if(st>dr)   

   cout<<”Nu s-a gasit 

elementul”; 

else 

    cout<<”S-a gasit elementul 

pe pozitia”<<m+1; 

5. 

Aprofundare

a 

cunoştințelor 

5 min 

Profesorul împarte elevilor o 

fisă de lucru.  

Elevii rezolva in caiete 

cerinţele fişei de lucru. 

Munca 

individuala 

Exerciţiul practica 

6. Tema 

pentru acasă 

5 min 

Profesorul dictează elevilor 

tema pentru acasă  

Elevii notează în caiete 

tema pentru acasă şi 

încheie sesiunea de 

lucru 

 

 

 

Tema: 

1. Scrieți programul C++ corespunzător căutării binare într-un vector ordonat crescător 

2. Scrieți programul C++ corespunzător căutării binare într-un vector ordonat descrescător 

3. Modificați algoritmul căutării binare astfel încât să se afișeze poziția pe care se găsește 

valoarea căutată. 
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Operații asupra tabelelor in Microsoft Visual Foxpro 

Crișan Rozalia Crina 

Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, loc. Jibou, jud. Sălaj 

 

PROIECT DIDACTIC 

Disciplina: Informatică 

Clasa: a XII –a  

Unitatea de învăţare: Elemente de baza Microsoft Visual Foxpro 

Tema lecţiei: Operații asupra tabelelor in Microsoft Visual Foxpro 

Tipul lecţiei: Introducerea de noi cunoștințe 

Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică 

Competenţa generală: utilizarea aplicaţiilor  pentru baze de date – Microsoft Visual  FoxPro  

Competente specifice: 

▪ Identificarea relaţiilor dintre date  

▪ Identificarea modalităţilor adecvate de structurare a datelor care intervin într-o problemă 

▪ Utilizarea funcţiilor specifice de prelucrare a datelor structurate 

STRATEGII DIDACTICE: 

Principiile didactice: 

▪ principiul participării şi învăţării active 

▪ principiul asigurării progresului gradat al performanţei 

▪ principiul conexiunii inverse 

Metode de învăţământ:  

▪ metode de comunicare orală: conversaţia, explicaţia; 

▪ metode de acţiune: exerciţiul, problematizarea, învăţare prin descoperire. 

Procedee de instruire: 

▪ explicaţia în etapa de comunicare; 

▪ învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii; 

▪ problematizarea prin crearea situaţiilor problemă; 

▪ conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor. 

Forme de organizare: frontala,individuală   

Mijloace didactice:  calculator, proiector, manual 

Metode de evaluare: 

▪ evaluare sumativă 

▪ evaluare continuă pe parcursul lecţiei(calculator) 

▪ observarea sistematică a elevilor (evaluare formativă) 

Obiective operaționale:  

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să: 

▪ identifice in mod corect situațiile in care se aplica diferitele funcții statistice 

▪ să cunoască semnificația diferitelor instrucțiuni si modul lor de aplicare 

▪ să poate preciza alternative de rezolvare a cerințelor cu sau fără funcții statistice 

Structura lecţiei:  
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Mome

ntele lecţiei 

Activitate desfăşurată de Strate

gii didactice 

Eval

uare Profesor Elev 

 

1.Orga

nizare şi 

pregătirea 

clasei (2min) 

 

- verificarea 

frecvenţei elevilor 

- verificarea 

stării reţelei de 

calculatoare 

- raportează 

absenţii şi motivele 

absentării 

- raportează 

eventualele defecţiuni 

tehnice 

Conve

rsaţia  

euristi

că 

 

 

2. 

Captarea 

atenţiei 

elevilor 

(3min) 

 

- anunţarea 

subiectului temei 

respective 

- anunţarea 

obiectivelor urmărite 

- anunţarea 

modului de desfăşurare 

a activităţii 

 

- elevii ascultă 

profesorul 

 

Conve

rsaţia 

 

 

 

 

3. 

Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

(5min) 

Profesorul 

realizează 

reactualizarea 

cunoştinţelor printr-un 

set de întrebări : 

Ce conţine o 

tabelă de date? 

Cum sunt 

repartizate câmpurile şi 

înregistrările într-o  

tabelă de date? 

Prin ce se 

caracterizează  un câmp 

dintr-o  tabelă de date? 

Elevii răspund la 

întrebări: 

 

- câmpuri ( atribute 

) şi înregistrări ( articole) 

- câmpurile sunt 

repartizate pe coloane iar 

înregistrările  pe linii 

- se caracterizează 

prin nume, tip de date, 

lungime. 

Conve

rsaţia 

Oral

ă 

 

 

 

 

4. 

Prezentarea 

noilor noțiuni 

(25min

) 

 

Profesorul 

prezintă pe rând 

comenzile statistice, 

dând exemplu pentru 

fiecare, iar la sfârșit 

propune elevilor  

întrebări pe care sa le 

rezolve singuri 

Pentru lucrul cu 

tabele in aplicația 

Visual Foxpro utilizăm 

o serie de comenzi si 

funcții specifice.  

Elevii lucrează in 

paralel cu profesorul si 

notează in caiete noțiunile 

nou apărute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conve

rsaţia 

Expun

erea 

 

Proble

matizarea 

 

Lucrul 

individual 

 

Obser

vaţia 

 

 

 

 

Pr

actică 
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Mome

ntele lecţiei 

Activitate desfăşurată de Strate

gii didactice 

Eval

uare Profesor Elev 

Exista doua 

modalități de a lucra in 

aplicația Foxpro:in 

modul vizual, folosind 

comenzile de meniu sau 

in modul comanda 

utilizând fereastra de 

comanda. 

Operațiile 

specifice asupra 

tabelelor sunt: 

- Crearea unui 

tabel: 

Utilizam 

comanda New din 

meniul File sau 

comanda CREATE 

- Deschiderea  

unui tabel: USE 

<nume_tabel> 

- Închiderea 

unui tabel din zona de 

lucru: 

USE fără 

parametri 

- Închiderea 

tuturor tabelelor: 

CLOSE ALL 

- Modificarea 

structurii tabelului: 

Comanda Table 

Designer din meniul 

View sau comanda 

MODIFY 

STRUCTURE 

- Vizualizarea 

structurii unui tabel: 

DISPLAY 

STRUCTURE 

- Introducerea 

unei noi înregistrări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolva cerințele 

date de profesor 
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Mome

ntele lecţiei 

Activitate desfăşurată de Strate

gii didactice 

Eval

uare Profesor Elev 

APPEND 

- Ștergerea unei 

înregistrări: 

Exista doua 

etape: 

- Ștergerea 

logică (marcare): 

DELETE 

- Ștergere fizica: 

PACK 

Pentru anulare 

se poate folosi comanda 

RECALL ALL 

- Afișarea 

conținutului 

tabelului:BROWSE sau 

LIST 

- Afișarea 

câmpurilor tabelului: 

CHANGE/EDIT 

- Poziționarea 

pe a n-a înregistrare: 

GO n 

- Salt peste n 

înregistrări: 

SKIP n 

Pentru 

executarea calculelor in 

tabele putem folosi 

anumite funcții: 

SUM(), AVG(), 

COUNT(), MIN(), 

MAX(). 

Aceste funcții se 

utilizează astfel: 

CALCULATE 

SUM(Salariu) 

5. 

Aprofundare

a 

cunoștințelor 

Profesorul 

prezintă elevilor o fisa 

de lucru. 

Elevii rezolva 

cerințele fisei de lucru 

Lucrul 

individual 

Pract

ica 
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Mome

ntele lecţiei 

Activitate desfăşurată de Strate

gii didactice 

Eval

uare Profesor Elev 

6. 

Evaluarea 

(5min) 

 

Se vor face 

aprecieri individuale şi 

colective asupra 

activităţii desfăşurate. 

elevii sunt atenţi la 

aprecieri şi la 

recomandările făcute de 

profesor 

 

Conve

rsaţia 

 

 

FISA DE LUCRU 

 

▪ Să se creeze o baza de date  numită LICEU  

▪ Să se creeze tabelele: 

ELEV (NrMatricol N(6), Nume C(20), Prenume C(20), Clasa C(4), Media N(5,2) 

PROFESOR (Cod N(4), Nume C(20), Prenume C(20), Materia C(25), NrOrePredare N(2) 

 Obs: N = numeric C = caracter 

▪ Să se realizeze următoarele operații: 

1. introduceți câmpul Vârsta (de tipul N(2)) în tabelul ELEV (reprezentând vârsta elevului) 

2. introduceți câmpul Salariu (de tipul N(5)) în tabelul PROFESOR (reprezentând salariul 

net al profesorului) 

3. eliminați câmpul NrOrePredare din structura tabelului PROFESOR 

4. modificați tipul de date al câmpului Cod în C(4) 

5. introduceți cate 5 înregistrări in tabelele create  

6. afișați structura tabelului ELEV 

7. marcați pentru ștergere primul profesor 

8. calculați media generală a elevilor 

9. calculați numărul total al profesorilor 

10. calculați cea mai mare și cea mai mică medie a elevilor 
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PROIECT DIDACTIC-ANIMALE SALBATICE 

                                                                Ed. Mare Adriana Maria 

                                                   Grăd.Cu P.P. Nr. 4 , Reghin ,Mureș 

          
        

PROIECT DIDACTIC 

Pentru activitate integrata de o zi 

 

Data:   

Grupa: mijlocie-  “ GRUPA ALBINUȚELOR” 

Educatoare : MARE ADRIANA MARIA 

GRADINIȚA :cu program prelungit nr.  4, Reghin 

Tema de studiu: “ Cum este, a fost și va fi aici pe pămînt?” 

Subtema: “ In lumea celor care nu cuvîntă!” 

Tema activitații: “Căsuța din oala”-povestea educatoarei(DLC+ DOS)-Act. practică 

Tipul activității: consolidare și sistematizare de cunoștințe, priceperi, deprinderi. 

Scopul activității: transpunerea în situații ludice a cunoștințelor și deprinderilor însușite privind 

viața , mediul în care trăiesc animalele sălbatice; 

Metode și procedee: conversația, explicația, povestea educatoarei, metoda “ pălării gînditoare”-

varianta, problematizarea, demonstrația, exercițiul, metoda “cubului”, “tehnica visului”, “Turul 

galeriei”, “metoda oglinzii”, etc… 

Mijloace de realizare: Calendarul naturii,coifuri, mascota din pluș: Lilly, ghiozdan cu surprize 

,animale sălbatice confecționate și desenate pe zapadă artificială,căsuța din carton, hîrtie buretata, 

hîrtie glasată colorată, cutii de hîrtie, dischete pt demachiat, bețisoare de unică folosință din plastic, 

hartie creponată, vată, cub, lipici, surprize pt copii,  oglindă, cub, machete din zapadă artificiala, 

conuri de brad, etc… 

Forma de organizare: pe grupe, frontal si individual 

Forma de realizare: Activitate integrata 

Locul desfășurării: sala de grupa 
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• Brebel, Gongea, E.,  Ruiu G., Fulga M.,(2002) “Metode interactive de grup” Editura Arves, 

Craiova; 

• Toma G., Ristoiu M., Anghel M., (2009): “ Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru 

invățămîntul preșcolar”, Editura Delta; 

• “ Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani” –M.E.C.T., 2008 

• ****, 2013, “Draga mea educatoare”, nr.1, Editura Diamant, Pitești. 

 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE: 

“Spre codrii voioși pornim, 

                 Animalele să ingrijim!” 

   ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

     Rutine: 

*Primirea copiilor”Începe o nouă zi!” 

*Gustarea:” Ca să cresc voinic și mare, nu fac mofturi la mancare!” 

*Rutine:” Spiridușii pădurii ne numim/ Animalele pădurii ocrotim!” 

( exersarea deprinderii de a proteja animalele) 

   Intîlnirea de dimineață: 

 *Noutatea zilei: “Scrisoarea lui Lilly!” 

*Activitatea de grup:”Am visat că…” (tehnica visului) 

*Prezența:”Spiriduși la drum pornim!” 

*Calendarul naturii:” Buletinul meteo pentru jurnalul de călătorie!” 

*Salutul 

Exerciții de inviorare:” Suntem spiriduși voinici!” 

Tranziții: “1,2,1,2, să nu facem tărăboi!”- numărătoare 

“Un iepuraș poznaș!”- cantec 

                 “Vulpea”- cantec 

 

ACTIVITĂȚI LIBER- ALESE 1 

*Manipulative: “Ninge peste brazi!” 

*Construcții: “Hrănitori pentru animale” 

DOMENII EXPERIENȚIALE: 

*Bibliotecă: “Căsuța din oală”- lectura educatoarei (DLC) 

*Artă:”Căsuțe pentru animale”- confecționare (DOS)- act. Practică 

ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE 2 

*”Iepurașu-n iarbă!”- joc muzical   

 

SCENARIUL ZILEI 

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP) 

Copiii sunt așezați în semicerc, pe scăunele, astfel incat să aibă contact vizual cu toți membrii grupei. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1250 
 

Activitatea zilei incepe cu Intalnirea de dimineața;  Prezența: 

“ Dimineața a sosit, 

   Toți copiii au venit, 

   Pe scăunele ne-așezăm 

   Și cu toți ne salutăm!” 

Calendarul naturii. După ce terminăm prezența, vom alege jetoanele și completăm planșa cu 

“Calendarul naturii” pentru a realiza un buletin meteo necesar pentru pregătirea “drumeției” 

noastre. Copiii imi vor spune data, ziua săptămanii, luna curentă, anul curent, starea vremii, aspecte 

ale anotimpului curent, imbrăcămintea pe care trebuie să o purtăm adecvata vremii de afară. 

Salutul. Pornește de la educatoare, este continuat de toți membrii grupei și se realizează prin tehnica: 

“panzei de paianjen”. Voi da unui copil un ghem de ața. Copilul care primește ghemul, se prezintă, 

după care dă ghemul altui copil pană se prezintă toți și se construieste o”panza “, cu care putem duce 

animalelor sălbatice hrană pentru iernat. Ex: “Bună dimineața, Nicolas,/ Mă bucur că ai venit la 

cămin!/ Imi place foarte mult….” 

Momentul de inviorare. Pentru a fi niste “spiriduși ai pădurii” puternici si sănătosi, le propun 

copiilor să facem puțină mișcare și să ne ridicăm in picioare. Vom executa diferite mișcări pentru 

incălzirea mai multor segmente de mușchi: 

“ Dacă vreau să cresc voinic 

   Fac gimnastică de mic. 

   Fug in pas alergător 

   Apoi sar intr-un picior 

   Intind măinile să zbor 

   Mă opresc, respir ușor. 

   Mîinile le ridicăm 

   Pe cap noi le așezăm, 

   Și pe ochi, dar și pe  nas 

   Pe urechi  ne-a mai rămas. 

   Iute batem din picioare, 

   Palmele le lovim tare!” 

    Pentru a avea o zi frumoasa, cu spor la muncă și armonioasă, vom spune rugaciunea zilnică: 

“  Ajută- mă Doamne sfinte, 

   Să cresc mare și cuminte 

   Să invaț mereu cu spor 

   Să pot fi de ajutor. 

   Pe părinți să ii iubesc,  

   Munca să le-o rasplătesc. 

   Dă-mi putere să fac bine 

    Să te port mereu cu mine!” 

   După rugăciune, in cateva clipe, se aude un ciocănit in ușă (Noutatea zilei)  iar in grupă “intra” 

Lilly o maimuțică uriașă , cu un rucsac in spate. Lilly a venit de departe, dornică să isi facă prieteni 

noi, să afle lucruri noi despre animalele sălbatice de la noi din țară, despre care nu știe aproape 

nimic. 

   

    Astfel, vom răspunde la cateva intrebari puse de Lily: 
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-“ Ce feluri de animale cunoasteți?” 

-“ De ce se numesc animale domestice? Dar sălbatice? 

-“ Ce animale sălbatice de la noi din țara cunoașteți?” 

-“Care este animalul tău preferat? De ce?” 

-“Știți vreun cantecel cu animale sălbatice? Dar poezie?” 

    Lui Lilly i-au plăcut foarte mult  răspunsurile copiilor, de aceea dorește să imparta cu ei surprizele 

pe care le-a adus in rucsac, tocmai din jungla Africană de unde vine. Voi solicita copiilor să inchidă 

ochișorii, și sub formă de surpriză voi dezveli o machetă, un peisaj de iarnă, cu o “oală uriașă” 

troienita de zăpadă. 

  Pe langă aceasta, Lilly, ne roagă să-i spunem o poveste cu animale sălbatice de la noi din țară, cu 

care vrea să se imprietenească. 

  Totodată ea ne-a adus niste coifuri de spiriduși ai pădurii, pe care dorește să ni le punem pe cap pe 

parcursul poveștii. Aceste coifuri sunt “magice” și ne ajută să devenim “invizibili” pt a ne apropia de 

animale fără a le speria și a le observa indeaproape. Dacă comportamentul lor e pozitiv-lăsam 

coifurile pe cap, dacă e negativ-dăm coiful jos.(Metoda pălării ganditoare-varianta). Pentru a fii niște 

spiriduși autentici trebuie să trecem prin “oglinda magică” adusa de Lilly si să spunem o vrajă: 

“Abracadabra!” 

Voi citi povestea in intregime, apoi voi asigura feed-back-ul poveștii prin metoda cubului, după care 

cu Tranziție:”Un iepuraș poznaș”- cantec, vom merge la centre pentru a ajuta animalele să-și 

construiască alte adăposturi.(ALA1): 

     -Manipulative: “Pădure de brăduți” 

     -Construcții:”Hrănitori pentru animale” 

     -Artă: “Adăposturi pentru animale” (ADE-DOS-Act. Practică) 

Urmează Turul Galeriei:copiii au confecționat o “pădure primitoare,” cu adăposturi și hrănitoare 

pentru toate viețuitoarele pădurii. 

Bucuria noastră, pentru faptul că am putut ajuta,e mare, așa incat vom forma o horă și  ne vom  juca 

“Iepurașu-n iarbă!”(ALA2),  iar copiii vor fi apreciați și recompensați cu biscuiți cu forme de 

animale sălbatice. 
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LESSON  PLAN 

Prof. Diana Elena Chițu 

 Școala Gimnazială ”I.I. Mironescu” Tazlău, Neamț 

 

Name:  

Form: 3rd grade 

Textbook: Limba modernă – Engleză, Ed. Booklet 

Unit: 10 The Flying Book  

Lesson:  Lesson 3    

Time: 50 min 

COMPETENCES:  

• reading correctly a text, using intonation  

• using information from the given text to answer the questions; 

• distinguishing between singular and plural forms of the nouns; 

• using correctly the nouns at singular and plural forms (both regular and irregular); 

SKILLS: reading, listening, speaking, writing. 

MATERIALS: textbook, notebook, blackboard. 

CLASSROOM INTERACTIONS: Whole class (T-Ss), Individual work, group work. 

 

LESSON STAGES 

Activity 1: Organisational moment 

Aim: to engage the students in a short conversation; 

         to create a pleasant atmosphere;  

Procedure: The teacher asks the students about their mood; The students answer; 

        The teacher asks if there are any absentees; The students answer; 

Time: 2 min 

Technique: Question- answer 

Skills: Speaking 

Interaction: T>Ss, Ss>T 

Activity 2: Checking homework 

Aim: to check correctness of the homework;  

Procedure: The teacher asks the students to read their homework; 

         The students take turns and answer; 

         The teacher corrects the homework if necessary and gives further            

explanation where necessary; 

         The students correct their homework. 

Time: 5 min 

Technique: Reading aloud 

Skills: Speaking, Reading 

Interaction: T>S, S>T 

Activity 3: Warm-up  

Aim: to introduce the topic of the lesson and raise expectation; 
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         to internalize the new topic by activating the students’ knowledge of the context; 

Procedure: The teacher announces the topic of the lesson and writes the title on the blackboard The Flying 

book - Lesson 3; then the teacher asks the students to guess what she has in her bag. She shows some 

puppets, the students have to name them and to say the plural forms (duck, cat, pig, doll, girl, mouse, 

man, woman, child).   

Time: 5 min 

Techniques: Playing a game, revise the plural of the nouns; 

Skills: Speaking 

Interaction: T>Ss>T 

- Activity 4: How many ... can you see?  

Aim:  to make Ss use their knowledge about singular and plural forms of the nouns while ”reading” a picture; 

Procedure: The teacher asks the students to look at the picture from ex 6 p 19, to count and to say how many 

elements are; (2 mice, 2 children, 5 bats, a reindeer, 3 sheep, a horse, 3 geese, a duck, a man);  

The students answer; 

Some of the students come to the Bb and write the answers.  

Then the T asks the students to act some dialogues as in the example in Ex 7 p 19 

How many mice are there? There are two mice. The students do the task.  

Time: 5 min 

Techniques: explanation, conversation 

Skills: Writing, Speaking 

Interaction: T>Ss, Ss>T, Ss>Ss. Pair-work 

- Activity 5: Practice 

Aims : - to use There is / There isn’t, There are / There aren’t  and the singular / plural forms, both regular 

and irregular ones, to express the differences between two pictures (Ex 1 p 20).   

Procedure: The teacher asks the student to solve exercise 1 from page 20 and she explains the task; 

The students solve the exercise and write the sentences on the blackboard and in their notebooks. ; 

The teacher gives further explanation where necessary. 

Time: 7 min 

Techniques: explanation, playing a game  

Skills: Writing, Speaking, listening  

Interaction: T>Ss, Ss>T 

- Activity 6: Correct the mistakes 

Aim : to use the singular and plurl forms of the nouns to correct the mistakes in some given sentences. (Ex 2 

p 20)  

Procedure: The teacher asks the students to read the sentences carefully and to find the mistakes (mice, 

reindeer, children, dancing).  

The students spot the mistakes and correct them; 

 Time: 3 min 

Techniques: spot the mistakes and correct them  

Skills: reading  

Interaction: T>Ss>T 

- Activity 7: Look and match  

Aim : to choose correctly between the rules for plural forms of the nouns (Ex 3 p 20)  
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Procedure: The teacher asks the students to match the nouns with the corresponding rules for the plural 

forms.   

The students do the task.  

Time: 5 min 

Techniques: explanation, matching 

Skills: reading, writing   

Interaction: T>Ss>T 

- Activity 8 Reading  

Aim: to read correctly using intonation (Ex 1 p 18)  

Procedure: The teacher reads the text / plays the audio material from the online Ss book. She asks the 

students to read aloud, too. She corrects the mispronunciation if necessary. She explains the unknown 

words.  

The students listen to the audio material, then they read the text and write the 

new words in their notebooks.   

Time: 5 min 

Techniques: explanation, acting 

Skills: reading, listening   

Interaction: T>Ss>T, S-S 

- Activity 9 Reading comprehension  

Aim: to use the information from the given text to solve some tasks. (Ex 2 p 18, exercise nr 3 pag 19))  

Procedure: The teacher asks the students to answer 2 questions with YES or NO  

according to the text. (Ex 2 p 18).  

The students do the task. 

The teacher asks the student to listen and repeat some words from the text (Ex 3 p 19).  

The students listen and repeat the words. 

The teacher asks the students to fill in the missing words in 3 given sentences. (Ex 4 p 19) 

The students fill in the words, according to the information from the text.  

Time: 5 min 

Techniques: explanation, fill in, repeat 

Skills: reading, listening   

Interaction: T>Ss>T 

Activity 10: Feedback, Homework;  

Aim:   to provide feedback; to provide further practice; 

Procedure: The teacher gives feedback on the students’ activity; 

  The students listen; 

  The teacher assigns the homework and explains the task; (Ex 5 p 19) 

The students take notes; 

Time: 3 min 

Interaction: T>Ss  
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LESSON  PLAN 

 

Name:  

Form: 6th grade 

Textbook: Limba modernă 1  – Engleză, Ed. Art Klett 

Unit: 5 Where did you stay?  

Lesson:  Past Simple Tense - exercises     

Time: 50 min 

COMPETENCES:   

• identify beween regular and irregular verbs and use them correctly; 

• understand written texts and fill in the missing regular and irregular verbs correctly;  

• respect a correct word order; 

• use Past Simple tense correctly (affirmative, interrogative and negative forms) 

• ask questions using Wh- words and Past Simple Tense   

SKILLS: reading, writing, lisening, speaking  

MATERIALS: computers (Hot Potatoes program), handouts, students` book, blackboard  

CLASSROOM INTERACTIONS: Whole class (T-Ss), Individual work, group work  

 

LESSON STAGES 

Activity 1: Organisational moment 

Aim: to engage the students in a short conversation; 

         to create a pleasant atmosphere;  

Procedure: The teacher asks the students about their mood; 

The students answer; 

The teacher asks if there are any absentees; 

Time: 2 min 

Technique: Question- answer 

Skills: Speaking 

Interaction: T>Ss > T 

Activity 2: Warm up 

Aim: to introduce the topic of the lesson and raise expectation; 

         to internalize the new topic by activating the students’ knowledge of the context;  

Procedure: The teacher shows the students some pictures with daily activities and she asks them to say what 

they did the day before using the activities in the pictures (I ran / I played football / I washed my face).  

The students answer.  

The teacher announces the topic of the lesson: Past Simple Tense – Revision and she announces that 

the students will play some grammar games on the computers.    

 The students turn  the computers and they wait for the teacher’s explanations.   

Time: 3 min 

Technique: Question- answer 

Skills: Speaking 

Interaction: T>Ss > T 

Activity 3: Crosswords 
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Aim: to stir the students’ attention 

Procedure: The teacher tells the students to access the exercise 1 Crosswords from the computer (they will 

find the file English on the screen and all the exercises are posted there). The students have to fill in 

the second form of some regular or irregular verbs.  

 The students solve the exercise. 

 The teacher offers help if necessary. 

After finishing the exercise, the computer will indicate the score.  

Time: 5 min 

Technique: game  

Skills: use correctly the forms of the verbs 

Interaction: individual work / pair work, T – Ss – T   

Activity 4: Choose the verb 

Aim: to use correctly the regular and irregular verbs 

Procedure: The teacher asks the students to open the exercise 2Choose and to solve it. They have to choose 

the correct forms of some verbs.  

 The students solve the exercise. 

 The teacher offers help if necessary. 

After finishing the exercise, the computer will indicate the score.  

Time: 5 min 

Technique: game  

Skills: identify the correct forms of the verbs 

Interaction: individual work / pair work, T – Ss – T   

Activity 5: Word order 

Aim: to respect the word order in a sentence at Past Simple Tense 

Procedure: The teacher asks the students to open the exercise Mixedword1 and to solve it. They have to 

drag and drop the words, respecting the word order, to form sentences.  

 The students solve the exercise. 

 The teacher offers help if necessary. 

After finishing the exercise, the computer will indicate the score.  

Time: 5 min 

Technique: game  

Skills: use correctly the word order 

Interaction: individual work / pair work, T – Ss – T   

Activity 6: Molly’s letter 

Aim: to use correctly the regular and irregular verbs 

Procedure: The teacher asks the students to open the exercise Molly’s Letter and to solve it. They have to 

fill in the correct forms of the verbs in a letter from Molly to her friend, Sasha.  

 The students fill in the blanks with the correct words. 

 The teacher helps them if necessary. 

After finishing the exercise, the computer will indicate the score.  

The teacher asks some questions and the students have to use information from the letter to answer. 

(Where did Molly spend her holiday? / Who is Maria? / Did Molly like paella? / Where did Sasha 

spend her holiday? How was the weather like when they went to see the volcano? etc) 

The students answer the questions. 
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Time: 15 min 

Technique: game, speaking 

Skills: use the correct forms of the verbs 

 speaking  

Interaction: individual work / pair work, T – Ss – T   

Activity 7: Wh- questions about Molly’s holiday 

Aim: to form correctly Wh- questions  

Procedure: The teacher explains to the students how to form Wh- questions, then she asks them to write 

questions and answers about Molly’s holiday using the prompts and where, when, what, who. (Exercise 

9 p 67) 

 The students solve the task. 

 The teacher helps them if necessary. 

Time:  10 min 

Technique: question - answer 

Skills: speaking  

Interaction: T – Ss – T   

Activity 8: Feedback and conclusions, homework   

Aim:   to provide feedback; to provide further practice; 

Procedure: The teacher gives feedback on the students’ activity; 

  The students listen to the teacher and they turn the computers off; 

  The teacher assigns the homework and explains the task; (Ex 1 p 68) 

The students take notes; 

Time: 5 min 

Interaction: T>Ss  
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NAME _______________     Thursday, the 31st of March  

 

Where did you stay? 

Past Simple Tense  - exercises 

 

1. Crosswords 

Solve the crosswords using the second form of the verbs: 

Across  

2 – a canta  

5 – a manca 

7 – a deveni  

10 – a uita  

11 – a aduce  

12 – a sti  

14 – a cumpara 

15 – a sparge  

16 – a intalni  

17 – a veni 

18 – a citi  

Down  

1 – a plati 

3 – a da  

4 – a construi 

6 – a pleca  

8 – a prinde  

9 – a bea  

13 – a merge  

14 – a incepe  

15 – a sufla  
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2.  Choose the verb 

1. She _________ her mother at the library. 

a) meet   b) meeted    c) met  

2. I __________ some apples yesterday. 

a) buyed   b) bought    c) buied  

3. She __________ to remain in Piatra Neamt.  

a) choose   b) chose    c) chosed 

4. The cat  __________ out of the window.  

a) run    b) runned    c) ran 

5. I __________ a terible experience yesterday. 

a) had   b) has    c) have 

6. She  __________ accross the river.  

a) swam   b) swimmed    c) swamed 

7. I __________ around, but I _____________ anyone. 

a) turn, didn’t saw  b) turned, didn’t see  c) turned, didn’t saw  

8. She __________ in a low voice. 

a) spoke   b) speaked     c) spoked   

  

 3. Word order  

1) Flora / school / changed / term / last 

2) long / We / were / trousers  

3) football / Did / play / Harry / week? / last 

4) you / any / last / castles / year? / Scottish / Did / visit 

5) at / the beach / Molly / didn’t / try / windsurfing  

6) photos / take / Ricky / with him. / didn’t / any / the / camera / he / didn’t / because / have  

  

 4. Molly’s letter 

Hi, Sasha! 

I ___________ (arrive) in Tenerife last Saturday. I am staying with Maria. ______ you 

______________ (meet) Maria last summer at my house? She's really nice. We _____________ 

(not/go) out on my first night. Maria's mum ___________ (cook) me a special dinner. She 

____________ (prepare) paella - it's a fish dish I __________ (not/know) I _______________ 

(not/like) it very much. On Sunday we ___________ (go) to the beach. I ____________ (not/go) 

sailing but I __________ (try) windsurfing for the first time! I ____________ (be) so tired after that! 

Yesterday we __________  (go) to see the volcano. The weather _______ (be) bad in the mountains, 

so we ___________ (not/see) very much and I ___________ (not/take) any photos, but I _______ 

(buy) a postcard of the volcano later. 

How _______ (be) your holiday in Cornwall? ___________ (see) your cousin there? 

See you soon, 

Love, 

Molly 

 

5. Wh- questions  
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Write questions and answers about Molly’s holiday using the prompts and where, when, what, who. 

1. she / stay / with? (Maria) 

2. Maria’s mum / cook (paella) 

3. they / go / on Sunday? (the beach) 

4. Molly / try / at the beach? (windsurfing) 

5. she / buy? (postcard) 
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 ,,ABORDĂRI INTER/TRANSDISCIPLINARE ÎN PREDAREA ȘTIINȚELOR - 

CONCEPTUL STEM’’ 

GHID METODOLOGIC DE APLICARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ  ȘCOLARĂ 

PENTRU CERCUL DE ROBOTICĂ AN ȘCOLAR: 2021-2022 

 

Profesor de fizică – Constantinescu Nicoleta  

Colegiul  Economic ,, Virgil Madgearu” Ploiești 

 

CURRICULUM  LA DECIZIA ȘCOLII 

Tipul – Opțional ca Disciplină Nouă 

 

ARGUMENT 

 

Motto:  ,,Arta supremă a profesorului  este de a trezi bucuria exprimării creatoare și bucuria  

              cunoașterii!” ( Albert Einstein ) 

         În mod tradițional, scoala este locul de producere și transmitere a cunoașterii, de formare a 

competențelor, de înțelegere a sensului vieții  și a lumii care ne înconjoară. Școala trebuie să educe 

caractere, să-i educe tânărului plăcerea de a învăța, dorința de a reuși și a face față schimbărilor pe 

piața muncii astfel încât acesta să se integreze mai ușor în mediile tot mai tehnologizate ale societăţii 

moderne. Ca disciplină aplicativă, Robotica are drept obiect de studiu metodele de proiectare, 

construire şi conducere a roboţilor. În calitate de disciplină şcolară, Robotica are drept scop formarea 

de competenţe de utilizare pluridisciplinară a cunoştinţelor din fizică, matematică,  informatică și 

electronică. Atingerea acestui scop se realizează prin conceperea, asamblarea modelelor de roboţi şi 

elaborarea de algoritmi şi programe de conducere cu ele în medii simulate de lucru. Pe lângă acest 

fapt, domeniul este foarte nou și inovativ, potrivit pentru a dezvolta abilitățile necesare generației de 

inovatori și antreprenori ai secolului XXI, dezvoltarea creativităţii tehnice, a gândirii logice şi a 

gândirii algoritmice. Elevii pot fi creatori de soluţii pentru diferite domenii şi pot participa la 

competiţii. 

Programa, avizată de ISJ-PH,  a fost  concepută astfel încât să raspundă exigențelor impuse de 

noua concepție-STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică),  obiectivele specifice fiind 

corelate cu  activitatile propuse. Prin acest proiect se urmareste crearea conditiilor favorabile fiecarui 

elev de a-și forma și dezvolta competențele într-un ritm individual, o abordare mai adecvată în scoală 

a relației dintre inteligentă și creativitate, dintre dotarea intelectuală și potențialul creativ sau 

aptitudinal al fiecărui elev. În strategia didactică se propune folosirea metodelor activ – participative 

cum sunt: explicatia și convesația  în etapa de comunicare,    activităţi de dezvoltare a dexterităţilor şi 

abilitaților motorii fine, a atenției, preciziei şi imaginaţiei spaţiale,  activităţi de dezvoltare a 

creativităţii tehnice şi a gândirii algoritmice în etapa de concepere, construcție, programare și utilizare 

a roboţilor, precum și participarea la competiții. 

Curriculumul este conceput astfel încât să vină în sprijinul elevilor interesați  de domeniul  

științelor,  tehnologiei, informaticii și antreprenoriatului. Vor fi create grupe mixte  ce vor includeelevi    

atât de la profilul real, specializarea matematică – informatică, cât și elevi de la profilul tehnologic, 

specializarea servicii / economic care să permită dezvoltarea creativităţii, capacităţii de inovare și lucru 

în echipă, utilizând resursele materiale achiziționate prin proiecte anterioare:kituri de robotică Lego 
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Mindstorms Educational EV3, seturi Arduino, softuri speciale, imprimantă 3D, laptop, videoproiector, 

masă pentru simulări, etc.  Experiența acumulată în proiectul dezvoltat în domeniul STEM, în ultimii 

trei ani la nivelul Colegiului Economic ,, Virgil Madgearu”,  mă va ajuta în rezolvarea  optimă a  

eventualelor probleme apărute precum și în armonizarea activităților propuse. 

COMPETENȚE  GENERALE 

 

           Competenţele generale ce urmează a fi formate şi dezvoltate în cadrul cercului de robotică 

sunt: 

 Integrarea cunoştinţelor din matematică, fizică şi informatică în scopul conceperii şi  

construirii roboților. 

 Realizarea de conexiuni inter/transdisciplinare și organizarea informațiilor de natură științifică. 

 Încurajarea gândirii creative, logice și algoritmice. 

 Construirea modelelor de roboţi şi a mediilor simulate de lucru.  

 Algoritmizarea și programarea proceselor de conducere cu roboţii.  

 Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în construirea modelelor de roboţi, în  

conducerea şi programarea acestora.  

 

VALORI ȘI ATITUDINI  

 

Se are în vedere formarea la elevi a următoarelor valori și atitudini: 

 Exprimarea unui mod de gândire creativă în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru.  

 Formarea motivației pentru studiul fizicii, matematicii,  informaticii ca domenii relevante pentru viața 

scocială și profesională. 

 Dezvoltarea capacităților antreprenoriale și a capacităților de a  transfera cunoștințe acumulate dintr-o 

zonă de studiu în alta. 

 Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării roboţilor.  

 Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere.  

 Manifestarea disponibilităţii de evaluare relevantă şi obiectivă a propriilor activităţi şi a  rezultatelor 

învăţării. 

 

COMPETENȚE  SPECIFICE 

 

În cadrul cercului se urmăreşte formarea următoarelor competenţe specifice la Robotică:  

 Comunicarea eficientă, lucrul în echipă. 

 Construirea de modele simple de roboţi.  

 Proiectarea mediilor simulate de lucru ale modelelor de roboţi. 

 Crearea mediilor simulate de lucru ale modelelor de roboţi.  

 Conducerea manuală, automată şi manumatică a modelelor de roboţi.  

 Elaborarea programelor de conducere cu modelele de roboţi.  

 Simularea  dezvoltării antreprenoriale  în domeniul Roboticii. 

 Identificarea domeniilor de utilizare a roboților. 

 Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în construirea modelelor de roboţi, în 

conducerea şi programarea acestora. 
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UNITĂȚI DE CONȚINUT  

 

Nr. crt. 

 

Nr. de 

ore 

 Termen  Conținuturi 

I.   

INTRODUCE

RE  ÎN 

ROBOTICĂ 

 

       

          

8 

 

S1 

 

S2 

       

      S3 

      S4 

I.   INTRODUCERE  ÎN ROBOTICĂ 

➢ Interviu selecție participare Cerc Robotică 

➢ Norme PSI  

➢ Conceptul STEM 

➢ Istoria Roboticii. Ce este un robot? 

➢ Tipuri de roboți. Legile roboticii 

➢ Prezentare  kituri de robotică Lego Mindstorms Educational 

EV3, seturi Arduino,etc 

II.   

STRUCTURA 

ROBOȚILOR - 

PROIECTARE 

 

    

 

10 

       

 

S5 

S6 

S7 

S8  

S9 

II.  STRUCTURA ROBOȚILOR - PROIECTARE 

      (Aplicații ale fizicii   mecanice) 

➢ Schema funcțională a robotului  

➢ Structura fizică a robotului  

➢ Structuri de rezistență 

➢ Structuri de locomoție  

➢ Elemente de execuție  

III.  

SURSE. 

SENZORI. 

MOTOARE 

 

 

 

8 

 

 

 

     

     S10 

S11 

S12 

     S13 

III.  SURSE. SENZORI. UNITĂȚI DE COMANDĂ   

       /Aplicații ale fizicii: optică și electricitate 

➢ Surse de alimentare 

➢ Reguli de protecție și siguranță în muncă 

➢ Senzori  

➢ Unități de comandă 

IV. 

ASAMBLARE 

ROBOȚI 

 

 

                                              

20 

  

  S14, S15 

 S16, S17, 

 S18, S19 

   S20, S21 

S22, S23   

IV. ASAMBLARE ROBOȚI 

➢ Medii de lucru ale roboților  

➢ Medii simulate de lucru  

➢ Sisteme de comenzi ale roboților                             

➢ Controlul Roboților 

➢ Conducerea roboților  

V.  

PROGRAMA 

RE   ROBOȚI  

 

  

12 

 

S24 

S25 

 S26 

     S27 

S28 

S29 

V.  PROGRAMARE   ROBOȚI  

➢ Software-ul – magia care pune robotul în mișcare 

➢ Programe de conducere a roboților 

➢ Programarea vizuală cu software-ul LEGO  

➢ Programare grafică 

➢ Programare algoritmi 

➢ Simulări interactive 

VI.  

ANTREPRE 

NOR    ÎN  

TEHNOLOGIE 

 

 

 

10 

      

     S30 

S31 

S32 

S33 

VI. ANTREPRENOR ÎN TEHNOLOGIE 

➢ Inovator și antreprenor  

➢ Roboții și umanitatea  

➢ Ateliere de creație,  cercetare și publicitate 

➢ Prezentare Proiecte RoboCEVM -portofoliu  
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SUGESTII  METODOLOGICE 

 

      Prezentul curriculum a fost conceput astfel încât să răspundă exigențelor impuse de noua concepție 

cu privire la finalitățile educației, componentele specifice fiind corelate cu unitățile de conținut. 

Pornind de la caracterul pluridisciplinar şi aplicativ al disciplinei Robotică, se recomandă utilizarea cât 

mai largă în procesul de predare-învăţare a metodelor activ - participative. Prin urmare, activitățile 

cercului de robotică se vor  baza mai mult pe efectuarea de lucrări cu un profund caracter practic.  

      Formarea şi dezvoltarea competenţelor preconizate se va face prin activităţi de concepere, 

asamblare, elaborare de algoritmi şi de programare a modelelor de roboţi. Cea mai indicată formă de 

elementizare a unor astfel de activităţi este lucrul în echipă, cu individualizarea explicită a sarcinilor 

puse în faţa fiecărui membru al echipei. 

     Timpului alocat expunerii  materiei teoretice trebuie să fie cît mai mic, preferabil, doar în contexte 

de soluţionare a unor probleme practice concrete, ce apar în activităţile de construire şi de programare 

a modelelor de roboţi.  În astfel de contexte se va facilita integrarea de către elevi a cunoştinţelor 

fundamentale pe care ei le-au achiziţionat în procesul de studiere a matematicii, fizicii şi informaticii.   

       Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări nu numai dezvoltarea abilităţilor 

individuale, dar şi a celor de a lucra în echipă. 

       Activităţile propuse  vor avea drept scop încurajarea elevilor să gîndească creativ, să analizeze 

situaţii şi să folosească gîndirea critică pentru rezolvarea problemelor din lumea reală.  

     Munca în echipă şi cooperarea vor sta la baza oricărui proiect de robotică propus. 

     Elevii vor fi învăţaţi că este acceptabil să comită erori, mai ales dacă acest lucru conduce la găsirea 

unor soluţii mai bune.  

      Robotica va fi prezentată ca fiind o cale captivantă şi distractivă în însuşirea intuitivă şi temeinică 

a mai multor cunoştinţe  din matematică, fizică, informatică,  ştiinţe ale naturii.   

            Activităţile  Cercului de Robotică includ:   

            a.  Identificarea şi analiza problemelor. 

Elevii vor fi încurajați să abordeze problemele în ansamblu, să stabilească prioritatea lor. Pentru 

proiecte vor fi selectate misiuni de roboţi cît mai sugestive, mai aproape de realitate, creându-se 

elevilor contexte cunoscute de ei. Elevii vor fi învăţaţi că, înainte de a demara procesul de concepere 

şi de modelare a unui robot, este foarte important să fie definită exact misiunea acestuia, să fie analizate 

condiţiile din eventualul mediu de lucru al robotului, să fie identificate problemele ce pot apărea atît 

în procesul de concepere a modelului de robot, cât şi în construirea robotului. 

 

 

Conform 

calenda 

rului  

➢ Premiere Proiecte RoboCEVM 

➢ Participări la Competiții și Festivaluri de profil 

VII.  

ANEXE 

•     

permane

nt 

➢ Bibliografie  

➢ Dicționar explicativ de termeni 

➢ Mijloace și tehnici de realizare; Materiale  auxiliare 

➢ Materiale informative și de publicitate 

➢ Portofoliu activități derulate  
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b. Modelarea.  

Aceste activităţi sunt foarte importante atât pentru dezvoltarea dexterităţilor şi abilitaților motorii fine, 

a atenției, preciziei şi imaginaţiei spaţiale, cît şi pentru dezvoltarea abilităților de construire, 

algoritmizare, programare și utilizare eficientă a sistemelor cibernetice. Se  folosesc, în calitate de 

resurse educaţionale  seturile  de tipul LEGO Mindstorms EV3,  plăci Arduino, softuri educaționale, 

imprimanta 3D, laptopuri, videoproiector, manuale școlare, cărți de specialitate, etc. 

c. Proiectarea.  

Elevii vor fi orientaţi să conştientizeze importanţa unei proiectări bazate pe concepte şi idei de 

implementare bine gândite. În procesul proiectării propriu-zise, accentul se va pune pe dezvoltarea 

unei gândiri flexibile şi critice, pe consolidarea capacităţilor de autoevaluare a soluţiilor propuse de 

elevi şi, în caz de necesitate, de revizuire şi de îmbunătăţire a propriilor soluţii, formulate anterior.  

           d.  Algoritmizarea.  

Realizarea misiunilor modelelor de roboţi, propuse elevilor, vor implica, în mod obligatoriu, 

elaborarea de algoritmi, de la cei mai simpli - liniari, cu ramificări, repetitivi, pînă la cei mai complecși 

- algoritmii paraleli.   Se propune elevilor medii simulate de lucru, complexitatea lor crescând de la o 

misiune la altă.  

e. Programarea.  

Programarea va fi învăţată prin prisma implementării algoritmilor de conducere cu roboţii.  

Se vor utiliza medii vizuale (grafice), adaptate la specificul modelelor de roboţi, de exemplu, a celora 

de tipul LEGO Mindstorms EV3.  

 f.  Jocurile și  competiţiile cu modele de roboţi.  

    Aceste activităţi vor fi folosite în special pentru creşterea atractivităţii științelor reale.   

    Se  va pune în prim plan formarea capacităţilor de identificare de către elevi a legăturile cauzale 

între misiunile realizate de către roboţi, construcţia acestora, algoritmii şi programele de comandă cu 

roboţii. Elevii vor fi orientaţi să facă analize ale experienţelor individuale şi colective de participare la 

jocurile didactice şi/sau competiţiile cu modele de roboţi, să propună şi să implementeze măsuri de 

îmbunătăţire a construcţiilor, algoritmilor şi programelor elaborate de ei.  

    Activităţile  Cercului de Robotică se vor baza, în mare parte, pe lucrul în echipe, iar sarcinile  

puse în faţa echipelor vor include nu doar asamblarea modelelor de roboţi, dar şi elaborarea de  

            algoritmi şi programe de conducere cu ele în medii simulate de lucru.   

 

SUGESTII  DE EVALUARE 

 

       Activităţile de evaluare sporesc nivelul de motivaţie a elevilor şi asigură obţinerea unui feedback 

continuu, care permite corectarea operativă a procesului de învăţare, stimularea autoevaluării şi 

evaluărilor reciproce, punerea în evidenţă a succeselor şi insucceselor.  

         În cazul  Cercului  de Robotică  un element inovator al evaluării este posibilitatea de utilizare a 

seturilor pentru asamblarea şi programarea modelelor de roboţi și a resurselor educaţionale digitale.  

Pentru a permite o individualizare a evaluării şi o motivare suplimentară a elevilor, sarcinile de 

evaluare formativă vor fi ierarhizate pe grade de dificultate.  

           Metodele folosite pentru evaluarea continuă presupun chestionarea orală sau scrisă, studiile de 

caz, lucrări practice, proiecte. 

           În procesul evaluărilor continue se va da atît o apreciere obiectivă a cunoştinţelor şi 

competenţelor elevilor, cît şi a progreselor individuale, înregistrate de aceştia.  
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          Evaluarea curentă/formativă se va realiza prin diverse modalităţi: observarea comportamentului 

elevului, analiza rezultatelor activităţii elevului, discuţia/conversaţia, prezentarea proiectelor 

individuale de activitate. Prin evaluarea curentă/formativă,   se informează elevul despre nivelul de 

performanţă; îl motivează să se implice în formarea şi dezvoltarea competenţelor.  

         Evaluarea sumativă se realizează la finele fiecărei teme sau proiect, ținând cont de  indicatorii şi 

descriptorii de performanţă ai  produsului realizat de către elev.     

 

MODALITĂȚI, MIJLOACE ȘI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE 

• Promovarea activităților desfășurate  pe site-ul colegiului http://cevmpl.ro/ , pe blogul personal:  

nicoconstantinescu.edublogs.org , pe pagina oficială de facebook a CEVM, în presa locală, etc 

• Procese verbale activități desfășurate 

• Portofoliu cu lucrări realizate, diplome participări concursuri școlare și extrașcolare. 

• Materiale informative si de publicitate 

• Diseminări / Rapoarte de activitate 

• Publicații- revista colegiul: Liceenii,  Clipuri- Media, etc 

 

 Activitatea din pandemie 2021-2022 - Ateliere de lucru - Instantanee 

 

 

 

 

Cercul 

de 

Robotică, RoboCEVM, promovează  educația  STEM (știință, tehnologie,inginerie,  matematică). 

Antrenarea creativității este unul dintre cele mai importante obiective ale acestui cerc. Elevii își 

stabilesc pașii de lucru la un proiect folosind cunoștințe și abilități pe care le au deja, identifică 

modalitățile creative de care au nevoie pentru a construi ceea ce  își doresc.  

 

 

 

http://cevmpl.ro/
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Participare la Festivalul LEGO ,,Roboții din Filme’’ 2021 

 

 

Pregătire - Concursul Național Nextlab.tech2022 
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BIBLIOGRAFIE pentru CDS  

 

• Curriculumul pentru disciplina opţională Robotică, Chișinău,2015. 

• Curriculum pentru disciplina opțională Roboți, Chișinău, 2015 Centrul Tehnologii Informaţionale  

Comunicaţionale în Educaţie –, 

• Programă școlară pentru clasa a IX-a, Fizică, (Programa a fost aprobata prin Ordin al ministrului 

educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3458 

/09.03.2004). 

• Programe școlare pentru clasa a X-a, 

Fizică, (Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 4598 / 

31.08.2004). 

• Programe școlare pentru ciclul superior 

al liceului,  Fizică, clasa a XI-a (Aprobat prin ordin 

al ministrului Nr. 3252 / 13.02.2006). 

 

 

• http://ctice.md/ctice2013/?page_id=292 

• https://www.didactic.ro/materiale-didactice/ 

• https://www.publika.md/lectii-de-robotica 

• https://www.academiaderobotica.ro/programe-academia-

de-robotica 

• https://www.robotix.es/es/robotica-curricular 

• https://www.arduino.cc/en/main/ardui  

• https://store.arduino.cc/genuino-starter-kit  
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https://www.didactic.ro/materiale-didactice/
https://www.publika.md/lectii-de-robotica
https://www.academiaderobotica.ro/programe-academia-de-robotica
https://www.academiaderobotica.ro/programe-academia-de-robotica
https://www.robotix.es/es/robotica-curricular
https://www.arduino.cc/en/main/ardui
https://store.arduino.cc/genuino-starter-kit
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Proiect de lecţie - Imaginea de sine și percepția socială a imaginii de sine 

POPESCU IOANA-MIRELA 

CJRAE Alba - Liceul Teoretic Teiuș 

 

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate 

DISCIPLINA: Psihologie  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Conduita psihosocială 

SUBIECTUL: Imaginea de sine și percepția socială a imaginii de sine 

TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare 

SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea elevilor cu propriile aspecte componente ale imaginii de sine. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei elevul va fi capabil: 

a. cognitive: O1- Să definească, cu cuvinte proprii, imaginea de sine; 

                  O2- Să explice semnificația celor trei aspecte ale Eului;  

                  O3- Să identifice componentele Eului;  

O4- Să argumenteze importanţa unei imagini de sine favorabile și realiste în viaţa individului;  

b. afectiv atitudinale: O5- Să-şi autoevalueze nivelul stimei de sine; 

                                 O6- Să analizeze modalități de formare a imaginii de sine.  

METODE DIDACTICE: conversaţia euristică, exerciţiul, brainstorming, explicaţia didactică, expunerea şi problematizarea.                       

MIJLOACE DIDACTICE: planul lecției, fișe. 

RESURSE  

-materiale: foi de hârtie, creioane, radiere, caiete, tablă. 

-temporale: 50 minute 

 

Evenimentele 

instruirii 

Eșalonarea conținutului Obiective Strategii 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Timp 

Momentul 

organizatoric 

-se face prezenţa, se pregătesc materialele    
2 min 

Captarea 

atenției 

-exerciţiu de spargere a gheţii: Eu sunt...   conversaţia 

euristică, 

exerciţiul 

 

5 min 
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-elevilor li se solicită să continue propoziția „Eu sunt...”, 

după care sunt întrebați de către cadrul didactic „ce 

înseamnă eu?” 

Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

-se prezintă subiectul lecţiei: Imaginea de sine și 

percepția ei socială 

-cadrul didactic prezintă ce se va urmări pe parcursul 

lecţiei 

Planul temei de astăzi este: 

-definirea termenului de „imagine de sine” și a celui de 

„eu”; 

-aspecte ale Eului; 

-structura Eului 

-formarea Eului 

 conversaţia 

euristică 

Tablă, cretă 

3 min 

Prezentarea 

materialului 

stimul şi 

dirijarea 

învăţării 

-brainstorming: cadrul didactic scrie în mijlocul tablei 

„Imaginea de sine” și solicită elevilor să spună ce este 

imaginea de sine. 

 

-cadrul didactic le prezintă elevilor semnificația 

termenului de „imagine de sine” și perspectivele de 

abordare a acesteia (perspectiva conținutului și a 

procesului). 

 

-cadrul didactic întreabă elevii care este semnificația 

noțiunii de „Eu”, iar după ce oferă completări, prezintă 

cele 3 aspecte ale Eului (eul material, eul social și eul 

spiritual) 

 

-ca exemplu pentru formarea eului social, cadrul didactic 

împarte elevii în echipe de câte 5/6 și le solicită acestora 

să-și deseneze conturul palmei, să-și scrie numele în 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică, 

exerciţiul, 

brainstorming, 

explicaţia 

didactică, 

expunerea şi 

problematizarea 

Fişe, 

chestionare 

 

 

25 min 
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mijloc și să ofere foaia tuturor membrilor echipei. Sarcina 

membrilor fiecărei echipe este de a scrie pe unul din 

degetele desenate ale fiecărui coleg de echipă o 

caracteristică a acestuia.  

 

-cadrul didactic prezintă structura Eului (componenta 

cognitivă, componenta evaluativ-motivațională și 

componenta comportamentală), apoi împarte elevii în 3 

grupuri, fiecare grup primind o foaie cu informații despre 

una dintre cele 3 componente ale Eului. Sarcina elevilor 

este de a citi informațiile și de a prezenta colegilor, pe 

scurt, respectiva componentă. 

 

-după prezentarea componentelor de către elevi și 

completarea răspunsurilor de către cadrul didactic, acesta 

împarte elevilor o foaie cu Scala Rosenberg de evaluare 

a stimei de sine și le solicită elevilor să o completeze, 

oferind, apoi, modalitatea de analiză și etalonul 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

Obținerea 

performanței 

-elevilor li se solicită ca, în cadrul echipelor în care se află 

să identifice modalități de formare a Eului (socializare, 

compararea socială, percepția de sine) și câteva 

argumente care să susțină importanța unei imagini de sine 

favorabile și realiste asupra propriei persoane. 

O4 

 

 

O6 

conversaţia 

euristică,  

explicaţia 

didactică şi 

problematizarea 

Foi de 

hârtie 
15 min 

Asigurarea 

feed-back-ului 

-se realizează pe tot parcursul lecţiei     
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IMAGINEA DE SINE ȘI PERCEPȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA 

 

 Imaginea de sine –  

 

  

 William James identifică 3 aspecte ale Eului: 

 

  

Eul material 
Se referă la capacitatea noastră de auto-reflecție, include idei despre 

sensul vieții, divinitate etc. 

  

Eul social 
Se referă la corpul nostru, îmbrăcămintea, casa și tot ce se află în 

posesia noastră 

  

Eul spiritual 
Se referă la totalitatea impresiilor pe care o persoană le face asupra 

celorlalți, rolurile pe care le jucăm în fața celorlalți 

 

 

STRUCTURA EULUI 

 

1. Componenta cognitivă – CONCEPTUL DE SINE 

 

2. Componenta evaluativ-motivațională – STIMA DE SINE 

 

3. Componenta comportamentală – AUTO-PREZENTAREA 

 

 

FORMAREA IMAGINII DE SINE (EULUI) 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 
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ESL Lesson Plans with Fun Games and  Digital Activities 

Pricop Mariana, Școala Gimnazială Nr. 5 Galați 

 

Lesson Plan 

 

 

 

Teacher: Pricop Mariana 

Form: 6th  

Lesson:  I am going to the museum 

Timing: 50 minutes 

Competencies: 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 

Lesson aims:  

By the end of the lesson the students will be able: 

-to use the appropriate vocabulary when talking about places in town 

-to identify places and buildings in a town 

-to use correctly prepositions of place  

- to ask for and give directions 

Teaching aids: Board, video projector, laptop, digital instruments (Wordwall, Liveworksheets) 

Skills: speaking, reading, writing, listening 

Anticipated problems: Ss may have some problems understanding and using specific vocabulary and 

they may be tempted to use their native language when trying to explain things; 

 

ACTIVITY 1 - WARM-UP Interaction: T-Ss, Ss-T                 Timing: 5 min 

AIMS:  - to get students involved into the topic and create a relaxing atmosphere 

       - to practise speaking skills              

➢ T greets and checks the attendance. 

➢ T asks Ss to play a game on Wordwall (https://wordwall.net/resource/9386814/ice-breaker-

questions) to motivate and engage them in class activities. T spins a random wheel and Ss take turns 

to answer icebreaker questions.  

➢ T writes the title of the new lesson and announces the lesson aims.  

    

    ACTIVITY 2    Interaction: T-Ss, Ss –S Individual Work                     Timing: 15 min 

     AIMS:  -to name different places and buildings in town 

                         -to practise listening for specific information 

   

➢ Ss are asked to watch a presentation on the video projector about places and buildings in town.  

➢ Ss are asked to listen to song and identify the buildings that are mentioned there. 

➢ Ss solve some exercises on a worksheet. Ss take turns to answer. T gives feedback. 

 

ACTIVITY 3           Interaction: T-Ss, T-Ss, Ss –S Individual Work            Timing: 10 min 

AIMS:  -to locate different places and buildings on a map  

             -to focus on the vocabulary related to places in town and prepositions of place 

➢ T asks S to look at a town map in their textbook and match the buildings to the numbered pictures.   

https://wordwall.net/resource/9386814/ice-breaker-questions
https://wordwall.net/resource/9386814/ice-breaker-questions
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➢ Ss are asked to listen to a recording and fill in the gaps. Ss have to use the prepositions of place to 

locate different places and buildings on a town map. 

 

ACTIVITY 4     Interaction: T-Ss, Ss –S, Individual Work, Pair work          Timing: 20 min 

AIMS:    - to practise phrases for asking and giving directions 

                - to develop writing and speaking skills            

➢ Ss are asked to watch a presentation on the video projector about phrases used to give directions. 

Then, Ss look at a map and listen to directions to four different places. While they are listening, they 

have to identify on the map the name of each place.  

➢ T asks Ss to solve an interactive worksheet (https://www.liveworksheets.com/sq1211873mk) using 

their phones. Then, they work in pairs to check it.   

 

Assessment: T appreciates the students that were active during the entire lesson and gives advice to 

the less active ones. 

Home assignment: T asks Ss to solve ex.1 on page 81 from their textbook.  

 

 

 

Lesson Plan 

 

 

Teacher: Pricop Mariana 

Form: 7th  

Lesson: Dream holidays 

Timing: 50 minutes 

Competencies: 1.1, 1.2, 2.3, 3.3, 4.2 

Lesson aims:  

By the end of the lesson the students will be able: 

- to use the appropriate vocabulary when talking about holidays 

- to identify different types of holidays 

- to distinguish key word connected to holidays 

- to use correctly phrasal verbs related to travel 

Teaching aids: Board, video projector, laptop, digital instruments  

Skills: speaking, reading, writing, listening 

Anticipated problems: Ss may have some problems understanding and using specific vocabulary and 

they may be tempted to use their native language when trying to explain things; 

 

ACTIVITY 1 - WARM-UP Interaction: T-Ss, Ss-T                 Timing: 5 min 

AIMS:  - to get students involved into the topic and create a relaxing atmosphere 

                    - to practice listening for specific information 

        - to develop writing and speaking skills 

➢ T greets and checks the attendance. 

➢ T asks Ss to look at some pictures and predict the content of the lesson. 

➢ T writes the title of the new lesson and announces the lesson aims.  

https://www.liveworksheets.com/sq1211873mk
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ACTIVITY 2           Interaction: T-Ss, Ss –S Individual Work                        Timing: 15 min 

AIMS:    - to practice listening for specific information 

          - to practise writing and speaking skills 

➢ Ss are asked to watch a video about travelling around the world and write down the names of the 

countries that appear in the video (https://www.youtube.com/watch?v=wCSApEityO0). Then, T asks 

Ss to come in the front of the classroom and show on the world map the country  they would like to 

visit and give reasons for their choice.  

 

ACTIVITY 3           Interaction: T-Ss, Whole class activity                         Timing: 15 min 

       AIMS:  - to introduce vocabulary related to travel 

                    - to practise speaking skills 

                    - to practise phrasal verbs related to travel 

➢ Ss are asked to watch a presentation on the video projector about types of holidays, means of 

transport used when travelling, accommodation, activities to do on holidays and phrasal verbs related 

to travel. 

➢ Ss solve an interactive worksheet with phrasal verbs related to travel. They take turns so that every 

student can answer at least once. (https://wordwall.net/resource/12485071/fill-blanks-correct-

phrasal-verbs) 

 

ACTIVITY 4           Interaction: T-Ss, Individual Work                        Timing: 10 min 

AIM:  

-to practise listening for specific information 

➢ T asks Ss to look at some pictures in their textbook and say what type of holiday they show. Ss are 

asked to listen to the adverts and order the journeys. T plays the recording and ask Ss to listen to a 

recording in order to decide if the sentences are true or false 

 

ACTIVITY 5           Interaction: T-Ss, Individual Work                        Timing: 5 min 

AIMS: - to read for specific information 

 - to focus on vocabulary related to travel 

➢ Ss play Kahoot using their personal phones. They have to choose the correct answer from multiple-

choice quizzes. The gamer with the most points is the winner. 

Assessment: T appreciates the students that were active during the entire lesson and gives advice to 

the less active ones. 

Home assignment:  T asks Ss to solve ex.3 on page 72 from their textbook.   

https://www.youtube.com/watch?v=wCSApEityO0
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PROIECT DE LECȚIE 

 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 195, sector 3, București 

Clasa: a IV-a J 

Propunător: Prof. înv. primar Chivu (Vasile) Andreea Gabriela 

Aria curriculara: Om si societate 

Disciplina: Istorie 

Unitatea de învățare: Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri istorice 

Subiectul: Eroi ai Primului Razboi Mondial 

Tipul lecţiei: consolidare 

Forma de realizare: activitate integrata 

Competenţe specifice:  

Limba și literatura română 

1.1. Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil; 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

        2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat; 

Istorie 

2.1. să recunoasca şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică 

3.1. să folosească termeni istorici în situaţii diverse  

 

Obiective operaţionale:  

O1 - să raspunda la intrebari; obiectivul se considera atins daca toti elevii raspund corect la intrebarile puse; 

O2 – să identifice numele eroului cu informatiile despre el ; 

 O3 - să realizeze un afis al eroilor; obiectivul se considera atins daca toate grupele realizeaza un afis cu eroii; 

 O4 - să  spu datele importante; obiectivul se considera atins daca fiecare copil retine informatii despre cel putin un erou; 
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Strategia didactică: 

- Metode şi procedee: problematizarea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, lucrul în echipă, jocul didactic, , metoda 

ciorchinelui 

- Mijloace de învăţământ: videoproiector, laptop,  fişe de lucru. 

- Forme de organizare:  frontal, individual, în echipă. 

 

Bibliografie : 

-   Liviu Burlec, Istoria romanilor,  manual pentru clasa a IV a, Editura ALL               

-   Simona Grigore Istoria romanilor,  manual pentru clasa a IV Editura Sigma 

-  Victoria Padureanu, Istoria romanilor, Material complementar pentru clasa a IV –a, Editura Coressiwww.didactic.ro 

- Mihăilescu, Cleopatra, Pițilă, Tudora ,manual clasa a IV-a , Editura Aramis  
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                                                                                           DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

       Etapele 

lecţiei 

 

Ob. op. 

 

Conţinut instructiv- educativ 

Strategii didactice  

Evaluare 
Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de 

învățare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

-   Se asigură cadrul  şi atmosfera optime desfăşurării 

lecţiei. Se pregătesc mijloacele didactice şi se organizează 

colectivul de elevi în șase grupe a câte patru elevi. 

conversaţia Pe echipe - - 

2. Verificarea temei 

3 min. 

-  Se verifică tema cantitativ şi calitativ.  Sunt evidenţiaţi 

elevii care au lucrat corect şi au un caiet îngrijit. 

- frontal caietele 

elevilor 

autoevaluare 

3.  Captarea 

atenţiei și 

reactualizarea 

cunoștințelor 

10 min. 

O1 

O2 

   Pentru inceput elevii sunt intrebati la ce se gandesc 

cand spun ,,razboi”, sunt rugati sa urmareasca harta 

dinaintea Primului Razboi Mondial si sa identifice  cum 

arata harta Romaniei si a Spaniei . Copiii sunt intrebati 

ce simt cand vad suprafata tarii. 

Se reaminteste povestea Primului Razboi Mondial . 

explicația 

conversația 

 

 

Frontal 

individual 

 observarea 

sistematică 

aprecieri 

verbale 

4. Anunţarea 

subiectului 

1 min. 

-     Elevii sunt anunțați că pe parcursul orei de istorie vor 

afla despre oamenii care au participat la razboi si s-au 

facut remarcati. Se scrie titlul la tabla si in caiete: Eroii 

Primului razboi mondial 

 

explicația frontal tabla 

caietul 

- 

5. Dirijarea 

învăţării 

          25 min. 

O1 

O2 

O3 

    Fiecare echipa va primi un plic cu imagini ale eroilor si 

informatii despre acestia.Pe plic va fi scris numele unui 

singur erou. Elevii vor trebui sa identifice numele cu 

 

problema 

 

frontal 

 

individual 

 

Fișe de 

lucru 

 

observarea 

sistematică 
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O4 

 

 

O5 

O6 

faptele savarsite de acestia si sa realizeze un afis pe care 

sa l infrumuseteze . 

Fiecare echipa va desemna cate un reprezentant care va 

prezenta in fata clasei  eroul  descoperit. Toti copiii vor 

lipi in caiete fisa pe care o vor primi cu toti eroii si 

informatiile complete. 

 

pe grupe 

Caiete 

Laptop 

video-

proiector 

interevaluare 

6. Obţinerea 

performanţei 

7 min. 

  Elevii sunt solicitați să rezolve exercițiile din fisa de 

evaluare    După expirarea timpului de lucru, se verifică 

exercițiile din fișa de evaluare. 

Exerciţiul 

 

munca 

independent

ă 

individual Fișa de 

evaluare 

 

Metoda 

cadranelor  

analiza 

răspunsurilor 

 

aprecierea 

verbală  

autoevaluarea 

7. Tema pentru 

acasă 

1 min. 

-   Anunțarea temei pentru acasă. Fisa (anexa) conversaţia frontal manual - 

8. Aprecieri asupra 

lecţiei 

2 min. 

- Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au participat 

la lecţie. Sunt încurajaţi elevii cu ritm lent de lucru, 

apreciindu-se fiecare progres. 

conversaţia frontal - aprecierea 

verbală 

 

ROLUL SĂU: 

 - s-a înrolat voluntar în armata română pentru apărarea ţării în Primul Război Mondial (1916-1918); 

 - s-a remarcat în luptele din: - Valea Jiului 

                                               - Mărăşti 

                                               - Mărăşeşti   

 - prima femeie cu grad de ofiţer în armata română; 

 - a demonstrat că un român adevărat poate fi şi femeie nu numai un bărbat; 

 - şi-a condus soldaţii pe câmpul de luptă dându-le un puternic curaj  

 (25 soldaţi). 
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Maria sau cum o alintau prietenii, Măriuca, trăia în satul Răzoare, la casa bunicului ei, Ion Zaharia. Frontul a ajuns în dreptul satului lor și acolo 

se da o cumplită bătălie între armata română și cea germană. De aceea satul a fost evacuat: adică toți sătenii și-au luat ce au putut fiecare și au 

plecat în altă parte, la adăpost, în munți. Numai moș Ion Zaharia a rămas în casa lui. A săpat șanț adânc în livadă. Aici se ascundea ori de câte ori 

nemții bombardau satul. S-a întâmplat ca soldații români să instaleze un post de observație tocmai în nucul cel înalt și stufos din livada lui Moș 

Zaharia. Un ostaș urca în vârful acelui pom, se așeza pe ramurile mai groase, ascuns în frunze. Și de acolo, cu un binoclu, supraveghea mișcările 

dușmanului. Ceea ce vedea, povestea sergentului care sta jos, la tulpina nucului, cu receptorul telefonului în mână. Sergentul transmitea 

artileriștilor, prin telefon, cele văzute.” 

 

• A fost soţia regelui Ferdinand I, Întregitorul României; singura regină din România Mare 

• „mama răniţilor” din timpul Primului Război Mondial 

• A trăit între anii 1875- 1938 

• A condus tara alături de soţul ei între anii 1914- 1927 

• A trăit în Anglia (ţara unde s- a născut), România, Franţa, SUA 

• Era nepoata reginei Victoria din Anglia 

• Până să devină regină s- a ocupat de educaţia copiilor săi şi a participat la diverse acţiuni din care a îndrăgit frumuseţile României şi 

portul popular românesc, s- a apropiat de sufletul românilor  

• Din dorinţa ei s- a construit la Sinaia un palat numit „Pelişor”, alături de Castelul Peleş al regelui Carol I 

• După începerea Primului Război Mondial, regina Maria a acţionat pentru intrarea României în război alături de Anglia, Franţa, Rusia 

• Aceste ţări ne- au promis ajutor pentru eliberarea Transilvaniei şi Bucovinei de sub ocupaţia Austro- Ungariei 

 

 

 

În Spitalul Veniamin nr. 272/103 din Iași din Comisia Medicală de Reformă a fost de părere că soldatul Constantin Mușat din Regimentul 2 

Grăniceri să fie reformat din cauză că i se amputase brațul stâng, ca o consecință a unei plăgi provenite prin împușcare pe câmpul de 1uptă. Cu 

multă bărbăție şi însuflețit de cele mai frumoase sentimente de dragoste de tară numitul soldat a stăruit să nu fie reformat şi să fie retrimis pe 

front, ca aruncător de bombe (grenade— n.n.), având măna dreaptă în bună stare Cinste lui pentru pilda frumoasă ce dă camarazilor lui de arme. 
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Căpitanul Grigore Ignat va contribui la victoria armatei române în Primul Război Mondial atât prin prestația sa pe frontul din Oltenia, unde aflat 

la comanda companiei de mitraliere reușește să participe la buna organizare a apărării, cât şi prin activitatea intensă de educație şi instrucție din 

timpul iernii şi al primăverii anului 1917, când comandamentul militar român a luat o serie de măsuri pentru reorganizarea armatei. Din nefericire, 

căpitanul Ignat şi-a pierdut viața, în victoria armatei române de la Mărășești. Pentru vitejia cu care a luptat la 6 august 1917 în zona Mărășești – 

La Răzoare, căpitanul Grigore Ignat a fost decorat post-mortem. Decorația i-a fost trimisă soție eroului printr-un delegat special, împreună cu o 

scrisoare a comandantului Diviziei 13. A fost înmormântat în Mausoleul de la Mărășești. 

Începutul războiului nu a fost favorabil României, care a pierdut sudul ţării şi Capitala. Familia Regală şi autorităţile statului au fost nevoite să se 

refugieze la Iaşi, Regele Ferdinand rămânând garanţia independenţei ţării şi sprijinul moral al soldaţilor şi al populaţiei civile afectate de înfrângere, 

epidemii şi foamete. În pragul dezastrului militar, renegat de familia sa din Germania şi confruntat cu moartea propriului copil, Mircea, în 1916, 

Regele Ferdinand nu şi-a pierdut credinţa în forţa de redresare a naţiunii sale. În Iaşii refugiului a fost creată Fundaţia „Regele Ferdinand I“. 
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Aria curriculară: Matematică și știinte ale naturii 

Disciplina de învățământ: Matematică geometrie  

Clasa: a VI-a  

Titlul lecției: Triunghi: definiție, elemente; clasificarea triunghiurilor; perimetrul triunghiului  

Tipul de lecție: Dobândire de noi cunoştinţe 

Unitatea de învăţare: Congruența triunghiurilor  

Durata: 50 minute 

 
PROIECT  DE  LECŢIE 

 

Profesor: Beznea Elena Felicia 

Unitatea de învățământ: Seminarul Teologic Ortodox “Sf Andrei”, Galaţi 

 

 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

CG1. Identificarea unor date si relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au 

fost definite. 

CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice. 

CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice, pentru caracterizarea locală sau globală a 

unei situaţii concrete. 

CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi 

algoritmilor de prelucrare a acestora. 

CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă. 

CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostinţelor din 

diferite domenii. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

CS1. Identificarea triunghiurilor în configuraţii geometrice date. 

CS2.  Clasificarea triunghiurilor după anumite criterii date sau alese. 

CS3. Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice în limbaj matematic. 

 

COMPETENŢE DERIVATE / OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârșitul activității elevul va fi capabil: 

CD1. Să identifice triunghiuri în configurații geometrice date. 

CD2. Să definească triunghiul. 

CD3. Să numească elementele unui triunghi. 

CD4. Să clasifice triunghiurile  după măsura unghiurilor și măsura laturilor. 

CD5.  Să definească perimetrul unui triunghi. 

CD6.  Să afle lungimi de laturi ale unui triunghi cunoscând perimetrul acestuia si relații intre 

lungimile laturilor sale. 
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CD7.  Să fie atenți și să participe la lecţie, să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii, să-și 

dezvolte spiritul de observație, tenacitatea, perseverența, capacitatea de concentrare și a atenției 

distributive. 

 

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ: 

✓ Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, muncă independentă, exemplificarea, expunerea. 

✓ Resurse materiale:  manualul, tabla, creta albă, fișă de lucru. 

✓ Resurse umane: 20 elevi din clasa a VI-a, clasă de nivel mediu. 

✓ Forme de organizare: Frontală, individuală 

✓ Bibliografie:  

❖ Programa şcolară pentru disciplina Matematică (Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării şi inovării nr. 5099/09.09.2009) 

❖ Matematică –pentru clasa a VI–a, Niculae Ghiciu, Florentina Amalia Enea, Vicenţiu Rusu, 

Maria Popescu, Emilia Iancu, Ed. Didactica si Pedagogică, Bucuresti, 2018 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

Nr. 

crt 

M
o
m

en
te

le
 l

ec
ţi

ei
 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Strategii didactice 

ev
a
lu

a
re

 

M
et

o
d

e
 

R
es

u
rs

e 

m
a
te

ri
a
le

 

F
o
rm

e 
d

e 

o
rg

a
n

iz
a
re

 

1.  

M
o
m

en
t 

o
rg

a
n

iz
a
to

ri
c
 

(2
 m

in
) 

Voi asigura liniştea şi disciplina 

clasei pentru o bună desfăşurare a 

activităţii didactice.  

Notarea absenţelor. 

Voi verifica vizual dacă elevii au pe 

bănci caietele, cărțile. 

Elevii îşi pregătesc cele 

necesare orei de 

matematică. 

C
o
n
v
er

sa
ţi

a 

C
ai

et
e,

 c
ăr

ti
  

F
ro

n
ta

lă
 

o
b
se

rv
aţ

ia
 

2.  

V
er

if
ic

a
re

a
 t

em
ei

 

(4
 m

in
) 

Voi verifica cantitativ/ calitativ prin 

sondaj tema pentru acasă. Voi întreba 

clasa dacă au fost probleme în 

rezolvarea temei. 

 

Elevii pot pune întrebări în 

legătură cu problemele 

nerezolvate. 

Elevii sunt atenți la 

întrebările cadrului 

didactic şi răspund atunci 

când sunt numiți de către 

acesta. 

C
o
n
v
er

sa
ţi

a 

ca
ie

te
 

F
ro

n
ta

lă
 

O
ra

lă
 s

cr
is

ă 

3.  

A
n

u
n

ţa
re

a
 t

em
ei

 

şi
 a

 c
o
m

p
et

en
ţe

lo
r 

(2
 m

in
) 

Amintește elevilor noţiunile predate 

anterior segmentul de dreaptă și 

unghiul. Lecția de astazi va cuprinde 

un element nou de geometrie. Voi 

scrie pe tabla titlul lecției: 

„Triunghiul: definiție, elemente. 

Clasificarea triunghiurilor. 

Perimetrul triunghiului”. 

Sunt atenți și participă prin 

răspunsuri la eventualele 

întrebări ale profesorului. 

 

Elevii notează pe caiete 

titlul lecţiei. 

 

 

 

C
o
n
v
er

sa
ţi

a 

ca
ie

te
 

F
ro

n
ta

lă
 

O
ra

lă
 s

cr
is

ă 
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4.  

P
re

z
en

ta
re

a
 n

o
u

lu
i 

co
n

ţi
n

u
t(

3
0
 m

in
) 

Considerăm punctele necoliniare A, 

B, C, care determină segmentele AB, 

AC, BC. 

Definiţia1:  

Se numește triunghi figura 

geometrică formată din cele trei 

segmente determinate de trei puncte 

necoliniare. 

 
Notaţie: ⊿ABC, se citeşte ”triunghiul 

ABC”, 

Elementele triunghiului: 

• Vârfuri: punctele A, B, C 

• Laturi: segmentele AB, AC, BC 

• Unghiuri: ∢BAC, ∢ABC, ∢ACB sau 

∢A, ∢B, ∢C  

Vom spune că în ⊿ABC, 

∢BAC este opus laturii BC (notată a) 

∢ABC este opus laturii AC (notată b) 

∢ACB este opus laturii AB (notată c) 

Latura care , în triunghi, nu este opusă 

unui unghi se numește alăturată acelui 

unghi. 

 

Definiţia 2: Se numește perimetrul 

triunghiului suma lungimilor laturilor 

triunghiului și se notează cu P. 

Pentru ⊿ABC perimetrul acestuia 

este: P = AB+AC+BC. 

Un punct este în interiorul ⊿ABC, 

dacă este interior fiecăruia dintre 

unghiurile triunghiului.  

Un punct este în exteriorul ⊿ABC, 

dacă nu este nici în interiorul 

triunghiului, nici pe laturile 

acestuia. 

Elevii îşi notează titlul 

lecţiei pe caietele de notiţe.  

 

 

 

Desenează triunghiul şi 

notează elementele 

acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenează tipurile de 

triunghiuri folosind 

creioane colorate. 

 

C
o
n
v
er

sa
ţi

a 

ca
ie

te
 

F
ro

n
ta

lă
 

O
ra

lă
 s

cr
is

ă 
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Triunghiurile se clasifică după două 

criterii: 

❖ după lungimea laturilor: 

- oarecare sau scalen (are laturi de 

lungimi diferite două câte două) 

 
- isoscel (are două laturi 

congruente) 

 
-echilateral (are toate laturile 

congruente) 

 
❖ după măsura unghiurilor 

-ascuţitunghic (are toate unghiurile 

ascuţite) 

 
- dreptunghic (are un unghi drept) 

 
- obtuzunghic (are un unghi obtuz) 
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5.  

A
si

g
u

ra
re

a
 f

ee
d

b
a
ck

-u
lu

i 

(1
0
 m

in
) 

Cadrul didactic propune spre 

rezolvare următoarea problemă: 

Un triunghi isoscel are o latură de 3 

cm şi perimetrul de 10 cm. 

Determinaţi lungimile celorlalte două 

laturi. Să se analizeze toate 

posibilităţile.  

 
Profesorul apreciază cei doi elevi care 

s-au oferit sa rezolve problema. 

Fiecare rezolva un caz 

Elevii îşi notează datele 

problemei, apoi rezolvă 

problema. Doi elevi se 

oferă să rezolve cele două 

cazuri, la tablă. 

 

C
o
n
v
er

sa
ţi

a 

C
at

al
o
g
u
l 

p
ro

fe
so

ru
lu

i 

F
ro

n
ta

lă
 

A
p
re

ci
er

e 
v

er
b
al

ă
 

6.  

T
em

a
 

p
en

tr
u

 

a
ca

să
 

(2
 m

in
) 

Profesorul anunţă elevii că Tema 

pentru acasă va cuprinde problemele 

1,3,5,7,9 din manual de la pagina 176-

177. 

Elevii îşi notează tema. 

C
o
n
v
er

sa
ţi

a 

F
iş

a 
d
e 

lu
cr

u
 

F
ro

n
ta

lă
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PROIECT DIDACTIC 

CLASA: a I A 

ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 

DISCIPLINA: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

SUBIECTUL: ”ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR ÎN CONCENTRUL 0-100” 

                      „CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: CONSOLIDARE, SISTEMATIZARE DE CUNOȘTINȚE 

COMPETENȚELE SPECIFICE VIZATE: 

MEM:  

1.4. Efectuarea de adunări mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare. 

1.5. Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetate prin numărare și reprezentări obictuale în concentrul 0-

100. 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice(termen, sumă, total, diferență, <, >, =, +,- ) în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme 

5.2 Rezolvarea e probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu 

sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

O1. Să utilizeze corect terminologia matematicii în contenxte potrivite.(adunării și a scăderii) 

O2. Să calculeze corect minim 7 din 11 adunări și scăderi în concentrul 0-100 cu/fără trecere peste ordin, 

respectând cerințele date. 

O3. Să realizeze corect problema dată respectând etapele de înțelegere și rezolvare. 

STRATEGII DIDACTICE: 

    METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul 

     FORME DE ORGANIZARE: orală, scrisă, colectivă, individuală 

     MIJLOACE DIDACTICE:  fișe, scrisoare, planșă, magneți, coș cu flori, laptop, videoproector. 

     RESURSE: -UMANE: 21 ELEVI 

                        -TEMPORALE: 45 MINUTE 

 

BIBLIOGRAFIE: „Curriculum Național pentru educarea timpurie 2019” 

                 ”Piramida cunoașterii, O. Chiș, A. Glava, L. Tătaru, editura Diamant” 

 

ETAPELE 

LECȚIEI/TI

MP 

ALOCAT 

O

B

. 

O

P

. 

CONȚINUT 

ȘTIINȚIFIC 

DESFĂȘURAREA 

LECȚIEI 

STRATE

GIA 

DIDACT

ICĂ 

EVALU

ARE 

1.MOMENT 

ORGANIZA

TORIC (1-2 

MIN) 

 

 

 

                                

 

 

Se asigură condițiile 

necesare desfășirării 

acctivității. 

-aerisirea sălii de 

grupă.  

-sunt pregătite 

materialele pentru a 

începe ora. 

Conversa

ția,  
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Elevii își 

pregătesc cartea 

și caietul de 

matematică. 

2.REACTU

ALIZAREA 

CUNOȘTIN

ȚELOR 

ANCORĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuitul apei în 

natură 

 Norii 

 

Sumă. 

Rest sau diferență 

Evaporarea 

(aburi sau vapori) 

 

Lichidă, solidă și 

gazosa 

Condesare 

Ploaie, grindină, 

lapoviță, 

ninsoare- 

precipitații 

-Propunătoarea 

adresează elevilor 

niște întrebări cheie 

pentru a-și 

reactualiza 

cunoștiințele 

învățate în ora 

anterioară. 

 

 

„Cum s-a numit 

ultima lecție ?” 

„Fără ei nu există 

nici ploaie, nici 

ninsoare” 

„Cum se numește 

rezultatul adunării? 

„Cum se numește 

rezultatul scăderii?” 

„Ce fenomen apare 

în urma încălzirii 

apei?” 

”Sub câte forme 

putem găsi apa în 

natură?” 

„Prin ce fenomen se 

formează norii?” 

„Sub câte forme 

cade apa pe 

pământ?”- 

-

Conversa

ția 

-

Exercițiul 

Ev. 

Orală 

3.CAPTAR

EA 

ATENȚIEI 

  

 

ANEXA 2- 

scrisoarea 

„Dragi copii, va 

rog să mă ajutați 

să readuc natura 

la viață. Câștig 

lupta cu iarna 

Propunătoarea îi 

introduce pe elevi  

într-o poveste cu o 

dispută, în care 

personajul principal 

este Zâna Primăvară. 

 

-

Conversa

ția 
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dacă voi o să 

reușiți să 

însuflețiți 

copacul de pe 

planșă. Pentru 

asta trebuie să 

rezolvați corect  

sarcinile date 

pentru a primi la 

schimb 

elementele 

primăverii. Cu 

siguranță veți 

reuși! 

Zâna primăvară” 

 

ANEXA 1 - 

POVESTEA 

 

Pe masă am un 

buchet de flori unde 

se regăsește și 

scrisoarea pe care o 

să le-o citesc 

copiilor. 

 

 

 

4. 

ANUNȚAR

EA 

TEMELOR 

ȘI A 

OBIECTIV

ELOR 

 Titlul: 

„Recapitulare” și 

data 

 

-Elevii își vor 

deschide caietul de 

matematică și vor 

scrie titlul  

-„Doamna 

Primăvară, mi-a 

lăsat niște fișe de 

lucru și niște 

joculețe online cu 

adunarea, scăderea și 

circuitul apei în 

natură. Haideți să le 

vedem împreună și 

să o ajutăm!” 

-

conversaț

ia 

 

5.DIRIJAR

EA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

O

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARCINA 1 

https://wordwall

.net/resource/83

59011/roata-

adunari-si-

scaderi 

(calculele sunt 

ușoare) 

 

 

Propunătoarea 

deschie o pagină 

Wordwall și voi face 

joculețe online cu 

copii, explicându-le 

funcțiile aplicației. 

Aceștia vor da 

răspunsul oral. După 

ce au răspuns, 

aceștia vor primi un 

element al 

primăverii și îl vor 

atașa pe macheta cu 

copacul. 

Propunătoarea 

reactualizeză 

cunoștințele copiilor 

explicându-le fiecare 

termen. 

Conversa

ția 

Explicați

a 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. 

Frontală, 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. 

Orală 

 

https://wordwall.net/resource/8359011/roata-adunari-si-scaderi
https://wordwall.net/resource/8359011/roata-adunari-si-scaderi
https://wordwall.net/resource/8359011/roata-adunari-si-scaderi
https://wordwall.net/resource/8359011/roata-adunari-si-scaderi
https://wordwall.net/resource/8359011/roata-adunari-si-scaderi
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O

1 

O

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

2 

O

1 

 

 

 

 

 

SARCINA 2 

„Norișorii nu își 

găsesc picătura 

pereche. Ajutații 

voi să își 

găsească 

perechea!„ 

 

 

ANEXA 3 

25-14= 

13+16= 

74-53= 

39-21= 

49+36= 

99-98= 

65+25= 

 

 

 

SARCINA 3 

„Chiar sunt 

curioasă să văd 

dacă răspundeți 

corect la 

următoarea probă 

a zânei 

Primăvară. Fiți 

atenți la proba 

aceasta deoarece 

implică mai 

multă atenție” 

 

 

 

 

 

 

 

Acceștia au sarcina 

de a afla rezultatul 

calculului de pe 

norișorii care sunt 

puși pe tablă cu un 

magnet și să aleagă 

picătura 

corespunzătoare și 

calculul potrivit, 

punându-l și pe el pe 

tablă lângă norișor. 

 

Elevii vin în fața 

clasei pe rând și 

extrag câte un bilețel 

cu un exercițiu de 

adunare și scădere, 

pe care îl vor citi și îl 

vor scrie pe tablă. 

Ceilalți copii îl vor 

tanscrie pe caiet. 

După ce elevul  

răspune, acesta 

primește 

deasemenea un 

element din spectrul 

primăverii și al 

circuitul apei în 

natură. 

 

 

Voi rezolva cu copii 

încă un exercițiu 

interactiv pe 

wordwall legat de 

terminologia 

matematicii. Voi 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa

ția 

Explicați

a 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa

ția 

Explicați

a 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. 

individu

ală 
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O

2 

O

1 

https://wordwall.

net/resource/9363

084/terminologie

-adunare-si-

scadere 

 

SARCINA 4 

ANEXA 4 

1.Află suma 

numerelor 34 și 

46.(evaporarea) 

2. Găsește 

diferența 

numerelor 75 și 

16.(condensarea). 

3. Află numărul 

cu 45 mai mare 

decât 

15.(precipitații) 

4. Află numărul 

cu 17 mai mic 

decât 

56.(colectarea 

apei) 

 

 

 

 

alege un copil care 

să citească și să 

răspundă la 

întrebare, apoi să 

mai atașeze un 

element pe machetă. 

 

 

 

 

 

 

Se prezintă planșa cu 

circuitul apei în 

natură, unde am 

prezentate anumite 

sarcini matematice 

puse pe post-it-uri. 

După aflarea 

răspunsului, copiii se 

uită pe fișa de pe 

tablă cu legenda 

circuitul apei în 

natură și vor 

identifica fenomenul 

corespunzător 

rezultatului calcului 

respectiv. 

„Pe planșa 

circuitului apei în 

natură aveți niște 

sarcini. Cu ajutorul 

rezultatului veți afla 

fenomenul din 

spatele calculului. 

Copilul primește un 

element pentru a-l 

atașa de machetă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev. 

Orală 

 

 

 

6.FIXAREA 

CUNOȘTII

NȚELOR 

 

 

O

3 

 

SARCINA 5: 

„Bunica a pus la 

fiert 48 de căni 

cu apă. Apa a 

început să se 

evapore și au mai 

La calculator este 

afișată problema. 

Elevii sunt îndrumați 

să scrie datele 

problemei și planul 

de rezolvare al 

acesteia. Un copil 

vine la tablă să 

Conversa

ția 

Explicați

a 

Exercițiul 

Ev. 

Orală 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/9363084/terminologie-adunare-si-scadere
https://wordwall.net/resource/9363084/terminologie-adunare-si-scadere
https://wordwall.net/resource/9363084/terminologie-adunare-si-scadere
https://wordwall.net/resource/9363084/terminologie-adunare-si-scadere
https://wordwall.net/resource/9363084/terminologie-adunare-si-scadere
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rămas învas 32 

căni de apă. 

    Câte 

căni de 

apă s-au 

evaportat

? 

 

ÎNTREBAREA 

PROBLEMEI 

      Câte căni de 

apăs-au 

evaportat? 

RĂSPUNS  

        48-

32=16(căni 

evaporate) 

                                              

R:16 căni 

evaporate 

 

rezolve problema și 

să pună un element 

în peisaj. 

 

Problema

tizarea 

Ev. 

Scrisă 

 

 

 

7.TRANSFE

RCUL 

CUNOȘTII

NȚELOR 

ȘI/SAU 

APLICAȚII

LE 

PRACTICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiment 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=tkdAlOsx0zI 

 

 

Voi avea pregătit pe 

catedră un bocnan și 

un pahar umplut cu 

apă, puțin colorant, o 

bucată mai mare de 

apă și o pipetă 

ETAPELE 

EXPERIMENTULU

I: 

 

1.Pun vata deasupra 

borcanului pentru a 

forma norul 

2. Pun puțin colorant 

în paharul cu apă 

3.Cu pipeta vom 

pune peste nor cât 

mai multe picături 

de apă colorată din 

pahar. 

4. Putem observa că 

începe să plouă cu 

cât punem mai multe 

picături de apă. Asta 

se întâmplă și în 

viața reală. Când 

Conversa

ția 

Explicați

a 

Exercițiul 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkdAlOsx0zI
https://www.youtube.com/watch?v=tkdAlOsx0zI
https://www.youtube.com/watch?v=tkdAlOsx0zI
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aceștia adună prea 

multă apă și nu o 

mai pot ține acesta 

se întoarce din nou 

pe pământ sub formă  

de precipitații. 

 

8.EVALUA

REA 

PERFORM

ANȚELOR 

ȘI 

FEEDBAC

K 

O

1 

 

 

 

 

 

 

O

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de evaluare 

este proiectată la 

calculator. 

ANEXA 5 

1.Efectuează 

adunările:    

 

12+3

4= 

35+6

3= 

 

2.Calculează 

scăderile: 

64-

32= 

75-

45= 

 

 

                                                        

Fiecare copil 

primește o fișă cu 

adunări și scăderi pe 

care o va rezolva 

individual. Ei vor 

scrie în caiet 

calculele și eu le voi 

rezolva la tablă 

împreună cu ei după 

ce au terminat. După 

fiecare răspuns 

corect, copilul va 

primi o serie de 

aplauze 

Muncă 

independ

entă 

Ev. 

scrisă 

9.ÎNCHIER

EA 

LECȚIEI 

 Se dă tema 

pentru acasă și 

sfaturi de 

rezolvare. 

Le prezint copiilor 

macheta finală și le 

spun că Zâna e 

mândră de ei. Las 

macheta la ei în 

clasă. Se fac 

aprecierile globale și 

individuale privind 

participarea elevilor 

Conversa

ția 
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la desfășuararea 

lecției. 
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PLAN DE LECTIE 

Prof. Dreghici Elena Manuela 

Liceul Tehnologic Motru 

Unitatea de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC MOTRU 

Aria curriculară: TEHNOLOGII-SERVICII 

Modulul: Bazele contabilității 

Unitatea de învățare: Echipamente, softuri și documente 

Titlul lecției: Documente de evidență – Ordinul de plata 

Tipul lecției: de transmitere/ însușire de cunoștințe 

Clasa: a IX a  

Nume profesor: Dreghici Elena Manuela 

Durata: 50min 

COMPETENTE: 

✓ Să definească ordinul de plata 

✓ Să cunoască parțile participante ale ordinului de plată 

✓ Să identifice elementele ordinului de plată 

✓ Să întocmească un ordin de plata 

STRATEGIA DIDACTICA 

1. Metode si procedee didactice:  

1. Expunerea, constă în transmiterea unui volum mare de cunostințe de către profesor prin următoarele 

forme: Descrierea (urmărește evidențierea părților componente sau caracteristicilor unui obiect sau 

fenomen) , Explicația ( constă în clarificarea unui adevăr științific pe baza unui șir de argumentații), 

Prelegerea (constă în transmiterea unui volum mare de informații, selectate și organizate pe baza unui 

plan de idei); 

2. Exercitiul. Metoda se referă la executarea constientă sistematică și repetată a unui acțiuni. 

3. Conversația  

4. Brainstorming-ul, antreneaza toti elevii in demersul didactic, incurajeaza participarea activa, valorifica 

timpul. 

5. PUZZLE 

 

2. Mijloace și materiale didactice 

• PPT, videoproiector, ecran si laptop deoarece se pot reda un volum mare de informatii intr-un timp scurt 

si raspunde stilurilor de invatare 

• Tabla, marker, creta, coli, manuale, fise de lucru, caiete. 

3. Forme de organizare: 

• Individual (tema de casa, fise de lucru) 

• Frontal (expunerea PPT) 

4. Stretegia de evaluare: 

-  tema pentru acasa 

- fișe de lucru 
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- portofolii 

5. Criterii de evaluare: 

• Calitatea răspunsurilor elaborate 

• Calitatea intervențiilor  

• Calitatea proiectului 

6. Mediul de instruire: 

• Presupune un cadru formal ce isi asuma rolurile 

• Exista nevoia organizarii eleviilor pe clase, pe varsta, pe nivel de pregatire. 

7. Sugestii metodologice: 

• Reprezintă un sistem de referință pentru elaborarea programelor școlare și pentru orientarea demersului 

didactic la clase. 

8. Resurse bibliografice: 

- COMERT, ed.CD.PRESS, Tănțica Petre, Gabriela Iordache, Gabriela Simionescu, Tatiana Stănescu, 

Buc.2010 

- Programa școlară 

9. Scenariu didactic / secvențele lecției 
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Nr

. 

crt 

Momentul 

lectiei 

 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode si 

procedee 

Materia

le 

didactic

e 

Modalit

ati de 

evaluar

e 

 

 

 

1. 

 

Momentul 

organizatori

c 

2-3 min 

 

-salutul clasei 

-prezenta 

-se asigura conditiile 

didactico-materiale pentru 

buna desfasurare a lectiei. 

 

-saluta profesorul 

-comunica prezenta 

-se adapteaza conform 

cerintelor profesorului 

Conversați

a 

- - 
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2. 

 

Pregatirea 

pentru tema 

noua. 

8 min 

 

-anunta modul de 

desfasurare a lectiei 

-verifica cunostiintele 

dobandite anterior:  

1. ce forme de 

contabilitate cunoasteti? 

2.ce cuprind formularele 

contabile? 

3. ce sunt documentele 

contabile? 

4.care este importanta 

documentelor? 

5. care este structura 

documentelor contabile? 

6. ce intelegeti prin ordin? 

 

-raspund intrebarilor 

profesorului: 

1. Formele de contabilitate 

cunoscute sunt: 

-forma de contabilitate 

clasica(jurnal unic) 

-forma de contabilitate 

centralizata 

-forma de contabilitate 

maestru-sah 

-forma de contabilitate 

informatica 

2.Formularele contabile 

cuprind: 

-documente justificative 

-registre contabile 

-purtatori tehnici de date 

-balanta de verificare a 

conturilor 

-documente contabile de 

sinteza si raportare 

3.documentele contabile 

sunt acte scrise in care sunt 

consemnate opertiunile 

economico- financiare din 

cursul unei perioade de 

gestiune, exprimarea 

facandu-se in etalon 

monetar si uneori natural. 

4.Documentele se 

intocmesc atat pentru 

tranzactii economice ce 

produc modificari in masa 

patrimoniului entitatii cat si 

pentru a dovedi la o 

anumita data existenta 

mijloacelor,surselor si 

proceselor economice. 

6. Documentele contabile 

cuprind doua categorii de 

date: 

 - date/informatii cu 

caracter obligatoriu 

 - date cu caracter aleatoriu 

7.   - dispozitie obligatorie 

scrisa sau orala data de o 

autoritate sau de o persoana 

oficiala pentru a fi executa 

       - porunca 

 

-expunerea 

-

conversația 

-  

Oral 
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3. 

 

Anuntarea 

subiectului( 

titlului) si 

obiectivelor 

lectiei 

         3 min 

 

-scrie pe tabla titlul lectiei 

”Ordinul de plata” si 

expune pe videoproiector 

competentele specifice ( 

obiectivele):  

 * sa defineasca ordinul de 

plata 

 * sa cunoasca partile 

participante ale ordinului 

de plata 

 

Sunt atenti si noteaza in 

caiete 

 

-explicația 

 

-expunerea 

 

videopr

oiector, 

laptop, 

ecran, 

tabla, 

creta. 

 

Oral 
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 * sa identifice elementele 

componente ale ordinului 

de plata 

 * sa intocmeasca un ordin 

de plata 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Transmitere

a 

cunoștiințel

or 

17 min 

 

 

 

-definirea ordinului de 

plata: Ordinul de plata 

reprezinta un instrument 

de plata de credit care 

circula de la unitatea 

bancara a clientului 

platitor catre unitatea 

bancara a clientului 

beneficiar 

-partile participante ale 

ordinului de plata: 

Emitent 

Platitor 

Beneficiar 

-elementele componente 

ale ordinului de plata: 

   1. Denumirea 

   2. Numarul ordinului 

   3. Suma ce trebuie 

platita 

   4. Denumirea 

emitentului si contului 

bancar 

   5. Denumirea 

beneficiarului si contului 

bancar 

   6. Semnatura platitorului 

 

 

 

 

 

-notează în caiete 

precizările făcute de 

profesor 

 

 

 

-

conversația 

-explicația 

-exercițiul 

 

 

 

videopr

oiector, 

laptop, 

ecran, 

tabla, 

creta. 

 

 

 

Oral 
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5. 

 

 

Fixarea 

cunoștiintel

or 

15 min 

 

-stabileste echipele ce sunt 

formate de cate 4 elevi. 

    - fiecare grupa va primi 

o fisa de lucru si 

instructiunile de rezolvare 

ale acesteia 

    - toate grupele au un 

timp de 5 minute pentru 

rezolvarea fisei si notarea 

acesteia pe coala de hartie 

     -dupa rezolvare se trece 

la discutarea rezultatului la 

care a ajuns fiecare echipa 

-profesorul monitorizeaza 

permanent activitatea 

elevilor, se plimba prin 

clasa, elimina blocajele, 

solicita respunsuri. 

-intreaga clasa reunita 

analizeaza si 

concluzioneaza ideile 

enuntate. 

-la final profesorul 

impreuna cu elevii 

stabilesc concluziile si 

noteaza elevii cu cele mai 

bune răspunsuri 

 

 

-ascultă indicatiile 

profesorului 

-notează răspunsurile 

-stabilesc concluzii 

 

-

conversația 

-

brainstormi

ng-ul 

-explicația 

 

 

Coli, 

marker, 

fise de 

lucru, 

manual 

 

Fisa, 

oral. 

 

 

6. 

 

Realizarea 

feed-back-

uli si 

anuntarea 

temei 

pentru acasa 

2 min 

- prezintă pe scurt 

noțiunile invatate, pune 

accent pe cele mai dificile 

- formuleaza aprecieri, 

observatii si recomandari 

-  anunta tema si da 

indicatii 

 

 

 

Raspund la intrebarile puse 

de profesor 

 

 

 

conversatia 

 

 

-caiet 

-

manual

e 

-

creioan

e 

 

 

 

7. 

 

Incheierea 

activitatii 

2 min 

 

- face aprecieri globale si 

individuale 

-salutul 

 

 

-Se ridica si saluta 
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FIȘA DE LUCRU 

 

 
1.1.Identificați pe diagonală și orizontală elementele componente și părțile participante ale ordinului de 

plata. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A P  M N X L K  B A R X J O P 

B L D O C U M E N T N M T S 

C D A T A R U T A N M E S R 

D I R C S A M U S T R B A B 

E S O R D I N D E P L A T A 

F P T E E C V N M C T N I N 

G O I D N E O B I L I C U I 

H Z T I U N P A T I D A C S 

I I A T M E I S E E E T R C 

J T L  O I B C L N N R B I B 

K I P R R C O N T T C I C R 

L E I T E B H J E F N O L I 
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FISA DE LUCRU 

1. O societate a realizat in luna martie o productie de 5600 caiete, avand o productivitate a muncii 

de 28 caiete/muncitor. In luna aprilie productia a  fost de 5858 caiete, inregistrand o 

productivitate a muncii de 29 caiete/muncitor. Calculati numarul de muncitori din fiecare luna 

si modificarea procentuala a numarului de muncitori. 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1306 
 

PROIECT DE LECŢIE 

PROF. ÎNV. PRIMAR : Tatu Florentina 

CLASA: a III-a   

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti 

ARIA  CURRICULARA: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,, Din tainele unei vieți sănătoase” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Părţi de vorbire- Substantivul, adjectivul, pronumele 

TIPUL LECŢIEI: Recapitulare-sistematizare 

Domenii integrate: Joc și mișcare 

SCOPUL LECȚIEI: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor despre substantiv,adjectiv şi pronume, respectând regulile cerute de 

categoriile gramaticale ale acestor părți de vorbire 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil 

2.1. Descrierea unui obiect sau a unei ființe din universul apropiat pe baza unui plan simplu 

2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situații de comunicare 

4.5. Manifestarea disponibilitatii pentru transmiterea in scris a unor idei 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1:să găsească cuvinte cu sens opus cuvintelor date; 

O2: să definească părțile de vorbire învățate; 

O3:să recunoască substantivele,adjectivele şi pronumele dintr-un grup de cuvinte;  

O4: să utilizeze corect pronumele personale 

O5:. să  analizeze  părțile de vorbire învățate . 

O6: să realizeze acordul substantivelor cu adjectivele date. 

O7:să argumenteze propriile păreri cu privire la importanța alegerile făcute. 

STRATEGII  DIDACTICE : 
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1. Resurse procedurale: 

Metode și procedee: conversaţia, exercițiul, brainstorming, medoda cubului, jocul didactic,  

• Forme de organizare: Frontal, individual, pe grupe,  

2. Resurse materiale:  fișă de lucru individual, fișe de lucru în grupe, flip-chart 

• Resurse temporale: 45 min; 

• Resurse spatiale: Sala de clasă; 

• Resurse umane: efectivul clasei – 25 elevi      

  3.Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, analiza produselor activităţii, 

autoevaluarea; 

BIBLIOGRAFIE:  

• Iliana Dumirescu,Nicoleta Ciobanu,Vasile Molan, Limba și literatura română -manual pentru clasa a III-a , Editura CD 

PRESS, București, 2021 

• Programele școlare pentru disciplinele: Limba și literatura română, Educație civică, Muzică și mișcare, , aprobate prin 

Ordinul MEN nr. 5003/ 02. 12. 2014; 
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Momentele 

lecției 

Ob. Elemente de conținut Metode şi 

procedee 

Materiale şi 

mijloace 

Forme de 

organizare 

 

Evaluare  

1. Pregatirea 

pentru activitate 

 

 

 

2. Verificarea 

temei pentru 

acasa 

 

 

 

 

 

 3.Captarea 

atenției.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea  condițiilor optime pentru buna 

desfaşurarea a lecției. 

Pregătirea materialului didactic şi stabilirea 

liniştii. 

 

  Se verifică exerciţiile avute ca temă pentru 

acasă oral. 

Se corectează eventualele greşeli şi se fac 

aprecieri. 

 

Joc-ghicitoare(anexa 1) 

Găsiţi cuvintele cu sens opus celor din 

următoarea coloană.  

Rece- 

Uscat  – 

Pleacă  - 

Intră  - 

Vechi  – 

Moale  – 

 Inspir  – 

Fiţi atenţi! Folosind inițiala fiecarui cuvânt 

găsit.................... 

Ce cuvânt am descoperit? 

Ce sunt cuvintele? 

 

Se anunţă tema: “Părți de vorbire” şi 

obiectivele lecției. 

 

 

conversația 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

conversația 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fişe 

Flip-chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 orală 

 

 

 

 

 

orală 
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5.Reactualizarea 

cunoştințelor 

 

 

 

6.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Obținerea 

performanței. 

 

 

 

 

 

 

 

8.Evaluarea 

activității 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

O5

O6 

O7 

 

 

Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei.  

Se prezintă elevilor o planşă pe care este 

scris “Părți de vorbire”,aceştia urmând să 

completeze ciorchinele cu informațiile 

însuşite anterior.(anexa 2) 

• Exercițiu-joc: 

Ridică-te când auzi substantive,bate din 

palme când auzi adjective şi bate din 

picioare când auzi pronume. 

 

• Metoda cubului 

Elevii primesc fișa de lucru (anexa 3). 

Fiecare sarcină de lucru are culoarea unei 

fețe a cubului. Exercițiile se vor rezolva în 

ordinea indicată de aruncarea cubului.  

 

Formulaţi oral enunţuri în care cuvintele: 

„roşie” ,”noi”   să fie părţi de vorbire diferite. 

 

*elevii cu un ritm rapid de rezolvare a 

cerințelor  au o fişă de lucru diferențiat. 

(anexa 4) 

 

 

Se vor face aprecieri verbale referitoare la 

modul desfăşurării lecției. 

 

 

 

 

 

Brainstorming  

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

conversația 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

conversația 

 

 

 

 

Flip chart 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

Cubul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

individual 

frontal 

pe grupe 

 

 

 

individual 

*diferențiat 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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8.Tema pentu 

acasă 

 

 

 

 

Elevii vor primi cate o fişă pe care o vor 

rezolva pentru următoarea zi. 
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Anexa 1 

 

 

 

Găseşte te cuvinte cu sens opus pentru  următoarele cuvinte: 

 

 

 

Rece- 

Uscat  – 

Pleacă  - 

Intră  - 

Vechi  – 

Moale  – 

 Inspir  – 

 

 

 

 

 

Folosind inițiala fiecarui cuvânt găsit.................... 

Ce cuvânt am descoperit? 
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Anexa 2 

 

 

 

 

Părți de 

vorbire 

substanti

v 
adjectiv 

pronum

e 
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ANEXA 3- CUBUL 

 

 

1. DESCRIE           2. COMPARĂ   

Descrie substantivul ‚iarna”, adăugând adjective potrivite                             Compară cele două 

popoziții şi continuă după modelul dat: 

 

Model: Ion este 

tatăl meu.  

                         El este 

tatăl meu. 

 

 

Eu şi Maria 

suntem colege. 

 

Răzvan şi Matei 

s-au îmbulgărit. 

 

Tu şi Ruxi sunteți 

clasa a III -a. 

 

   

3. ANALIZEAZĂ            4. ASOCIAZĂ   

 

Citeşte propozițiile şi analizează părțile de vorbire cunoscute.  Realizează acordul substantivelor 

cu  adjectivele potrivite cu  

Copiii îmbujorați se joacă.Ei sunt bucuroşi. ajutorul săgeților 

 

 

iarnă                                      

cristalin 

sarbatori                           

geroasă 

glas                                       

silitori 

zăpadă                                       

minunate 

copii                                           

pufoasă 

 

 

5. APLICĂ   

 

iarna 
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Schimbă locul  adjectivelor ,conform modelului: 

Model:  copil harnic – harnicii copii 

brad argintiu – ............................ 

nor cenușiu – ........................... 

fulg pufos – ........................    

 

6. ARGUMENTEAZĂ   

Subliniază substantivele  din şirul următor şi explică de ce sunt substantive: 

copil,roşu, brad, dulce,înalt, ninsoare,pătrate, România 

Explicaţie:   Cuvintele subliniate sunt substantive deoarece 

__________________________________________________         

 

Anexa 4 * 

FIȘĂ DE LUCRU 

1.  Subliniază cu o linie substantivele, cu două linii adjectivele şi încercuieşte pronumele 

din textul de mai jos  

Guguţă era un băieţel mic.El avea o căciulă imensă şi pufoasă.Când  îşi punea căciula,băiatul 

alunga frigul nărasnic.Guguţă avea un suflet bun şi dorea să îi protejeze pe toţi copiii.Ei se jucau sub 

căciula băiatului. 

 

2. Găseşte  cuvinte cu înţeles asemănător pentru : 

a) substantivele        b) adjectivele: 

elev-          silitor- 

cârduri-         vesel- 

prieten-         etern- 

steag-          sărman- 

soartă-          dolofan- 

 

      2. Transformă adjectivele în substantive:    3. Înlocuiţi expresiile de mai 

jos cu adjective: 

castaniu →          pus pe gânduri →  

auriu →          mort de foame →  

cenușiu→          cu capul în nori →  

argintiu →          mort de frică → 
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Proiect didactic 

Adelina Beldugan 

Colegiul Național „Dinicu Golescu” Câmpulung 

 

CLASA: a VI-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limba și comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

SUBIECTUL LECTIEI:  Modul conjunctiv. Modul condițional-optativ    
Tipul lecției: verificare / evaluare a cunoștințelor   
 

Obiective operaționale : 
 
O1 : sǎ dovedească o bună înțelegere a unui text la prima vedere; 
 
O2 : sǎ marcheze și să justifice răspunsurile corecte  legate de anumite informații din textul dat  
O3 : sǎ completeze spațiile punctate cu răspunsurile potrivite selectate din textul-suport;  
O4 : sǎ recunoscă modurile și timpurile verbale;  

O5 : să-și exprime creativitatea;  
O6 : să rezolve atent și corect cerințele lucrării de control;  
O7 : să manifeste interes pentru ora de limba  și literatura română. 

 
 
Resurse procedurale (metode și  procedee) : explicația, evaluarea scrisă, sumativă (lucrare de control); ; 
Resurse materiale (mijloace de învățământ):  testul pentru elevi printat și multiplicat;  

Forma de organizare:  individuală 
  
Tipuri de itemi utilizați: obiectivi (de tip pereche); semiobiectivi (cu răspuns scurt) ; subiectivi (cu 

răspuns deschis-eseul).  
Bibliografie : Metodica predării limbii  și literaturii române,Valeriu Marinescu, Ed.Fundației România 

de Mâine, București, 2002 ;  
Tratat de pedagogie  școlară, Ioan Nicola, E.D.P., București, 1996 ; 
 
Dicționar general al literaturii române, Academia Românǎ, 2004; Programa școlară pentru ciclul 

superior al liceului – limba și literature română, clasa a XII-a,MEC,București,2006 
 
Manual de limba  și literatura română pentru clasa a XII-a, Ed.Art, 2007 
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Desfășurarea lecției 

Nr. 

crt 

Etapele lecţiei Ob 

ev. 

Conţinutul activităţii         Strategia didactică:  

resurse 

 Evaluare 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevului tim

p 

procedural

e 

materiale Forme de 

organizare 

 

1. Moment 

organizatoric 

 -asigură ordinea şi 

verifică dacă toţi elevii 

au toate materialele 

necesare desfășurării 

orei 

- se pregătesc pentru 

oră. 

-semnalează absenţii 

sau probleme de 

organizare, dacă este 

cazul. 

2` conversaţia catalogul frontal 

individual 

aprecieri 

verbale 

2. Captarea 

atenţiei 

 - se reaminteşte elevilor 

faptul că vor fi evaluate 

cunoştinţele referitoare 

la verb şi li se explică 

obiectivele propuse. 

- sunt atenti la explica-

ţiile profesorului, cer 

eventuale lămuriri în 

cadrul discuţiei. 

2` conversaţia  frontal aprecieri 

verbale 

3. Verificarea 

cunoştinţelor 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

-  postează link-ul 

chestionarului,  realizat 

cu ajutorul aplicației 

Forms,  pe platforma 

Microsoft Teams;  

-setează timpul necesar 

rezolvării cerințelor; 

 

- rezolvă fişele 

primite, apoi le încarcă 

pe platformă în spațiul 

special destinat 

 

 

35` 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

analiza 

literară 

 

fişe de 

evaluare 

individual proba 

scrisă 
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Evaluare 

 

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi rezolvă cerințele! 

 

„- Cum te numești? 

- Edmond Dantès 

- Ce profesie ai?  

- Marinar. 

- De când ești aici? 

- De pe 28 februarie 1815. 

- Pentru ce ai fost închis? 

- Sunt nevinovat. 

- Dar de ce ești acuzat? 

- Că am complotat pentru întoarcerea împăratului. 

- Cum?! Pentru întoarcerea împăratului? Impăratul a fost deci detronat? 

- A abdicat la Fontainebleau în 1814 și a fost exilat pe insula Elba. Dar dumneata de când ești aici, de nu știi toate astea? 

- Din 1811. 

- Dantès s-a cutremurat; acel om făcuse patru ani de închisoare mai mult decât el.  

- Este foarte bine, nu mai săpa, a spus vocea vorbind destul de repede; doar spune-mi la ce înălțime se află gaura pe care ai săpat-o? 

- La nivelul podelei. [...] 

- M-am înșelat, desenele mele incorecte m-au păcălit, o linie greșită pe schema mea echivalează cu cincisprezece picioare în realitate și a crezut că 

zidul în care sapi este cel al fortăreței! 

- Dar asta nu înseamnă că ajungeai la mare? 

4. Tema pentru 

acasă 

 - comunică elevilor 

tema pentru acasă 

 

- notează tema pentru 

acasă 

1` conversaţia caietele frontal aprecieri 

verbale 
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- Exact asta voiam. 

- Și dacă nu reușeai? 

- M-aș fi aruncat în apă. Aș fi înotat și aș fi ajuns pe una din insulele care înconjoară castelul If, fie pe insula Tiboulen, fie chiar pe coastă și atunci 

aș fi fost salvat. 

- Ai fi putut deci să înoți până acolo? 

- Dumnezeu mi-ar fi dat puterea s-o fac. Dar acum totul e pierdut. [...] 

- Dar spune-mi cel puțin cine ești... cine ești? 

- Sunt... sunt... numărul 27.  

(Alexandre Dumas, Contele de Monte Cristo) 

 

 

 

Subiectul I 

 

1. Numește profesia pe care o are Edmond Dantès.        0,5 p                                                                

2. Bifează  Adevărat (A) sau Fals (F)  

a) Edmond Dantès este închis pentru furt.                                                A               F    0.5 p 

3. Justifică succinct răspunsul ales.                                                                                      0.5 p 

4. Completează spațiile libere cu informații selectate din text: 

a) Edmond Dantès este închis pentru... 

b) Anul în care a fost închis Edmond este...          1p 

5) Transcrie din text un verb la modul conjunctiv și unul la condițional-optativ.                     1p 

6) Precizează modul și timpul următoarelor verbe: s-a cutremurat, sapi.                                                 1p 

7) Alcătuiește un enunț în care verbul a fi să se afle la modul conjunctiv perfect.                    1p 

8) Indică valoarea verbului a avea în contextul: și am crezut că zidul       0,5p 

 

Subiectul II 

 

1. Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte în care să-ți imaginezi o posibilă continuare a textului. În compunerea ta trebuie să folosești și 

să subliniezi: un verb la timpul imperfect și unul la perfect simplu.  
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* Pentru conținut vei obține 2 puncte, pentru redactare 1 p. 

Se acordă un punct din oficiu.   

  

 

  

        SUCCES! 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

Subiectul I 

1. numirea profesiei pe care o are  Edmond Dantès. (marinar) 0.5 puncte ; 

2. transcrierea și încercuirea variantei corecte 0.5 puncte – (Fals) 

3. justificarea adecvată  a afirmației 0.5 puncte  

4. completarea adecvată a enunțurilor - 1 punct  (câte 0.5 puncte pentru fiecare răspuns correct)  (a) … complot; b)1811 

5. transcrierea corectă a celor două verbe din text – 1 punct – câte 0.5 puncte pentru fiecare verb identificat corect (de exemplu: conjunctiv: să 

înoți; condițional-optativ: aș fi înotat, aș fi ajuns etc.) ; 

6. precizarea corectă a modurilor și timpurilor verbale – 1 punct – câte 0.25 puncte pentru fiecare răspuns corect (s-a cutremurat – mod indicativ, 

timp perfect compus; sapi – mod indicativ, timp prezent); 

7. alcătuirea adecvată a unui enunț care să conțină un verb aflat la conjunctiv perfect – 1 punct. (De exemplu: Nu-mi amintesc sa fi mancat ceva 

mai bun decât acest desert.); 

8.  indicarea valorii verbului a avea – 0.5 puncte (valoare auxiliară); 

 

Subiectul II 

  Conținutul compunerii – 2 puncte 

−  adecvarea conținutului la cerință, prin prezentarea unui dialog care să continue discuția personajelor: în totalitate –  1 punct;  parțial, cu 

divagații – 0.5 puncte 

− utilizarea și sublinierea unui verb la timpul imperfect și a unui verb la timpul perfect simplu 1 punct  – câte 0.5 puncte pentru fiecare utilizare 

și subliniere corecte. Notă: simpla utilizare, fără a sublinia timpul cerut, nu se punctează! 

 

Redactare:  

- marcarea corectă a paragrafelor specifice unei compuneri: în totalitate – 0.25 puncte; parțial –0.10 
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– coerența textului: în totalitate – 0.25 punct; parțial – 0.10 

– claritatea exprimării ideilor: în totalitate – 0.25 puncte; parțial – 0.10 

– respectarea normelor de ortografie și punctuație (0 – 1 greșeli – 0.25 puncte; 2 greșeli– 0.10, mai mult de două greșeli – 0 puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link chestionar Forms:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__jaxb3lUMkRaUFZaRTRBTFgzO

FU3TkdKUTRDNFFPQS4u



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1321 
 

 

PROIECT   DIDACTIC 

Prof. Marin Soltănica Tănțica 

Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia Conachi 

 

Clasa:  a-IV-a  

Subiectul  lecției :  Sfinții români și creștinismul pe teritoriul țării noastre 

Tipul  lecției : Comunicare / Însușire de noi cunoștințe 

Scopul  lecției :  Dobandirea unor cunoștințe despre sfinții români pentru a le aduce cinstirea cuvenită 

Competențe  generale:  

❖ C.G. 1 : Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de 

viață 

Competențe  specifice:  

❖ C.S.1.1 Compararea unor opinii cu semnificație religioasă, exprimate în raport cu diferite situații de 

viață 

❖ C.S.1.2 Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor situații din viața 

cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie sau a unor sfinți 

Competențe derivate: 

➢ C1 – identificarea unor aspecte semnificative din viața sfinților români 

➢ C2 -  argumentarea numelui de ”Apostol al românilor”, atribuit Sfântului Andrei 

➢ C3 -  precizarea locurilor de pe teritoriul țării noastre unde se gasesc moaștele unor  sfinți români 

➢ C4 -  sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorificării unor exemple din viața 

sfinților. 

➢ C5 -  formularea de învățături necesare progresului vieții spirituale  

Strategia  didactică: 

1.Metode  și  procedee: conversaţia,  explicaţia, lectura, povestirea, observarea dirijată,  

exerciţiul, jocul didactic 

      2.Mijloace  de  învățământ: : Manualul de religie,  fise lucru, video-proiector, laptop, imagini cu 

sfinți români/ PPT, harta, Calendarul Creștin-ortodox, jetoane colorate. 

3.Forme  de  organizare  a  activității  elevilor: activitate frontală, activitate  pe  grupe, activitate 

individuală 

Resurse : 

1. Oficiale:  * Programa  școlară  pentru  Religie – clasa  a-IV-a 

                               * Planificarea  calendaristică 

     2.  Temporale:  * Nr. de  lecții  -  1 

                              * Durata  -  45 de  minute 

     3.  Bibliografice :  *  Manualul de religie pentru clasa a-IV-a 

                                   *  Șebu, Pr. Prof. dr. Sebastian, Metodica  predării   

                                   Religiei, editura  ,,Reîntregirea”, Alba  Iulia, 2017 
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SCENARIUL  DIDACTIC 

Nr. 

Crt 

Etapele lecţiei Ob 

Op 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Evaluare 

1. Momentul 

organizatoric 

 

2 min 

 - salutul 

- rugăciunea 

- notarea  absențelor 

- prezentarea  sfinților zilei 

-  pregătirea pentru începerea orei 

- salutul 

- rugăciunea 

- anunțarea  absențelor 

- ascultarea prezentării 

- pregatirea pentru începerea 

orei 

 

 

Conversaţia 

  

2. Pregătirea 

pentru 

receptarea 

noilor 

cunoştinţe 

 

5 min 

 ➢ Oferă elevilor  jetoane/ (roșu, 

galben, albastru) pe care sunt scrise 

litere și îi roagă să descopere 

cuvintele ce se pot forma prin 

rearanjarea lor. 

➢ Cuvintele descoperite 

formează titlul lecției noi 

✓ Aranjează jetoanele 

pentru a fosma cuvinte 

descoperă cuvintele SFINȚI 

ROMÂNI și observă 

tricolorul. 

 

Explicaţia 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

Jetoane 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

3. Anunțarea 

lecției  noi  și  

precizarea 

obiectivelor 

2 min 

 ➢ Anunţă şi scrie pe tablă titlul 

lecţiei; ,, Sfinții români și 

creștinismul pe teritoriul țării 

noastre,,  

➢ Precizează obiectivele lecţiei. 

✓ Scriu  în  caiete  titlul  lecției  

noi. 

 

✓ Ascultă  enunțarea  

obiectivelor 

 

 

Expunerea  

 

Tabla 

Caiete 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Comunicarea 

noilor 

cunoştinţe 

 

13 min 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Îndeamnă elevii să citească, 

pe roluri  (povestitorul, Ilinca, 

ghidul) sau  prin predarea ștafetei  

textul lecției din manual.  

➢ Adresează elevilor 

următoarele întrebări: 

✓ Elevii citesc lecția 

pe roluri 

 

 

✓ Ascultă cu atenție și răspund 

la întrebări 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

Manualul de 

religie 
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1. Ce a facut Sfântul Andrei pentru 

strabunii noștri? Cum este numit el? 

2. În ce fel viețuiau călugarii? 

3. Cum au aratat înaintașii noștri ca Îl 

iubesc pe Dumnezeu? 

➢ Notează la tablă principalele idei: 

1.Sfântul Andrei este numit 

Apostolul românilor 

2. Sfinții ( cuvioși, ierarhi, voievozi 

etc.) sunt modele de urmat. Ei se 

roaga necontenit pentru noi. 

 

-  “ Să aflăm mai mult!” și “ Să 

descoperim împreună” informații 

suplimentare, citind informațiile de 

la pagina 9 din manual! 

 

………………… 

 

 

 

✓ Notează în caiete ideile 

principale 

 

 

 

Deschid manualele și citesc 

informațiile 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura  

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

5 Fixarea 

cunoștințelor 

 

15 min 

O1 

O2 

O3 

O4 

➢ Oferă elevilor, împărțiți în 5 

echipe, sarcini de lucru diferite  

Anexa 

- Verifică împreună cu elevii 

corectitudinea rezolvării sarcinilor de 

lucru 

-Rezolvă sarcinile de lucru 

- Prezintă rezolvarea fișelor 

- Lipesc imaginile cu sfinții 

pe harta României, la locul 

potrivit 

Explicația 

 

Exercițiul  

Fișe de lucru Activitate 

pe grupe 

6. Asocierea / 

generalizarea 

 

3 min 

 

 

 

 

➢ Putem urma exemplul 

sfinților români ? Cum? Oferiți 

exemple! Formulați îndemnuri! 

Îndemn  

✓ Oferă exemple ( Să 

păstrăm valorile istorice, 

religioase! Să ne iubim tara, 

să apărăm credința! Să urmăm 

exemplul sfinților !) 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

    

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Să îi cinstim pe sfinții români și pe 

înaintașii noștri care au mărturisit 

credința creștină pe aceste meleaguri! 

✓ Ascultă cu atenție 

7. Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

2 min 

 ➢ Face  aprecieri generale  și 

individuale  privind  pregătirea  

elevilor  și  implicarea  lor  în  lecție. 

➢ Notează  elevii 

 

Ascultă  aprecierile 

făcute  de  profesor. 

 

 Conversația    

Aprecieri 

verbale  

8. Precizarea şi 

explicarea temei 

2 min 

 ➢ Precizează  tema pentru acasa  

și  dă  explicații  referitoare  la  

rezolvarea  ei. 

Noteaza  tema  si 

asculta  explicatiile. 

 

Explicatia  

  

9. Încheierea 

lecţiei  

      1 min 

 ➢ Rugăciunea 

➢ Salutul 

✓ Rugăciunea 

✓ Salutul 

   

 

Anexe 

Grupa 1 

1. Fiecărei cifre îi corespunde o literă. După ce identifici litera, vei afla ce ocrotesc cei doi sfinți. 

                1= Â;     2= B;    3 = C;    4 = E;    5 = I;    6 = L;    7 = M;   

                       8 = N;    9 = O;  10 = R;  11 = Ș;  12 = T; 13 = U 

 

a) Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul  ___________________________________ 

2 13 3 13 10 4 11 12 5 13 6 13 5 

             

 

b) Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul_________________________________ 

10 9 7 1 8 5 4 5 
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2. Apreciază cu A ( adevărat) sau F ( fals) următoarele enunțuri: 

➢   Sfântul Dimitrie cel Nou este ocrotitorul Sucevei   

 

➢   Sfântul Apostol Andrei este numit Apostolul românilor  

 

➢ Duhovnicul Sf. Ștefan cel Mare a fost Sf. Cuvios Daniil Sihastrul. 

 

 

Grupa 2 

 

1. Citește lectura de la pagina …. ( 20- 5x2) și completează apoi spațiile punctate din textul de mai jos: 

 

Moaștele Sfântului  _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ au fost cumpărate cu _ _ _ de Barbu C_ _ _ _ _ _ _ _ _ de la un t_ _ _, iar în 

prezent se află la Mănăstirea _ _ _ _ _ _ _ _ din județul _ _ _ _ _ _ . 

Sfântul este pomenit la data de …. Noiembrie. 

2.  În apropierea noastră, la Catedrala Miropolitana din Târgoviște, se află moaștele Sfântului   _ _ _ _ _ , sărbătorit la 11 august. 

 

Grupa 3 

1.  Stabilește locul unde se află sfintele moaște, alegând varianta corectă: 

➢ Sfântul Cuvios Nicodim de la: 

          a.Timișoara ; b. Tismana; c. Tulcea 

 

➢ Sfânta Cuvioasă Teodora de la: 

a. Sibiu; b. Sihla; c. Argeș. 

2. Calculeaza și așează în ordine silabele, astfel încât să afli ziua și luna în  care este sarbătorit sfântul ierarh din imaginea alăturată. Cercetând 

calendarul creștin ortodox, observi că numele lui este _________ cel Nou de la Partoș.  

Ziua: ___             Luna:______________ 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1326 
 

   
       

 

Grupa 4 

 

1. Folosind calendarul, calculând, asociază corect informațiile și află în ce zi îi cinstim pe sfinții: 

 

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul                                 (8-6) iulie                                                                                                 

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare                                       ( 5x2x2) noiembrie          

 

2. Descoperă cele 2 indemnuri! 

 

a.   

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

1+7x7-5x7= ? 

înaintașii, Cinstește-ți 

 

căci 

datorită lor 

ai o țară, 

o limbă, o religie! 

pentru Păstrează urmași valorile 

și tu pe care le-ai 

moștenit! 
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________________________________________________________________________________________ 

 

Grupa nr. 5 

1.  Colorează cu aceeași culoare localitatea, ziua pomenirii și casuța din dreptul sfântului! 

 

Numele sfântului                         Localitatea                     Ziua pomenirii 

Sf. Ioan cel Nou Sibiu 27 octombrie 

Sf. Dimitrie cel Nou Suceava 30 noiembrie 

Sf. Ier. Andrei Șaguna București 2 iunie 

 

                                                                
 

3. Despre care sfânt este vorba în textul de mai jos? Scrie numele său pe spațiile punctate după o cercetare atentă a imaginilor de mai sus sau a 

manualului. 

Sfântul   __________   _____________   ____________a arătat o mare grijă pentru bunul mers al școlilor . S-a ocupat si de organizarea 

invatamantului ortodox romanesc din Transilvania. Sub îndrumarea lui s-au înfiintat aproape 800 de scoli. 

Ierarhul a tipărit mai multe manuale scolare,  a înfiintat tipografia din Sibiu, aici tiparindu-se si ziarul "Telegraful Roman” si calendarul 

bisericesc, in forma de agendă. 
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Profesor învățământ preșcolar: COROIU LIANA IOANA 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: GRĂDINIŢA P.N. JEBEL  

NIVELUL DE VÂRSTĂ/GRUPA NIVEL: II  

TEMA ANUALĂ: “Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA PROIECTULUI: “Darurile toamnei” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Pe cărările toamnei” 

TEMA ZILEI: “Surprizele Zânei Toamna” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  ADP +ALA1+ADE (DLC+ DOS)+ ALA2 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

ADP: 

           * Întâlnirea de dimineaţă:discuţii despre anotimpul în care ne aflăm,luna în care suntem, în ce 

zi a săptămânii suntem, stabilirea fenomenelor care caracterizează ziua, citirea scrisorii de la Zâna 

Toamnă. 

      *Rutine 

      *Tranziţii: exerciţii ritmice, numărători, joc cu text şi cânt. 

ALA1:CENTRE DE INTERES: 

Bibliotecă :,, Cărticica mea cu fructe şi legume”-colorare legume şi fructe de toamnă 

Artă: Modelaj: ,,Leguma şi fructul preferat” 

Ştiinţă: ,,Găseşte-mi jumătatea”(fructe şi legume de toamnă) 

ADE: ,, Surprizele Zânei Toamna” (DLC- joc didactic; DOS- activitate practică) 

ALA2: “Castraveţii în borcan!” 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

 *Formarea capacităţii de a răspunde în propoziţii corect formulate la întrebări; 

 *Dezvoltarea capacităţii  de a descrie imagini, obiecte; 

 *Efectuarea unor operaţii simple de lucru cu material pus la dispoziţie; 

 *Valorificarea deprinderilor de lucru însuşite prin realizarea unei lucrări practice inspirate din natură. 

 Formarea capacităţii de dans simţind ritmul melodiei 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

ALA1: 

    Bibliotecă: 

* Să coloreze, respectând conturul şi culorile potrivite, legume şi fructe de toamnă, pentru realizarea 

cărţii 

     Artă: 

*Să redea prin diferite tehnici de modelare a plastilinei, leguma  şi fructul preferat. 

    Ştiinţă: 

* Să îşi dezvolte spiritul de observaţie şi să găsească jumătăţile fructelor şi a legumelor 

 

ALA2: 

 să danseze simţind ritmul melodiei; 
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 să perceapă componentele spaţio-temporale (distanţa, localizare); 

 să se aşeze pe scăunel când muzica s-a oprit;  

 să respecte regulile jocului 

 

ADE: 

    DLC: Joc didactic: ,, JOCUL SILABELOR” 

 

o Să denumească legumele şi fructele, să formuleze propoziţii şi fraze despre acestea,  

o Să participe la activitate atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor.  

o Să analizeze cuvantul despărţindu-l in silabe; 

o Să numere silabele; 

o Să compună alte cuvinte care încep cu silaba data; 

o Să reprezinte grafic cuvintele şi silabele folosind simbolurile cunoscute; 

 

    DOS: Activitate practică: ,,Rochita Zânei Toamna”. 

 

o Să realizeze tema practică prin exersarea unor deprinderi de lucru însuşite anterior. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

    Metode: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul individual. 

    Mijloace de învăţământ:  

 

-  foi, creioane, planşete, plastilină, jetoane pentru jocul din jumătate- întregul, 

 Păpuşa îmbrăcată în Zâna Toamnă, jetoane cu imagini reprezentând legume şi fructe, lipici, hârtie 

creponată, măşti din carton, elastic, medalioane, plicuri. Elemente de decor cu aspecte specifice 

toamnei, planşe cu imagini sugestive de toamnă, jetoane ; jurnalul Zânei ; ecusoane cu imagini ale 

legumelor, fructelor,florilor , / panouri,coş pentru legume, fructiera, vază, plicuri cu probele de lucru, 

coşuri cu fructe / legume / flori naturale; buline roşii, postere desenate 

 

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal, individual 

DURATA:o zi 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

o Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008; 

o Revista învăţământului preşcolar 

o Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

ADP:Copiii se adună în sala de grupă.Activitatea debutează cu întâlnirea de grup, între copii şi 

educatoare, prin întâlnirea salutului de dimineaţă. 

Copiii sunt salutaţi prin intermediul versurilor: 

   ,,Dimineaţa a sosit, 
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   Toţi copiii au venit. 

   În semicerc să ne-adunăm, 

   Cu toţi să ne salutăm: 

     - Bună dimineaţa, dragi buburuze, 

Mă bucur că sunteţi aici. 

A-nceput o nouă zi. 

-Bună dimineaţa, copii!” 

Copiii răspund salutului şi se salută reciproc. 

După aceasta se face prezentarea musafirilor, care se află în sala de grupă pentru a vedea cât suntem 

de frumoşi şi cum ne vom juca pe parcursul zilei. 

        Tot la întâlnirea de dimineaţă  se face şi prezenţa prin aplicarea pozelor pe panoul cu copiii 

prezenţi. Se va lucra la calendarul naturii pentru a stabili anotimpul în care ne aflăm, ziua din 

săptămână, luna, anul şi fenomenele naturii specifice zilei respective.  

Le voi spune ca Zâna Toamnă, ne-a pregătit o surpriză, le arăt surpriza- o păpuşă îmbrăcată în Zâna 

Toamnă, având o scrisoare în mână pentru copii. 

 

Le citesc scrisoarea: 

,,Bună dimineaţa, dragi copii! Am aflat că voi ştiţi multe despre roadele mele şi în 

special despre legume şi fructe. Să văd cât sunteţi de cuminţi, cât de multe ştiţi despre legume, 

fructe , fenomene și florile mele şi să ne jucăm împreună. 

 

V-am pregătit multe surprize pe parcursul zilei pe care o să le primiți dacă sunteţi cuminţi și 

rezolvați sarcinile.                                                                          Zâna Toamnă” 

 

 

  Copiii primesc medalioane cu fructe şi legume, sunt îndrumaţi spre centrele pregătite pentru ei de 

către Zâna Toamnă :bibliotecă, ştiinţă, artă, spunându-le că prin activităţile pe cere le vom desfăşura, 

vom încerca să o înveselim şi să o bucurăm pe Zâna Toamnă. În funcţie de medalionul primit, copiii 

se vor grupa la centrele de activitate, unde se află imagini cu fructele redate pe medalioane. 

Are loc gimnastica de înviorare, care se realizează prin poezia: 

   ,,Ca să fiu copil voinic 

   Eu fac sport încă de mic, 

   Merg în pas alergător, 

   Sar apoi într-un picior 

   Mă opresc respir uşor, 

   Întind braţele să zbor.” 

Tranziţia :     ,,Bat din palme clap, clap, clap, 

   Din picioare trap, trap, trap 

   Ne-nvârtim, ne răsucim 

   Şi spre centre noi pornim” 

Prin această tranziţie, se formează trenuleţul şi se merge la centre, unde voi explica pe rând 

copiilor ce sarcini au de îndeplinit, după care copiii vor lucra în grupuri mici. Voi urmări activitatea 

copiilor pe centre şi voi interveni ori de câte ori va fi nevoie. La terminarea activităţii pe centre se 

face evaluarea lucrărilor prin turul galeriei. 
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Cântăm apoi cântecul:,, Bate vântul frunzele” ca element de tranziţie pentru ADE. Le explic 

pe parcursul întregii activităţi sarcinile pe care le au de îndeplinit, urmând ca pe tot parcursul 

desfăşurării activităţii să îi îndrum şi să îi corectez acolo unde este cazul. Între cele două activităţi 

(DLC şi DOS), cântăm cântecul: ,, A, a, a, acum e toamnă, da!”  

În încheiere , ne vom juca  jocul: “Castraveţii în borcan”, este un joc ce ne va ajuta să ne relaxăm după 

o zi de muncă şi ne va învăţa să respectăm reguli şi să fim cinstiţi atunci când e vorba de o competiţie.   

Noi am mai jucat acest joc, dar sub altă denumire. Pentru că astăzi a fost Zâna Toamna pe la noi m-

am gândit să fiţi voi castraveţii şi scăunele să reprezinte locurile din borcan. În faţă voastră  se află mai 

multe scăunele. Voi da drumul la casetofon iar voi veţi începe să dansaţi, respectând ritmul melodiei.  

Când melodia se opreşte, va trebui să fugiţi şi să vă aşezaţi pe un scaun.Trebuie să fiţi atenţi, deoarece 

tot timpul este un scaun în minus. Copilul rămas în picioare fără scăunel, la oprirea bruscă a muzicii, 

iese din joc. În final rămâne un singur scăunel şi doi copii care se vor întrece astfel desemnând 

câştigătorul. 

La final  voi face aprecieri verbale, ţinând să le mulţumesc pentru tot ce au lucrat pe parcursul 

zilei în numele Toamnei.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:   

      1  Breben, S. şi colaboratorii, „Metode  interactive  de  grup – ghid metodic”, Editura Arves, 

Craiova, 2002;  

      2. Preda, V. - coordonator,  „Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, 

Editura Cheorghe-Cârţu Alexandru, Craiova, 2009; 

      3. Preda, V., „Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”, Editura Humanitas 

Educational, Bucureşti, 2005; 

4 *** Curriculum pentru învăţămâmt preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T. –  2008 

5 Revista Nationala de Profil Psihopedagogic- Învăţământul preşcolar şi primar 

 nr. 3-4/2012 Editura Arlequin 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

MAFTEI Alexandra 

Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbrăveni, Suceava 

 

Disciplina: Fizică 

Clasa: a-VI-a A 

Titlul lecţiei: Magneți, interacțiuni între magneți, poli magnetici 

Tipul lecţiei: Lecție de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe 

Durata: 50 min 

Scopul lecției:  

→ informativ: însușire de noi cunoștințe și consolidarea acestora cu privire la fenomenele magnetice, 

tipurile de magneți și polii acestora; 

→ formativ: dezvoltarea operațiilor și calității gândirii, consolidarea unor deprinderi de muncă 

intelectuală. 

 

Competenţe generale: 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a metodelor 

specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de 

zi cu zi 

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică 

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice 

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific. 

Competenţe  specifice: 

1. Descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în activitatea practică, după criterii date; 

2. Realizarea unor aplicaţii experimentale, individual sau în echipă, prin urmarea unor instrucţiuni date; 

3. Formularea în scris a rezultatelor lucrărilor experimentale sau a altor sarcini de investigare specifice 

fizicii. 

4. Să  manifeste  deprinderi  de  a  utiliza mijloacele didactice. 

Competenţe derivate: Elevii vor fi capabili: 

1. să identifice tipurile de magneți; 

2. să explice modul de funcționare al acestora; 

3. să  experimenteze formarea liniilor de câmp magnetic; 

            4 . să aplice în diverse situații noțiunile dobândite. 
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Valori  şi  atitudini: 

 Iniţiativă personală; 

 Interes şi curiozitate; 

 Spirit critic şi autocritic; 

 Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi; 

 Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile celorlalţi; 

 Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru cele create prin aplicarea 

TIC; 

 

Strategii didactice: 

→ Metode: explicația, conversația euristică, observația, experimentul demonstrativ, problematizarea, 

prezentare ppt, wordwall. 

→ Resurse materiale: magneți de diferite forme, pilitură de fier, busolă, creta, tabla, fișe de activitate 

didactică, manualul, laptop, videoproiector, tablă inteligentă. 

 

Forme de organizare a activității: frontal și individual. 

Evaluarea: verificare orală, observarea directă a activității elevului la clasă. 

 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

Nr. 

Crt. 
Durata 

Evenimentul 

didactic 
Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1 2 min. 
Momentul 

organizatoric 

- notează absenţele; 

- asigură materialul didactic; 

- pregăteşte clasa pentru lecţie. 

- se pregătesc pentru lecţie. 

2 1 min. 
Captarea atenţiei 

şi enunţarea CD 

- precizează modul de 

desfăşurare a lecţiei şi 

competențele derivate. 

- urmăresc precizările 

profesorului. 

3 30 min 

Comunicarea / 

însuşirea de noi 

cunoştinţe 

- Profesorul întreabă elevii ce 

obiecte cunosc ei care au în 

alcătuire magneți; 

 

- elevii răspund întrebării 

profesorului; 
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- explică elevilor ce reprezintă 

magnetul și care este originea 

denumirii acestuia; 

“Magnetul este un corp care 

atrage obiecte din fier, aliaje ale 

fierului sau metale feroase 

(cobalt, nichel și aliajele lor). 

Proprietatea unor roci de a atrage 

fierul este cunoscută încă din 

antichitate. Denumirea de 

magnet provine de la numele 

localităţii Magnesia (Asia Mică), 

unde a fost descoperit minereul 

ce conţine oxizi naturali de fier 

numit magnetită.” 

- Profesorul prezintă elevilor 

clasificarea magneților astfel: 

“1. După natura lor: naturali și 

artificiali. 

2. După timpul în care își 

păstrează proprietățile 

magnetice: permanenți și 

temporari. 

3. După formă: bară, potcoavă, 

disc și ac magnetic.” 

- Profesorul exemplifică elevilor 

utilizând diferite forme de 

magneți; 

- Explică elevilor ce reprezintă 

polii unui magnet și cum se 

realizează interacțiunea dintre 

doi magneți; 

- elevii notează și sunt atenți la 

explicațiile profesorului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevii sunt atenți și notează cele 

prezentate de profesor; 

 

 

 

 

 

 

- Elevii urmăresc cu atenție cele 

prezentate de profesor; 
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“Orice magnet are două regiuni, 

situate la extremităţile sale, în 

care proprietăţile magnetice se 

manifestă cel mai puternic 

numite poli magnetici: polul 

nord și polul sud. 

Doi magneţi apropiaţi unul de 

altul cu polii de nume diferite se 

atrag. 

Doi magneţi apropiaţi unul de 

altul cu polii de acelaşi nume  se 

resping .” 

- Profesorul pune în evidență 

liniile de câmp magnetic 

utilizând pilitură de fier și un 

magnet tip bară. 

video-1647847634.m

p4
 

 

- Elevii notează; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevii sunt atenți și refac 

experimentul prezentat de 

profesor. 

4 13 min 

Fixarea 

cunoștințelor si 

asigurarea feed-

back-ului 

- propune elevilor rezolvarea 

unui item în wordwall; 

https://wordwall.net/ro/resour

ce/7902524/polul-nord-textul-

informativ 

- propune elevilor ca sarcină de 

lucru punerea în mișcare a unei 

masini având la dispoziție o 

mașinuță, magneți disc și un 

magnet tip bară. 

- rezolvă itemul propus; 

 

 

 

 

 

 

 

- elevii răspund cu interes 

solicitării profesorului. 

https://wordwall.net/ro/resource/7902524/polul-nord-textul-informativ
https://wordwall.net/ro/resource/7902524/polul-nord-textul-informativ
https://wordwall.net/ro/resource/7902524/polul-nord-textul-informativ
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5   4 min. 
Stabilirea temei 

pentru acasă 

- propune spre rezolvare 

problemele rămase nerezolvate 

din Fișa de lucru. 

 - notează tema propusă de 

profesor. 

 

 

NUMELE            DATA 

 

ACTIVITATE INDEPENDENTĂ 

 

1. Privește perechile de magneți de pe fiecare rând, Care dintre perechi se atrag?  

Încercuiește literele din dreptul acestora. 

a. S N  N S 

   

b. N S S N 

   

c. N S N S 

   

d. S N S N 

 

 

2. Trei magneți au polii notați ca în figura alăturată. Apropiind magneții unul de altul,  

observăm că polul A atrage polul D, iar polul D respinge polul F.  

Cum va interacționa polul A cu polul cu polul F? (se resping sau se atrag?) 

 

A B 

 

C D 

 

E F 
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3. Încercuiește litera corespunzătoare din dreptul enunțurilor adevărate: 

a. Magneții atrag toate metalele. 

b. Magneții atrag un număr mic de metale, printre care nichelul și cobaltul. 

c. Pământul este un magnet uriaș. 

d. Dacă spargi un magnet, el își pierde proprietățile. 

e. Magnetul este un minereu (o piatră) numit magnetită. 

f. Magneții au fost descoperiți în zilele noastre. 

g. Există magneți permanenți și magneți temporari. 

h. Obiectele de fier nu pot fi atrase de magnet. 

i. Atracția este maximă la capetele unui magnet. 

j. Polii cu același nume de la doi magneți se atrag. 
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Lesson plan 

 

Teacher: Alexandra Maria Buta 

Grade: 3A (3h/week) 

Title of the lesson: British Food (Unit 5, Food and Drink) 

Textbook: Guess What! 4, Susannah Reed, Kay Bentley, Cambridge University Press 

Date: 2nd March 2022 

 

AIMS OF THE LESSON 

(By the end of the lesson, the students will be able to:)  

• Use the adverbs of frequency always, usually, sometimes, never with the Present Simple 

• Ask questions using the structure How often do you….? 

• Speak about how often they eat a certain food for breakfast, lunch and dinner 

• Use functional language related to ordering food in a restaurant 

 

STUDENTS’ PROBLEMS   

(I anticipate that the following may cause problems:) 

• the students might have problems with spelling 

• the students might find find it difficult to write the dialogue in the set time 

 

TEACHING TECHNIQUES 

• prediction 

• pair work 

• role-play 

• writing practice 

• peer assessment 

 

AIDS / MATERIALS 

• OHP 

• computer 

• handouts 

• paper plates 

 

 

 

Stages Skills Timing Description of procedure 
Interactio

n 
Aims 

Lead-in  
Speaking 

Reading 
5’ 

T tells Ss they are going to 

talk about food in Britain, 

gives them a handout and 

asks them to read the 

sentences and, in pairs, 

decide whether they are 

true or false. 

ANNEX 1 

T-Ss 

Ss-Ss 

To raise Ss 

interest 

To 

consolidate 

previously 

acquired 

vocabulary 

Presentation 
Listening 

Writing 
15’ 

T tells Ss they are going to 

watch a video about food in 

Great Britain, they must 

check if their predictions 

T-Ss 

To introduce 

the adverbs 

of frequency 
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were right. 

https://multimedia-

english.com/videos/lesson/

food-in-britain-this-is-

britain-3685 

Ss check and correct their 

worksheets. 

T writes on the board How 

often do British people 

have a traditional 

breakfast? Ss answer and T 

draws their attention to the 

adverbs of frequency. 

T sticks some paper plates 

on the board, one for each 

frequency adverb and 

elicits sentences about 

British eating habits. T 

explains the meaning of 

each frequency adverb and 

elicits examples. Ss use the 

adverbs in sentences. 

To revise 

vocabulary 

related to 

food 

To raise 

awareness of 

the British 

eating habits 

Practice 
Reading 

 
5’ 

T gives Ss handouts with a 

gapped dialogue called At 

the restaurant. Ss fill in 

with the appropriate 

frequency adverbs. 

T checks with the whole 

class. 

 

ANNEX 2 

SS(individ

ual work) 

To introduce 

functional 

language 

related to 

ordering 

food. 

To practice 

the use of the 

frequency 

adverbs. 

Production Writing 10’ 

In groups, Ss imagine a 

funny situation at the 

restaurant and write a 

dialogue. 

 

Ss-Ss 

(group-

work) 

To improve 

the Ss' 

writing 

skills. 

Follow-up Speaking 10’ 

Ss act out the dialogue in 

front of the class. 

Ss give oral feedback. 

Ss-Ss 

(group-

work) 

To check 

accuracy 

https://multimedia-english.com/videos/lesson/food-in-britain-this-is-britain-3685
https://multimedia-english.com/videos/lesson/food-in-britain-this-is-britain-3685
https://multimedia-english.com/videos/lesson/food-in-britain-this-is-britain-3685
https://multimedia-english.com/videos/lesson/food-in-britain-this-is-britain-3685


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1340 
 

ANNEX 1 

 

 
 

ANNEX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1341 
 

PROIECT  DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

  Prof.înv.preșcolar Gyeacovici Andreea-Nadina, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, 

Sânnicolau Mare Timiș 

Grupa: Mare 

Data: 26.01.2022 

Tema: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?” 

Subtema: ,,Călătorie în ţinuturile de gheaţă” 

Forma  de realizare: activitate integrată: ALA1  + ADE1+ ADE2  + ALA2 

Titlul activității integrate:,,Aventuri cu pinguini” 

Elemente componente ale activității integrate: 

 Activităţi de dezvoltare personală(ADP):Întâlnirea de dimineață, salutul, prezența, 

calendarulnaturii,împărtăşirea cu ceilalţi: ,,Cum te simţi azi pinguinule?”, activitatea de grup - Joc: 

,,Apă! Gheaţă!”, rutine, tranziţii. 

 Activităţi liber-alese(ALA1):  

      -    Contrucții: ,,Munți de gheață” 

- Știință: ,,Peștișori pentru pinguini” 

 Activităţi pe domenii experiențiale (ADE): 

- ,,Pinguinul fulg de nea”  povestirea educatoarei 

- Pictură (tehnica amprentării) ,,Ținutul de gheață”   

 Activităţi liber-alese (ALA2): Joc de mişcare:,,Pinguinii trec banchiza!” 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

A1. Motricitate  grosieră și motricitate fină în cotexte de viață familiare 

C1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

      C3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

Comportamente vizate: 

C3.2.  Demonstrează creativitate prin activitățile artistico-plastice, muzicale și practice în conversații 

și povestiri creative; 

A1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei; 

C3.1.   Manifestă creativitate în activități diverse 

Strategii didactice 

• Metode şi procedee: conversația, explicaţia, demonstraţia, povestirea, observația, învățarea 

prin descoperire, problematizarea, exercițiul, piramida, turul galeriei. 

• Mijloace de învățământ: decor adevat povești, calendarul naturii, planșe, jetoane, siluete-

personaje din poveste, jocuri de construcții (cuburi de zahar),cutii colorate, foi de hârtie, acuarele, folie 

alimentara, pahare cu apă, bureți, șervețele, iglu , boxă etc. 

• Metode de evaluare:observarea sistematică a comportamentului copiilor, chestionarea orală, 

analiza și corectarea răspunsurilor, aprecierea verbală, aprecierea lucrărilor. 

Forma de organizare:  frontal, individual, în grupuri mici 

SCENARIUL ZILEI 

 În cadrul activităţii copiii vor interpreta rolul de pinguini iar educatoarea rolul eschimosei 

Georgeta, care a venit la Polul Sud să îi invite pe  pinguini să viziteze prietenii de la celălalt pol al 

Pământului, Polul Nord.  La întâlnirea de dimineaţă aceştia fac cunoştinţă. 

Salutul: Copiii se aşează în  formaţie de cerc ”Cercul prieteniei” și se salută ,,Bună dimineața!” 
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 Noutatea zilei:  Eschimosa Georgeta care a venit în vizită la grădiniţă să petreacă o zi cu copiii 

de la grupa mică. 

Prezenţa se va face pe un ghețar de la Polul Sud. 

Apoi se completează Calendarul naturii, verbalizând acțiunea. 

 Activitatea de grup:,,Apă! Gheaţa!”. Are loc gimnastica de înviorare. 

Se face trecerea la activitățile de la centrele de interes printr-o tranziție. Fiecare pinguin va primi câte 

un peștișor (de culoare diferită), prin această cale copiii vor fi repartizați la centre, în funcție de 

culoarea peștișorului. Copiii de la sectorul Construcții trebuie să construiască din cuburi de zahăr munti 

de gheață. Copiii de la sectorul Știință clasifică peștișorii după culoare. După realizarea activităţilor de 

la centre, se vor ,,îmbarca” pentru a călători la Polul Nord.  

 Se trece la activitate integrată: ,,Aventuri la poli”. Ajunşi la Polul Nord descoperă peisajele şi 

animăluţele polare nordice precum şi Iglu Eschimoșilor. Aici vor asculta Povestea “Pinguinul fulg de 

nea” dupa care vor picta prin tehnica amprentării pe folie alimentară“Ținutul de gheață”. La sfârşitul 

acestor activităţi pinguinii vor fi recompensaţi cu medalii. Prin metoda turul galeriei se vor aprecia 

tablourile realizate pe folia alimentară. 

Se face tranziția între activitatea de pictură și jocul de mișcare prin versurile: 1,2,1,2/Mergem toţi în 

pas vioi/ Mâinile să le spălam,/ Ca să nu ne-accidentăm. Activitatea zilei se încheie cu joc de mişcare: 

,,Pinguinii trec banchiza!”. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

Salutul: Copiii se aşează în  formaţie de cerc ”Cercul prieteniei” pentru a se putea desfăşura întâlnirea 

de dimineaţă şi   recită versurile:,,Dimineaţa a sosit, /Noi pinguinii ne-am trezit, 

Cercul mare îl formăm/Şi frumos ne salutăm!” 

Noutatea zilei:  Eschimosa Georgeta care a venit în vizită la grădiniţă să petreacă o zi cu copiii de la 

grupa mare. 

Prezenţa: După ce ne-am adunat/Și frumos ne-am salutat/Colegii ne-am întâlnit./ Dar oare cine n-a 

venit?Prezenţa se va face pe un ghețar de la Polul Sud. Copiii prezenţi vor primi peștiori de la 

eschimoșa Georgeta. Astfel aceasta va face cunoştinţă cu fiecare dintre  copii şi va afla care copii sunt 

la grădiniţă şi care sunt absenţi. 

Calendarul naturii: Se folosesc jetoane, imagini, se completează calendarul naturii, menţionându-se 

ziua, data, luna, anul, evenimentul zilei. Se discută starea vremii şi îmbracămintea adecvată acesteia.  

Activitatea de grup:,,Apă! Gheaţa!”– Pinguinii veseli dansează, la semnalul ,,Apa!” ei sar de pe 

banchiză în apă, la semnalul ,,Gheaţă!” ei sar din apă pe banchiză.  

Tranziție spre activitățile liber alese (ALA 1):  

Rutine: Sosirea şi plecarea copiilor, spălarea pe mâini, mâncăm ordonat, ne purtăm civilizat, formăm 

șirul. 

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 1 (ALA 1) 

1. SECTOR CONSTRUCȚII:  

Subiect: ,,Munți de gheață” 

Mijloc de realizare: asamblare 

Obiectiv operaţional: 

• să construiască din cuburi de zahăr forme, reprezentând munții de gheață. 

Strategii didactice: : 
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• Metode și procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia. 

• Mijloace de învăţământ: cuburi de zahăr. 

Desfăşurarea activităţii:  Copiii de la acest sector trebuie să construiască din cuburi de zahăr munti de 

gheață. 

Evaluare:  Se fac aprecieri asupra modului de lucru. 

2. SECTOR  STIINȚĂ:  

Subiect: ,,Sortează peștișorii!” 

Mijloc de realizare: sortare de cartonaşe 

Obiective operaţionale:  

• să sorteze peștișorii după culoare; 

• să așeze peștisorii de aceeași culoare în acvariul corespunzător. 

Strategii didactice: : 

• Metode și procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia. 

• Mijloace de învăţământ: cartonașe cu peștișori colorați 

Desfăşurarea activităţii:Copiii clasifică peștișorii după culoare.  

Evaluare:  Se fac aprecieri referitoare la corectitudinea modului de îndeplinire a sarcinii. 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): I 

Subiectul activității:,,Pinguinul fulg de nea”  

Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei 

Comportamente: 

• Utilizează structuri orale simple; 

• Înțeleg mesaje simple; 

• Participă la activitățile de grup în calitate de auditor. 

Obiective operaţionale: 

• să asculte cu atenție povestea; 

• să raspundă corect la intrebări, pe baza planșelor afișate. 

• să manifeste interes pentru activitate. 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee:conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul; 

• Mijloc de realizare: decor cu elemente din zonele polare,siluete personaje poveste, decor, 

animale polare, cartonaşe cu animale polare, piramida. 

Scop: 

• Dezvoltarea capacitatii de a asculta cu atentie o poveste și de a reda ideile acesteia. 

• Îmbogățirea vocabularului cu cuvinte noi. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

       1.  Moment organizatoric: pentru o bună desfășurare a activității se iau în considerare aranjarea 

adecvată a mobilierului, pregătirea materialului didactic, aerisirea grupei și intrarea ordonată a copiilor 

în grupă. 

       2.  Introducerea în activitate și captarea atenției: 

Eschimosa Georgeta le propune pinguinilor o călătorie la Polul Nord. 

3. Anunțarea temei și a obiectivelor :Ajunși la Polul Nord, copiii descoperă minunatiile mirifice 

ale ținutului de gheață și le este propus să asculte povestea „Pinguinul fulg de nea” care la fel că și ei 

au făcut o calătorie la Polul Nord. 
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4. Dirijarea învățării: Eschimoasa Georgeta va spune povestea cu mare atenție prin: modelarea 

vocii; schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii; pauze logice; accentuări și scăderi ale 

intensității vocii, mimica, sunetul de fundal. 

5. Obţinerea performanţei - Obținerea performanțelor se va realiza prin metoda „Piramidei”. Le 

prezint copiilor „Piramida Pinguinului fulg de nea” formată din pătrate  așezate în ordine crescătoare. 

Le explic copiilor modul în care vor forma „Piramida Pinguinului fulg de nea”. Vor răspunde la 

întrebări și vor identifica imaginile ce corespund răspunsurilor, apoi le vor așeza pe piramida 

respectand cerințele. 

Întrebările:- Cu cine se întâlnește pinguinul în poveste? 

- Numiți câteva animale care trăiesc la Polul Nord? 

- Cum se numesc cei doi poli? 

       -    Cum se numește povestea? 

6. Încheierea şi evaluarea activităţii. 

Educatoarea face aprecieri asupra activităţii şi asupra comportamentului copiilor, a răspunsurilor date 

de aceştia. 

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): II 

Subiectul activității: ,,Ținutul de gheață” 

Mijloc de realizare: pictură (tehnica amprentării pe folie alimentară) 

Comportamente: 

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei. 

Obiectve operaţionale: 

• să analizeze componentele tabloului plastic prezentat ca model, enumerând culorile regăsite în 

Ținutul de gheață; 

• să mânuiască corect materialele de lucru, bureții, folia și acuarelele, păstrând acurateţea 

lucrării; 

• să coopereze în cadrul grupului din care fac parte în vederea realizării temei propuse. 

Strategii didactice:  

• Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, exrcițiul, munca pe echipe. 

• Mijloace de învățământ: acuarele, bureti, măsuțe, folie alimentară. 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

1. Moment organizatoric 

Pregătirea și asigurarea cadrului adecvat necesar unei bune desfășurări a activității. 

2. Introducerea în activitate și captarea atenției 

Eschimosa Georgeta îi felicită pentru jocul desfăşurat şi poartă o scurtă conversaţie despre 

spectaculosul Tinut de gheaţă.  

3. Anunțarea temei 

Astăzi veți învăța să pictați ,,Ținutul de gheață”, folosind o tehnică nouă. 

4. Prezentarea modelului educatoarei 

Copiii observă decorul apoi li se prezintă un tablou realizat prin tehnica amprentării cu buretele pe 

folia alimentară .  

5. Explicarea și demonstrarea modului de lucru 

Copiii observă şi  analizează modelul, se explică şi se demonstrează tehnica de lucru după care se 

împart pe grupe pentru a realiza tema.  

6. Efectuarea exercițiilor de încălzire a mușchilor mici ai mâinii 
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Se vor efectua exerciții de încălzire a muşchilor mici ai mâini. 

7. Desfășurarea propriu-zisă a activității de pictură, de către copii 

Se va corecta poziţia corpului în timpul lucrului.  Se va urmari îndemanarea cu care copiii mânuiesc 

materialele puse la dispoziţie. Copiii sunt supravegheaţi, iar celor care întâmpină greutăţi li se vor da 

indicaţii cu voce scăzută.   

8. Evaluarea și încheierea activității  

Aprecierea lucrărilor se va realiza prin metoda Turul  galeriei. Tranziţie spre jocul de mișcare. 

IV. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE II  (ALA 2) 

Subiectul: ,,Pinguinii trec banchiza!” 

Mijloc de realizare: joc de mişcare  

Obiective operaţionale: 

• să participe activ şi afectiv la jocul propus, dând dovadă de fair-play şi interes în realizarea 

unui scop comun, de spirit de competiţie; 

• să meargă în echilibru pe banchiza de gheaţă, fără să ,,cadă” în apă. 

Elemente de joc: surpriza, aplauzele, concurs 

Regula jocului: Educatoarea dă startul plecării. Se respectă ordinea trecerii peste banchize, mergând 

pe vârfuri cu brațele lateral. 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul 

• Mijloace de învăţământ: banchize , fluier, decor polar. 

Desfăşurarea activităţii: Copiii se împart în două echipe. Copiii din fiecare echipă stau aşezaţi în fața 

unei banchize. Ei trebuie să ajungă pe uscat traversând banchizele de gheaţă,pe care sunt înguste, 

mergând pe vârfuri cu brațele întinse lateral, fără a cădea în apă. Jocul concurs se repetă de 3 ori.  

Evaluare: Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a concursului și asupra comporta-mentului 

din timpul activităților. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

METODA INTERACTIVĂ DE GRUP 

EXPLOZIA STELARĂ, CUBUL 

 

  Prof.înv.preșc. : Covaci Voichița-Georgiana 

Grădinița P.P. Nr. 1 , Sânnicolau Mare , Jud. Timiș 

 

NIVELUL II: Grupa Mare 

DATA: 22.03.2022 

TEMA ANUALA: “CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” 

TEMA PROIECTULUI:” Emoții de primăvară” 

SUBTEMA: „Primăvara – anotimpul bucuriei” 

DOMENIUL EXPERIENTIAL: Domeniul Știință 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoașterea mediului 

TEMA ACTIVITATII: Tablou de primavară 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII  INTEGRATE: 

  I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

  Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice). 

  Întâlnirea de dimineaţă: ’’Ghiocelul- vestitorul primăverii’’  

  Tranziţii 

  Rutine 

 Moment de mişcare/tranziţie  

   II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 

                            1.  Joc de masă - Puzzle - ”Flori de primăvară” 

                            2.Construcţii:„Ghivece pentru ghiocei”- lego; 

       III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 

 Domeniul Limbă și comunicare (DLC): Educarea limbajului – lectură după imagini - 

„Primăvara-anotimpul bucuriei 

 Domeniul Om şi Societate (DOS): Activitate practică -lipire „Mărţişor pentru mămica mea ”  

       IV. ACTIVITĂȚI   LIBER  ALESE (ALA2):  

 Joc de mişcare: ,, Care floare lipsește?” 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

     A1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

     B4.Autocontrol și expresivitate emoțională 

     B3.Conceptul de sine 

     C3.Activare și manifestare a potențialului creativ 

     D3.Premise ale citirii si scrierii, in contexte de comunicare cunoscute 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A1.1 Își coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei; 

A1.3 Utilizează mâinile pentru realizarea de activități variate;  

D2.2 Respectă regulile de comunicare corectă, în diferite contexte de comunicare; 

D2.3 Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:-stimularea activității prin formularea unor întrebări pentru 
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                                           rezolvarea de probleme ; 

                                         -sistematizarea cunoştinţelor copiilor cu privire la  strategia elaborarii de 

întrebări de tipul”CE?”,”CINE”,”UNDE?”,”CAND?’,”DE CE?”,pe baza conținutului unor 

imagini,prin folosirea metodei interactive”explozia stelară”. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

ADP: – să să se implice activ în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi, formării 

comportamentului empatic la preşcolari. 

ALA1:  O1 -  să aşeze corect piesele de puzzle pentru a obţine imaginea întreagă; 

ADE: DLC:  O1 – să alcătuiască cât mai multe întrebări pe baza conținutului unei imagini,folosind 

pronumele interogative:”CE?”,”CINE?”,”CÂND?”,”UNDE?”,”DE CE?”; 

                      O2- să discute cu colegii; 

                      O3- să formuleze întrebări corecte din punct de vedere gramatical pe care să le adreseze 

celorlalte grupuri de copii; 

 DOS:         O1 - să execute exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii; 

                    O2 - să  lucreze curat şi ordonat; 

                    O3 - să analizeze,din punct de vedere estetic, lucrările personale şi ale colegilor. 

                    O4- să mănuiască materialul în mod organizat; 

ALA2:        O1- să observe care coleg lipseşte; 

                   O2- să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului; 

              O3- să participe activ la joc alături de ceilalţi copii. 

              O4 - să se organizeze pe grupuri si sa colaboreze intre ei; 

              O5 – să manifeste spirit de echipa; 

              O6 - să pastreze ordinea și disciplina pe tot parcursul activității; 

              O7 -să recepteze afectiv tema propusă; 

              O8 -să exprime unele sentimente de bucurie,satisfacție,mulțumire în legatură cu activitatea 

desfășurată. 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

     METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația descrierea, dialogul, 

brainstormingul, analiza, metoda cubului,explozia stelară. 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT :1 stea mare,5 stele mici,tablou cu anotimpul primăvara, 

                                                Cub,cinci săgeţi de culoare roşie, lipici, şerveţele, hârtie 

colorată,lego,puzzle CD, recompense; 

TIPUL ACTIVITĂȚII:consolidare de cunoștințe(prin aplicarea metodei „explozia stelară”. 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

MIJLOCUL DE REALIZARE : Lectură după imagini,lipire 

DURATA:35-40 MINUTE 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Moment organizatoric- Activitatea debutează cu  Întâlnirea de dimineaţă care se realizează prin 

succesiunea următoarelor momente: 

Salutul : Bună dimineața, floricelelor! 

Prezenţa se realizează prin strigarea copiilor din catalog. Ei vor răspunde: Prezent(ă)! 

Calendarului naturii se completează cu ajutorul copiilor, amintind anotimpul şi ziua în care ne aflăm, 

precum şi aspecte legate de vremea de afară. 

  Subliniindu-se faptul că, atunci când vin la grădiniță , este nevoie să se respecte  regulile grupei, se 
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vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă specifică: 

 ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să vorbiți 

 pe un ton potrivit, pentru a nu deranja colegii din jur și să păstrați ordinea între jucării’’ 

Momentul de mişcare. Gimnastica de înviorare se va desfăşura în semicerc  ,,Ca să cresc copil 

voinic...” 

Activitatea de grup: Copiii se vor juca jocul:”Bulina fermecată!” 

Noutatea zilei porneşte de la venirea în sala de grupă a „Ursulețului” care aduce  surprize pentru copii 

de la Zâna Primăvara. Copiii vor fi anunţaţi că astăzi vor desfășura o activitate interesantă cu materialul 

primit de la Zâna  Primăvara titlul „Primavara-anotimpul bucuriei”. vor lipi ghiocei astfel făcând 

bucheţele ,vor face puzzle cu flori de primăvară ,vor construi ghivece pentru flori şi vor dansa.  După 

noutățile zilei și finalizarea activității lecturii după imagini se vor desfăşura activităţi pe centre de 

interes. Le voi anunţa tema fiecărui centru şi sarcinile, pe care le vor avea de îndeplinit.  

               Domeniul experenţial „DOS” se va desfăşura la sectorul „Artă ” şi vor lipi floricele și 

inimioare pentru a confecționa un mărțișor pentru mama. La sectorul  „Joc de masă” vor avea de aşezat 

corect  piesele de puzzle astfel incat sa alcatuiasca imagini cu flori de primavara iar la sectorul 

„Constructii”vor contsruii ghivece pentru ghiocei.După realizarea unei expoziţii cu lucrările efectuate 

la centrele de activitate, se va purta o scurtă discuţie referitoare la ceea ce au desfăşurat pe parcursul 

zilei. Toti vopii vor finaliza tema de la domeniul experiential DOS. 

              La ALA II se va desfăşura jocul de mișcare:”Care floare lipsește?”, joc ce are ca obiectiv 

satisfacerea nevoii de mişcare deoarece celelalte activităţi desfăşurate pe parscursul zilei au fost 

activităţi statice. La final voi face aprecieri generale si individuale asupra desfăşurării activităţii 

integrate. 

 

Evenimentul 

didactic 

 

Conținutul științific 

 

Strategia 

didactică 

 

Evaluare 

 

1. MOMENT  

ORGANIZA-

TORIC 

Pregătirea materialului didactic necesar desfășurării 

activității. 

  

2.CAPTAREA 

ATENȚIEI 

Zâna primăvara a adus o bagheta magica și o cutie fermecată.   

3.REACTUALI-

ZAREA 

CUNOȘTINȚE

LOR 

Voi purta o scurtă discuție despre anotimpul primăvara. 

Ce știți despre anotimpul primăvara? 

 

Conversa-

ția 

Brain-

stormingul 

Proba 

orală 

 

4.ANUNȚARE

A 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVE-

LOR 

Voi anunța copiii ca vom desfășura o activitate interesantă cu 

materialul adus de Zâna primăvara,cu titlul „Primăvara-

anotimpul bucuriei”.Voi deschide cutia fermecată în care se 

află bagheta magică, necesare pentru formarea grupelor de 

lucru și explic copiilor regulile jocului. Va raspunde doar 

copilul atins cu bagheta magică de catre doamna educatoare. 

 

 

Conversa-

ția 

 

 

 

 

Se organizeaza colectivul de preșcolari sub formă de 

semicerc,iar în mijlocul lor se aranjează steluțele.În mijloc 
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5.DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

este așezată o steluță mare,iar peste ea se așează o imagine 

mare ce reprezintă anotimpul primăvara.Celelalte 5 steluțe 

mici se așează în jurul steluței mari,atenționând copiii că pe 

fiecare steluță este scrisă cate o întrebare,cu culori 

diferite.Întrebările folosite sunt: 

CE?,CINE?,UNDE,CÂND?,DE CE? 

Astfel,copiii vor reține că întrebarea „CE?”este scrisă cu roșu, 

„CINE?” cu culoarea verde, „CÂND”cu culoarea roz, 

„UNDE?”cu culoarea albastră și „DE CE?” cu culoarea 

portocalie.Voi atinge cu bagheta magică 5 copii,care la rândul 

lor,își aleg fiecare câte o steluță cu o întrebare. Pe 

rând,educatoarea le citește întrebarea de pe steluță și le 

explică modul de lucru:fiecare copil ce și-a ales  o steluță ,își 

alege alți 3-4 parteneri cu care formează o echipă. 

Fiecare echipă trebuie să găsească cât mai multe întrebări 

referitoare la imaginea prezentată,folosind întrebarea de pe 

steluța aleasă.    

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa-

ția 

 

 

 

Proba 

orală 

 

 

 

 

 

6.OBȚINEREA 

PERFOR-

MANȚEI 

Toși copiii contemplă tabloul de primăvară și formulează în 

grup cât mai multe întrebări legate de imaginea reprezentată 

în tablou. 

Pentru a obține cât mai multe conexiuni între întrebările 

descoperite.se stabilește ordinea adresării întrebărilor (CE, 

CINE, UNDE, CÂND, DE CE).Pe rând, fiecare grup vine 

lângă imagine și adresează întrebările celorlalte grupuri, 

aceștia răspund, și astfel se stimulează activitatea grupelor. 

CE: - Ce anotimp este prezent în imagine? 

- Ce haine folosim în anotimpul primăvara? 

- Ce s-a întamplat cu zăpada? 

CINE:- Cine se bucura cel mai mult de sosirea primăverii? 

- Cine este primul vestitor al primăverii? 

- Cine s-a întors din țările calde? 

 CÂND:- Când s-a întors rândunica? 

- Când s-a topit zăpada? 

- Când sărbătorim ziua mamelor? 

(anotimpul) 

- Când sârbătorim Paștele? 

(anotimpul)  

UNDE:- Unde s-a întors rândunica? 

- Unde sunt copiii? 

DE CE:- De ce se bucură copiii? 

- De ce s-a topit zăpada? 

 

 

 

Problema-

tizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explozia 

stelară 

 

 

 

Dialogul 

 

     

 

Proba 

orală 

 

 

 

 

 

Realizarea 

sarcinilor 

de lucru. 

 Mă voi folosi de cubul anotimpului primăvara pentru a evalua   
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7.EVALUA-

REA 

ACTIVITĂȚII 

activitatea. Fiecare faţă a cubului va avea câte o sarcină,astfel: 

1) Descrie anotimpul primăvara. 

2) Compară anotimpul primăvara cu anotimpul iarna. 

3) Asociază cuvântul primăvara cu alte cuvinte. 

4) Analizează comportamentul copiilor,animalelor,plantelor 

în anotimpul primăvara. 

5) Aplică informaţiile dobândite despre primăvară  pentru a 

descrie vremea în anotimpul primăvara. 

6) Argumentează :”Copiii iubesc primăvara”. 

Conversa-

ția 

 

 

 

Metoda 

cubului 

 

Probă 

orală 

Formulea-

ză 

propoziţii 

rezolvă 

sarcina 

primită. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ÎNCHEIEREA 

ACTIVITAŢII 

Copiii vor da un titlu tabloului pe care l-au studiat. 

Se aminteste titlul jocului. 

În incheiere, activitatea va fi completată de câteva cântecele 

reprezentative  anotimpului primăvara: „Iarnă să te duci cu 

bine”, „Vine,vine primăvara”, “Copăcelul din Grădină”. 

Copiii vor fi recompensați pentru buna desfașurare a 

activității. 

Tranziţie: ,,Câte unul pe cărare" 

Voi prezenta copiilor centrele deschise şi obiectivele de 

realizat.Fiecare copil îşi va alege centrul la care va lucra. 

ALA: 

ARTĂ I:  

DOS:”Mărţişor pentru mămica mea”-lipire 

-la acest sector se va desfășura activitatea practică iar sarcina 

copiilor va fi aceea de a lipi floricele,inimioare,trifoi pe 

mărţişor 

-se prezintă modelul 

-se analizează 

-se explică modul de lucru,copii trebui să lipească 

inimioarele,florile şi trifoiul  

-voi face demonstrația modului de lucru 

-copii vor avea grijă să lucreze cât mai curat şi îngrijit 

-vor fi ajutaţi la nevoie 

Se va avea în vedere ca fiecare copil să finalizeze activitatea 

practică. 

JOC DE MASĂ: Puzzle-„Flori de primăvară” 

.-copii vor reface piesele de puzzle astfel încât să reiasă 

imaginile cu flori de primăvară; copii vor avea la dispoziție 5 

imagini din puzzle la 

fiecare piesă va avea o anumită culoare pe spatele ei astfel să 

ne fie mai simplu la așezarea lor. 

  CONSTRUCŢII: 

„Ghiveci pentru ghiocei” 

-copii vor construi ghivece pentru ghiocei din lego. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa-

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Demon-

straţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 
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    Se va avea în vedere ca fiecare copil să finalizeze 

activitatea practică. 

Copiii se vor ridica de la măsuţe și vor merge pe la fiecare 

sector împreună cu educatoarea,să vadă ce au lucrat colegii.În 

final lucrările vor fi expuse pe panou. 

Voi face aprecieri la fiecare sector. 

Voi face aprecieri generale asupra modului în care au 

participat la activitate. 

ALA 2 : „Care floare lipsește?”-joc de mișcare 

-aprecieri generale asupra desfăşurării întregii activităţii. 
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                                PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof.înv.preșcolar Micșa Ioana-Gabriela, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1,  

Sânnicolau Mare, Timiș 

 

DATA: 21.12.2022 

NIVELUL I: grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Magia sărbătorilor de iarnă” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Brăduleț,brăduț drăguț” 

TEMA ACTIVITĂŢII:,, În jurul Bradului de Crăciun” (activitate integrată) 

TIPUL ACTVITĂȚII: consolidare de priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată ( ADP ,ADE,ALA1,ALA2) 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

1.  Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice). 

2.  Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bradul de Crăciun!” Impresii despre împdobirea bradului(discuţii 

libere). 

      3. Joc liber de explorare a unui subiect de care copiii sunt interesaţi (ex:jucăria preferată, alte 

jucării la alegerea copiilor). 

      4. Tranziţii/  Rutine: 

      5. Moment de mişcare/tranziţie:  

      II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA): 

          1.Bibliotecă: ,,Ornăm globulețe” – grafisme; 

          2.Știință: ,,Găsește cadourile din Sacul Moșului”;-fișă 

          3.Construcţii: ,,Cadourile de sub brad”- lego; 

       III.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 

1. Domeniul Limbă și comunicare (DLC): Educarea limbajului – joc didactic- 

                                                                                              ,,Săculețul Moșului ”  

2. Domeniul Om şi Societate (DOS): Activitate practică -confecționare  

                                                                                       „ Ornamente pentru brad”  

IV.ACTIVITĂȚI   LIBER ALESE (ALA2):  

               Dans tematic:   ”Dansul brăduților” 

               Jocuri de mişcare: ,, Ce brăduț lipsește?” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A1- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

B4- Autocontrol și expresivitate emoțională 

B3- Conceptul de sine 

C3- Activare și manifestare a potențialului creativ 

D3- Premise ale citirii si scrierii, in contexte de comunicare cunoscute 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A1.1. Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei 

A1.3. Utilizează mâinile şi degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/ instrumente (piese 

lego,  pensulă, creioane) 
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D2.2. Respectă regulile de comunicare corectă, în diferite contexte de comunicare 

D2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

SCOPUL: Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a structurilor 

verbale orale, precum și exersarea deprinderilor practic-aplicative în scopul realizării unui proiect 

comun (împodobirea bradului). Educarea sentimentelor de dragoste față de tradițiile de Crăciun 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

ADP: – să să se implice activ în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi, formării 

comportamentului empatic la preşcolari. 

ALA1: 

 O1 - să unească punctele penru a orna globurile; 

 O2- să caute jetoanele cu diferire jucări în tăvița cu sare,cu ajutorul pensulei ; 

  O3 -  să încercuiască imaginea cu  jucăria găsită pe fișa alăturată; 

  O4 -  să îmbine piesele lego spre a obține cutii penrtu cadouri. 

ADE: DLC:  

O1 – să denumeacă imaginea de pe jeton; 

            O2 - să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical  

            O3 – să clasifice obiectele după criterii date  

O4-să  respecte regulile  jocului   

DOS:  

O1 - să execute exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii; 

O2 - să  lucreze curat şi ordonat; 

O3 - să analizeze,din punct de vedere estetic, lucrările personale şi ale colegilor. 

ALA2:  

O1- să observe care coleg lipseşte; 

O2- să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului; 

O3- să participe activ la joc alături de ceilalţi copii. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul oral, munca independentă, 

instructajul verbal, aprecierea verbală; ,explozia stelară,mâna oarbă, piramida,turul galeriei ,floare de lotus. 

Mijloace de învăţământ: Brad artificial, săculeț,  jetoane cu imagini reprezentative de Crăciun, 

jetoane cu imagini reprezentative pentru obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă, jetoane cu 

imagini reprezentative pentru jucării, tabla magnetică, scrisoare de la Moș Crăciun , Spiridușul lui Moș 

Crăciun(jucărie de pluș), laptop, panou cu Explozia stelară”, 5 steluţe cu imagini,  3 plicuri numerotate 

cu sarcini, ecusoane cu cele trei grupuri de lucru (Grupa Fulgilor, Grupa Spiridușilor, Grupa 

Steluţelor); lipici, şerveţele, boluri în care se află materialele:( sclipici,  fulgi) globuri din cd, steluțe 

din hartie, clopoței din hartie,piese lego,fise, stimulente. 

Forme de organizare a activităţii: frontală,  individuală,pe grupe. 

Durata: o zi  

 

Scenariul activităţii 

1. Moment organizatoric Activitatea debutează cu  Întâlnirea de dimineaţă care se realizează prin 

succesiunea următoarelor momente: 

Salutul : Bună dimineața ,brăduților! 

Prezenţa se realizează prin strigarea copiilor din catalog. Ei vor răspunde: Prezent(ă)! 
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Calendarului naturii se completează cu ajutorul copiilor, amintind anotimpul şi ziua în care ne aflăm, 

precum şi aspecte legate de vremea de afară. 

  Subliniindu-se faptul că, atunci când vin la grădiniță , este nevoie să se respecte  regulile grupei, se 

vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă specifică: 

 ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să vorbiți pe un 

ton potrivit, pentru a nu deranja colegii din jur și să păstrați ordinea între jucării’’ 

Momentul de mişcare. Gimnastica de înviorare se va desfăşura în semicerc  ,,Ca să cresc copil 

voinic...” 

Împărtăşirea cu ceilalţi: Pornind de la întrebarea :Știți voi cine va veni în curând și va aduce daruri 

copiilor ?(Moș Crăciun).Copiii vor fi rugați să spună tot ce le vine în minte când aud cuvântul –Moș 

Crăciun.                 

Activitatea de grup: Copiii se vor juca jocul:”Apasă aici!” 

Noutatea zilei porneşte de la venirea în sala de grupă a „Spiridușul  lui Moș Crăciun” care aduce                

surprize pentru copii: o cutie , ”Săculețul Moșului”( în sac există jetoane cu imagini, iar in cutie 

scrisoarea Moșului, trei plicuri numerotate (1, 2,3,) și recompense.  Între surprize se află și un brad 

artificial. 

2. Captarea atenţiei 

   Se realizează prin          citirea scrisorii de la Moș Crăciun  adusă de Spiriduș. 

 

 

Dragi copii din grupa mijlocie,  

Am trimis azi la voi pe Spiridușul meu preferat. A adus cu el multe surprize pentru voi. Vă rog să 

vă jucați      cu  materialele aduse, să-mi demonstrați că știți să vorbiți corect . 

      Spiridușul o să-mi povestească cât de  bine v-ați descurcat și cum v-ați comportat. 

      Promit să trec pe la voi de Crăciun! 

 

                                                           Ho, ho, ho! Vă pup și vă  îmbrățișez cu drag, 

                                                                         Moș Crăciun 

3.Anunțarea temei și a obiectivelor 

       Astăzi ne vom juca împreună jocul,, Săculețul lui Moș Crăciun”.  Moș Crăciun are o rugăminte:” 

Dragi copii  ajutați-l pe Spiriduș să vorbească corect. El se încurcă mereu, nu știe vorbi în propoziții”. 

Arătați-i spiridușului că voi știți să pronunțați corect cuvintele, să vă exprimați cât mai bine în 

propoziții(să spuneți ceva       despre obiectul/imaginea găsit(ă). 

Împreună cu Spiridușul  Moșului veți realiza podoabe pentru Bradul de Crăciun. 

4. Dirijarea învăţării 

       DLC - Educarea limbajului:– joc didactic-„Săculețul Moșului” 

SCOP:- Dezvoltarea capacităţii de a denumi corect obiecte, de a utiliza mijloace de comunicare 

verbale şi nonverbale; 

          - Educarea independenţei în acţiune. 

SARCINA DIDACTICĂ:-  Denumirea corectă a obiectului(jeton) scos din săculeţ, raportarea lui la 

alte obiecte, de aceeaşi categorie; 

- Ordonarea unor obiecte respectând criteriul dat; 
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REGULILE JOCULUI: Copilul la care se oprește  săculețul  la  semnalul educatoarei, scoate  un 

jeton, îl denumește , îl dă colegului de lângă el care îl așează la locul potrivit, pe panou ,spunând ”ceva” 

despre imaginea găsită. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, bătăi din palme , închiderea și deschiderea ochilor, manipularea  

jetoanelor ,  aplauzele. 

       a) Explicarea jocului-  În fața copiilor pe tabla magnetică se află cele trei imagini reprezentative: 

(imagini de Crăciun, îmbrăcăminte de iarnă, jucării). 

        Săculețul va fi dat copiilor așezați în semicerc  pentru al trece din mână în mână. La semnalul                           

educatoarei, copiii recită versurile ”Ho, ho,ho, săculețul pornește, călătorește,si la.......(numele 

copilului) Săculețul se oprește”. Copilul la care  s-a oprit săculețul scoate un singur jeton, îl denumește 

și îl dă vecinului  care trebuie să formuleze o propoziție/să spună ceva despre imaginea de pe jeton. 

Copilul care a  primit jetonul trebuie să spună propoziția completă și să-l așeze la locul potrivit pe 

panou și dacă a găsit jeton cu îmbrăcăminte imită că se imbracă . 

         b)Jocul de probă-  Se execută jocul de probă pentru a  vedea dacă s-au înțeles sarcinile. 

       c)Executarea jocului- Săculețul circulă în semicerc până ce se extrag toate jetonele, le denumesc 

și   completează ce lipsește ( spun ceva despre imaginea respectivă) apoi   o așează la locul potrivit și 

(imită) în funcție de jetonul       ales. Se aplaudă răspunsurile fiecărui copil.  Educatoarea intervine cu 

precizări suplimentare și acordă sprijin dacă este cazul. Pe parcursul jocului se acordă feed back pozitiv 

. 

     d)Complicarea jocului- VARIANTA I-  “Păcăleli” 

    Copiii închid ochii. Eu schimb imaginile între ele. La     semnalul dat de educatoare (2 bătăi din palme), 

copiii deschid ochii şi vor sesiza greşeala. Voi executa de 2 ori această variantă. 

VARIANTA II- Plicul numărul 1 conţine sarcina - ,,Răspunde/ întreabă corect!” Pentru 

consolidarea momentelor  principale din jocul ,,Săculețul Moșului”, voi folosi metoda: Explozia 

stelară, adaptată particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor. Le voi pune întrebări copiilor pe baza 

imaginilor, ajutându- mă de întrebările specifice metodei exploziei stelare. Voi folosi  întrebările . 

Cine?, Când?, De ce?, Unde?, Ce?  

                                        Cine ? 

      Ce?                            Când? 

                              

                                Unde?                          De ce?                                 

- Cine vine de Crăciun  îmbrăcat în haine roșii și ne aduce brad împodobit       și cadouri? (..Moș Crăciun.) 

- Unde ne găsește Moș Crăciun? (...acasă/ grădiniță.) 

- Când primim cadouri de la Moș Crăciun? (...de Crăciun ) 

- De ce credeți ca vine atunci ? (...atunci       crestinii  sărbătoresc Crăciunul, oamenii sunt bucuroși împart 

cadouri, sunt mai buni, mai milostivi.)  

- Ce ne aduce Moș Crăciun? (...cadouri   și brad împodobit.) 

     Voi cere copiilor să răspundă la  întrebări şi să caute imaginea-răspuns    si să o aşeze la panou, lângă 

steluţă. Se aplaudă răspunsurile fiecărui copil. Educatoarea intervine cu precizări suplimentare şi 

acordă sprijin dacă este cazul. 

      Educatoarea, cu ajutorul unui copil, alege din cutie  plicul cu numărul 2 care  conţine ecusoane 

reprezentând cele trei grupe de lucru: grupa Fulgilor, grupa Spiridușilo și grupa Steluțelor. Acestea vor 

fi împărţite copiilor care se vor îndrepta spre cele  3 ateliere de lucru care vor avea pe masă emblema 

din piepul copilului ( o imagine cu simbolul grupei). 
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Copiii se vor îndrepta spre măsuţe executând mişcările sugerate de textul tranziţiei. 

"Brăduleț,brăduț,drăguț,/ Ninge peste tine,/ Haide, hai în casa mea / Unde-i cald și bine. 

Pom de Anul Nou te fac / O,ce bucurie!/ Cu beteală  am să te-mbrac,/ Și steluțe o mie! 

DOS – activitate practică: 

        Pe măsuțe sunt materialele cu care copiii vor lucra în continuare. Aceştia  se vor aşeza în funcţie 

de ecusonul purtat. 

a)Intuirea materialelor:- Copiii denumesc materialele care se află pe măsuţe: globuri din cd , clopoței 

, steluțe , lipici, , sclipici, fulgi  perforați  din  hârtie, şerveţele, 3 lucrări model. 

 b)Anunţarea temei:- Din aceste materiale vom realiza  ornamente  pe care le vom pune  în bradul 

adus de Spiriduș.  

 c)Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru: 

 Le voi explica copiilor şi voi demonstra modul de lipire a ornamentelor. 

Grupa Renilor: lipește pe globuri (cd), fulgi din hartie sclipici colorat.; 

Grupa Spiridușilor: lipește pe (cd)clopoțeii si fulgi din hartie sclipici colorat..  

Grupa Steluțelor: lipește, (cd)om de zapada si fulgi din hartie, sclipici colorat. 

    d)Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor  

     e )Executarea temei de către copii.  

         Urmăresc ca toţi copiii să folosească  corect instrumentele de lucru, să aplice corect lipiciul şi să 

lipească materialele cu grijă. 

Voi acorda sprijin dacă este necesar . În timpul lucrului asigur climatul favorabil muncii independente 

și stimulării creativității prin oferirea libertății de manifestare în realizarea și decorarea podoabelor 

pentru pomul de  iarnă și prin audierea unor colinde şi cântece de Crăciun. 

f)Anunțarea încetării lucrului 

- cu 2-3 minute înainte de încheierea activității anunț copiii să se apropie de  finalul activității. 

g)Încetarea lucrului 

Copiii încetează lucrul și sunt atenți la explicațiile educatoarei. 

h)Evaluarea lucrărilor: 

Voi analiza împreună cu preșcolarii toate  lucrările. Se vor face aprecieri în funcţie de criteriile: 

- respectarea tehnicii de lucru; 

- creativitate; 

- originalitate; 

- acuratețe. 

 După analiză copiii împodobesc  bradul.  

 Un copil va extrage ultimul plic din cutie. În plic se găsesc imagini pentru realizarea piramidei. 

    Pentru consolidarea momentelor  principale ale activității, voi folosi metoda; Piramida, adaptată 

particularităţilor de vârstă ale preşcolarilor .Copiii vor căuta imaginele corespunzătoare pentru a 

construi Piramida Iernii: 

-la baza pitamidei vor aseza patru imagini care reprezintă îmbrăcăminte de iarnă(căciulă ,fular,mănuși 

și geacă) 

-pe rândul următor vor aseza trei imagini care reprezintă ornamente pentru brad(glob.steluță,clopoței) 

-pe rândul următor vor aseza două imagini care reprezintă jucări(robot,păpușă) 

-în vârful piramidei vor așeza imaginea obiectului pe care l-au împodobit astăzi(brad) 

Pe tranziţia „Un brăduț mititel!” ,                                

 copiii vor ieşi din grupă, revenind ulterior în sala de grupă.  
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Pe tranziţia :„Dar să-ncepem lucrul/Şi să avem mult spor,/ Azi lucrează fiecare/Cu ce are la sector”./ 

Spiridușul îi invită acum pe copii să se aşeze la mese şi să intuiască materialele şi sarcinile cu ajutorul 

educatoarei.   

 

 

4. Obținerea performanței și asigurarea transferului 

ALA 1 Centre de interes: 

     La centrul CONSTRUCŢII vor construi cutii pentru cadouri  cu ajutorul pieselor lego. 

     La centrul ȘTIINȚĂ vor descoperi jetoane jucării(cadouri) cu ajutorul pensulei.Acestea vor fi 

așezate într-o tava și acoperite cu sare.În momentul în care au găsit o vor încercui pe fișa alăturată. 

      La centrul BIBLIOTECĂ copiii vor uni punctele pentru a orna globulețe pentru  brad. 

 

ALA 2„Dansul brăduților” – dans tematic 

            Copiii sunt costumați în brăduți. Ei execură diferite mișcări de dans pe o melodie ritmată.  ,,Ce 

brăduț  lipsește?,, - Pe  fond muzical copiii vor face mișcări,de dans, libere. În momentul în care 

educatoarea oprește muzica toți ,,brăduții,, se vor pune în poziția ghemuit, cu ochii închiși.  

Educatoarea va acoperi, cu o bucată de pânză, un copil și va bate din palme de două ori. La auzul 

bătăilor din  palme copiii se vor ridica , se vor uita în jur și vor încerca să ghiceasc,,brăduțul,, care 

lipsește. 

 

5. Evaluarea şi încheierea activităţii 

 Copiii vor finaliza activitățile de la fiecare centru și va prezenta produsele obținute. 

            Copiii își exprimă în termeni corespunzători nivelului de vârstă și de dezvoltare,părerea despre 

activitatea desfășurată pe întrg parcursul zilei. 

         Se fac aprecieri referitoare la modul de lucru, iar micul Spiridusul le mulţumeşte pentru efortul 

depus si le promite ca le va confecționa multe cadouri până la Crăciun. 

 Se realizează aprecierea individuală a întregii activităţi, a lucrărilor şi aprecierea asupra 

grupului, iar  cu lucrările vom impodobi bradul. 

           Apoi, copiii împreună cu educatoarea îi mulţumesc Spiridusului  pentu vizită şi pentru toate 

surprizele aduse, iar acesta îşi aminteşte că are câteva recompense pentru copii. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Prof. înv.preșcolar Popa Adriana, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1  

Sânnicolau Mare, Timiș 

              

GRUPA: Mare 

DATA: 12.04.2022 

TEMA ANUALA: Când /cum și de ce se întâmplă? 

SUBTEMA:  ,,Hai să facem o poveste - Povestea firelor de iarbă” 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  Însușire de noi cunoștințe; 

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupe, individual, frontal. 

DOMENII EXPERENŢIALE: DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

                                                      DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

 A2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

 B3. Conceptul de sine 

 B4. Autocontrol și expresivitate emoțională 

 C2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor 

 D2.Mesaje orale în diferite situații de comunicare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 A.1.2.Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului de dezvoltare 

 A 2.3.Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauze, semnale 

 sonore, melodii 

 B.3.1.Exersează, cu sprijin autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale 

 B. 4.1.Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de texte literare 

 C. 2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

 D.2.1.Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, 

curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă) 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE- ADE: 

 -Domeniul Limba și Comunicare: ,,Hai să facem o poveste - Povestea firelor de  iarbă’’ 

 -Domeniul Estetic și Creativ  -ARTĂ: ,,Fire de iarbă”(pictură) 

RUTINA- ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

  -Salutul; 

 - Stabilirea prezenţei; 

 - Calendarul naturii; 

 - Noutatea zilei. 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE- CENTRE DE INTERES- ALA1 

 JOC DE MASĂ: ,,Fire de iarbă” 

 ŞTIINŢĂ:,,Semănăm seminţe de iarbă” 
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 CONSTRUCŢII: ,,Băncuţe în parc” 

 

ACTIVTĂȚI LIBER ALESE-ALA2: Joc distractiv -,,Albiniţa a zburat” 

                                                     Joc de mişcare -,,Repede, la căsuța ta” 

 

SCOP:  Dezvoltarea capacităţii copilului de a  colabora în cadrul grupului ,de a-și însuși cunoştinţe 

prin cooperare și prin împărtăşirea de experienţe cu colegii din grupă; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

DLC: 

 să alcătuiască propoziții simple cu înțeles logic ; 

 să înțeleagă sensul cuvintelor; 

 să colaboreze cu colegii din grupă; 

  să găsească finalul unei întâmplări. 

        DEC: 

 să denumească materialele de lucru; 

 să aplice culoarea pe suprafaţa dată cu ajutorul pensulei;                  

 să coopereze pentru realizarea temei ; 

 să cunoască și alte materiale cu care se poate picta. 

 JOC DE MASĂ: 

    • să realizeze câmpul de iarbă prin mânuirea elasticului pe tabletă. 

 

 ȘTIINŢĂ:   

     • să observe semințele; 

     • să exerseze pașii necesari referitoare la semănarea semințelor. 

  CONSTRUCŢII: 

       •  să construiască prin alăturare şi suprapunere băncuțe; 

       •  să relaţioneze cu partenerii de joc. 

ALA2: 

       • să utilizeze corect mişcările şi regulile jocurilor; 

       • să manifeste spirit de echipă. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia, exercițiul, lucrul în grupuri mici, 

învăţarea prin cooperare. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  

     DLC: planșe reprezentând fire de iarbă, palete cu întrebări :Ce?Cine?Cum?Când?De ce? 

     ŞTIINŢĂ: tăvițe din plastic,pământ,semințe de iarbă ,apă ,castroane; 

     ARTĂ: pensule,vopsea din faină pentru pictură,acuarele, şerveţele umede; 

     JOC DE MASĂ : tablete, bețișoare verzi elastice; 

     CONSTRUCŢII: bețișoare verzi, jucării, lego. 
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    BIBLIOGRAFIE: 

• Activitatea integrată din grădiniţă- Didactica Publishing House 2019; 

• Curriculum pentru educație timpurie (3-6 ani), Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, anul 

2019; 

• Metode interactive de grup- Mihaela Fulga,Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu. 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 Întâlnirea de dimineață:Copiii se așează în semicerc pe scăunele. 

Se exersează salutul împreună cu ,,Bubu,,  (o buburuză). 

Se va face prezența copiilor cu ajutorul cântecelului : ,,Bună dimineața!,,  

Se va completa Calendarul naturii.  

Se prezintă noutatea zilei: Azi, mai mult ca niciodată, soarele strălucește cu putere: 

- Bună dimineața Soare! 

- Bună  dimineața, păsarele cântătoare! 

- Tu esti singur, soare? 

- Singur ? Nuuu ....sunt cu voi în cerul mare ! 

         Spre pământ  pornește tu, 

         Spune-i firului de iarbă, 

         Du-i lumină și candoare! 

         Zbori de dragul tuturor , 

         Cum și eu de dragul vostru , 

         Primul mă trezesc în zori! 

Apoi se realizează tranziția pentru trecerea la activitatea din centre, printr-un joc cu text și cânt: ,,Bat 

din palme,clap,clap,clap!/ Din picioare, trap, trap,trap / Ne-nvârtim ,ne răsucim / Și la centre noi 

pornim”.  

Se va face captarea atenției prin prezentarea unei brazde din care a răsărit  fire de iarbă, prilej cu care 

se va  prezenta tema și obiectivele zilei.. 

Se prezintă centrele și se precizează sarcinile de lucru pentru fiecare centru în parte. 

Activitatea de grup se va desfășura în aer liber, prin jocul distractiv ,”Albinuța a zburat ”și jocul de 

mișcare ”Repede la cășuța ta!” 
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Eveniment didactic Conţinut ştiinţific 
Strategii 

didactice 
Evaluare 

 

1.Moment 

organizatoric 

 

Asigur condiţiile optime 

necesare desfăşurării  

activităţii: aerisesc sala de 

grupă, pregătesc materialele 

didactice, organizez copiii. 

conversația 

Observarea 

comporta-

mentelor 

copiilor 

 

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

 Se va realizeaza printr-o scurtă 

discuție despre anotimpul 

primavara. 
conversația 

explicația 

Participarea 

activă la 

discuţii 

3.Anunţarea temei, a 

conţinutului şi a 

obiectivelor 

Se va face prin prezentarea 

centrelor și a sarcinilor de 

învățare din fiecare centru. 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

Observarea 

comporta-

mentelor 

copiilor 

 

 

4. Dirijarea învăţării 

Educatoarea va începe 

activitatea povestind, în șoaptă, 

o mică întâmplare din pădure. 

Apoi va prezenta, copiilor, 

diverse planșe frumos colorate 

încercând să realizeze cu 

preșcolarii o poveste. 

Se vor expune planșele  pe rând 

urmărind ca fiecare copil să 

spună o propoziție despre 

subiectul planșei.Educatoarea 

notează propozitiile fiecărui 

copil urmând să citească 

întreaga poveste la sfârșitul 

activității. 

În centrul ARTĂ se va pune la 

dispoziția copiilor carton și 

pastă preparată, de culoare 

verde. Cu ajutorul acestor 

materiale se va realiza câmpul 

cu brazde și iarbă, prin trasarea 

de linii verticale, cu pensula. Se 

vor preciza sarcinile de lucru, 

reactualizându-se regulile care 

trebuie respectate în activitatea 

de pictură. Prin acest centru este 

 

expunerea 

 

explicația 

 

conversația 

 

 

 

  exercițiul 

 

 

 

 

 

conversația  

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea 

interesului 

pentru 

activitate 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

corecte 

 

 

Observarea 

modului de 

relaționare și 

cooperare între 

copii 
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Eveniment didactic Conţinut ştiinţific 
Strategii 

didactice 
Evaluare 

obligatorie rotirea tuturor 

copiilor. Grupa de preșcolari se 

va împărți în 3 grupuri , fiecare 

grup de copii o să realizeze o 

lucrare colectivă  Se vor face 

mai întâi exerciţii de încălzire a 

mâinilor, cu fiecare grup. Se vor 

da copiilor câteva repere, în 

legatură cu executarea temei, 

lucrarea fiind colectivă, dar se 

va lăsa libertatea de exprimare 

și imaginația fiecăruia, în cadrul 

grupului.Toate lucrările vor fi 

valorizate prin amenajarea unui 

panou, la final.  

  În centrul ŞTIINŢĂ se vor 

afla pe masă 

tăvi,pământ,semințe,apă și se 

va cere copiilor să pună 

semințele  în tavițe și să  

verbalizeze acțiunile  

întreprinse.  

    În centrul JOC DE MASĂ 

copiii vor așeza elasticul pe 

tablete redând schematic firele 

de iarbă.  

 În centrul CONSTRUCŢII, cu 

ajutorul barelor din lemn, copiii 

construiesc bancuțele din parc, 

respectând regulile acestui 

centru. 

 

 

 

 

învățarea prin 

cooperare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

învățarea prin 

cooperare 

Observarea 

modului în 

care se 

realizează 

sarcina de 

lucru 

 

 

 

 

 

5. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Copiii se vor roti la toate 

centrele realizand sarcinile 

specifice fiecăruia. 

 

Observaţia 

 

Evaluarea 

răspunsurilor 

şi comporta-

mentul 

copiilor. 

6. Evaluare 

 

Lucrările realizate de copii vor 

fi utilizate în realizarea unei 

expoziții cu tema ,,Povestea 

firelor de iarbă” 

Conversaţia 

 

Aprecieri 

colective și 

individuale  
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Eveniment didactic Conţinut ştiinţific 
Strategii 

didactice 
Evaluare 

Se vor face aprecieri verbale 

referitoare la comportamentul 

copiilor din timpul zilei. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 Prof. Auroaică Claudia Marioara, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1,  

Sânnicolau Mare, Timiș 

 

 

GRUPA: Mijlocie  

DATA: 20.01.2022 

TEMA ANUALĂ- Când, cum și de ce se întâmplă? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ- „Iarna, anotimpul bucuriilor” 

TEMA ACTIVITĂȚII- „Ce știi despre anotimpul alb ?” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE-ADE- D.Ș.- cunoașterea mediului 

TIPUL ACTIVITĂȚII- evaluare de cunoștințe 

MIJLOC DE REALIZARE- joc didactic 

SCOPUL ACTIVITĂȚII- Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului 

înconjurător, precum și stimularea  curiozității pentru investigarea acestuia. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

B1- Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

B4- Autocontrol și expresivitate emoțională 

C1- Curiozitate, interes și inițiativă în invățare 

E1- Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

E3- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

B1.2. – Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

B4.2.- Demonstrează abilități de autocontrol emoțional 

C1.1.- Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi 

E1.2- Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat 

E3.1.- Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător 

Sarcina didactică- Să dentifice  elementele caracteristice anotimpului iarna, sesizând legăturile 

directe  cu mediul înconjurător. 

Regulile jocului - Copiii,   spun un cuvânt despre iarnă, fară a repeta cuvântul spus de alt coleg și vor 

sta așezați pe sănii. 

Elemente de joc-  aplauze, elemente surpriză 

Strategii didactice 

   Metode si procedee: explicatia, exercițiul, conversatia, brainstormingul, învăţarea prin 

colaborare(mâna oarbă) 

Material didactic:  castel, balon, gheață carbonică, copac, fulgi, cariocă, jetoane,  tablă magnetică, 

obiecte specifice anotimpului iarna ( sanie, mănuși, fular, căciulă, brazi, bulgări, joc senzorial) 

 

Locul de desfășurare: sala de grupă                                       

 

Durata: 25 de minute 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Eveniment didactic Conținut științific Metode și 

procedee 

Evaluare 

1. Moment organizatoric  Se pregătește sala de grupă  și materialul 

necesar pentru buna desfășurare a activității. 

  

  

2. Captarea atenției Copiii așezați pe scaunele descoperă elementul 

surpriză ( un balon cu heliu,  care  apare dintr-

un castel, se înalță și  are un mesaj- Copii, sunt  

Elsa și pentru că m-ați primit în grupa voastră, 

v-am pregătit câteva surprize, dar, ca să le 

descoperiți vreau să aflu ce știți voi despre 

anotimpul iarna. Educatoarea propun jocul„Ce 

știi despre anotimpul alb?” 

conversația  

3. Reactualizarea 

cunoștințelor 

Copiii vor reactualiza cunoștințele despre    

anotimpul iarna.  Răspund la întrebările 

educatoarei.(În ce anotimp suntem? Ce se 

întâmplă iarna? Cum ne îmbrăcăm?) 

conversația individuală 

4. Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

Pentru că știți atâtea lucruri despre iarnă, haideți 

să vedem ce surprize ne-a pregătit Elsa. 

Educatoarea anunță tema și obiectivele. 

conversația  

frontală 

5. Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea regulilor jocului. Fiecare copil spune 

câte un cuvânt despre iarnă, fără a repeta 

cuvântul spus de alt coleg, iar ideea este scrisă 

de educatoare pe un fulg. 

Desfășurarea jocului de probă. Înainte de a 

începe jocul educatoarea  va numi un copil care 

să spună un cuvânt despre iarnă, îi cere să aleagă 

un fulg dintre cei suspendați apoi scrie pe fulg 

ideea copilului și lipește fulgul scris pe copacul 

iernii. 

Desfășurarea jocului (metoda brainstorming, 

momentul în care se manifestă asaltul de idei, 

furtuna creierului) Pe rând, copiii, vor spune 

primul cuvânt care le vine în minte când se 

gândesc la anotimpul iarna. Fiecare idée este 

scrisă de educatoare pe câte un fulg  ales de 

copil, apoi așază în copacul iernii . Sunt desenate 

toate ideile chiar dacă   nu se potrivesc cu 

cerința.  Când toate ideile copiilor au  fost 

expuse educatoarea le prezintă ca o expozitie. 

 

explicația 

 

 

demonstrația 

 

 

 

 

 

brainstorming

-ul 

 

frontală 
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Varianta I  

 

Prin metoda mâna oarbă copiii aleg obiecte din 

jocul senzorial fără să le vadă, le identifică și le 

așază pe masă, în dreptul imaginii obiectului 

identificat.  

 

 
 

 

Varianta a-II-a 

Educatoarearea amintește copiilor ideile spuse  

de ei și le propune să le încadreze în două 

categorii,  cele care  aparțin naturii și cele care 

aparțin omului, ideile care surprind natura le vor 

așeza în dreptul imaginii de iarnă, iar cele legate 

de om, în dreptul imaginii copilului.  

În această fază se realizează  soluția finală, 

evaluându-se ideile copiilor despre iarna, 

anotimpul bucuriilor. 

 

 

 

jocul 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

individuală 

6. Încheierea activității Activitatea se încheie prin reamintirea numelui 

jocului desfășurat și întrebarea educatoarei  “Ce 

ți-a plăcut cel mai mult la activitatea de astăzi? 

Educatoarea va face aprecieri generale asupra 

comportamentului copiilor din timpul activității. 

 

conversația 

 

frontală 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof.înv.preșcolar Cioban Lucia-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Sânnicolau Mare,Timiș 

 

GRUPA/NIVELUL: Grupa Mare/ nivel II 

DATA: 07.03.2022 

TEMA ANUALᾸ“Cu ce și cum exprimӑm ceea ce simțim?” 

TEMA SᾸPTᾸMȂNII: “Ghiocei și mărțișoare” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practicӑ 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE 

FORMA DE REALIZARE: Colaj realizat prin lipire a diferitelor materiale 

TEMA ACTIVITᾸȚII:„Expo- mărțișor!” 

TIPUL ACTIVITᾸȚII: Consolidare de priceperi și deprinderi 

SCOP- Consolidarea deprinderilor practice pentru realizarea unei aplicații din diferite materiale (fire 

textile, paste fӑinoase vopsite, seminutețe de dovleac, şnurul alb-roşu, carton colorat). 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A1- Motricitatea grosieră și motricitatea fină în conbtexte de viață familiare 

A2- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

A3- Sănătate și practici privind securitaea personală 

B1- Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

B4- Autocontrol și expresivitate emoțională 

E1- Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

E3- Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A1.1.- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

A2.1.- Utilizează simțurile în interacțiunea cu mediul apropiat 

A3.2.- Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 

B1.2. – Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

B4.2.- Demonstrează abilități de autocontrol emoțional 

E1.2- Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul apropiat 

E3.1.- Evidențiază caracteristicile unor obiecte localizate în spațiul înconjurător 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

O1 – Sӑ asambleze prin lipire diferite materiale (fire textile, paste fӑinoase vopsite în prealabil, semințe 

de dovleac, şnurul alb-roşu) pentru a realiza mӑrțişoare originale; 

02 – Sӑ finalizeze lucrarea respectând criteriile şi indicațiile primite; 

03 – Sӑ analizeze lucrarea proprie şi lucrӑrile celorlalți colegi. 

METODE ȘI PROCEDEE : 

❖ -Conversația; 

❖ -Observarea; 

❖ -Explicația; 

❖ -Demonstrația; 

❖ -Turul galeriei; 

❖ -Exercițiul. 
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MATERIAL DIDACTIC: 

❖ -Șnur textil de mӑrțişor 

❖ -Ecusoane „ Albinuțe” și ecusoane”Fluture” 

❖ -Fire textile de diferite culori 

❖ -Seminutețe de dovleac vopsite în prealabil 

❖ -Paste fӑinoase vopsite ân prealabil 

❖ -Carton colorat- suport pentru mӑrțişoare 

❖ -Panouri pentru expoziția de mӑrțişoare 

 

FORMA DE EVALUARE: 

❖ -Evaluare globalӑ; 

❖ -Evaluare individualӑ; 

❖ -Turul galeriei 

DURATA: 35 de minute 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 

❖ Curriculum pentru educaţia timpurie 2019; 

❖ Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup, Ed. ArvesSilvia Breben; 

❖ Louise Bernadette Thelluete,1001activităţi pentru grădinţă, Editura Aramis, Bucureşti. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITAȚII 

 

 

CONȚINUTUL 

ACTIVITᾸȚII 

 

 

METODE ȘI  

PROCEDEE 

 

 

EVALUARE 

 

1.Momentul 

organizatoric 

(2 minute) 

Asigurarea condițiilor optime 

pentru desfӑşurarea activitӑtilor: 

pregӑtirea salii de grupӑ şi a 

materialului didactic necesar 

activitӑții, organizarea 

colectivului de copii în douӑ 

echipe: Echipa Fluturilor şi 

echipa Albinutelor 

 

 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

2. Captarea  

atenției 

(2 minute) 

Mascota Ghiocel  ne prezintӑ 

materialele aduse în dar, pentru a 

confecționa mӑrțişoare pe care le 

vom oferi cu ocazia zilei de 1 

Martie. 

 

 

Conversația  

 

Descoperirea 

 

Evaluarea  

globalӑ 
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3.Reactualizarea 

cunoștințelor 

(2 minute) 

Se realizează o scurtă convorbire 

referitoare la sosirea primӑverii şi 

modul în care sӑrbӑtorim acest 

lucru(oferim mӑrțişoare) 

 

 

Conversația 

 

 

Evaluare 

individualӑ 

4. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

(3 minute) 

Copiii sunt anunțați cӑ vor 

asambla, prin lipire, diferite 

materiale pentru a realiza 

mӑrțişoare, pe care le vor oferi cu 

ocazia zilei de 1 Martie. 

 

 

Conversația 

 

 

Evaluare  

globalӑ 

 

 

 

5.Dirijarea ȋnvӑțӑrii 

(20 de minute) 

Se anunțӑ criteriile de evaluare 

ale lucrӑrilor:  

-acuratețea lipirii, 

- folosirea tuturor materialelor 

puse la dispoziție,  

-respectarea timpului dat pentru 

finalizarea lucrӑrii 

-respectare unei poziții 

corespunzatoare a corpului la 

masă 

 

Se va solicita copiilor sӑ 

efectueze diferite exerciții  pentru 

ȋncӑlzirea mușchilor mici ai 

mȃinilor: “Furtuna, ploaia, vine 

soarele, etc 

 

Cadrul didactic prezintӑ modelul 

și invitӑ copiii sӑ descopere 

ustensilele și materialele puse la 

dispoziție fiecӑrei echipe pentru 

realizarea lucrӑrii practice. 

Cadrul didactic le va explica în 

detaliu ordinea efectuării 

operațiilor pentru realizarea 

temei date, apoi urează 

copiilor”Spor la lucru!” 

 

Pe tot parcursul activității cadrul 

didactic verifică poziția corpului, 

stadiul lucrărilor, ȋndrumӑ  și 

Conversația 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare  

globalӑ 

 

 

 

 

Evaluare 

individualӑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului 
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încurajează copiii în vederea 

realizării temei date. 

6.Evaluarea 

activitӑții 

(5 minute) 

Lucrӑrile finalizate sunt așezate 

pe panouri, la expoziție. Prin 

metoda Turul galeriei, fiecare 

copil va analiza lucrӑrile 

celorlalți, va alege pe cea care îi 

place cel mai mult şi îşi va motiva 

alegerea. Se analizeazӑ lucrările 

ȋn funcție de respectarea 

criteriilor anterior stabilite: 

-Respectarea etapelor de lucru 

-Aspectul ingrijit al lucrӑrii 

- Respectarea temei date. 

 

Turul galeriei 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Evaluare 

individualӑ 

 

7.Ȋncheierea 

activitӑții 

( 1minute) 

Se vor face aprecieri colective și 

individuale asupra modului de 

participare la activitate și a 

respectӑrii sarcinilor de lucru. 

 

 

Conversația 

Aprecieri 

globale și 

individuale 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

          Prof.înv. preșcolar  Ciurte Ramona-Claudia 

 Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Sânnicolau Mare, Timiș 

 

 

GRUPA :                                     Mijlocie ,,BUBURUZELE,, 

DATA:                                          07.03.2022 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:                ,, E ziua ta, mămica mea ,,                                                                 

TEMA ACTIVITĂȚII:                 „Daruri pentru mama” 

FORMA DE REALIZARE:         Activitate integrată- frontal, individual și pe grupuri 

TIPUL DE ACTIVITATE:          Consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

  

 I . ACTIVITĂȚI  DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

1. RUTINE: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: ,, Daruri pentru mama,, 

2.   TRANZIȚII :  -  ,, Uite-așa,, - joc cu text și cânt ; 

                               -  ,,Îngheațat/Dezghețat,,- joc de mișcare; 

                   -  ,,Ridicăm mânuțele,,-joc de mișcare; 

                   -,,Bat din palme,, - joc de mișcare; 

                   -,,Bulina fermecată,,- joc distractiv. 

II. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA 1) : 

1. CONSTRUCȚII: ,, Coșulete pentru flori ,, 

2. JOC DE MASĂ: ,, Colier  pentru mama,, (înșirare de mărgele) 

 

III.   ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE (ADE):      

 1. DS -,,Daruri pentru mama,,- Activitate matematică – joc didactic ; 

 2.DEC – ,, Flori colorate,,- Activitate artistico-plastică - pictură pe figurine din ipsos. 

IV .  ACTIVITĂȚI   LIBER ALESE  (ALA 2): 

1.   ,,Floricică de pe șes,,- dans tematic 

2.  ,,  Ce ghiocel lipsește?,,  - joc de mişcare 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A1   Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

B4    Autocontrol și expresivitate emoțională 

B3    Conceptul de sine 

C3    Activare si manifestare a potențialului creativ 

E2  Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A1.3.    Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate 

B4.1.    Recunoaște și exprimă emoții de bază,produse de piese muzicale, texte literare 

B3.2.     Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică 
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C3.2.  Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații ți 

povestiri creative 

E2.1.    Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

E 2.2.    Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, culoare 

OBIECTIVE : 

ADP: – să să se implice activ în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi, formării 

comportamentului empatic la preşcolari. 

ALA1: O1 - să realizeze diferite forme tridimensionale (coșulețe) cu diferite piese de construcții; 

             O2-  să identifice materialele necesare pentru realizarea colierului; 

             O3 - să înşire mărgelele de lemn  pentru a obţine un colier pentru mama. 

            ADE:  DȘ: O1 - să alcătuiască grupe de obiecte după o anumită însuşire sumară (culoare); 

                               O2 - să asocieze corect cifra corespunzătoare numărului de elemente; 

                   O3 - să raporteze corect numărul la cantitate; 

                   O4  - să numere corect in limitele 1-4; 

                   O5 -  să recunoască vecinii cifrelor : 2 și 3; 

                   O6  - să folosească un limbaj matematic adecvat  .       

         DEC: O1 - să execute exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii; 

                    O2 - să  lucreze curat şi ordonat; 

                    O3 - să analizeze, din punct de vedere estetic, lucrările personale şi ale colegilor. 

 ALA2: O1- să observe care coleg lipseşte; 

              O2- să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului; 

              O3- să participe activ la joc alături de ceilalţi copii. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: - conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul oral, munca independentă, 

problematizarea, instructajul verbal, aprecierea verbală; 

Mijloace de învăţământ: 

- calendarul naturii, flori din ipsos colorate(galbene și roșii ), jetoane (1-4), cuburi,  

flori din ipsos,cutii din lego, planșete, acuarele, pensule, rotodiscuri,șervețele din bumbac,  

mărgele, șnururi, suport pentru expoziția lucrărilor, recompense(ecusoane) 

Forme şi tehnici de evaluare: 

- observarea comportamentului verbal şi nonverbal al copiilor; 

- aprecieri verbale; 

- expoziţia lucrărilor realizate; 

 

DURATA: o zi 

 

BILIBOGRAFIE:  

1.Curriculum pentru educație timpurie- 2019; 

2.Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor  concepte și instrumente cu care operează           

Curriculum pentru educație timpurie-2019. 
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Scenariul activității 

                  Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă: ,,Daruri pentru mama,, 

1. Salutul: Copiii intră în sala de grupă în rând, aşezându-se în formă de semicerc,  

intonând versurile: 

Dimineaţa a sosit, 

           Noi la grădi am venit. 

           Pe scăunele ne-aşezăm 

           Şi frumos să ne salutăm. 

Educatoarea transmite copiilor salutul zilei printr-un cântecel: ,,Iepurașii s-au trezit, 

 bună dimineaţa!, Ursuleții s-au trezit, bună dimineaţa!,Alma s-a trezit, bună dimineaţa!, ........fiecare 

copil prezent s-a trezit, bună dimineața! , Doamna s-a trezit, bună dimineaţa! 

 și la grădi a venit ,bună dimineaţa!, Doamna: Bună dimineața copii ! , Copiii: Bună dimineața, 

Doamna !,, 

Educatoarea întreabă copiiii în care zi din săptămână în care se află?  Drept urmare, 

 li se va propune să audieze melodia ,,În ce zi suntem azi?’’În continuare, copiii sunt invitaţi să 

identifice colegii care lipsesc. Subliniindu-se faptul că, atunci când vin la grădiniță , este nevoie 

 să se respecte nişte reguli, se vor accentua câteva dintre acestea, printr-o formulă specifică: 

 ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să vorbiți 

 pe un ton potrivit, pentru a nu deranja persoanele din jur și să păstrați ordinea între jucării’’. 2. 

Gimnastica de înviorare, se desfăşoară  sub formă de exerciţii motrice ușoare ( mișcări de brațe, de 

cap, picioare, sărituri .) unele pe fond muzical.( un joc de mișcare ,,Îngheațat/Dezghețat,,) 

3.Împărtăşirea cu ceilalţi: Pornind de la versurile : ,, Cine te iubeşte,/ Cine te-ngrijeşte,/ 

Zi de zi muncește pentru a ne crește/ Vă daţi seama?/ Este.(mama)” voi iniţia o discuţie  

referitoare la tema ,,Mama, fiinţa cea mai dragă”, care le va sugera acestora tema care va fi  

abordată în ziua respectivă : „Daruri pentru mama” 

4. Activitatea de grup: Copiii răspund la întrebarea:,,Ce dar ai face mamei tale?  

Activitatea continuă cu jocul cu text și cânt ” Uite-așa! ,, 

            5. Noutăţile zilei : Copiii sunt anunțați că se vor juca cu flori colorate, vor face coliere pentru  

            mămici, coșulețe pentru flori și vor picta flori pentru mamele lor realizând astfel darurile  

             perfecte  pentru 8 Martie. 

         Pentru a-i binedispune pe copii şi pentru a introduce următoarea secvenţă a zilei, se trece 

 la un joc distractiv: ,,Bulina fermecată,,. După încheierea jocului distractiv  copiii sunt invitați să se 

apropie de centrul tematic și să observe materialele nou apărute (coșulețe cu flori și cifre,cuburi ). 

Educatoarea le spune copiilor că se vor juca cu acele materiale jocul 

,, Daruri pentru mama,,  

      DȘ-ACTIVITATE MATEMATICĂ – joc didactic -,,Daruri pentru mama,, 

SCOP: 

- Consolidarea deprinderii de a raporta numărul la cantitate şi cantitatea la număr;   

-Verificarea cunoştinţelor matematice privind numeraţia în limitele 1-4; 

- Educarea independenţei în acţiune. 

SARCINA DIDACTICĂ: Raportarea cantităţii la număr folosind analizatorii: vizual, auditiv, tactil; 

       REGULILE JOCULUI: Educatoarea va cere copiilor să așeze florile pe tabla magnetică 

       după culoare, să așeze cifrele crescător și descrescător în  limita 1-4, , să recunoască vecinii 

       numerelor 2 și 3, să recunoască cifrele și culorile de pe cubul colorat. 
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       ELEMENTE DE JOC: mișcarea, surpriza, aplauzele. 

       JOCUL DE PROBĂ: Se realizează un joc de probă pentru a se asigura că regulile au fost înţelese. 

       MATERIAL DIDACTIC : flori din ipsos colorate(roșii și galbene), jetoane cu cifre, cub cu 

        cifre , cub cu buline, coșulețe, tablă magnetică. 

        DESFĂȘURAREA JOCULUI: Copiii se așează în semicerc și ascultă indicațiile educatoarei.La 

semnalul educatoarei un copil va arunca cubul cu cifre , va denumi culoarea și cifra care este pe fața 

de sus a cubului și va pune pe tablea magnetică tot atâtea flori de aceeași culoare câte arată  cifra. După 

ce așează florile, copilul,  trebuie să caute, jetonul care indică cifra corespunzătoare numărului de flori 

puse pe tablă și să verifice ,prin numărare, dacă este correct ceea ce a făcut punând sub grupa de flori 

cifra corespunzătoare numărului de flori. Fiecare copil este aplaudat și apreciat verbal pentru acțiunea 

sa. 

         COMPLICAREA JOCULUI: Pentru asigurarea retenţiei şi a transferului de cunoştinţe 

         educatoarea schimbă cubul pe care sunt cifrele 1, 2,3 și 4 cu un alt cub pe care sunt  lipite buline roșii. 

Copiii trebuie să arunce cubul , să numere  bulinele care sunt pe fața de sus, să   

         ia de pe tabla magnetică tot atâtea flori câte buline a numărat și să le pună într-o cutie pregătită de 

fiecare copil cu o zi înainte la unul din centrele de interes. Jocul se termină când fiecare copil are  o 

cutie cu  flori în mană.La finalul activității educatoarea face aprecieri verbale și invită, printr-un joc 

de mișcare, copiii la gustare. Copiii părăsesc sala de grupă prin jocul ,,Bat din palme,,. Copiii îşi 

continuă ziua cu activitatea la centrele de interes: Construcții , Joc de masă și Artă. 

La centrul Artă se va realiza integrat o activitate din Domeniul Estetic și Creativ -pictură. 

         La această activitate  trebuie să participe toți copiii grupei. Înainte de începerea lucrului, la centre, se 

vor realiza exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii: bate vântul,  plouă, tună, zboară păsările 

,mișcăm degețelele, cântecul degețelelor. 

          Educatoarea trece pe la fiecare sector dând indicațiile necesare. Copiii își desfășoară  activitatea 

colaborând , comunicând liber, exersând deprinderile de lucru învățate pentru a duce la bun  sfârșit 

sarcina specifică centrului ales. 

        DEC- ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ- ,,Flori colorate,, - pictură 

      SCOP :        

 - formarea deprinderilor de lucru specifice activităților artistico-plastice ; 

 - formarea și dezvoltarea capacității de a înțelege și aprecia frumosul din natură ; 

 -  educarea voinței, a spiritului de ordine și disciplină. 

METODE ȘI PROCEDEE: observatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, descoperirea ; 

MATERIAL DIDACTIC : pensule, acuarele, flori din ipsos, șervețele din bumbac, planșete; 

FORMA DE ORGANIZARE: individual. 

REALIZAREA LUCRĂRILOR: 

 Copiii pictează florile, îmbinând în mod creativ și original   culorile. Se supraveghează 

copiii în timp ce lucrează, (poziția corpului), se oferă explicații suplimentare și sprijin celor 

care necesită, se stimulează verbal copiii, în vederea realizării lucrărilor în timpul propus. 

După  îndeplinirea  sarcinilor, educatoarea face o scurtă evaluare a activității și realizează, 

cu ajutorul copiilor,o expoziție în sala de grupă.  

 În încheierea zilei educatoarea oferă drept recompensă, pentru munca depusă, ecusoane 

fiecărui copil invitându copiii la mișcare. Împreună cu educatoarea  vor dansa pe melodia 

,,Floricică de pe șes,, și  se vor juca jocul de mișcare: ,,Ce ghiocel lipsește?,,  
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,,Florcica de pe șes,,- dans tematic- Copiii se prind în horă și fac mișcări spre stanga(2 pași) , spre dreapta 

(2 pași) și pe loc.  

,,Ce ghiocel lipsește?,, - Pe  fond muzical copiii vor face mișcări,de dans, libere. În momentul în care 

educatoarea oprește muzica toți ,,ghioceii,, se vor pune în poziția ghemuit, cu ochii închiși. 

Educatoarea va acoperi, cu o bucată de pânză, un copil și va bate din palme de două ori.  La auzul 

bătăilor din  palme copiii se vor ridica , se vor uita în jur și vor încerca să ghicească,,ghiocelul,, care 

lipsește. 

,,Ce ghiocel lipsește?,,- satisface nevoia de  destindere şi recreere a copiilor, dezvoltă atenţia, 

rapiditatea în reacţii, îndemânarea. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Prof. înv.preșcolar Sitaru Iasmina  

Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Sânnicolau Mare, Timiș 

 

GRUPA: Mare 

DATA: 03.12.2022 

TEMA ANUALĂ: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  

TEMA SĂPTĂMÂNII: Surprizele lui Moș Nicolae 

TEMA ZILEI: ,,Povestea lui Moș Nicolae,, 

MESAJUL ZILEI:  Vine, vine, Moș Nicolae! 

TIPUL ACTIVITĂȚII : transmitere de noi cunoștințe, consolidare de priceperi și deprinderi  

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ALA I +ADE (DLC) + DOS+ALA II) 

DURATA: o zi 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

1. ADP:  

  Întâlnirea de dimineață - Moș Nicolae e pe drum! 

  Tranziții:,, Noi suntem piticii,,; ,,Știi la noapte cine vine?,,; ,,Bat din palme,, 

   Rutine: deprinderea de-a primi și de-a oferi daruri 

2. ALA 1:   Bibliotecă - ,,Scrisoare către Moş Nicolae,, – trasare de semne grafice 

    Joc de masă – ,,Găsește perechea ,, 

    Ştiinţă - ,,Sortare jetoane după culoare,, 

3. ADE : - Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului – ,,Povestea lui Moș Nicolae,,– 

povestirea educatoarei 

            - Domeniul Om și Societate  – Activitate practică – ,,Ghetuța,,– decupare  lipire, decorare 

4. ALA 2 :   ,,Cursa Spiridușilor,,- joc distractiv 

                  ,,Mesaj către Moș Nicolae,, - joc liniștitor 

                 ,, Bradul îl împodobim, multe daruri să primim,,  

SCOPUL ACTIVITĂȚII : Consolidarea cunoştinţelor copiilor despre obiceiurile şi tradiţiile 

specifice poporului român legate de venirea lui Moş  Nicolae. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

D1- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

A1- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

C3- Activare și manifestare a potențialului creativ 

 

COMPORTAMENTE VIZATE : 

D1.1 Exersează cu sprijin ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă)  

D1.2 Demonstrează înțelegerea unui text oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor 

A1.1 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

La sfârșitul activității copiii vor fi capabili : 
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- să audieze cu atenție textul povestirii; 

- să formuleze întrebări și răspunsuri corecte din punct de vedere gramatical, 

- să demonstreze înțelegerea mesajului textului, ca urmare a audierii acestuia, 

- să folosească corect tehnicile de lucru însușite anterior  

- să dezvolte abilități de interrelaționare adecvate. 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee: povestirea, expunerea, conversaţia, demonstrația, exerciţiul, observaţia, 

explicaţia, instructajul verbal, metoda RAI, turul galeriei. 

Material didactic: cutie cu ghetuță, scrisoare,  calendarul naturii,  baghete magice, ghetuțe colorate, 

fișe  panou cu imaginile din poveste, minge, creioane colorate, carioci, laptop, lipici, ghetuțe roșii, 

foarfece, decorațiuni (steluțe, braduți, etc),  stimulente. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. 

RESURSE :- Umane : educatoarea și grupa de copii, 

   - Temporale : o zi 

                                                        SCENARIUL  ACTIVITĂŢII 

 Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă, în care copiii au posibilitatea de a-și împărtăși 

opiniile, de a-și manifesta starea de spirit, de bună dispoziție.  Salutul  între copii se va realiza prin 

tehnica comunicării rotative. Copiii sunt aşezaţi în semicerc. Salutul porneşte de la educatoare şi este 

continuat de toţi preşcolarii, fiecare salutându-şi colegul din dreapta. Prezenţa -la panou se află siluete 

cu albinuțe, pe care se regăsesc numele copiilor; educatoarea va pune silueta  cu numele copiilor care 

lipsesc în afara stupului .Un copil completează  Calendarul naturii.  Se va stabili ziua, data, luna, 

anotimpul, vremea. Educatoare  va mai  întreba  odată ce zi este azi şi va spune o ghicitoare, copiii 

descoperind mesajul zilei ,,Vine, Moș Nicolae !,,   

În sala de grupă a fost creată o atmosferă de poveste. 

Noutatea zilei și totodată captarea atenției se va realiza prin descoperirea unei ghetuțe 

pregătită pentru sosirea lui Moș Nicolae, în care se află o scrisoare adresată copiilor din grupă. 

 

                                                                  Dragi copii, 

Eu sunt pe drum și voi sosi  în scurt timp însă, sunt cam supărat :nu toți copiii au ascultat , 

ghetuțele n-au pregătit...,și eu ce  mă fac  acum ? Să mă-ntorc cu sacul plin, jucării să nu împart și 

dulciurile să le mănânc? Spuneți voi că eu, zău nu știu ! ..Aaa, dar voi de veți asculta și la centre veți 

lucra, povestea de veți asculta și apoi ghetuța veți decora, la voi mă voi opri și vă voi răsplăti.  

 

                                                                                            Cu drag , 

                                                                                                    Moș Nicolae 

 

➢ Tranziţie-  ,,Noi suntem piticii,, 

Copiii vor fi împărțiți în trei grupe(steluțe albe,galbene și albastre) 

ALA Copiii sunt  invitați la centrele de interes unde vor intui materialul didactic pus la dispoziție. Se 

prezintă centrele și se oferă explicații referitoare la sarcinile și tehnicile de lucru. 

  a) La centrul  Bibliotecă,  copiii vor scrie o scrisoare Moșului,trasând semne grafice ; 

     b) La centrul Joc de masă, copiii vor căuta perechile unor obiecte ; 

   c) La centrul Știință, copiii vor sorta ghetuțe, după culoare (albastră,roșie,galbenă) 

După terminarea activităţilor de la centre se va face evaluarea şi aprecierea  rezultatelor. 
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➢ Tranziţie ,,Știi la noapte cine vine?,, 

ADE – DLC (Educarea limbajului) + DOS (Activitate practică) 

          Copiii se vor așeza în semicerc. Li se va reaminti faptul că Moș Nicolae va sosi și noi trebuie să 

fim pregătiți, să nu-l supărăm  Astfel, în cadrul activității de educare a limbajului, copiilor li se prezintă 

conținutul  Poveștii lui Moș Nicolae,, cu ajutorul imaginilor. Conținutul este redat într-un mod 

accesibil copiilor, clar, coerent și expresiv. 

           Fixarea conținutului povestirii se va realiza prin aplicarea metodei RAI : copiii vor arunca 

mingea de la unul la altul, cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare celui care o prinde. Cel 

care o prinde, răspunde la întrebare și apoi aruncă mingea mai departe altui coleg, punând o noua 

întrebare. Copilul care nu cunoaște răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a 

pus întrebarea. Se va asigura antrenarea întregii grupe de copii.  

➢ Tranziţie - ,,Bat din palme,, 

 După tranziție, copiii se vor așeza la mese . Pe măsuțe vor avea pregătite materialele pentru 

a decora ghetuța. (pentru grupa mare, ghetuța pe o foaie A4 pe care o vor decupa și apoi  vor decora). 

Le voi explica copiilor ce au de facut, le voi reaminti tehnica de lucru. Copiii încălzesc mânuțele, după 

care execută lucrările pe fond muzical. Se trece pe la fiecare masă pentru a-i îndruma, stimulându-le 

încrederea în forțele proprii, încurajându-i.  

În continuare vor derula un joc numit Cursa spiriduşilor darnici. Copiilor le vor fi prezente sarcinile şi 

regulile de joc. Se vor forma două echipe. Echipa spiriduşilor roşii şi echipa spiriduşilor albaştrii. Cu 

un săculeţ vor fi astăzi ajutorul moşului şi va lăsa la casa celor trei fete şi a bătrânului lor tată câte un 

galben, ajunşi la final vor înmâna săculeţul următorului copil, tot aşa până vor termina proba. După 

încheierea primului joc  vom trece la următorul: Mesaj către Moş Nicolae. Copiii sunt aşezaţi în 

semicerc, va trece un spiriduş  din mână în mână de la unul la celălalt, când educatoarea va spune Stop  

copilul va trebui să spună ce doreşte să primească 

 În încheiere, se revine la mesajul zilei pentru concluzii și pentru sublinierea acestuia: ,,Vine, 

vine, Moș Nicolae!,,  

    La finalul zilei, vor primi recompense și vor fi apreciați referitor la implicarea acestora în 

activitățile desfășurate. 

                   

 

 

 

 

EVENI-

MENTUL 

DIDACTIC 

CONŢINUT  ȘTIINȚIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

EVALU-ARE 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 
 

 

 

 

 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile 

necesare pentru 

desfăşurarea optimă a 

activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 

 

 

Con-

versaţia 

 

 

 

 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 
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-pregătirea materialului 

didactic; 

Întâlnirea de dimineaţă : 

Salutul se va realiza  prin 

tehnica comunicării 

rotative. Copiii 

completează calendarul 

naturii și prezența la 

grădiniță în ziua respectivă  

 

2.Capta-rea 

atenţiei 

      Se realizează prin 

intermediul noutăţii zilei, 

de la întâlnirea de 

dimineaţă, unde copiii vor 

descoperi cine vine la 

noapte și scrisoarea de la 

Moș Nicolae. 

  Con-

versaţia 

Expli-

caţia 

Ghetuța 

 

Scrisoarea 

(anexa2) 

Frontal Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

 

3.Anunţa-rea 

temei  şi a 

obiective-lor 

     Copiii vor fi anunţaţi că 

astăzi vor desfăşura mai 

multe activități, în cadrul 

cărora se vor pregăti pentru 

sosirea lui Moș Nicolae. 

La activitatea de educare a 

limbajului vom afla 

,,Povestea lui Moș 

Nicolae,, iar în cadrul 

activității practice vom 

decora ghetuțe. 

Tranziție: Noi suntem 

piticii 

 

 

Expli-

caţia 

 

 

  

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

4. Prezenta-

rea 

conţinutu-lui 

şi dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

     Copiii sunt direcționați 

către centrele deschise, 

unde îi așteaptă sarcinile de 

lucru. 

La Bibliotecă,  copiii vor 

scrie o scrisoare Moșului 

,trasând semne grafice ;  

La centrul Joc de masă, 

copiii vor căuta perechile 

unor obiecte ; 

La centrul Știință,copiii vor 

sorta ghetuțe, după culoare 

( roșii, galbene,albastre) 

  

  

 

 

Con-vers-

aţia 

 

Expli-

caţia 

 

 Exer-

cițiul 

 

De-mons-

trația 

 

Carioci, 

Fișă cu 

ghetuța ce 

conține 

exerciții 

grafice, 

Creioane 

,culori 

Boluri,ghetuțe 

(roșii,galbene, 

albastre) 

 

 

 

 

Individual  

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistemati-că a 

comporta-

mentului copiilor 
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După terminarea 

activităţilor de la sectoare 

se va face evaluarea şi 

aprecierea  rezultatelor. 

   

  ADE-DLC (Educarea 

limbajului) 

Copiii așezați în semicerc 

vor asculta:“Povestea lui 

Moş Nicolae”. Conținutul 

este redat într-un mod 

accesibil copiilor, clar, 

coerent și 

expresiv.(Anexa). 

Voi scoate în evidență 

principalele trăsături ale lui 

Moș Nicolae. 

Fixarea conținutului 

povestirii se va realiza prin 

aplicarea metodei RAI. 

Copiii vor arunca mingea 

de la unul la altul, cel care 

aruncă mingea trebuie să 

pună o întrebare celui care 

o prinde. Cel care o prinde, 

răspunde la întrebare și 

apoi aruncă mingea mai 

departe altui coleg, punând 

o noua întrebare. Copilul 

care nu cunoaște răspunsul 

iese din joc, iar răspunsul 

va veni din partea celui 

care a pus întrebarea. Se va 

asigura antrenarea întregii 

grupe de copii.  

Cum s-a numit povestea 

noastră? 

 Câte fete avea bătrânul? 

 De ce voia el să le vândă? 

Cine a fost cel care le-a 

salvat pe fete? 

Cine era Moş Nicolae? 

 

 

 

 

 

 

Po-vesti-

rea 

 

Expu-

nerea 

 

 

 

 

Meto-da 

R.A.I 

De-

monstra-

ția 

 

 

Panou cu 

imaginile din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mingea 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

Analiza 

produselor 

activității 

 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 
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Ce daruri aduce el? Cum îi 

pedepseşte pe cei 

neascultători? 

Tranziție –,, Bat din 

palme,, 

 

 

 

 

5. Obţinerea 

perfor-

manţei 

ADE-DOS-(activitate 

practică) 

Intuirea materialelor 

Explicarea modului de 

lucru 

Amintesc tehnicile de lucru 

învățate și explic cum 

decorăm ghetuța. 

Încălzirea mâinilor 

Executarea temei de către 

copii 

Voi supraveghea modul de 

lucru și voi oferi sprijin 

unde este necesar. 

 

Con-

versa-ția 

 

Expli-

cația 

 

De-

monstrația 

Lipici ; 

Ghetuțe din 

carton roșu ; 

Decorațiuni 

(steluțe 

braduți,etc) 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Aprecierea 

rezolvării corecte 

a sarcinilor date 

 

6. Asigura-

rea retenţiei 

şi a 

transferu-lui 

de cunoștințe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor desfășura jocul 

distractiv  Cursa 

spiriduşilor darnici .  

Sarcina didactică :dăruirea  

galbenilor celor trei fete şi 

a tatălui lor. 

Elemente de joc: aplauze, 

întrecerea, recompensa 

Reguli de joc: Se vor forma 

două echipe. Echipa 

spiriduşilor roşii şi echipa 

spiriduşilor albaştrii. Cu un 

săculeţ în mână vor trece 

mai întâi pe la casa fetei 

cele mari a bătrânului 

sărman şi îi va lăsa un 

 

 Jocul 

 

 

 

Expli-

cația  

 

 

 

 

 

Con-

versa-ția 

 

 

 

săculeț cu 

galbeni, 

 

 

 

Siluetele 

personajelor 

 

 

 

 

 

Spiriduș 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Pe echipe 
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galben, apoi pe la cea 

mijlocie, pe la cea mică şi 

la final va trece pe la casa 

bătrânului pentru a-i lăsa şi 

lui un galben,  ajunşi la 

final vor înmâna săculeţul 

următorului copil, tot aşa 

până vor termina proba.  

Cu această ocazie toţi 

copiii au avut posibilitatea 

de a face o faptă bună şi vor 

fi recompensaţi.  

Vor trece la următorul joc 

liniştitor: „ Mesaj către 

Moş Nicolae”  

Aşezaţi în semicerc, va 

trece din mână în mână de 

la unul la celălalt un 

spiriduş de pluş, când 

educatoarea va spune 

„Stop” copilul va trebui să 

spună ce doreşte să 

primească de la  Moş 

Nicolae.  

După finalizarea jocului 

copiii sunt invitaţi să  

împodobească bradul. 

 

 

 

 

 

Con-

versa-ția 

 

 

 

Brad 

 

 

Globuri 

 

Colinde 

 

 

 

Indivi-

dual 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

7. Evaluarea 

şi încheierea 

activităţii 

 

 Se fac aprecieri asupra 

modului de desfăşurare a 

întregii activităţi.  

Se oferă copiilor 

stimulente. 

Se revine la mesajul zilei 

pentru concluzii și 

sublinierea acestuia: 

,,Vine, vine,  Moș 

Nicolae!,, 

 

Expli-

cația 

Con-vers-

aţia 

 

 

Stimulente 

 

Frontal 

 

Indivi-

dual 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului copiilor 

Aprecieri verbale 
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LESSON PLAN 

                   Stoian Valentina-Iuliana 

Colegiul Naţional “I.L.Caragiale” Ploieşti 

Title : Lifestyles 

Grade: 5th 

Skills: reading, speaking, grammar 

Aims: - to practise the skills mentioned;  

- to revise Present Simple and Continuous 

 

Warm-up activity(estimated time: 3 minutes) : the teacher asks the students what a typical day in 

their life looks like  

Pre-reading activity (estimated time: 5 minutes ) : brainstorming 

- The teacher draws a spidergram on the whiteboard with the word “lifestyles” and asks the 

students to come up with ideas of different ways of living, based on real or imaginary 

scenarios 

- The teacher asks the students if they are familiar with the concept of a “couch potato”. If they 

are not, they are not told anything at this point. They will infer its meaning upon reading the 

text 

 

Reading activity (estimated time: 10 minutes) 

- The students are given handouts with the text “A couch potato” (Anexa 1) and they are asked 

to practise their reading aloud, in turns. 

- The teacher helps the students with any unfamiliar words in the text 

 

Post-reading activities (estimated time: 25 minutes) 

• Reading comprehension and speaking practice: students are asked to list three things Brian 

does every day and to notice what tense is used to describe them. Then, they are asked to 

think of three things they do on a regular basis using Present Simple. They are asked to find 

in the text the sentence “Brian is sitting on his sofa” and to think why Present Continuous is 

used there. 

By identifying the activities Brian does, students are drawn to a definition of a “couch 

potato”. As further speaking practice, they are asked to tell if they are “couch potatoes” or 

active people. 

• Grammar practice: students are asked to do exercises using the two tenses (Anexa 2) 

 

Conclusions (estimated time: 7 minutes): students are asked what they remember from what they 

have been presented in this lesson; they have to do as homework an exercise using the two tenses  
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Anexa 1 

A couch potato 

Forty-three-year-old Brian Blakey from Birmingham is sitting on his sofa and telling me about his 

perfect day 

“When I wake up I don’t get up immediately. I turn on the television and watch the children’s 

programmes and old movies until about half past ten. Then I get up, go downstairs and switch on the 

telly. For lunch, I have biscuits and a glass of milk, and I watch the news. In the afternoon, I often 

watch another old film – they are showing some good ones at the moment. In the evenings, I often 

watch soap operas or sport and the news again. I like the main news at six o’clock. At nine thirty, if 

there is a good play on BBC2, I switch over and watch it. Then at night I watch more films and I 

usually turn off the telly at about two o’clock. I never watch TV all night. 

I watch TV sixteen or seventeen hours a day. I also do some exercise every day. I take Tina, the dog, 

for a walk every afternoon. I don’t go far, of course. I walk to the wall outside my house. I always 

take my portable telly and I sit on the wall while the dog walks round in circles. 

I don’t have much money, you know, but I am happy. Sit down, watch the telly – you’ve got the 

world at your feet. And in your hand. Great!” 

Anexa 2 

1. Find these sentences in the text. Which sentence, a or b, means the same? 

• Brian is telling me about his perfect day. 

a). Brian is talking to me right now. 

b). Brian talks to me regularly. 

• They are showing some good ones at the moment. 

a). There is a good film on TV right now, while we are talking. 

b). There is a good film on TV most afternoons this month. 

 

2. Look at these pairs of sentences. Decide which of the two people could say each of the 

sentences. 

• a). “I watch soap operas” 

b). “I am watching soap operas” 

(a journalist writing an article about soap operas/ Brian Blakey) 

• a). “I am working at a restaurant” 

b). “I work at a restaurant” 

(a waiter/a student on a holiday job) 

• a). “I travel a lot” 

b). “I am travelling a lot” 

(a student on holiday/ a pilot) 

 

3. Read the dialogue. Put the verbs in brackets into the Present Continuous or the Present 

Simple. 
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Sue: Could you turn the TV down?I (1)… (try) to read my book. 

Tom: Ok. What (2)…(you/read)? 

Sue: It’s about a journalist. She (3)…(work) for the BBC. She is in New york at the moment 

and she (4)…(interview) people about the mafia. 

Tom: That is interesting. I (5)…(watch) a series about New York at the moment. It’s on 

Tuesday evenings. Who is she interviewing? 

Sue: She is talking to lots of different people. There’s one man who (6)…(drive) a black 

Cadillac. She (7)…(not like) him very much, but he has got lots of information about mafia 

families. It’s exciting because… 

Tom: Sorry, can you smell anything? Maybe the neighbours (8)…(have) a barbecue. 

Sue: No, they aren’t. I (9)…(cook) sausages for supper! They (10)…(burn)!!!!! 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1386 
 

TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN LECȚIILE DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Prof. înv. primar PETRESCU FLORENTINA – REBIANA 

Școala Gimnazială „Diaconu Coresi”, Fieni, Dâmbovița 

 

Unitatea școlară: Școala Gimnazială „Diaconu Coresi”, Fieni  

Învățător: prof. pt. învățământul primar Petrescu Florentina – Rebiana  

Clasa: pregătitoare A 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Carnavalul diversității 

Tema zilei: Diversitatea jocurilor din viața clasei 

Subiectul lecției: Sunetele specifice limbii române. Literele mici şi mari de tipar 

       Text suport: „Jocul, izvor de cunoaștere şi prietenie” 

Tipul lecţiei: consolidare 

Scopul lecţiei:  

 formarea/dezvoltarea la elevi a deprinderii de a identifica sunetele limbii române, literele mici şi mari de 

tipar în cadrul silabelor, cuvintelor; 

 formarea/dezvoltarea  la elevi a deprinderii  de a trasa corect literele mici şi mari de tipar. 

 

Competențe specifice vizate: 

1.3. identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar 

şi rar;  

3.1. recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar; 

4.1. trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate. 

 

Obiective operaţionale/competenţe derivate: 

Ob.1.1.3. - să identifice sunetele limbii române la începutul/ sfârşitul unui cuvânt;  obiectivul se consideră realizat dacă fiecare 

elev identifică sunetele limbii române cel puţin la începutul/ sfârşitul unui cuvânt; 

Ob.2.3.1. - să identifice literele mici şi mari de tipar pe diferite suporturi; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev 

identifică cel puţin cinci litere mici/ mari; 

Ob.3.1.3. - să realizeze corespondenţa unor cuvinte cu imaginile potrivite; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev 

etichetează corect cel puţin o imagine; 

Ob.4.4.1. - să traseze pe contur literele mici şi mari de tipar; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev trasează corect 

cel puţin trei dintre literele mici şi mari de tipar. 

 

Competenţe specifice activate: 

Matematică şi explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0 – 31 

Dezvoltare personală 

3.1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară 

Arte vizuale şi abilităţi practice 
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2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 

Obiective educative: 

• dezvoltarea şi valorificarea curiozităţii copiilor; 

• stimularea  tendinţei de explorare; 

• dezvoltarea atenţiei voluntare, a spiritului de observaţie; 

• cultivarea interesului pentru studiul elementelor de construcţie a comunicării; 

• activizarea gândirii logice. 

 

Strategia didactică: 

o Metode şi procedee: 

• metoda fonetică analitico-sintetică, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, elemente de joc (Mingea călătoare, Omida 

plimbăreață, Furtuna de cuvinte, Copacul vesel, Literele colorate, Creioanele pe masă, Cuvinte prin imagini, Litere 

uriașe), brainstorming 

o Mijloace de învăţământ: 

• laptop, videoproiector, planșă mare cu harta zilei, jetoane cu litere, jeton cu denumirea disciplinei, 

microfon, copac realizat dintr-o creangă,  frunze din hârtie, proiecţie cu structura corectă a cuvântului, fișe 

cu textul, culori, proiecţie cu literele colorate conform codului, cutii cu litere, puzzle-uri, imagini, proiecţie 

cu puzzle-ul rezolvat şi cuvintele scrise corect, fişe cu numele scris din litere punctate şi poză, patafix, 

instrumente de scris, segmente din Omida plimbăreață 

o Forme de organizare: 

• activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe 

 

Resurse: 

• Bibliografice: 

 Cousins, E., Deas, P. (2011). The big interacting teacher manual– Suport de curs Comenius Programa 

şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-

a.  Bucureşti, 2013 

 Brebenel, O., Dorobanţu G. (2013). Caiet de lucru pentru clasa pregătitoare – Carnavalul diversităţii. 

Ed. Sigma 

 Pacearcă, ş., Gheorghe R., Burlan C., Bordean I., Mihăescu M., Bucuţă D. (2014). Caiet de comunicare 

în limba română. Ed. Didactica Publishing House 

 Mihăescu M., Mihai C., Dulman A. (2004).  Activităţi transdisciplinare, Ghid pentru învăţători.  Editura Radical 

 Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat - suport de curs  

• Temporale: 35 + 15 (minute) 

• Umane: 27 elevi + învăţător 

• Spaţiale: sala de clasă 
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Momentele 

lecţiei 

 

Ob. 

op. 

 

 

Eşalonarea conţinutului 

 

Strategii didactice 

 

 

Evaluare   

 

Activitatea învăţătoarei 

Metode şi  

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

I. Moment 

organizatoric 

(1’) 

  Asigur condiţiile necesare 

desfăşurării  optime a lecţiei. 

conversaţia   

III. Captarea 

atenţiei 

(5’) 

Ob.op

1.1.3 

 

 Pentru realizarea acestui moment 

al lecţiei: 

a) Citesc textul Jocul, izvor 

de cunoaştere şi prietenie. 

(Anexa 1) 

Propun jocul Mingea călătoare. 

Inițiez o discuție pe baza 

textului citit (întrebări şi 

răspunsuri din viaţa clasei). 

       Selectez una dintre 

propoziţiile emise de copii şi 

conduc aplicarea metodei  

fonetică analitico-sintetică. 

 

conversaţia 

metoda fonetică 

analitico-sintetică 

 

Omida 

plimbăreață 

videoproiector 

aprecieri 

verbale 

IV. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

consolidării 

(1’) 

  Anunţ elevii că în această oră ne 

vom reaminti ceea ce am învățat 

despre sunetele limbii române,  

literele mici și mari de tipar.  Prezint 

aşteptările mele:  să identifice 

sunetele limbii române la începutul/ 

sfârşitul unui cuvânt, să identifice 

literele mici şi mari de tipar pe 

diferite suporturi, să realizeze 

corespondenţa unor cuvinte cu 

imaginile potrivite, să traseze pe 

contur literele mici şi mari de tipar, 

să se simtă bine. 

explicația planșă mare cu 

harta zilei, 

jetoane cu 

litere, jeton cu 

denumirea 

disciplinei 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

V. 

Prezentarea 

optimă  a 

conţinutului 

şi dirijarea 

consolidării 

(24’) 

 

 

Ob.op

1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 Propun spre desfășurare jocul 

Furtuna de cuvinte.  

Cer copiilor să rostească orice 

cuvânt le vine în minte când spun 

cuvântul joc, după care orice 

cuvânt își amintesc din povestea 

citită anterior. 

Solicit realizarea analizei 

fonetice a unui cuvânt. 

brain-storming 

exerciţiul 

elemente de joc 

metoda  fonetică 

analitico-sintetică 

 

elemente de joc 

explicația 

conversația 

exerciţiul 

microfon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 
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Ob.op

1.1.3 

 

 

 

 

 

Ob.op

2.3.1 

 

Jocul se desfășoară cu 

ajutorul unui microfon pe care-l 

pasează emițătorul celui pe care 

l-a ales să răspundă. 

 

 

 

 Lansez  jocul Copacul vesel.  

Solicit elevilor să identifice 

un cuvânt important din textul 

citit anterior, să despartă 

cuvântul în silabe și să identifice 

sunetele.  

Într-un copac al buburuzelor, 

căruia îi lipsesc frunzele, fiecare 

copil care a realizat corect 

schema (structura cuvântului) 

poate să pună frunza și buburuza 

va deveni din tristă, fericită. 

(Anexa 2) 

Notă: Structura cuvântului va 

fi realizată pe frunze de hârtie.  

 

 Propun spre desfășurare jocul 

Literele colorate.  

Cer elevilor să coloreze 

literele din text conform codului 

dat (Exemplu: R cu verde, a cu 

albastru etc. Propun un număr 

minim de litere care trebuie să fie 

colorate.). Precizez că îmbinăm 

două jocuri, acesta cu jocul 

Creioanele pe masă – Când au 

terminat de rezolvat sarcina, 

trebuie să pună creionul colorat 

pe masă. 

 

 

 

 

 

 

elemente de joc 

explicația 

exerciţiul 

copac realizat    

dintr-o 

creangă, frunze 

din hârtie, 

proiecţie cu 

structura 

cuvântului 

realizată corect 

 

 

 

 

 

fișe cu textul, 

culori, 

proiecţie cu 

literele 

colorate 

conform 

codului, 

laptop, 

videoproiector 

 

Auto-

evaluare 

inter-

evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

VI. Obţinerea 

performanţei 

(5’) 

 

Ob.op

3.1.3 

Ob.op

1.1.3 

Ob.op

2.3.1 

 

 Lansez jocul Cuvinte prin 

imagini. 

Fiecare pereche de copii 

primește câte o cutie cu litere 

(magnetice, din jetoane, scrise pe 

capace și boabe de fasole), o 

imagine și un puzzle realizat pe 

elemente de joc 

explicația 

conversația 

exercițiul 

cutii cu litere, 

puzzle-uri, 

imagini 

observarea 

sistemati-

că 
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bețe de înghețată    (Puzzle-ul este 

al imaginii primite. Prin 

realizarea corectă a  puzzle-ului, 

copiii vor face și etichetarea 

cuvântului). 

Solicit elevilor să îmbine 

piesele de puzzle, obținând 

imaginea corectă și să scrie 

cuvintele de pe puzzle cu litere 

din cutie. (Anexa 3) 

VII. 

Evaluarea 

performanţei 

(3’) 

Ob.op

3.1.3 

Ob.op 

1.1.3 

Ob.op

2.3.1 

 

 Prezint frontal sarcinile rezolvate 

corect. 

     Solicit elevilor să citească 

imaginea și să facem o scurtă 

analiză a cuvântului. 

conversaţia 

explicaţia 

videoproiector, 

laptop, 

proiecţie cu 

puzzle-ul 

rezolvat şi 

cuvintele 

scrise corect 

aprecieri 

verbale, 

autoevalua

-re 

 

VIII. 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(10’) 

 

Ob.op

4.1.4 

 

 

 

  Activitate în completare 

 Propun spre desfășurare jocul 

Litere uriașe. 

Cer elevilor să traseze pe 

contur literele date (numele 

fiecăruia) și să ajute la formarea 

literelor uriașe (P şi B). 

Notă: Din numele copiilor se 

va  forma numele clasei.  (Anexa 

4) 

Propun spre audiere mai multe 

melodii din folclorul copiilor. 

 Dacă mai este timp, propun 

elevilor să-și modeleze numele 

din plastilină sau sârmă plușată. 

 

elemente de joc 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

fişe cu numele 

scris din litere 

punctate şi 

poză, patafix, 

instrumente de 

scris 

aprecieri 

verbale 

IX. Aprecieri 

şi 

recomandări 

(1’) 

    Emit aprecieri generale 

referitoare la modul de 

participare al elevilor la 

activitate, evidenţiez activitatea 

unor elevi şi fac anumite 

recomandări, după caz. 

conversaţia  aprecieri 

verbale 
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Proiect de lecție : Încrederea în sine- cheia succesului în învățare 

                                                                                              Prof. Mihaela Crișan 

                                                                        Colegiul Naţional ” Emil Racoviţă”, Cluj Napoca 

 

 

Titlul lecției: Încrederea în sine- cheia succesului în învățare 

Disciplina : Consiliere și dezvoltare personală 

Clasa :a VI a 

Profesor: Mihaela Crișan 

Materiale: filmul ,,Heidi, fetița munților'', fișe de activitate, bilețele  

Metode și strategii didactice:  conversatia, dezbaterea, brainstorming 

 Mod de lucru: individual, frontală 

Competența cheie vizată: a învăța să înveți 

Competența generală vizată: 3: reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru 

progresul în învățare 

Competenţe specifice vizate: 

3.2 Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe ceilalți în învățare 

1.2 Identificarea alternativelor de soluționare a unor situații de stress pentru asigurarea stării de bine 

Domeniul de conținut:  managementul învățării 

Descrierea activității 

Resursa online: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVAjGpFUslc&t=1153s&ab_channel=DeseneRo 

Această activitate se desfășoară după vizionarea in prealabil a filmului animat Heidi fetița muntelui 

și pornind de la tema primită imediat după vizionarea filmului.  

Tema pentru acasă a constat intr-o scurtă argumentare cu subiectul: De ce este important să știi să 

citesți? 

Etapa  1:Elevii care doresc sunt invitați să citească tema 

 Etapa 2 :  activitate frontală: constă într-un scurt moment în care se reamintește acțiunea filmului și 

se dirijează discuția spre secvența legată de faptul că Heidi nu știa să citească. Dirijarea discuției se 
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face cu  ajutorul unor întrebări de genul: Ce ați înțeles din secvența în care Heidi învață să citească? 

De ce nu știe Heidi să citească? 

Etapa 3: activitate individuală:  

 Elevii primesc o  fișă cu fragmentul din cartea Heidi, fetița munților, respectiv fragmentul  care 

descrie discuția dintre Heidi și bunica în legătură cu motivele pentru care Heidi nu a învățat să 

citească  și modul în care Heidi nu doar reușește să învețe să citească ci devine ajutorul de nădejde al 

prietenului ei Peter pe care il învață să citească .  

Etapa  4: frontal, elevii sunt rugați să răspundă la următoarele întrebării : Cu ce dificultăți de învățare 

se confruntă cei doi copii?Cine o incurajează pe Heidi  să aibă încredere în ea și să citească? Cine 

îl ajută pe Peter? Ce credețică o ajută pe Heidi să îl sprijine pe Peter? 

Etapa 5: activitate individuală: elevii sunt rugați să completeze cerințele de pe fișă: 

1. Numește două persoane în care ai încredere. Motivează răspunsul. 

2.  Ce este increderea? 

Etapa 6 : joc Bilețelul prieteniei și al încrederii 

Elevii sunt rugați să scrie fiecare pe un bilețel un lucru pe care ei nu cred că il pot face. După 

completare se face schimb de bilețele și dau colegilor o soluție pentru problema pe care au 

declarat că o au. 

Temă: Compunere despre o întâmplare care descrie un moment in care ati fost mândri de 

rezultatele la învățare. 

Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc 

 In categorie de risc risc sunt elevii cu dificultăți de învățare sau de adaptare și și ei manifestă o 

sensibilitate ridicată la schimbare. În cazul lor e nevoie  de atenție sporită, de mult tact din partea 

dascălului. E indicat a fi utilizat un ton cald care să le inspire încredere. Metodele de învățare e 

obligatoriu să fie  adaptate nevoilor speciale. Problemele lor le pot  pot afecta modul în care percep 

relația cu școala. Consider că activitatea pe care am propus-o pentru ora de consiliere și dezvoltare 

personală și  modul în care am gândit desfășurarea ei este o activitate care îi poate încuraja să aibă 

încredere in ei. Dacă dorim cu adevărat putem face ceea ce ne propunem. 

Activitatea poate fi replicată și în cadrul orelor de la disciplina pe care o predau, biologia, această 

activitate poate fi inclusă cu ușurință în cadrul lecțiilor de la clasa a 7 a, dedicate rolului emisferelor 
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cerebrale în învățare. Pe baza fragmentului de text, se pot identifica structurile creierului implicate în 

învățare, se poate face legătura cu reflexele condiționate care presupun repetarea unor acțiuni și  

indeplinirea unor condiții care duc la învățare. 
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SCHIŢA LECŢIE 

Pip.PERJERU VASILICA 

Şcoala Gimnazială Dan Barbilian Galaţi 

CLASA: a III a  

ARIA CURRICULARA: MATEMATICA ŞI ŞTIINŢE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

SUBIECTUL: UNITAŢI DE MASURA 

TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete 

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să precizeze unităţile de măsură studiate 

- să folosească scara unităţilor de măsură în compararea acestora  

- să completeze ceasurile respectând ora indicată 

- să utilizeze diferite instrumente de măsură pentru a măsura lungimea şi greutatea 

- să realizeze planul de rezolvare al problemelor 

Resurse: a) procedurale: carusel, RAI, exerciţiul, conversaţia, jocul 

               b) materiale: fişe, piese puzzle, caiete, tablă, markere, minge, baloane 

               c) organizatorice: frontal, perechi, individual 

Metode de evaluare: autoevaluare, aprecieri verbale 

SCENARIUL ACTIVITAŢII 

1. Verificarea temei : se realizează folosind meteda “ carusel” : tema se verifică în perechi: fiecare 

pereche verifică rezolvarea unui punct de la temă. Acolo unde nu coincid rezultatele caută împreună 

greşeala şi o corectează. Pentru următorul punct al temei se modifică perechile, după un algoritm 

dinainte stabilit (de ex.: dacă copiii stau câte doi in bancă se mişcă copiii de pe şirul din dreapta al 

rândului cu un loc în faţă) 

2. Anunţarea temei- Unităţi de măsură- recapitulare 

3. Dirijarea recapitulării 

- se verifică cunoştinţele teoretice despre unităţile de măsură folosind metoda RAI răspunde- aruncă- 

întreabă) 

- sarcinile de lucru pentru aplicarea cunoştinţelor teoretice sunt ascunse în baloane. Un copil va alege 

un balon, îl va sparge şi va citi cerinţa de pe bileţel. Se va rezolva cerinţa si drept recompensă se 

primeşte o piesă de puzzle corespunzătoare numărului de pe bileţel.  

4. Evaluare – se fac aprecieri verbale asupra modului în care copiii au participat la lecţie 

Sarcini bileţele 

 

ADEVĂRAT SAU FALS!!!!                                               

SĂ   AFLĂM ( probleme) 

RĂSPUNDE ARUNCĂ INTREABĂ                                        

CÂT E CEASUL? ( fişă de completare a ceasului) 

SĂ    MĂSURĂM ( folosind un cântar şi un metru pentru înălţime şase copii vor fi masuraţi şi cântăriţi, 

valorile obţinute urmând a fi ordonate crescător) 
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SĂ  CÂNTĂM! 

COMPLETEAZA ( elevii sunt împărţiţi în patru grupe. Fiecare grupă trebuie să completeze un 

ciorchine pentru un anotimp, ciorchine în care să noteze ce este specific anotimpului respectiv: lunile 

cu numărul de zile, sărbătorile, semnele anotimpului, un desen reprezentativ) 

 

Adevarat sau fals ( like pentru adevărat, dislike pentru fals) 

1. O maşină cântăreşte aproximativ 3 tone 

2. Un secol are 100 de ani 

3. Luna mai e ultima lună de primăvară 

4. Folosind cântarul aflăm distanţa dintre două localităţi 

5. Tona este multiplul litrului 

6 Se recomandă sa bem 200cl de apă pe zi. 

 

 

Să aflăm ( se scriu datele şi rezolvarea problemelor la tablă şi în caiet) 

Soliman Magnificul, unul dintre cei mai importanţi conducători otomani, a devenit sultan în anul 1520 

ramânând conducătorul Imperiului până la moartea sa în 1566. Cât timp a condus Imperiul? 

 

În trei depozite sunt 364 t de cartofi. În primul depozit se găsesc 89 t, în cel de-al doilea de două ori 

mai mult. Află câte tone de cartofi sunt în ultimul depozit. 
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P R O I E C T   D I D A C T I C  ”Plantele ornamentale – înmulțirea vegetativă” 

 

              Prof. Naumencu Paula  

CERC: PROTECŢIA MEDIULUI-ECOLOGIE        PALATUL COPIILOR TULCEA 

GRUPA: ÎNCEPĂTORI 

MODULUL: Mediul înconjurător şi componentele sale 

TIPUL:  predare – învăţare – evaluare şi dezvoltare de abilităţi practice 

SCOPUL  LECŢIEI: Recunoașterea tipurilor de înmulţire vegetativă a plantelor ornamentale şi dezvoltarea unor abilităţi practice. Dezvoltarea unei 

atitudini favorabile privind protecţia mediului. 

Competente specifice : 

2.1 Efectuarea unor operaţii experimentale simple pentru dezvoltarea deprinderilor de observare şi experimentare; 

3.1 Descrierea unor modalităţi de ameliorare a calităţii vieţii şi a mediului; 

3.2 Dezvoltarea unei atitudini favorabile privind protecţia mediului; 

 Obiective operaţionale: 

(C3.2)O.O1 – să numească câteva tipuri de înmulţire vegetativă pe baza materialelor informative; 

                (C3.1)O.O2 – să identifice etapele principale în realizarea diferitelor înmulţiri vegetative; 

(C2.1)O.O3 – să realizeze înmulţirea vegetativă a unor plante ornamentale prin divizare de tufă şi butăşire; 

FORME  DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII:  frontală, individuală, pe grupe 

TIPURI DE INTERACŢIUNI :    profesor-elev,  elev-profesor; elev-elev;   

TIPURI, FORME, STRATEGII  ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE: formativă, orală, individuală şi în grup, observarea sistematică a elevilor, 

autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului, evaluare scrisă, 

RESURSE: 

a. pedagogice (metode şi procedee): conversaţia,  explicaţia, brainstorming, învăţarea prin descoperire, „floare de lotus”, demonstraţia,  biletul de 

ieşire 

b. materiale : plic cu semințe, bilete cu flori de primăvară, fişe de lucru pe grupe, poster, markere, foarfece, lipici, mănuşi, plante, pământ de flori, 

nisip, instrumente de săpat, ghivece, apă, fişe de evaluare. 

c. bibliografice: Ghe. Mohan, G. Nedelcu, 2002– Plante ornamentale, Editura Universităţii din București, www.eplante.ro, Cursuri Eurocor – 

îngrijirea plantelor 

d. temporale: 100  minute  

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

http://www.eplante.ro/
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OO ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

RESURSE PROCEDURALE Instrument

e  

și forme 

de 

evaluare 

De 

timp 

Forme 

de 

organiza

re 

Metode şi  

Procedee  

didactice 

Mijloace  

 
1. Organizarea clasei Pregăteşte materialul didactic. 

Notează elevii absenţi şi observă 

dacă sunt condiţii optime pentru 

desfăşurarea orei. 

Se pregătesc de 

lecţie. 

 3 

min 

Frontala  

Conversaţia 

  

 
 

2. Captarea atenţiei 

şi reactualizarea 

cunoştinţelor 

Arată elevilor un plic cu semințe. 

Adresează întrebări legate de 

înmulțirea plantelor – înmulțirea 

prin semințe și înmulțirea 

vegetativă. 

Răspund la 

întrebările 

profesorului 

5 

min 

Frontal  Conversația 

Brainstormi

ng  

Plic cu 

semințe 

Observarea 

sistematică 

a 

Elevilor 

Aprecieri 

orale  
3. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

  

Prezintă tema „Plantele 

ornamentale - înmulțirea 

vegetativă” și  obiectivele pe care 

elevii trebuie să le cunoască la 

terminarea lecţiei. 

Urmăresc 

obiectivele. 

 

2 

min 

Frontala  Conversaţia  

Explicația  

  

Poster  

 

  

Observarea 

sistematică 

a 

elevilor 
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OO1 

 

 

 

 

 

 

OO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO3 

5. Dirijarea  învăţării Solicită elevii să extragă bilețele și 

să se grupeze în funcție de 

denumirea plantei de pe bilet. 

 

Solicită elevii să realizeze 

postere/petale pe echipe cu tipurile 

de inmulțire vegetativă: prin bulbi, 

tubercul, rizomi, despărţirea  tufei, 

marcotaj, butăşire. 

Împarte fișele de lucru (ANEXA 

1), colile și celelalte materiale 

ajutătoare. 

Comunică elevilor sarcina de lucru 

şi timpul efectiv de lucru. 

 

Solicită elevii să prezinte 

rezultatul muncii în echipă. 

 

 

Solicită elevii să extragă biletele 

(ANEXA 2) pentru realizarea 

diferitelor tehnici de înmulțire 

vegetativă:  

• despărțire de tufă; 

• butășire prin butași de vârf; 

• butășire prin frunză întreagă; 

Invită elevii să se îndrepte spre 

materialele necesare desfășurării 

tipului de înmulțire extras. 

Extrag biletele și se 

grupează. 

 

 

 

Primesc fişele de 

lucru, şi toate 

celelalte materiale 

și realizează petale 

colorate. 

 

 

 

 

Prezintă pe rand 

petalele și 

completează 

floarea de lotus pe 

panou.  

Citesc biletele 

extrase. 

 

 

 

 

 

Găsesc materialele 

de lucru. 

2 

min 

 

 

 

 

10 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

min 

 

 

 

 

 

5 

min 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Pe 

echipe 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Individua

l 

Pe 

echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

Explicația  

Conversaţia 

 

 

 

 

 

„Floare de 

lotus” 

 

 

 

 

Conversația  

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Bilete cu 

denumiri 

de plante 

 

 

Fișa de  

lucru  

Markere 

Coli   

Foarfece 

 

 

 

 

Poster  

Lipici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plante  

Ghivece 

Nisip  

Pământ 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a  

Elevilor 

 

 

 

 

 

 

Interevaluar

ea 

Aprecieri 

orale  
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Solicită eleviisă realizeze 

înmulțirea cu ajutorul materialelor 

pregătite. 

Se pregătesc de 

lucru după 

indicațiile 

profesorului. 

Efectuează 

înmulțirea 

vegetativă. 

 

 

 

15 

min 

 

 

 

 

Pe 

echipe 

 

Explicația  

Demonstrați

a  

 

Activitate 

 practică 

 de flori 

Instrument

e de săpat 

Mănuși 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

Lucrare 

practică 

 
6.Obţinerea 

performanţei elevilor 

Inventariază principalele 

informaţii şi solicită elevilor să dea 

răspunsuri clare pentru a verifica 

măsura în care au fost atinse 

obiectivele pe tot parcursul lecției. 

Răspund la 

întrebări pe baza 

observaţiilor 

efectuate în timpul 

lecţiei. 

 
Individua

l  

Conversaţia 
 

Evaluare 

orală 

formativă  

Autoevalua

re  
7. Evaluarea 

performanţei 

elevilor. 

Prin evaluare formativă orală, prin 

observare sistematică a elevilor, 

prin evaluare scrisă cu ajutorul 

fisei de evaluare (ANEXA 3) si 

prin observarea modului de 

realizare a lucrării practice. 

Rezolvă fişa de 

evaluare. 

 

5 

min 

Individua

l  

 
Fișa de  

evaluare 

Evaluare 

scrisă 

Lucrare 

practică 
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ANEXA 1 

Grupa 1 

FIŞA NR. 1  

ÎNMULŢIREA PRIN BULBI 

Bulbii sunt tulpini subterane. Se întâlnesc la narcise, zambile, lalele, ceapă, etc. Bulbii sunt organe 

vegetative ale plantelor cu rol de a rezista condiţiilor nefavorabile şi asigură totodată inmulţirea 

plantelor. 

Scoaterea din pământ şi separarea lor se face în perioada de repaus al plantelor, atunci când frunzele 

s-au uscat. Toamna sau primăvara, în funcţie de rezistenţa speciei la temperatura scăzută din timpul 

iernii, se face plantarea în pământ. 

 

ÎNMULŢIREA PRIN TUBERCULI SI RĂDĂCINI TUBERIZATE 

Tuberculii sunt organe subterane cărnoase, cu muguri pe ei, capabili să dezvolte una sau mai multe 

tulpini aeriene. Se întâlnesc la dalii, cartof. Înmulțirea prin tuberculi se face în perioada de repaus al 

plantelor. 

 

ÎNMULŢIREA PRIN  RIZOMI 

Rizomii sunt tulpini subterane mult îngroșate, alungite, cu muguri la suprafaţă, ce servesc la înmulțirea 

stânjeneilor, lacrămioarelor și a flăcării (Canna indica). În vederea înmulțirii, se scot rizomii din 

pământ în perioada de repaus și se fragmentează în bucăţi cu 2-3 muguri, după care se plantează în 

pământ. 

 

Grupa 2 

FIŞA NR. 1 

MARCOTAREA 

Unele plante pot prinde rădăcini când sunt încă legate de planta-mamă. Ingroparea unei porţiuni a 

tulpinii lângă planta-mamă, reprezintă marcotare. Marcotarea ocupă destul de mult spaţiu, deoarece 

tulpina trebuie plantată lângă tulpina-mamă. Aceasta tehnică se foloseste de obicei pentru plantele cu 

tulpina flexibilă și plantele târâtoare, dar mai ales pentru copaci și arbuşti: iedera,  viţa de vie, 

trandafiri. 

Etapele marcotarii: 

• Alegeţi o ramură tânără, flexibilă si sănătoasă. 

• Săpaţi  un şanţ  în apropierea plantei. 

• Îndoiți tulpina în groapă și fixaţi-o cu sârmă. 

• Umpleţi groapa cu amestec de pământ imbogăţit cu substanţe fertilizante, apoi udaţi. 

• După aproximativ 2 luni, planta rezultată poate fi tăiată şi transplantată 

DIVIZAREA/DESPĂRŢIREA  TUFEI 

Este o metoda de înmulțire vegetativă a plantelor care formează lăstari şi constă în divizarea 

tufelor în mai multe fragmente şi separarea acestora. Planta separată se pune în amestec de pământ şi 

în condiţii corespunzătoare, începe să crească şi să se dezvolte armonios. Perioada ideală pentru 

efectuarea despărţirii tufelor este primavăra, când plantele îşi reiau creşterea, iar în cazul plantelor cu 

flori, operaţiunea se efectuează la sfârşitul înfloririi.  

Exemple de plante care se înmulțesc prin divizare sunt plante grase suculente (aloe, cactuşii, etc.), 

majoritatea crizantemelor de toamna, violeta africana, ferigile, asparagus, crinul păcii , etc. 
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Unele plante sunt ușor de divizat doar cu mâna (violeta africana), la altele rădăcinile sunt încâlcite, 

provenind dintr-o tulpină semilemnoasă sau dintr-un rizom care a emis lăstari pe toată lungimea. În 

acest caz, se utilizează un cuţit sau briceag, bine ascuţit și se taie rădăcinile cărnoase între porţiunile 

ce se vor despărţi. Frunzele îngălbenite sau deteriorate, rădăcinile vătămate, rupte în timpul divizării 

se taie. Plantele astfel pregatite se introduc în ghivece în amestec de pământ, se udă bine, pentru ca 

rădăcinile să se fixeze in pământ. Se evită stagnarea apei şi nu se expun plantele la lumina intensă. 

 

Grupa 3 

FIŞA NR. 1 

ÎNMULȚIREA PRIN BUTAŞI 

Se pot face butaşi din lăstari, rădăcini, frunze. Butăşirea este probabil cea mai comună şi cea mai 

cunoscută metodă de înmulțire, dar mai ales a plantelor care nu răsar din seminţe. 

Înmulțirea prin butaşi se face în tot cursul anului, totuşi ca perioade mai bune se recomandă începutul 

primăverii şi sfârşitul verii. Prinderea butaşilor durează 2-3 săptămâni şi ne dăm seama de aceasta când 

lăstarul creşte cu intensitate mai mare. 

a. Butaşi din vârfuri de tulpină/lăstari – se taie vârfurile la  10-15 cm de vârf avand cel puţin 1-2 

noduri. Frunzele de la baza butaşului se îndepărtează si se infig cu baza 2-3 cm in nisip sau pământ 

afânat. Astfel se înmulțesc buxus, muşcate, 

b. Butaşi de rădăcină pot fi folosiţi la inmulţirea unor plante ca: macul peren, bujorul, cerceluşi. 

In acest scop, se scot plantele din pământ, rădăcinile mai groase se fragmentează în bucăți cu lungimea 

de cca 10 cm şi se plantează vertical în ghivece, răsadniţe sau direct în pământ afară.  

c. Butaşi de frunze întregi se pot face la begonii, violete africane. Frunzele se rup cu o porţiune 

de 4-5 cm de codiţă şi se pun la înrădăcinat, fie într-un borcan cu apă, fie într-un ghiveci cu nisip sau 

pământ. In funcţie de specie şi de natura butaşului, înrădăcinarea durează de la 3 săptămâni până la 2 

luni. 

ANEXA 2 

Grupa 1 

FIŞA NR. 2 

REALIZAŢI INMULŢIREA PRIN DIVIZAREA/DESPĂRŢIREA TUFEI LA CRIZANTEME DE 

TOAMNĂ/CRIN PORTOCALIU DE GRĂDINĂ 

Materiale necesare: Plantă – Crizanteme de toamnă/Crin, instrumente se săpat, mănuși, apă, 

  Cum se efectuează divizarea? 

Cele mai propice momente pentru efectuarea divizării sunt primăvara devreme şi toamna. 

Principalele operaţiuni în cadrul divizării: 

• Scoateţi din pământ întreg sistemul de rădăcini a plantei şi scuturaţi-l de orice urmă de pământ. Ca o 

alternativă, se poate spăla sub un jet de apă. 

• Aruncaţi părţile lemnoase ale rădăcinii care nu cresc armonios. 

• Divizaţi rădăcina in mici bucăţi, asigurându-vă că lăsaţi câţiva muguri sau mlădiţe pentru planta sau 

plantele pe care doriţi să o replantaţi. 

• Înainte de replantare, amestecaţi in pământ compost sau turbă, care să îmbunătățească structura 

pământului. 

• Turnați apă în groapa săpată, puneți planta și apoi acoperiți cu pământ și apăsați pământul bine. 

• Udați planta proaspăt plantată. 
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Grupa 2 

FIŞA NR. 2 

REALIZAŢI INMULŢIREA PRIN BUTAŞI  DE TULPINĂ (VÂRFURI DE LĂSTARI)  LA 

MUŞCATĂ 

Materiale necesare: Plantă – Muşcată, foarfece, pământ de flori, ghivece, turbă, apă, 

Pregătirea butaşilor de tulpină: 

• Se alege de obicei o tulpină foarte sănătoasă, viguroasă. 

• Se taie vârful tulpinii cu o lungime între 10-15 cm, astfel încât fiecare butaş sa aibă câteva frunze şi 

noduri. 

• Se îndepărtează frunzele de la bază. Din aceste noduri vor răsări viitoarele rădăcini. 

• Capetele(baza) butaşilor se introduc într-un amestec de pământ umed și turbă, care va favoriza 

creşterea rădăcinilor. 

• Se păstrează ferit de soare. Rădăcinile ar trebui să înceapă să apară, in aproximativ 2-3 săptămâni, însă 

depinde foarte mult şi de tipul de plantă 

 

Grupa 3 

FIŞA NR. 2 

REALIZAŢI ÎNMULȚIREA PRIN BUTAŞI DIN FRUNZE INTREGI LA VIOLETA AFRICANA 

Materiale necesare: Plantă – Violeta africană, foarfece, pământ de flori, ghivece, turbă, apă, 

    Principalele operaţiuni pentru Butaşi din frunze întregi 

• Se taie 2-3 Frunze cu o porţiune de 4-5 cm de codiţă . 

• Se  pun la înrădăcinat, fie într-un borcan cu apă, fie într-un ghiveci cu turbă sau pământ. 

• Tavile sau ghivecele se udă şi apoi se aşază într-un loc călduros, dar nu in lumină directă. 

• În funcţie de specie şi de natura butaşului, înrădăcinarea durează de la 3 săptămâni până la 2 luni. 

ANEXA 3 

FIŞĂ DE EVALUARE 

 

 

 

1. Astăzi am învăţat despre ...................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. Numiţi 3 modalităţi de înmulţire vegetativă întâlnite la plantelor? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

3. Cel mai mult mi-a plăcut ....................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. Cel mai puţin mi-a plăcut ...................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

5. Astăzi la oră m-am simţit:  
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PROIECT  DIDACTIC   

 

Prof. Tranulea Vasile 

Școala Gimnazială ,,Panait Cerna” Cerna 

 

 

1. Unitatea de învățare-tema : 

                  Gimnastică: exercitiu impus din elementele învățate 

-consolidarea elementelor acrobatice statice și dinamice însușite 

2. Unitatea de învățare-tema :  

                 Dezvoltarea forței dinamice segmentară: la nivelul membrelor superioare 

 Competențe specifice 

1.1. Recunoașterea principalelor aspecte ale stării generale de sănătate  

2.1. Recunoașterea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase  

2.3. Recunoaşterea exerciţiilor simple pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază 

2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple – specifice disciplinelor sportive 

studiate  

3.1. Punerea în practică a unor activități motrice în formații de adunare, de deplasare și de lucru, 

conform specificului acestora  

3.2. Manifestarea pe parcursul activităților a atitudinii de respect față de regulile stabilite  

 

Verigile lecției 

și durată 

Conținutul lecției 
 

Dozare  

Formații de lucru și 

indicații metodice 

Metode de 

evaluare 

1.Organizarea 

colectivului 

de elevi 

(2 -3minute) 

- alinierea colectivului; 

- salutul 

-prezența; 

-anunțarea temelor; 

- verificarea 

echipamentului şi a 

stării de sănătate; 

- întoarceri : la dreapta 

                     la stânga 

                     la stânga 

împrejur; 

- joc de captarea atenției 

20” 

 

20” 

 

20” 

 

2× 

2× 

2× 

 

30” 

Linie pe două rânduri 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
☺ 

- se execută pe vârfuri şi pe 

călcâi 

- mers pe pingea, braţele se 

mişcă pe lângă corp, 

privirea înainte 

- ruperi de rânduri cu 

reveniri în diferite formaţii 

-buchețele  

Observare 

dirijată 

2. Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

(6 -8minute) 

-  mers obişnuit 

-  variante de mers 

* pe vârfuri cu braţele 

sus; 

* cu pas fandat, cu 

răsucirea trunchiului; 

* mers ghemuit. 

2 ture 

 

20 paşi 

20 paşi 

 

 

20 paşi 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

privind 

corectitudinea 

execuțiilor 
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- alergare obişnuită 

 

-  variante de alergare 

* cu joc de glezne; 

* cu genunchii sus; 

* cu pendularea gambei 

înapoi. 

-  variante de sărituri 

* pas săltat cu rotarea 

brațelor înapoi.; 

* pas sărit 

 

-  joc de atenţie 

2×10 

pași 

2 ture 

 

 

2×15m 

2×15m 

2×15m 

 

 

2×15m 

 

2×15m 

 

1 minut 

- variantele de mers se 

lucrează alternativ cu 

alergare obişnuită şi jocuri 

de atenţie, cu exerciţii de 

respiraţie şi relaxare 

 

 

Formație...pe 3 

grupe..sau....pe lațimea sălii 

etc. 

 

 

 

- din alergare uşoară, la 

semnal auditiv, așezare în 

ghemuit, la două semnale se 

schimbă sensul de alergare 

 

Observare 

dirijată 

3.Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

(8-10 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex de dezvoltare 

fizică 

Exerciţiul 1 

PI – Stând depărtat,  

T1– aplecarea capului în 

faţă 

T2– cap în extensie 

T3 – idem T1 

T4 – idem  T2 

T5– aplecarea capului 

lateral stânga 

T6– aplecarea capului 

lateral dreapta 

T7-8  idem  T5-6 

 

Exerciţiul 2 

PI – Stând depărtat cu 

braţul stâng sus şi braţul 

drept jos 

T1-2 – ducerea braţelor 

înapoi şi arcuire 

T5-4 – schimbarea 

braţelor şi arcuire 

 

 

 

Exerciţiul 3 

PI – Stând depărtat, br. 

Oblic înai. 

T1 –ridicarea pic. stg. la 

br. dr.  

T2 – revenire la PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3×8 

 

 

 

 

 

 

6×4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6×4 

 

 

 

 

 

Linie pe două rânduri 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

- se execută în ritm 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- atenţie la ducerea corectă a 

braţelor pe direcţia indicată 

 

 

 

 

 

 

 

- pe parcursul exerciţiului se 

menţine poziţia corectă 

corporală  

 

Aprecieri 

privind 

corectitudinea 

execuțiilor 

 

 

Observare 

dirijată 
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T3 – ridicarea pic. dr. la 

br. stg.  

T4 – revenire la PI 

 

Exerciţiul 4 

PI – Stând depărtat cu 

braţele pe lângă corp 

T1-2 – ridicarea braţelor 

şi arcuire 

T5-4 – îndoirea corpului 

cu coborârea palmelor 

pe sol şi arcuire 

 

 

Exerciţiul 5 

PI – Stând depărtat cu 

mâinile la ceafă 

T1-2 – răsucirea 

trunchiului spre stânga 

cu arcuire 

T3-4– răsucirea 

trunchiului spre dreapta 

cu arcuire 

T5-6– îndoirea lat. a 

trunchiului spre stg.  

T7-8 – îndoirea lat. a 

trunchiului spre dr. 

 

Exerciţiul 6 

PI – Stând  depărtat 

T1 – fandare laterală spre 

stânga cu ridicarea br. 

lat. 

T2 – revenire 

T3 – fandare laterală spre 

dreapta cu ridicarea br. 

lat 

T4 – revenire 

T5 – fandare inainte cu 

pic. stg. și ridic. br. sus 

T6 – revenire 

T7 – fandare inainte cu 

pic. dr.și ridic. br. sus 

T8 – revenire 

Exerciţiul 7 

PI – Stând cu pumnii la 

piept 

T1 – săritură în depărtat 

cu ducerea braţelor 

înainte 

 

 

 

6×4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3×8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6×4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ×4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în timpul execuţiei 

genunchii vor fi bine întinşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pe parcursul exerciţiului 

tălpile rămân bine lipite de 

sol 

 

 

 

 

 

 

 

- fandarea se va executa cu 

piciorul opus bine întins 
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T2 – revenire la poziţia 

iniţială 

T3 – săritură în depărtat 

cu ducerea braţelor sus 

T4 – revenire la poziţia 

iniţială 

- se acordă atenţie la 

coordonarea mişcării 

braţelor cu picioarele 

 

4.Unitatea de 

învățare-tema 

nr. 1: 

Gimnastică: 

exercitiu 

impus din 

elementele 

învățate 

(12-14 minute) 

 

 

 

 

1.Gimnastică: 

-elevii împărțiți în 

coloană câte 4 șiruri, 

vor executa pe rând, 

următorul exercitiu 

impus din elementele de 

gimnastică acrobatică 

învățate: 

 

-cumpăna pe un picior 

- rostogolire înainte din 

ghemuit în ghemuit 

-stând pe omoplați 

-cumpăna pe un 

genunchi  

-culcat facial-cosuletul 

-revenire in culcat 

facial 

-rulare pe spate 

- încheierea exercitiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12’ 

 

     2x 

Coloană, câte 4 șiruri 

           
        ☺                         ☺ 
        ☺     ☺       ☺      ☺ 
        ☺     ☺       ☺      ☺ 
        ☺     ☺       ☺      ☺ 
        ☺     ☺       ☺      ☺ 

 

                                              
☺ 

       

 

 

 

Observare 

dirijată 

 

Apreciere 

verbală 

 

 

5.Unitatea de 

învățare-teme 

nr. 2:  

Dezvoltarea 

forței 

dinamice 

segmentară: 

-la nivelul 

membrelor 

superioare 

(12-14 minute) 

1.Dezvoltarea forței 

musculaturii 

membrelor 

superioare: 

 

Din poziţia cu mingea 

medicinală orientată în 

sus  ,trecerea ei printre 

picioare şi pasarea unui 

coleg aflat în partea din 

spate 

 

 

-Elevii aşezaţi faţă în 

faţă unul are mingea 

medicinală  şi o pasează 

de sus  colegului care o 

recepţionează la nivelul 

pieptului  

 

 

 

-Elevii aşezaţi faţă în 

faţă unul are mingea 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

       Se lucrează pe perechi –

organizați în 3 grupe 

 

    
 

 

   
 

 

 

 
 

 

Explicația 

Demonstrația 

Observare 

dirijată 

Aprecieri 

verbale 
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medicinală  şi o pasează 

de la nivelul pieptului  

colegului  

 

6.Revenirea 

organismului 

după  efort 

3 minute 

-mers liniştitor cu 

exerciţii – tehnici  de 

respiraţie (accent pe 

respirație) 

- mers corectiv cu 

măinile la ceafă, pe 

umeri 

 

*joc de revenire  

 

 

 

 

1-2 

ture 

 

 

1 min 

 

 

 

Controlul –educarea 

amplitudinii-fracvenței 

ritmului respirator 

 

 

Observare 

dirijată  

 

 

 

Aprecieri 

privind 

respectarea 

regulilor 

jocului 

7.Încheierea 

organizată a 

lecției 

2 minute 

 

-alinierea, 

 -concluzii 

-aprecieri 

-recomandări 

-salutul. 

 

30’’ 

 

1 min. 

 

30’’ 

 

 

 

 

 

 
                      ☺ 

Evaluare 

finalizată cu 

notarea a 2-3 

elevi 
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Proiect de lecție 

         Banciu Mihaela 

      Școala Gimnazială Nr. 3 Sita, Buzăului jud. Covasna 

Resursă educaţională deschisă 

Clasa:a II-a 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Călător pe aripile imaginaţiei 

Tema: Vrăjitorul din Oz, după Lyman Frank Baum ( ora a II-a) 

Competenţe generale: 

3. Receptarea unei varietăți de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competenţe specifice: 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut       

3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărţi adecvate vârstei 

4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază 

  

Descrierea activităţii Vrăjitorul din Oz,după Lyman Frank Baum ( ora a II-a) 

  

Captarea atenţiei se va realiza prin citirea unei scrisori primite de la unul din prietenii  Vrăjitorului 

din Oz. 

                                                                                                                         4.03.2022 

Dragi elevi, 

Astăzi la ora de CLR vă voi ajuta să faceţi o călătorie imaginară în LUMEA POVEŞTILOR. Pentru 

asta, voi trebuie să respectaţi următoarele REGULI: 

1. Să fiţi atenţi la lecţie ! 

2. Să rezolvaţi corect sarcinile primite ! 

3. Să raspundeţi doar când sunteţi numiţi ! 

4. Să daţi răspunsul în propoziţii ! 

5. Să colaboraţi cu colegii când e nevoie ! 

6.   Să păstraţi liniştea pe tot parcursul lecţiei ! 

                                                                                                            Cu drag, X 

  

Ca să puteţi călători, în această lume minunată, trebuie să îi cântaţi un cântecel  Vrăjitorului.  

Elevii vor interpreta cântecul următor : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlM4nnJ7PAQ 

Anunțarea temei și a obiectivelor secvenței de învățare:  

 

Dorothy are o mulţime de prieteni şi cunoaşte multe locuri ciudate. Vreţi să le cunoaşteţi? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TlM4nnJ7PAQ
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Dirijarea învăţării 

            Pentru a putea pătrunde în lumea unde te poartă ciclonul aveţi de rezolvat următoarea sarcină. 

Fiecare elev va primi câte o coală A4 împărţită în patru părţi – metoda cadranelor, cu următoarele 

cerinţe: 

1.      Care sunt personajele întâlnite în fragmentul citit din manual, ora trecută? 

2.      Alcătuieşte câte un enunţ cu cuvintele de la vocabular. 

3.      Dacă ai fi  unul din prietenii  lui Dorothy , ce dorinţă ai avea? 

4.      Desenează Omul de tinichea aşa cum ţi-l imaginezi tu? 

 

Se verifică răspunsurile elevilor, după care aceștia vor primi drept recompensă , o călătorie în lumea 

lui Oz. Elevii  vor viziona următorul filmuleț. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC-ZWbk65yk 

 

 Se comunică elevilor că pentru a se putea întoarce acasă au de nevoie de ajutorul lui Sperie 

Ciori, care îi va ajuta, dacă vor reuşi să rezolve următoarea problemă.  

Grupaţi în perechi vor primi bileţele cu problema trimisă de acest personaj. 

„ Într-o dimineață Sperie Ciori a alungat zece păsărele. La prânz a alungat triplul numărului 

de dimineaţă, iar seara o cincime din numărul celor de la prânz. Câte păsări a alungat seara?” 

 

Fixarea cunoştinţelor 

 

Întorşi „acasă”, elevii vor trebui să descrie pe caiet o secvență de care au fost plăcut impresionați din 

filmuleţul vizionat  . 

 

Deschideri spre alte discipline: 

1.    Dezvoltare personală: 

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten 

- joc de rol ,,Ajută-o pe Dorothy să găsească arcuri pentru Tic Toc” 

2.      Arte vizuale și abilități practice:  

2.3. Realizarea de obiecte/construcții/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile – 

,,marioneta Tic Toc din materiale reciclabile” 

  

Resurse utilizate 

a)     Materiale: laptop , film, coli A4, creioane de scris/colorate 

b)    Procedurale: conversația, observația, problematizarea 

c)    Temporale: 1h 

 

Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe 

Evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, afișarea lucrărilor obținute. 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zC-ZWbk65yk
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BIBLIOGRAFIE: 

  

1.               Ministerul Educatiei Naţionale – Programa școlară pentru clasa a II-a, 2013 

3.               www.didactic.ro 

4.               www.youtube.com 

  

 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.youtube.com/
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GÂNDĂCEI ÎN POIENIȚĂ- PROIECT DIDACTIC 

Prof.înv. preșc. CĂLIN LINA CRISTINA 

GRĂDINIȚA NR.1, AVRIG    

Nivelul: I; 

Grupa:  mijlocie;  

Data: 01.04.2022; 

Tema anuală de studiu: ,,Când, cum și de ce se întâmplă?”; 

Tema proiectului: ,,Natura se trezește la viață”; 

Tema săptămânală: ,,În lumea gâzelor”; 

Activități de învățare implicate: 

• Activitate integrată  pe domenii experiențiale:                                                                                                        

                 DOS 1+2 – ,,Gândăcei în poieniță” – aplicații practice 

(decupare, rupere, mototolire, lipire)+ dramatizare; 

Tipul de activitate: consolidare de priceperi și deprinderi; 

Scopul activității:  

 - Aplicarea deprinderilor și abilităților dobândite în vederea realizării unor lucrări practice, folosind 

materiale sintetice (hârtia creponată, glasată); 

- Dezvoltarea capacității de comunicare verbală  expresivă și creativă, prin interpretarea de roluri, 

precum și cultivarea sensibilității artistice și atitudinii pozitive față de elemente din natură; 

Obiective operaționale:  

a) Cognitive: 

• Să denumească personajele/ acțiunile care apar în versurile poeziei învățate (Gândăcelul, de 

Elena Farago); 

• Să redea versurile poeziei; 

• Să descrie elementele identificate în macheta prezentată; 

• Să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activități practice; 

• Să exerseze tehnici specifice activităţilor practice ( decupare, rupere, mototolire, lipire); 

• Să respecte ordinea operațiilor pentru realizarea siluetelor; 

• Să  interpreteze  roluri folosind vorbirea dialogată, transpunându-se în 

diferite personaje; 

b) Afectiv -motivaționale:  

• Să manifeste interes pentru activitate prin participare activă; 

•  Să aprecieze critic produsul, atât al său, cât și al colegilor ; 

c) Psihomotorii: 

• Să păstreze poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o 

bună coordonare oculo-motorie; 

• Să dovedească îndemânare în mânuirea foarfecii, hârtiei și a lipiciului, lucrând ordonat și 

curat. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, instructajul 

verbal, problematizarea, stabilirea succesiunii evenimentelor, jocul de rol; 
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MATERIALE DIDACTICE:  șabloane cu insecte (gândăcei), hârtie creponată, hârtie glace,  

foarfece, lipici, bețigașe de frigărui verzi, scotch, ilustrații cu secvențe din poezie, flipchart, machetă 

3D ,, Frumusețea primăverii”, laptop, cd cu muzică/ povești audio. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri mici;  

BIBLIOGRAFIE                            

• M.E.N ,, Curriculum pentru educație timpurie” , 2019, Bucuresti; 

 Mușata Bocoș- ,,Antologie de proiecte tematice pentru activități integrate”; 

• M.Lespezeanu- ,, Traditional si modern in invatamantul prescolar” – O metodica a 

activitatilor instructiv- educative, Ed. S. C. Omfal Esential S.R.L , Bucuresti , 2007; 

• V.Preda, M.Pletea, F.Grama, A.Cocos, D.Oprea, M.Calin, - ,,Ghid pentru proiectele 

tematice”, Ed. Humanitas Educational, Bucuresti 2005; 

 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONȚINUTUL 

ȘTIINȚIFIC 

METODE MIJLOACE EVALUARE 

 

 

1. 

Momentul 

organizatoric 

 

2 min 

- Se creează 

condițiile necesare 

pentru desfășurarea 

optimă a activității: 

-aranjarea 

mobilierului; 

-pregătirea 

materialului didactic 

necesar; 

-asigurarea 

disciplinei prin 

precizarea unor 

reguli de 

comportament        

în timpul activității; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

  

 

 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

comportamentală 

nonverbală 

 

2. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

5 min 

- Se poartă o scurtă 

conversație despre 

comportamentul 

copilului din poezia 

învățată anterior, 

accentuându-se lipsa 

de respect, bunătate, 

milă față de micile 

viețuitoare; 

- Se recită poezia de 

două/ trei ori 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Recitarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal și 

nonverbal 
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(individual, pe 

roluri); 

-Se realizează 

stabilirea 

succesiunii 

evenimentelor, prin 

aranjarea 

ilustrațiilor în 

ordinea petrecerii 

evenimentelor; 

- Se cere copiilor să 

se găsească un alt 

final decât cel redat 

în poezie (fericit) 

Stabilirea 

succesiunii 

evenimentelor 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini cu 

secvențe din 

poezie 

 

 

3. 

Captarea 

atenţiei 

 

3 min 

-Captarea atenției se 

realizează prin 

prezentarea unei  

machete 3D, 

confecționată de 

educatoare,cu 

denumirea,, 

Frumusețea     

primăverii” ; Pe 

baza acesteia se 

poartă o scurtă 

discuție despre 

anotimpul de 

primăvară.  

- Se solicită copiilor 

să identifice 

insectele care 

lipsesc din tabloul 

primăverii, dar 

despre care ei au 

învățat anterior. 

 

 

Expunerea  

Observația 

Conversația 

 

 

 

 

 

Analiza 

 

 

Sinteza 

 

 

 

 

 

Macheta  surpriză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

capacității de 

concentrare 

 

4. 

 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

2 min 

- Preșcolarii sunt 

anunțați că ei pot să 

contribuie la 

completarea 

machetei, prin 

realizarea, cu 

ajutorul materialelor 

puse la dispoziție,  a 

 

 

 

 

 

Explicaţia 
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unei familii  fericite 

de ,,gândăcei”( în 

vederea schimbării 

finalului poeziei); 

-Astfel, vor 

confecționa 

gândăcei cu ajutorul 

tehnicilor învățate 

(decupare, rupere, 

mototolire, lipire), 

iar apoi se va realiza 

un joc de rol cu 

siluetele create; 

Instructajul 

verbal 

 

Global- 

observarea 

comportamentului 

verbal și 

nonverbal 

 

 

 

5. 

Dirijarea 

învăţării 

15 min 

-Cu ajutorul 

tranziției 

,,Gândăceii 

zburători” , copiii se 

vor aseza la măsuțe, 

unde sunt pregătite 

materialele necesare 

desfășurării 

activității practice;  

-Copiii intuiesc 

materialele puse la 

dispoziţie, iar eu voi 

demonstra modul de 

lucru, etapă cu 

etapă, până se va  

ajunge la produsul 

final; 

-Dau indicaţii, 

pentru a le aminti 

modul de folosire al 

materialelor şi 

ustensilelor; 

-Înainte de 

începerea lucrului , 

voi executa cu copiii 

câteva exerciţii de 

încălzire a 

muşchilor mâinii; 

-În timp ce copiii 

lucrează , le voi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

Exercițiul 

 practic 

 

 

 

 

 

Siluete carton 

(gândăcei), 

Foafece, 

Hârtie 

glasată,creponată, 

Lipici 

Bețigașe de 

frigărui vopsite cu 

verde (fire de 

iarbă) 

 

 

 

 

 

Planșa model 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1415 
 

supraveghea 

activitatea , voi 

interveni cu 

explicaţii , indicaţii, 

ajutor,  acolo unde 

este nevoie; 

-Activitatea se 

desfășoară pe fond 

muzical, în vederea 

relaxării copiilor și 

creării unui climat 

liniștitor; 

-Voi atenţiona copiii 

când  e momentul să 

se apropie de 

finalizarea 

lucrărilor, iar apoi 

voi da semnalul de 

încetare a lucrului; 

Observarea 

comportamentului 

și a produselor în 

curs de realizare 

 

 

6. 

Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea 

feed-back-ului 

 

6 min 

 

 

 

 

Fiecare copil își 

prezintă personajul 

creat, iar apoi, preț 

de câteva minute, 

individual sau în 

grupuri mici, crează 

scurte piese de 

teatru folosindu-se 

de vorbirea 

dialogată, de siluete, 

de machetă,  de 

cunoștințele 

dobândite până la 

momentul actual. 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

Demonstratia 

Jocul de rol/  

dramatizarea 

 

 

 

 

Macheta  

Siluetele 

confecționate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare curentă 

 

 

 

Proba orală prin 

vorbire dialogată 
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7. 

Evaluarea 

 

3 min 

În aprecierea 

lucrărilor voi avea 

în vedere acurateţea, 

respectarea etapelor 

de lucru în 

realizarea lucrării 

conform modelului, 

îndemânarea şi 

creativitatea, 

colaborarea cu 

ceilalţi; 

Prietenii 

confecţionaţi vor fi 

aşezaţi/ înțepați în 

macheta care  

simulează o poieniţă 

primăvara. 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

activităţii 

 

  

 

 

Orală  

Observarea 

lucrărilor 

realizate şi a  

modului de 

prezentare 

 

 

 

 

8. 

Încheierea 

activităţii 

 

2 min 

In finalul activităţii 

se fac aprecieri 

asupra modului de 

comportare şi 

participare al 

copiilor pe parcursul 

activităţii. Copiii 

vor fi recompensati 

cu fețe zâmbitoare. 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Recompense  

 

 

Orală 
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PROIECT DE LECȚIE  

TEAM - TEACHING 

PROFESORI: Krasznai Tünde- prof. înv. primar Școala Gimnazială nr. 16, Oradea 

 Vass Annamária- prof. înv. primar Școala Gimnazială nr. 11, Oradea 

 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română pentru minorități cu predare în limba maghiară 

CLASA: a III- a 

UNITATEA DE INVĂȚARE: Unitatea V- Întâmplări cu animale 

TEMA: Ce știu despre cățeluși? 

TIPUL LECŢIEI: recapitulare, consolidare și verificare a cunoștințelor 

SCOPUL LECȚIEI: cunoaşterea de cãtre elevi a cățelușilor, mediul și modul lor de viață, 

îmbogățirea vocabularului cu cuvinte noi; 

OBIECTIVE  DE REFERINȚĂ: 1.1; 1,2; 1.3; 2.2; 2.3; 3.1; 3.3; 3.6 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- să cunoască principalele caracteristici ale cățelușilor; 

- să-și formeze o atitudine pozitivă față de animalele domestice; 

- să rezolve exerciții pe platforma genial.ly; 

- să găsească un titlu potrivit textului dat; 

- să citească fluent și cursiv; 

- să rezolve corect diferite exerciții legate de textul dat; 

- să alcătuiască mind-map-ul cunoștințelor însușite anterior. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, exersarea, observaţia, povestirea, 

brainstorming-ul, mind mapping-ul. 

RESURSE MATERIALE: manual, tablă, flipchart, markere, prezentări genial.ly, internet, 

videoproiector. 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontală, individuală și pe grupe 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: proba orală, proba scrisă, observarea sistematică a elevilor, 

mind-map 

RESURSE TEMPORALE: 45 minute 

Bibliografie: 

Karp Ágnes, Makai Emese-Márta : Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în 

limba maternă maghiară, manual pentru clasa a III-a 

Materiale preluate și create pe internet
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MOMENTUL 

LECŢIEI 

TI

MP 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

RESURSE  

PROCEDUR

ALE 

RESURSE 

MATERIALE 

ORGANIZA

REA 

INSTRUIRI

I 

EVALUAR

E 

1.Moment  

organizatoric 

1’ -verificarea prezenţei  elevilor și a 

materialelor necesare 

- -conversaţia - Frontală - 

2.Reactualizare

a cunoștințelor 

dobândite 

anterior. 

Captarea 

atenției 

10’ - se aplică un puzzle: într-o căsuță se 

ascunde cineva/ceva după ușa acesteia. 

 

 

-Ușa căsuței este acoperită cu 6 piese de 

puzzle, numerotate de la 1 la 6. La 

fiecare răspuns corect se întoarce/ se ia 

câte 1 piesă de puzzle. 

 

 

 

 

 

 

 

-În ușa căsuței apare un cățeluș. Îi aflăm 

numele, dacă întoarcem plăcuța în 

forma unui os deasupra ușii. 

-elevii rezolvă  testul  

 

 

 

-un elev trage o coală 

din bolul unui cățeluș. 

Citește întrebarea 

respectivă. Elevii 

răspund la întrebările 

din lecțiile anterioare. 

Elevul care răspunde 

corect întoarce piesa 

corespunzătoare 

numărului întrebării. 

 

-Un elev întoarce osul 

deasupra ușii. Citește 

numele cățelușului: 

BRUNO 

 

 

 

 

-conversaţia 

euristică 

-explicaţia 

 

Căsuță desenată, 

cu ușa acoperită 

cu piese de 

puzzle 

Frontală 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Oral  

3.Anunțarea 

titlului lecției 

noi și precizarea 

scopului lecției 

și obiectivelor 

2’ -profesorul anunță tema lecției, “Ce știu 

despre cățeluși?”,  scopul și obiectivele 

vizate. 

-Elevii notează în 

caiete: Recapitulare 

-explicația - Frontală - 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1419 
 

4. Prezentarea 

materialului 

stimul 

2’ -prezentarea unui material interactiv pe 

platforma genial.ly  

-elevii vor lucra 

paralel pe aplicație și 

în caiete pe tot 

parcursul orei 

-observația 

 

-conversația 

https://view.geni

al.ly/62127e270

011b400177b49

82/presentation-

puii-de-caini  

Frontală Oral  

5. Comunicarea 

noilor 

cunoștințe și 

dirijarea 

învățării 

20’ Se citește textul lecției. (ex.1) 

 

 

 

 

 

Se găsește titlul potrivit textului citit. 

 

 

Se scrie titlul lecției pe tablă (ex. 2) 

 

 

Se efectuează citirea selectivă pe baza 

cerințelor din aplicație (ex. 3) 

 

 

 

Se cere elevilor să găsească enunțurile 

adevărate pe baza fragmentului de pe 

slide-ul următor. (ex.4)  

 

Se va trece la următorul slide în care se 

cere potrivirea enunțurilor din coloana 

1. cu enunțurile din coloana a 2-a. (ex. 

5)  

 

Se cere elevilor să completeze 

enunțurile cu cuvinte care arată însușiri 

-elevii urmăresc cu 

atenție citirea model 

- elevii citesc 

individual și în lanț 

textul lecției 

 

-elevii găsesc titlul 

potrivit textului dat 

 

- scriu titlul găsit în 

caiet 

 

-elevii caută 

fragmentul potrivit din 

text după cerințele 

date 

 

-elevii notează în 

caiete 

 

 

-elevii potrivesc 

enunțurile din cele 

două coloane  

 

 

-elevii completează 

enunțurile în caiete 

-observația 

 

 

 

 

 

-conversația 

 

 

 

-exersarea 

 

 

 

-exersarea 

 

 

 

 

-exersarea 

 

 

 

 

-conversația 

manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videoproiectorul 

 

 

 

 

 

 

 

 

internetul 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

https://view.genial.ly/62127e270011b400177b4982/presentation-puii-de-caini
https://view.genial.ly/62127e270011b400177b4982/presentation-puii-de-caini
https://view.genial.ly/62127e270011b400177b4982/presentation-puii-de-caini
https://view.genial.ly/62127e270011b400177b4982/presentation-puii-de-caini
https://view.genial.ly/62127e270011b400177b4982/presentation-puii-de-caini
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pe baza textului inițial. Prin acest 

exercițiu se formează rezumatul 

textului. (ex. 6) 

6.Aprofundarea 

și generalizarea 

(fixarea 

cunoștințelor și 

asigurarea feed-

back-ului) 

5’ Se observă diferitele rase de câini. (ex. 

7) 

 

 

Se va realiza mind-map-ul pentru a fixa 

cunoștințele dobândite în această unitate 

de învățare. 

 

Se prezintă pentru vizualizare un 

filmuleț despre puii de Golden 

Retriever. 

-elevii observă 

diferitele rase de câini 

prezentate în slide-ul 

următor 

-elevii expun păreri 

pentru a realiza mind-

map-ul  lecției 

 

-elevii urmăresc 

prezentarea 

-conversaţia  

-explicația 

 

 

-brainstorming 

-mind-

mapping 

 

 

 

-expunerea 

imagini inserate 

în prezentare de 

pe genial.ly 

 

 

 

 

 

 

-prezentare 

Individuală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Mind-map 

 

 

 

 

- 

7.Transferul 

cunoștințelor 

prin tema 

pentru acasă 

3’ -se anunță tema:  

1. Scrie câte 3 însușiri următoarelor 

animale: papagal, peștișor, broască 

țestoasă 

2. Alege unul dintre animale și 

formulează un scurt text folosind cele 3 

însușiri! 

-elevii notează tema -explicația -manual 

-internet 

-reviste de 

specialitate  

-enciclopedii 

Individuală - 

8.Încheierea 

activității-

aprecierea 

calității 

activității și 

notarea elevilor 

2’ -se apreciază calitatea activității  

-se împart puncte roșii 

-elevii sunt atenți -conversația - Individulă și 

frontală 
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ANEXA 1. 

 

 

 

 

 

                           

                              ? ? ? 

 

1. 2. 

 

                             3.      4. 

 

                            5.        6.  

 

 

 

 

 

 

        Întrebările: 

 

1. Unde trăiește ursul polar? 

     (la Polul Nord) 

2. Care animal se numește ,,meteorolog” în 

S.U.A.? 

    (marmota) 

3. De ce a ales băiețelul cățelușul șchiop în lecția 

,,Băiețelul și cățelul”? 

    (…pentru că și el avea piciorul bolnav) 

4. Cum este correct? 

Roxana are o pisică alb/ albă/ albi/ albe. 

    (albă) 

5. Ce nume a primit câinele în lecția ,,Dincolo de 

iarnă”? 

     (Feta) 

6. Cum se numea vedeta Circului Struțchi? 

     (Fram) 

 

 

ANEXA 2. 

MIND MAP-ul lecției 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                                                                             Neculcea Maria-Manuela 

                                                                               Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 

 

 

Prof. : Neculcea Maria-Manuela 

Data: 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 

Clasa: a VI-a 

Disciplina: Religie 

Unitatea de învățare: „A trăi împreună cu semenii. Învățătura Mântuitorului” 

Subiectul lecției: „Iertarea, semn al bunătății sufletești” 

Tipul lecției: mixtă 

Scopul lecției: dobândirea unor competențe despre iertare; consolidarea comportamentului moral 

religios. 

Nr. de ore: 1  

 

Competențe generale: 

C.G.1  Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale 

credinței; 

C.G.2  Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate; 

C.G.3  Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității 

și diversității religioase; 

Competențe specifice: 

1.2. Integrarea unor competențe specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice și 

culturale; 

2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate; 

3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de 

apartenență, a comunității; 

Competențe derivate: 

1. să definească în termeni proprii iertarea; 

2. să identifice modelul de iertare oferit de Mântuitorul Hristos; 

3. să caracterizeze personajele din pilda studiată; 

4. să recunoască roadele pe care le aduce iertarea în viața noastră; 

Strategia didactică: 

1. Metode și procedee: cântarea religioasă, conversația euristică, lectura, explicația, povestirea, 

exercițiul, exemplul. 

2. Mijloace de învățământ: fișe de lucru, manualul. 

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, activitate individuală și pe grupe. 
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Resurse bibliografice: 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

București, 1982. 

2. Manual pentru clasa a VI-a, Cultul Ortodox, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018.  

3. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica Predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 

2000 
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 Demersul didactic 

Nr. 

crt 

Etapele 

lectiei 

 

Timp Com-

petențe 

derivate 

Conținutul învățării         Strategia didactică Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

3 min.  Salutul clasei 

Rugăciunea 

Prezența 

Managementul clasei pentru începerea activității care 

urmează să se desfășoare 

Conversația  Activitate  

frontală 

 

2. Verificarea 

cunoștințelor 

5 min.  Cu ajutorul întrebărilor, profesorul verifică 

cunoștințele din lecția anterioară – „Milostenia, 

manifestare a iubirii față de semeni”: 

- Ce înseamnă să faci milostenie? 

- De ce ne îndeamnă Mântuitorul să facem 

milostenie? 

- Dați exemplu de o minune în care 

Mântuitorul ne îndeamnă să fim milostivi? 

- Pentru cine putem face milostenie? 

Conversația 

euristică 

Explicația 

 Activitate 

frontală 

Evaluare 

orală 

3. Pregătirea 

pentru lecția 

nouă 

2 min.  Profesorul solicită elevilor să spună cum se simt, 

când au fost ultima dată veseli sau triști și să prezinte 

și alte sentimente pe care le-au manifestat în diverse 

situații? 

Conversația 

Explicația 

 Activitate 

frontală 
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4. Anunțarea 

titlului și 

competențelo

r derivate 

urmărite 

2 min.  Profesorul anunță titlul lecției „Iertarea, semn al 

bunătății sufletești”. 

Se precizează ce anume se va urmări prin această 

lecție. 

Se notează pe tablă data și titlul lecției. 

 

Explicația  Activitate 

frontală 

 

5. Comunicarea 

noilor 

cunoștințe 

15 

min. 

 Profesorul prezintă aspectele semnificative ale lecției. 

Se formulează o definiție a iertării cu ajutorul 

răspunsurilor primite din partea elevilor, accesibilă 

acestora, care va fi notată pe tablă, respectiv pe 

caiete. 

Se lecturează textul lecției din manual și se extrag 

ideile principale care se notează pe tablă. 

Se prezintă exemple biblice de oferire și de primire a 

iertării și se evidențiază modelul de iertare oferit de 

Mântuitorul Iisus Hristos prin „Rugăciunea Tatăl 

Nostru”. 

Conversația 

Explicația 

Povestirea 

 Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

6. Fixarea 

noilor 

cunoștințe 

10 

min. 

 Fixarea și sistematizarea cunoștințelor se va realiza 

prin conversație și prin rezolvarea exercițiilor din 

manual, de la pag. 70. 

Se vor caracteriza cele două personaje din „ Pilda 

celor doi datornici”, elevii lucrând în perechi. Cele 

Explicația 

Exercițiul 

Argumentar

ea 

Dezbaterea 

Fișă de 

lucru 

Activitate 

frontală și 

în perechi 

Aprecieri 

verbale 
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mai bune răspunsuri vor fi notate pe tablă, iar elevii 

vor completa sau corecta caracterizările făcute. 

Sunt evidențiate roadele iertării în viața omului.  

7. Aprecierea, 

asocierea și 

generalizarea 

8 min.  Pornind de la „Model biblic” ( lecturând fragmente 

despre viața și activitatea Sfântului Apostol Toma și 

a Sfântului Apostol Pertu), se solicită elevilor să 

organizeze o dezbatere și să aducă argumente privind 

importanța iertării și consecințele acesteia în viața 

noastră. 

Conversația 

Lectura 

Explicația 

Argumentar

ea 

Fișă de 

lucru 

Activitate 

frontală și 

în perechi 

Aprecieri 

verbale 

8. Evaluarea 

activității 

elevilor 

2 min.  Se fac aprecieri generale și individuale privind 

pregătirea elevilor pentru lecție cât și implicarea, 

participarea directă în predarea noilor cunoștințe. Se 

notează elevii care au contribuit în mod semnificativ 

la lecție. 

Conversația  Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

9. Încheierea 

activității 

3 min.  Activitatea se încheie cu rostirea rugăciunii.   Activitate 

frontală 
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PROIECT DE LECȚIE - Praznice Împărătești 
 

     

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 1 - Hârşova 

PROFESORI: Pr. Ilie Constantin, Ilie Veronica 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Viața comunității și sărbătorile creștine 

CLASA:  a VII-a  

DISCIPLINA: Religie cultul Creştin Ortodox 

CONŢINUTUL: Praznice Împărătești 

TIPUL LECŢIEI: Recapitulare și consolidare 

 

Competenţa generală:  

1. Utilizarea  conceptelor  specifice  religiei  proprii,  în  conexiune  cu  diferite manifestări ale 

credinței; 

3.  Raportarea  experiențelor  din  viața  de  zi  cu  zi  la  principiile  religioase,  cu respectarea identității 

şi  diversității religioase; 

 

Competenţe specifice: 

 1.3 Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variante; 

 3.1 Argumentarea importanţei respectului pentru diversitate şi a comunicării între personae/grupuri; 

 3.3 Argumentarea importanţei participării fiecărei persoane la viaţa spiritual a comunităţii, ca 

membru activ al acesteia; 

 

Competențe derivate:  

C1: definirea termenul de ,,praznic”; 

C2: identificarea în icoane reprezentarea praznicelor împarătești; 

C3: descrierea comportamentul unui bun creștin într-o zi de sărbătoare creștină; 

C4: conștientizarea importanței sărbătorilor în viața creștinului; 

 

Metode şi procedee: rugaciunea, conversația, explicația, exercițiul, observare dirijată, audiție; 

Mijloace de învăţământ: icoana din clasa, videoproiector, material ppt, smartboard;  

Forme de organizare: activitate frontală/individual  

Resurse:  

• Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VII-a 

• Planificarea calendaristică, clasa a VII-a 

• Proiectarea unităţii de învăţare, clasa a VII-a 

Bibliografie:   

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, București 2015; 

2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993; 

3. Cristian Alexa, Sorina Ciucă, Gheorghe Dogaru, Dragoș Ioniță, Mirela Şova, Religie: cultul ortodox 

: manual pentru clasa a VII-a, București, Editura Didactică şi Pedagogică, 2019 

4. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, 

Editura „Polirom”, Iași, 2009; 

5. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005; 

6. Mirela Sova,Cristian Alexa, Religie cult-ortodox, manual pentru clasa a VII- a, Editura  „Corint”, 

Bucuresti, 2019 
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Webografie 

1. https://learningapps.org accesat la 08.02.2022 

2. https://wordwall.net accesat la 08.02.2022 

3. https://www.youtube.com accesat la 08.02.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
https://www.youtube.com/
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Scenariul didactic 

Nr. 

crt 

Etapele 

lectiei 
Ob 

Timp 

(min) 
Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Metode si 

procedee 

Mijloace de 

invatamant 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

1. Momentul 

organizatoric 

 

3 

Salutul  

Rugăciunea 

Notarea absențelor 

Pregatirea pentru începerea orei 

Salutul  

Rugăciunea 

 
Conversaţia 

Icoana 

clasei 

Activitate 

frontal 

Aprecieri 

verbale 

 
Verificarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

 

 

 

C1 

 5 

Profesorul deschide 

PowerPoint-ul prezintă 

imaginea de pe primul slide apoi 

cere elevilor să răspundă la 

urmatoarele intrebari:  

• Ce sunt Praznicele împărătești?   

• Care este cel mai mare Praznic 

Împărăresc?   

 

Elevii sunt atenți și 

răspund la întrebari: 

- Praznicele Împărătești  

sunt cele mai importante 

sărbători  din timpul 

anului și sunt legate de 

Persoanele Sfintei 

Treimi . 

-Invierii. 

 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

Video-

proiector 

smartboard 

Activitate 

frontală si 

Activitate 

individuală 

Aprecieri 

verbale 

 

2. Precizarea 

titlului 

şi a 

obiectivelor 

 

2 

Profesorul anunță titlul lecției 

care va fi recapitulată:   

Praznicele Împărătești . 

Profesorul anunţă competențele 

urmărite. 

Elevii ascultă cu atentie Explicaţia  

Video-

proiector 

smartboard 

Activitate 

frontală 

 

3.  

Consolidarea  

cunoștințelor  

 

 

 

 

 

C1 

 

C2  

 

C3 

 

C4  

25 

Profesorul consolidează 

cunoștiințele prin intermediul 

unui material PowerPoint și mai 

apoi cu ajutorul platformei 

digitale  https://learningapps.org 

şi  https://wordwall.net  se vor 

rezolva mai multe exerciţii, 

toate acestea sunt folosite într-

un material digital Livresq 

pentru fixarea cunoștințelor.  

1. https://learningapps.org/view13

681694  

Elevii privesc  

materialul PowerPoint.  

și rezolvă exerciţiile. 

 

 

Exerciţiul 

  

Video-

proiector 

smartboard 

. 

 

  

Activitate 

frontală si 

Activitate 

individuală 

Aprecieri 

verbale 

 

Observa-

ţia 

dirijată 

https://learningapps.org/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/view13681694
https://learningapps.org/view13681694
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2. https://learningapps.org/view13

681458 

3. https://wordwall.net/resource/64

35753  

4. https://wordwall.net/resource/64

66255 

5. https://wordwall.net/resource/64

63263  

4. Generalizare 
 

4 

Profesorul explică faptul că 

icoanele praznicelor împărătești 

se găsesc în fiecare biserică pe 

catapeteasmă, fiind poziționate 

pe rândul al doilea deasupre 

icoanelor împărătești 

Elevii ascultă cu atenţie Explicația Video-

proiector 

smartboard 

Activitate 

frontală 

 

5 Obţinerea 

performanţei 

şi a feed-

back-ului 

 

4 

Se realizează în permanenţă, cu 

ajutorul conversaţiei din cadrul 

exerciţiilor de sistematizare a 

cunoştinţelor. 

Profesorul va face aprecierile 

generale şi individuale 

referitoare la pregătirea elevilor 

pentru lecţie, cât și implicarea lor 

activă la ora de curs. 

Profesorul trimite pe platforma 

Adservio elevilor un link cu un 

formular Google în care de-a un 

feedback cu privire la activitatea 

de astăzi 

 

Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor. 

 

 

 

 

 

 

Elevii completează 

formulariu Google 

Conversație  Activitate 

frontal 

 

 

 

 

 

Activitate  

individuală 

 

Observati

a dirijată 

6. Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 

2 

Se fac aprecieri generale şi 

individuale, privind atât 

participarea elevilor, cât şi 

implicarea acestora în lecție. Se 

notează toți elevii care au 

participat activ la lecție.  

Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor. 

  Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

şi scrise 

https://learningapps.org/view13681458
https://learningapps.org/view13681458
https://wordwall.net/resource/6435753
https://wordwall.net/resource/6435753
https://wordwall.net/resource/6466255
https://wordwall.net/resource/6466255
https://wordwall.net/resource/6463263
https://wordwall.net/resource/6463263
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OGLINDA TABLEI 

Praznice Împărătești - Recapitulare 

OGLINDA TABLEI 

 

• Praznicele Împărătești  sunt cele mai importante sărbători  din timpul anului și sunt legate de Persoanele Sfintei Treimi . 

• Praznice cu data fixă și cu dată schimbătoare.  

 

• Praznice Împărărești cu dată fixă: 

 

1. Nașterea Domnului - 25 decembrie 

2. Tăierea împrejur a Domnului - 1 ianuarie  

3. Botezul Domnului -6 ianuarie 

4. Întâmpinarea Domnului -2 februarie 

5. Schimbarea la Față a lui Iisus Hristos - 6 august 

6. Nașterea Maicii Domnul 

 

7. Precizarea 

şi   

explicarea 

temei 

 

4 

Se anunță activitatea 

suplimentară  

Mergi duminică la Biserică, cu 

ajutorul telefonului mobil 

fotografiază catapeteasma, 

pictura sau alte icoane care iți 

plac și realizează un clip video 

cu ajutorul aplicației FilmoraGo 

după modelul alăturat. 

Activitatea o găsiți pe Platforma 

Adservio - Modulul Teme 

Se prezintă modelul de activitate 

suplimentară 

Elevii ascultă cu atenție 

indicaţiile oferite de 

profesor  

 Manual Activitate 

frontală 

 

8. Incheierea 

lecției 

 

1 

Rugăciunea. 

Salutul. 

Rugăciunea. 

Salutul. 

Exercițiul 

de 

rugăciune 

Icoana 

clasei  

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbal 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circumcizia_lui_Isus
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boboteaz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ent%C3%A2mpinarea_Domnului
https://ro.wikipedia.org/wiki/2_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Schimbarea_la_fa%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/6_august


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1432 
 

• Praznice Împărărești cu dată schimbătoare: 

1. Intrarea Domnului în Ierusalim -cu o săptămână înainte de Paști 

2. Învierea Domnului – Biserica a rânduit ca Învierea Domnului să fie sărbătorită în prima duminică ce urmează echinocțiul de primăvară (21 

martie). 

3. Înălțarea Domnului - la 40 de zile după Paști 

4. Pogorârea Duhului Sfânt - la 50 de zile după Paști 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Duminica_Floriilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pa%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8En%C4%83l%C8%9Barea_Domnului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rusalii
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

Rogojină Mihaela 

 Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Iași 

Profesor: Rogojină Mihaela 

Disciplina : M V – Stagiu de pregătire practică în gastronomie - Școala și agentul economic-parteneri pe 

piața muncii 

Clasa : a X-a C 

Domeniul de pregătire profesionională: turism și alimentație 

Domeniul de pregătire generală: alimentație 

Calificarea profesională: tehnician în gastronomie; An școlar: 2021-2022 

Unitatea de învățare: Organizează activități de degustare produse și băuturi 

Titlul lecției: Organizează activități de degustare produse și băuturi 

Tipul lecției: de recapitulare-on line; Timpul acordat: 50 min 

Scopul lecției: Dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una 

din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul 

de pregărire profesională Turism și alimentație sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel 

superior . 

Motivația: Lecția este foarte importantă întrucât elevii trebuie să-și fixeze foarte bine noțiunile dobândite 

pe parcursul acestei unități de învățare, noțiuni ce le sunt necesare și în activitatea desfășurată la orele de 

curs. 

Unitatea de rezultate ale învățării- tehnici generale(URÎ):1- etică și comunicare profesională 

Rezultate ale învățării: 

Cunoștințe: 1.1.1. descrierea conceptului de calitate a produselor și serviciilor, 1.1.2. precizarea 

materialelor necesare efectuării produselor și serviciilor, 1.1.3. cunoașterea documentelor de evidență  

primară, 1.1.4. cunoașterea soft-urilor de rezervare, 1.1.5. caracterizarea preparatelor și băuturilor oferite 

clienților. 

Abilități: 1.2.1. aprecierea corectă a calității produselor și serviciilor, 1.2.2. identificarea materialelor 

necesare efectuării produselor și serviciilor și a altor resurse, 1.2.3. completarea documentelor de evidență 

primară cu datele obținute din tabele, măsurători, documente, 1.2.4. utilizarea corectă a soft-urilor 

sfecifice, 1.2.5. recomandarea corectă a preparatelor și băuturilor clienților, 1.2.6. realizarea activităților 

de degustare pentru diferite preparate și băuturi. 
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Atitudini:1.3.1. asumarea responsabilă a  interpretării calității produselor și serviciilor, 1.3.2. stabilirea 

responsabilă a necesarului de materiale pentru efectuarea produselor și serviciilor, 1.3.3.asumarea 

responsabilă a completării documentelor de evidență primară, 1.3.4. implicarea activă în utilizarea soft-

urilor specifice activității prestate, 1.3.5. manifestarea interesului pentru a face recomandările cele mai 

potrivite clienților, 1.3.6. implicarea activă în organizarea activităților de degustare. 

Competențe cheie: 

• Competențe sociale 

• Competențe civice 

• Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere 

• Competențe antreprenoriale 

• Competențe de comunicare în limba română 

• Competențe de sensibilizare și de expresie culturală 

Obiective: 

O1- să realizeze conexiuni între modulele studiate în clasele a IX-a și a X-a; 

O2- să precizeze care sunt legile specifice normelor de protecție a muncii în domeniul alimentației; 

O3- să identifice defectele pentru un preparat culinar servit la micul dejun; 

O4- să comunice la nivelul clasei portofoliul realizat; 

O5- să argumenteze alegerile făcute. 

Condiții prealabile: cunoașterea realizării unui mice-en-place pentru mic dejun 

Managementul resurselor 

Resurse materiale 

• Material didactic:  ingrediente proprii, preparat culinar realizat în funcție de materialele avute la 

dispozitie, calculator, PPT 

• Spațiul de desfășurare: locuința proprie 

Resurse temporale 

• Durata lecției : 50 min 

Resurse metodologice: 

-Metode și procedee didactice: conversația, discuția colectivă, învățarea prin descoperire, observarea 

dirijată, Știu/ vreau să știu/ am învățat, jocul de rol, lucru în echipă, metoda explozia solară 

Locul de desfășurare a activității:platforma G SUITE (MEET și CLASSROOM) 

Resurse psihologice: 

- Capacitatea de învățare disponibilă: deoarece sunt elevi de clasa a X-a își formează noțiunile de 

bază specifice domeniului turism și alimentație.  

- Motivația: interesul elevilor nu este egal, deoarece structura psihologică și aptitudinală este diferită 
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Evaluare: prezentarea portofoliului realizat pe parcursul săptămânii de practică comasată  
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Bibliografie: 

• Mihai, Ștefania și colab (2010) - Turism și alimentație, manual clasa a IX-a, București, Editura CD Press; 

• Mihai, Ștefania și colab (2011) - Turism și alimentație, manual clasa a X-a, București, Editura CD Press; 

• Auxiliar curricular Activitatea de servire în restaurație, noiembrie 2008 

Deșfășurarea activității didactice 

Evenimente

le instruirii 

Conținut  

 

Timp 

Rezultate ale învățării 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Strategie didactică 

Evaluare 

C
u

n
o

șt
in

țe
 

A
b

il
it

ă
ți

 

A
ti

tu
d

in
i 

Metode de 

învățământ 

Mijloace 

de 

învățămân

t 

Forme de 

organiz. a 

activității 

Moment 

organizatori

c 

 

 

 

 

3 min 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.3.6. 

Salută elevii. Face prezența și notează absenții cu 

ajutorul platformei G SUITE(MEET). 

Verifică primirea portofoliilor elevilor în tema 

atribuită pe classroom, pe platforma G SUITE, în 

vederea desfășurării corespunzătoare a activității. 

Pentru a „sparge gheața” propune elevilor 

exercițiul  Termometrul emoţional nivelul stării 

lor emoţionale in acel moment ,urmând ca la 

finalul  orei  să işi reevalueze stările. 
 

Elevii trebuie să 

completeze 

  

Conversația Chat pe 

MEET 

 

Frontal 

 

Evaluare orală 

Capacitatea de 

concentrare a 

atenției 

Verificarea 

cunoștințel

or 

prezentate 

pe parcul 

săptămânii 

de practică 

 Min 

42 min 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.3.6. 

 Pe parcusul săptămânii de practică elevii au 

primit: 

-portofoliul care trebuie completat 

-normele de protecție a muncii specifice 

domeniului alimentației publice 

-teme atribuite după fiecare zi de practică 

-fisă tehnologică după care vor fi evaluați 

-rețete de preparate culinare pentru micul dejun 

Ascultă, observă, 

analizează, răspund la 

întrebări. 

Prezintă portofoliul 

completat pe parcursul 

întregii săptămâni de 

practică 

Munca 

independentă 

 

Chat pe 

MEET 

portofoliul 

Frontal 

Individual 

 

Evaluare orală 

Fixarea 

cunoștințel

or 

5 min 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.3.6. 

Cu ajutorul elevilor se punctează lucrurile realizate 

pe parcursul acestei săptămâni: 

-cerințele igienico-sanitare în domeniul 

alimentației 

-completarea unei facturi fiscale 

Răspund,argumentând ce 

le-a plăcut și ce au  învățat 

Identifică probleme care 

trebuie îmbunătățite 

conversația Chat pe 

MEET 

portofoliul 

Frontal 

Individual 

 

Evaluare orală 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1437 
 

-realizarea unui mise-en -place pentru micul dejun 

personalizat 

-realizarea unui preparat culinar pentru micul 

dejun 

-prezentarea procesului tehnologic pentru 

preparatul  realizat în funcție de preferințe  

 

 Cunoștințe:  

1.1.1. Descrierea conceptului de calitate produselor și serviciilor. 

1.1.2. Precizarea materialelor necesare efectuării produselor și serviciilor. 

1.1.3. Cunoașterea documentelor de evidență primară. 

1.1.4. Cunoașterea soft-urilor de rezervare. 

1.1.5. Caracterizarea preparatelor și băuturilor oferite clienților. 

Abilități 

1.2.1.Aprecierea corectă a calității produselor și serviciilor. 

1.2.2.Identificarea materialelor necesare efectuării produselor și serviciilor și a altor resurse. 

1.2.3. Completarea documentelor de evidență primară cu datelor obținute din tabele, măsurători, documente etc. 

1.2.4. Utilizarea corectă a soft-urilor sfecifice. 

1.2.5. Recomandarea corectă a preparatelor și băuturilor clienților. 

1.2.6. Realizarea activităților de degustare pentru diferite preparate și băuturi. 

Atitudinile: 

1.3.1. Asumarea responsabilă a  interpretării calității produselor și serviciilor. 

1.3.2. Stabilirea responsabilă a necesarului de materiale pentru 

efectuarea produselor și serviciilor. 
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1.3.3.  Asumarea responsabilă a completării documentelor de evidență primară. 

1.3.4. Implicarea activă în utilizarea soft-urilor specifice activității prestate. 

1.3.5. Manifestarea interesului pentru a face recomandările cele mai potrivite clienților. 

1.3.6. Implicarea activă în organizarea activităților de degustare. 
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SÂNGELE                                                                 

                                                           Prof.biologie Țîrlea Florin 

                                                                   Școala Profesională Sâg, Sălaj 

 

                                                  PROIECT DE LECȚIE 

 

A:ALGORITM  INTRODUCTIV 

 

Profesor :  

Unitatea de învăţământ:  

Clasa : a-VI-a  

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Biologie 

Unitatea de învaţare: Funcţiile de nutriţie în lumea vie 

Tema: Sângele 

Scopul lecţiei: Dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe referitoare la structura şi proprietăţile 

sângelui, în vederea înţelegerii rolului său în corelarea funcţională a organelor corpului şi menţinerea 

activităţii normale a întregului organism. 

 

Obiective operaţionale: 

            O1 - Să explice proprietăţile sângelui; 

            O2 - Să identifice elementele structurale ale sângelui, limfei şi lichidului interstiţial; 

            O3- Să explice rolul componentelor sângelui; 

            O4 – Să stabilească funcţiile sângelui. 

 

Strategia didactică: 

 a. Tipul de lecţie: combinată( mixtă) 

 b. Resurse procedurale( metode şi mijloace didactice): 

 - conversaţia euristică 

 - explicaţia 

 - observaţia dirijată 

 - descrierea 

 - problematizarea 

 - învăţarea prin descoperire 

 - metoda Gândiţi – Lucraţi în echipă – Comunicaţi! 

 

  c. Resurse materiale( mijloace didactice): manual, atlas anatomic, miniplanşe, fişă de evaluare,fişă 

de lucru, laptop, videoproiector, prezentare Power – Point. 

 d. Forma de organizare: frontală, individuală. 

      e. Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală şi fişa de evaluare 

Durata: 50 minute 

Locul desfășurării: laboratorul de biologie 
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Bibliografie didactică şi de specialitate consutată: 

1. Elena Crocnan- Biologie. Manual pentru clasa a VI-a,  Ed.Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 2018 

; 

2. Viorel Lazar, Mariana Nicolae - Lecţia forma de bază a organizării procesului de predare-

învăţare-evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, 2007; 

3. Maria Eliza Dulamă – Metode,strategii şi tehnici didactice activizante”, Editura Clusium, 2002; 

4. Internet.  

 

  B.  DEMERSUL  DIDACTIC 

 

ETAPELE 

LECTIEI 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR 

Organizarea clasei 

- conversaţie  

introductivă 

-salutul 

-notez absernţii 

-pregătesc materialul didactic. 

Se  pregătesc pentru lecţie  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

- conversaţie de 

verificare 

 

 

ACTIVITATE 

FRONTALĂ 

 

 

 

 

 

 

Prin chestionare orala fac trecerea 

spre noua lecţie. 

Le voi adresa elevilor întrebări din 

lecţia anterioară. 

 

-Care sunt funcţiile de bază ale unui 

organism? 

-Pe care dintre acestea le-am studiat? 

 

-Cum ajung apa și substanțele 

minerale la frunzele plantei? 

Precizați țesuturile conducătoare 

și ce tip de sevă transportă. 

Pe baza cunoştinţelor din lecţiile 

anterioare, elevii răspund individual 

întrebărilor adresate de profesor 

frontal:  

 

-... nutriţie, relaţie, reproducere 

 

-... funcţiile de nutriţie: digestia şi 

respirația 

 

-...prin țesuturile conducătoare 

 

-...țesut conducător lemnos-sevă 

brută; 

-...țesut conducător liberian-seva 

elaborată 

 

 

 

Captarea atenției 

Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

Elevii sunt întrebați cine asigură 

transportul substanțelor hrănitoare în 

organismul nostru? Anunţ şi scriu 

titlul lecţiei pe tablă şi prezint 

obiectivele lecţiei. 

Elevii răspund: Sângele   Notează în 

caiete titlul lecţiei şi urmăresc 

obiectivele. 

Transmiterea şi 

însuşirea noilor 

cunoştinţe 

 

Dirijez activitatea de observare a 

imaginilor prezentate la 

videoproiector în scopul deducerii de 

Elevii observă materialul didactic, 

ascultă explicaţiile .  
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-observaţia dirijată 

 

- conversaţia 

euristică ca mijloc 

de aprofundare a 

cunoştinţelor 

-explicaţia 

 

 

ACTIVITATE 

FRONTALĂ 

 

 

 

 

-explicaţia 

-învăţarea prin 

descoperire  

 

către elevi a componentelor mediului 

intern şi rolului acestora. 

 

[O1,3] – Cu ajutorul elevilor 

determină componentele mediului 

intern. 

[O2,3]− Cu ajutorul materialului 

computerizat explică elevilor 

alcătuirea sângelui. 

[O4,5 ]-Prezintă elevilor imagini în 

care vor putea observa aspectul, 

forma, culoarea, rolul globulelor 

sangvine. 

 

  

 

 

CONVERSAŢIE EURISTICĂ ŞI 

PROBLEMATIZARE: 

− Pune problema rolului leucocitelor 

în imunitate. 

 

 

 

 

 

 

-...ascultă explicaţiile 

 

 

 

 

 

− Deduc, împreună cu profesorul, 

componentele mediului intern, 

precum şi definiţia sângelui. 

 

 

− Ascultă şi observă 

− Observă 

 

 

 

 

Fixarea şi 

consolidarea 

cunoştinţelor 

-conversţia euristică 

pt fixarea şi 

consolidarea 

cunoştinţelor 

 

Cu ajutorul elevilor întocmesc schiţa 

lecţiei pe tablă. 

Pun la dispoziţia elevilor fişe de lucru  

şi le cer completarea lor. 

Asigur feed-bach-ul pentru corectarea 

acestora. 

 

 

Întocmesc schiţa lecţiei în caiete 

Se gândesc şi rezolvă fişa, lucrează în 

perechi, comunică. 

Urmăresc răspunsurile şi identifică 

greşelile pe care le-au făcut. 

 

 

Evaluare 

 

 

 

 

Sunt apreciaţi prin note elevii cu 

contribuţii deosebite la lecţie. 

Prin întrebări se trec în revistă 

noţiunile cheie învăţate. 

 

 

Încheierea lecţiei 

 

 

 

Indic lecţia din manual şi modalităţi 

de studiu acasă. 

Precizez tema din manual. 

Formarea deprinderilor de utilizare a 

manualului şi a altor surse. 
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                                                      SCHIŢA TABLEI 

Sângele 

 

- Mediul intern:1. sângele – ţesut conjunctiv fluid 

                                              - circulă în interiorul arborelui cardiovascular 

                             2. lichidul interstiţial – se află printr celulule 

                                                                  - conţine plasmă şi leucocite  

                             3. limfa – circulă prin vasele limfatice 

                                           - conţine plasmă şi leucocite→sânge 

- Sângele.Proprietăţi: 1. culoare: roşie, datorită hemoglobinei care conţine fier; 

                                     2. temperatură: +370 C ; 

                                     3. volumul sangvin: 8 %din greutatea corpului -2/3 circulant,                

                                                                                                                -1/3 stagnant. 

- Alcătuire:  - 55-60 % plasmă 

                     - 40-45 % elemente figurate – globule roşii( hematii) 

                                                                     - globule albe( leucocite) 

                                                                     - plachete sangvine (trombocite) 

 

Plasma : 

• lichid de culoare galbenă 

• conţine – 90% apă 

                                -  10% reziduu uscat – 9% substanţe organice(fibrinogenul) 

                                                                  -1% săruri minerale( cloruri, fosfaţi,                                                                                   

                                                                                                      bicarbonaţi) 

• rol în transportortul : nutrimentelor, vitaminelor, enzimelor, hormonilor, substanţelor nefolositoare(. 

CO2, uree, acid uric) 

                                                                                 

 Globulele roşii (hematii): 

• culoare roşie datorită hemoglobinei care conţine fier 

• formă de disc biconcav 

• culule anucleate 

• sunt produse continuu de măduva roşie a oaselor spongioase 

• trăiesc 120 zile, distruse în splină, ficat 

• aprox. 4,5 milioane/ mm3 sânge la femei şi 5 milioane/ mm3 sânge la bărbaţi 

• creşterea numărului= poliglobulie – la altitudine sau stări patologice 

•  scăderea numărului = anemie – distrugeri exagerate sau produceri deficitare 

•  rol în transportul O2 si CO2 

•  

- Hemoglobină + Oxigen <--------->Oxihemoglobina 

 

- Hemoglobina + Dioxid de carbon -------→Carbohemoglobina 
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  Globulele albe (leucocite): 

• celule nucleate 

• aprox. 6.000-8.000 / mm3 de sânge 

• creşterea numărului = leucocitoză-cazul leucemiei 

•  scăderea = leucopenie- hemoragii, infecţii 

• durata de viaţă : de la câteva zile la câteva luni 

• se pot deplasa cu ajutorul pseudopodelor şi pot trece prin pereţii vaselor sangvine – fenomen numit 

diapedeză 

• au rol în apărarea organismului împotriva factorilor străini - fagocitoză 

                                                                                                    -anticorpi 

• după forma nucleului pot fi: 

1. polinucleare, granulocite – au nucleu segmentat  

                                                 - au granulaţii în citoplasmă   

                - după afinităţile tinctiriale pot fi 

                                a. neutrofile- emit pseudopode, luptă împotiva microbilor 

                            b.acidofile – rol în boli parazitare şi alergice 

                            c.bazofile – rol în oprirea hemoragiilor 

     2.   mononucleare, agranulocite – au un nucleu nesegmentat 

                                                    - nu au granulaţii în citoplasmă 

                                                     -pot fi : 

                          a. monocite –emit pseudopode, combaterea virusurilor 

                          b. limfocite - produc anticorpi . 

 

 

Echipa plachetelor sangvine și a plasmei 

 

 
 

 

          1. Scrieţi 2 roluri principale ale plasmei. 

                                           

                                         1. ............................................................. 

                                         2. ............................................................. 
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   2. Datorită cui se coagulează sângele? 

 

R: _____________________________________________________ 

 

3. Completaţi spaţiile: 

     

       Limfa conţine apă, ..................., dar nu conţine ...................  

 

             Gândiţi ! 

                                Lucraţi în echipă! 

                                       Comunicaţi ! 

 

 

 

Echipa  Globulelor roşii 

 

 
 

 

   1. Scrieţi 5 caracteristici ale hematiilor: 

                                  

  a............................................  

 

 b............................................. 

 

 c............................................. 

 

 d............................................ 
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 e............................................. 

 

 

 

 2. Hematiile au culoarea roşie datorită prezenţei substanţei numită 

.................................... . 

 

             Gândiţi ! 

                                Lucraţi în echipă ! 

                                       Comunicaţi!  

 

 

 

Echipa Globulelor albe 

 

 
 

 

     1.   Notaţi 5 caracteristici ale leucocitelor: 

                                      

1.................................................. 

 

2.................................................. 

 

3.................................................. 

 

4.................................................. 

 

5.................................................. 
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   2.  Leucocitele care produc anticorpi sunt numite şi ........................................ . 

 

 

             Gândiţi ! 

                                Lucraţi în echipă ! 

                                       Comunicaţi!  
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LUCRĂRI CU MATERIALE RECICLABILE 

                                                                                                                      

                                                                                           prof.înv.primar Țîrlea Ileana 

                                                                                     Școala Profesională Sâg,Sălaj 

                  

 

ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii 

DISCIPLINA:  AVAP 

CLASA: a II a 

TEMA: Lucrări cu materiale reciclabile 

 

TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• O1- să identifice materialele folosite; 

• O2- să mânuiască instrumentele de lucru; 

• O3- să stabilească tehnica de lucru prin care poate obţine un produs finit; 

• O4- să aplice tehnici variate de lucru; 

• O5- să realizeze tema în grup, să manifeste spirit cooperant în activitatea de grup; 

• O6- să lucreze ordonat, îngrijit, păstrând curăţenia la locul de muncă; 

• O7- să analizeze corect lucrările; 

• O8- să manifeste interes pentru muncă; 

• O9-să găsească o întrebuinţare practică  lucrărilor executate; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a) Metode şi procedee: dialogul dirijat, explicaţia, conversaţia demonstraţia, munca în echipă, 

                                       munca independentă 

b) Mijloace didactice: planşe, materiale refolosibile, materiale din natură, casete audio 

c) Resurse informaţionale: 

• Neaga Draga- Fantezie şi îndemânare, Editura Tineretului 

• SNEE - Ghid de evaluare la Educaţie tehnologică, Editura ProGnosis, Bucureşti,2001   

• Internet 
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FORME DE ACTIVITATE: activitate  frontală, independentă, în echipă 

 

ETAPELE LECŢIEI OBIECTIVE 

OPERAŢIO 

NALE 

CONŢINUTUL  

ÎNVĂŢĂRII 

FORME DE 

ACTIVITATE 

STRATEGII 

DIDACTICE 

INSTRUMENTE 

DE EVALUARE 

I. ORGANIZAREA 

GRUPURILOR DE 

ÎNVĂŢARE 

   Crearea climatului adecvat 

desfăşurării lecţiei 

Pregătirea materialelor 

   

II. REACTUALIZAREA 

CUNOŞTINŢELOR 

O1  Verificarea şi aprecierea 

lucrărilor realizate la ora 

anterioară de abilităţi 

practice ( elevii îşi prezintă 

lucrările, materialele folosite, 

tehnicile de lucru utilizate, 

întrebuinţarea lor, sub formă 

de versuri) 

Sceneta: „Patrula 

curățeniei” 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

semidirijată 

Expunere didactică 

pentru întreg 

grupul de învăţare 

Observarea 

sistematică a 

comportamentu 

lui elevilor 

 

III. INTRODUCERE ÎN 

ACTIVITATE 

a) Captarea atenţiei 

b) Anunţarea subiectului şi 

a obiectivelor 

operaţionale 

 

    Se discută despre  

reciclarea deşeurilor şi 

despre modul cum putem 

proteja mediul înconjurător 

    Astăzi elevii vor realiza 

obiecte din materiale 

refolosibile . 

     Cu aceste obiecte îşi vor 

putea înfrumuseţeze sala de 

clasă, camera personală, 

Scurtă expunere 

didactică 

Dialog dirijat 

Dialog dirijat cu 

elemente de 

problematizare 

Evaluez capacitatea 

de formulare a 

răspunsurilor 

 

Apreciez verbal 

răspunsurile elevilor 
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holul şcolii sau le pot 

valorifica.  

    Cu fondurile realizate îşi 

vor achiziţiona o hartă fizică 

a României pentru sala de 

clasă. 

IV.PREDAREA/ 

ÎNVĂŢAREA NOULUI 

CONŢINUT 

a)  Conducerea 

dirijată de învăţător 

 

 

 

 

b) Realizarea asocierilor, 

corelaţiei şi a transferului 

 

 

 

c) Obţinerea  performanţei 

 

 

 

 

 

 

d) Asigurarea feed- back-

ului 

    Clasa se împarte în mai 

multe echipe a câte 4 elevi. 

 Liderul fiecărei grupe 

prezintă materialele 

reciclabile adunate din care 

vor realiza câteva obiecte 

 

 

 

    Se explică modul cum se 

vor realiza lucrările sau se da 

frâu liber imaginaţiei şi 

creativităţii 

-  Realizarea sarcinilor date 

Pe parcursul desfăşurării 

muncii independente de către 

elevi se vor da şi alte 

indicaţii, dacă va fi necesar. 

 - Analiza lucrărilor efectuate 

de către elevi 

 -Prezentarea posibilităţilor 

de utilizare şi valorificare  a 

obiectelor realizate 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

semidirijată 

 

 

 

 

Activitate în 

grup 

 

 

 

Elemente de 

problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog dirijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 
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-Organizarea unei licitaţii cu 

obiectele realizate şi o 

expoziţie 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog dirijat 

 

 

 

 

 

V. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

a) Concluzii  

    Recomandări 

 -Se  evaluează lucrările 

făcându-se aprecieri privind 

calitatea lucrării, cu referire 

la: corectitudinea asamblării, 

îmbinarea 

materialelor,respectarea 

normelor de protecţia 

muncii; 

-  se fac aprecieri verbale şi 

evidenţieri privind calitatea 

lucrărilor executate şi 

comportamentul elevilor; 

- se antrenează elevii în 

notare;  

- se face curăţenie la locul de 

muncă; 

- se anunţă lecţia pentru ora 

următoare. 

  Observarea 

sistematică a 

comportamentu- 

lui elevilor 
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:ADUNAREA UNUI NUMĂR FORMAT DIN ZECI CU UN NUMĂR FORMAT DIN UNITĂŢI 

                                            prof.înv.primar Țîrlea Ileana 

                                                                              Școala Profesională Sâg, Sălaj 

DATA: 

CLASA: I 

ARIA CURRICULARĂ:MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

OBIECTUL: MATEMATICĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR PÂNĂ LA 100 

SUBIECTUL:ADUNAREA UNUI NUMĂR FORMAT DIN ZECI CU UN NUMĂR FORMAT DIN UNITĂŢI 

SCOPUL: 

   -consolidarea cunoştinţelor despre adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30, fără trecere peste ordin 

   -formarea capacităţii de a rezolva adunări de tipul :Z+U, în concentrul 0-100; 

   -dezvoltarea operaţiilor gândirii şi a calităţilor acestora. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

  O1- să rezolve operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-30,oral şi în scris 

O2- să rezolve operaţii de adunare şi scădere în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin 

O3- să determine termenul necunoscut dintr-un exerciţiu 

O4- să cunoască numerele naturale formate numai din zeci şi pe cele formate numai din unităţi 

O5- să rezolve probleme simple 

O6- să compună probleme simple după un exerciţiu 

O7- să analizeze corect problema şi să stabilească în urma judecării operaţia prin care se rezolvă 
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TIPUL LECŢIEI: mixtă 

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, munca independentă, învăţarea 

prin descoperire, lucru în echipă 

 

RESURESE MATERIALE: planşă-puzzle, planşe didactice, fişe de evaluare, manual. 

 

Nr. 

crt. 

EVENIMENTE

LE LECŢIEI 

OB. 

OR. 

ACTIVITATEA 

ÎNVĂŢĂTORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

STRATEGI

I 

1 MOMENT 

ORGANIZATO-

RIC 

  Se creează condiţiile 

pentru desfăşurarea 

optimă a lecţiei. Se 

pregăteşte materialul 

didactic 

Îşi pregătesc 

cărţile şi caietele. 

Exerciţiul 

organizatoric

/ frontal 

2 VERIFICAREA 

TEMEI 

 Se verifică tema de acasă 

calitativ şi cantitativ. 

2-3 elevi citesc 

tema, iar ceilalţi 

urmăresc cu 

atenţie. 

 

Conversaţia/ 

frontal 

3 VERIFICAREA  

CUNOŞTINŢE-

LOR 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

Se fac exerciţii,orale, de 

adunare şi scădere: 

4+2=     20-5= 

10+5=    17-10= 

8+10=     26-6= 

Faceţi suma numerelor: 

10 şi 9; 8 şi 20. 

Faceţi diferenţa 

numerelor:12 şi 10;7 şi 3. 

Găsiţi numărul cu 4 mai 

mare decât 10; 

Sunt atenţi şi 

răspund corect la 

întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia/ 

frontal 
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Găsiţi numărul cu 3 mai 

mic decât 13; 

Cu cât este mai mare 20 

decât 15? 

Dar 17 decât 10? 

1+3+10-4= 

27-20+3+4= 

Pentru a vedea cât de bine 

ştiţi să calculaţi, vă 

propun să completăm un 

puzzle .Pe fiecare piesă a 

puzzle-lui este scris un 

exerciţiu. Dacă rezolvaţi 

corect exerciţiul veţi 

obţine ca rezultat un 

număr. Va trebui apoi să 

fixăm piesa pe flipkhart, 

pe locul cu aceeaşi cifră 

ca rezultatul obţinut. Vom 

descoperi un animal 

îndrăgit de voi . Haideţi să 

vedem despre cine este 

vorba! 

…Sunt atenţi. 

 

 

 

 

Rezolvă 

exerciţiile în lanţ. 

 

 

Câte un elev va 

rezolva una din 

operaţiile 

următoare: 

 

 

 

 

 

Se descoperă 

personajul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic/ 

frontal. 

4 CAPTAREA 

ATENŢIEI 

O4 Acum, vom participa 

împreună la un alt joc: 

„Grupăm numerele” 

Pe tablă voi scrie 

numerele formate  numai 

din zeci. 

Pe al doilea rând voi scrie 

numerele formate numai 

din unităţi 

….Spun 

numerele 

Conversaţia/ 

frontal 

 

 

Jocul 

didactic 

5 ANUNŢAREA 

SCOPULUI 

 Acum, grupaţi un număr 

de sus cu un număr de jos 
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şi spuneţi ce număr 

obţineţi. 

Astăzi, vom face  astfel de 

adunări cu numere mai 

mari de 30. 

…răspund mai 

mulţi elevi 

 

 

6 DOBÂNDIREA 

CUNOŞTINŢE 

LOR       

 Reprezintă cu ajutorul 

numărătorii suma dintre 

un număr format din Z cu 

un număr format din U.  

 

….sunt atenţi. 

…scriu pe caiete. 

Demonstraţia

, 

explicaţia,înv

ăţarea prin 

descoperire/f

rontal 

7  

 

 

 

 

 

 

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

Vom rezolva cu câţiva 

elevi exerciţii la 

numărătoare. Vom scrie 

pe tablă.  

Putem să aşezăm şi altfel 

numerele ? Cum? Cum 

adunăm? 

Rezolvaţi exerciţiile din 

manual. 

Propun elevilor o 

întrecere pe grupe .Vor fi 

4 grupe. Fiecare grupă 

primeşte câte o fişă. 

Elevii din fiecare grupă 

trebuie să colaboreze la 

rezolvarea fişei. 

Câştigă echipa care 

rezolvă mai repede şi mai 

bine. 

30+20=    50+2= 

60-10=     80+3= 

40+40=     2+90= 

70-20=     3+60= 

Scriu 

 

 

 

…unele sub 

altele 

…U+U. 

…Z+Z. 

(coborâm zecile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborează 

între ei la 

 

 

 

 

Exerciţiul 

/frontal 

 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul/ pe 

grupe 
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CONEXIUNE 

INVERSĂ 

 

 

 

 

 

O5 

 

O7 

 

O6 

Se citesc exerciţiile 

rezolvate. 

Vă propun o problemă 

simplă. 

„ Într-un coș sunt 20 de 

caise şi 5 piersici. 

Câte fructe sunt în coș?” 

Vom alcătui o problemă 

după un exerciţiu: 

50+5= 

rezolvarea 

problemei 

 

Citesc rezolvările 

exerciţiilor 

Citesc problema. 

Scriu rezolvarea 

pe caiete. 

Compun 

problema 

 

 

Demonstraţi-

a/frontal 

 

 

 

Problematiza

rea/fron- 

tal 

8  

EVALUAREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXIUNEA 

INVERSĂ 

 

 

 

 

O2 

 

 

O3 

 

O5 

 

 

O7 

Se prezintă elevilor o fişă 

de evaluare , pe care s-o 

rezolve individual: 

10+  40+   50= 

 8 -  6   +   5= 

20+5=   

60+_ =67 

40-  =35   

70+_ =76 

50+3=   + 7 = 

 

Ioana are în  60 de cărți. 

Tatăl ei îi mai aduce 5 

cărți. 

Câte cărți are Ioana? 

Se citesc exerciţiile 

rezolvate. 

Completează 

independent fişa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citesc rezolvările 

exerciţiilor 

Muncă 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

/frontal 

9 TEMA 

PENTRU 

ACASĂ ŞI 

APRECIERI 

FINALE 

 Se fac aprecieri asupra 

participării elevilor la 

lecţie  şi se precizează 

tema pentru acasă 

 

Ascultă cu 

atenţie 

 

Conversaţia/f

rontal 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                                                      Prof. Mihuț Cornelia 

Liceul Tehnologic ,Jimbolia                                                                                                         

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Jimbolia                                                                               

Loc de desfășurare: Sală de sport 

Data: …………..                                                                                                                                       

Materiale folosite:saltele, bănci gimnastică 

 Clasa: a-X-a                                                                                                                                             

scară fixă,jaloane,mingi, fluier 

Efectiv: 28 elevi(16F,12B, 2 scutiți medical) 

Durată: 50 min 

Profesor: Mihuț Cornelia 

Unități de învățare: 

  1.  Gimnastică 

  2. Calități motrice : Forța 

Teme, sarcini și obiective instructiv-educative: 

  1.Repetarea și consolidarea elementelor acrobatice statice și dimamice; 

  2.Dezvoltarea calității motrice : forță în regim de rezistență. 

Obiective operaționale: 

Obiective psihomotrice: 

T1: să execute corect elementele acrobatice statice, având o ținută adecvată: brațe întinse,genunchi 

întinși,vârfuri întinse și să mențină fiecare element static 3 secunde; 

T2: să execute exercițiile pentru dezvoltarea forței cu greutatea propriului corp, respectând ritmul 

impus de programul de forță și să reușească să-și controleze respirația. 

Obiective cognitive: 

T1: să cunoască elementele acrobatice executate(statice) 

T2: să recunoască exercițiile de forță executate. 

Obiective afective 
T1: să se bucure când execută corect elementele de gimnastică acrobatică; 

T2: să aprecieze efortul celor mai puțin puternici și rezistentenți(colegilor supraponderali,celor cu 

efort mediu ) 

T3: să colaboreze cu colegii în vederea realizării scopului propus; 

Obiective sociale: 

T1: să colaboreze cu colegii, să acorde suport moral 

T2: să se adapteze la noile cerințe impuse de programă. 

Metode: explicația, descoperirea, demonstrația, exersarea. 

Momentele 

lecției 

Conținut Dozare Formații și indicații-metodico-

organizatorice 

obs 

1.Organizarea 

colectivului 

de elevi 

 2 min 

-Adunarea și alinierea 

-Salutul 

-Verificarea 

echipamentului și a 

stării de sănătate 

2 min. -lucru frontal 

In linie pe un singur rând 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

•  
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-Anuntarea temelor de 

lecție 

-Întoarceri la stg.,dr., la 

stânga împrejur, pas 

lateral(stg.dr.) 

-Exerciții de captarea 

atenției 

2.Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

8 min. 

Introducerea treptată în 

efort: 

-mers 

-mers pe vîrfuri cu 

brațele întinse sus 

-mers pe călcâie,partea 

internă și externă a 

labei piciorului, mâinile 

la spate 

-mers atletic 

-pas alergător 

-exerciții de atenție: 1 

fluier sărituri pe ambele 

picioare, la două fluiere 

schimbarea direcției de 

alergare,3fluiere 

ghemuit; 

-comanda inversă (la 

stg /execut la dreapta) 

-alergare cu joc de 

gleznă 

-alergare cu pendularea 

gambei înapoi 

-alergare cu genunchi 

sus 

-alergare cu pendularea 

gambei înainte 

-pas săltat 

-pas sărit 

-alergare laterală cu 

pași adăugați stg/dr 

-alergare laterală cu pas 

încrucișat 

-mers ghemuit,săritura 

,,broscuței”/piticul 

12m 

10mx2/4 

10mx2/4 

10mx2/4 

 

 

2x10m2/4 

2x10m3/4 

 

 

 

2x10m2/4 

2x10m2/4 

2x10m2/4 

 

3/4 

2x20m,2/4, 

¾ 

2x10m,2/4 

¾ 

10m 

- din linie pe un singur rând trecere 

in coloană câte doi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

•  

               0 0          0 0                                                   

0 0                0   0 

0 0                0   0 

0 0                0   0 

0 0                0    0 

                     0    0  

-câte doi pe mijlocul sălii 

 

 

   0 0 0 0 0 0 0 0            0 0 0 0 0 0 0  

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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-din mers trecere din 

coloanală câte 2 în 

coloană câte 4 

Influențarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

10 min. 

Exercițiu 1.P.I.-stând 

depărtat mâinile pe 

șolduri 

T1-T2-aplecarea 

capului înainte cu 

arcuire 

T3-T4 -aplecarea 

capului înapoi cu 

arcuire 

T5-T6- aplecarea 

capului lateral stgânga 

cu arcuire 

T7-T8 - aplecarea 

capului lateral dreapta 

cu arcuire 

Exercitiul 2.P.I.-stând 

depărtat brațele pe 

lângă corp 

T1-T8-ridicarea 

umerilor la ureche și 

coborârea lor 

Exercițiul 3- P.I.-stând 

depărtat brațele pe 

lângă corp 

T1-T8-ridicarea 

umerilor  alternativ 

stângul, dreptul 

Exercițiul 4- P.I.-stând 

depărtat brațele pe 

lângă corp 

T1-T8 -rotări de brațe 

înainte 

T1-T8 -rotări de brațe 

înapoi 

T1-T8 -rotări de brațe 

alternativ înainte 

T1-T8 -rotări debrațe 

alternativ înapoi 

Exercițiul 5- P.I.-stând 

depărtat brațele pe șold 

2x8 t 

2/3-3/4 

 

2X8T 

2/4-3/4 

 

 

2X8 T 

2/4-3/4 

 

 

 

4X8 T 

2/4-3/4 

 

4 X8T 

2/4-3/4 

 

4 X8 T 

2/4-3/4 

 

 

 

4 X8 T 

2/4-3/4 

 

 

 

4 X8 T 

2/4-3/4 

 

 

 

4X8 T 

2/4-3/4 

-frontal 

- 4 coloane 

       

                    0      0      0      0 

                    0      0      0      0 

                    0      0      0      0 

                    0      0      0      0 
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T1-T8 îndoirea 

trunchiului spre stânga 

și spre dreapta 

T1-T8 -răsucirea 

trunchiului spre stânga 

și spre dreapta 

Exercițiul 6- P.I.-stând 

depărtat brațele pe 

lângă corp 

-T1-T8 -rotări de 

trunchi spre stânga 

-T1-T8-rotări de trunchi 

spre dreapta 

Exercitiul 7- P.I.-stând 

depărtat brațele palmele 

așezate pe 

genunchi,trunchiul 

aplecat 

T1-T8-semifandare pe 

piciorul stâng -cutrecere 

în semifandare pe 

piciorul drept 

Exercitiul 8-P.I-stând 

depărtat 

T1-T8-fandări laterale 

Exercitiul 9-P.I.stând 

T1-Săritură in depărtat 

cu ridicarea brațelor 

prin lateral în sus cu 

bătaie din palme 

T2- Revenire in P.I 

Exercitiul  9-P.I.stând 

T1-ghemuit 

T2- ducerea ambelor 

picioare înapoi prin 

săritură 

T3-depărtarea 

picioarelor 

T4-flotare 

T5-sprijin pe palme și 

vârfuri 

T6- prin săritură 

apropierea picioarelor 
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T7-prin săritură 

revenire în ghemuit 

T8-P.I 

Dezvoltarea 

calității 

mortice de 

energetică 

anaerobă-

viteză și 

îndemânare 

6 min. 

Ștafete: 

1-alergare cu 

conducerea mingii cu 

ambele mâini,ocolire 

jalon ,dribling ,pas cu 

două mâini de la piept 

2-Alergare cu două 

mingii ținute în ambele 

mâini ocolire jalon 

,rostogolirea mingilor 

pe sol predarea ștafetei;   

3X 4/4 

 

 

 

3X 4/4 

-pe grupe paralele 

0 0 0 0 0     …………………... X                

0 0 0 0 0     ……………………X 

0 0 0 0 0     ……………………X 

0 0 0 0 0     ……………………X 

 

Consolidarea 

elementelor 

statice și 

dinamice 

12 min. 

-cumpăna pe un picior 

-cumpăna pe genunchi 

-semisfoara(sfoara 

pentru cine poate) 

-podul de jos(de sus 

cine poate) F 

-stând pe cap -B 

-rostogolire din ghemuit 

în ghemuit înainte 

-rostogolire din ghemuit 

în ghemuit înapoi 

- rostogolire din 

ghemuit în depărtat 

înainte 

- rostogolire din 

ghemuit în depărtat 

înapoi 

-rostogolire din depărtat 

în 

depărtat(înainte/înapoi) 

-piruetă 

-roata laterală opțional 

-stând în mâini 

rostogolire opțional 

3X 3” 

 

3X 3” 

3X 3” 

3X 

3X 

3X 

3X 

3X 

3X 

3X 

3 X 

 

2 X 

-6 grupe paralele 

 

0 0 0 0                             

0 0 0 0   

0 0 0 0   

0 0 0 0  

 

 

 

•  
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-legări de 3-4 elemente 

Dezvoltarea 

calității 

motrice de 

energetică 

aerobă-forță 

8 min. 

Circuit forță 

1.Culcat dorsal 

ridicarea trunchiului la 

90 grade(abdomen) 

2. Flotări  cu mâinile 

sprijin pe bancă  

F,flotări  cu picioarele  

sprijin pe banca de 

gimnastică B 

3.Sărituri peste banca 

de gimnastică 

4.Extensii din culcat 

facial 

5.Genoflexiuni cu 

săritură 

6Atârnat la scara fixă 

ridicarea genunchilor la 

piept 

3X 

25”/15” 

 

 

 

 

3X 

25”/15” 

                                           1 

                              2                            

3 

     

 

                           4                              

5 

 

                                           6 

 

Revenirea 

organismului 

după efort 2” 

Mers cu exerciții de 

respirație 

Exerciții de stretching 

2 min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Aprecieri și 

recomandări 

2 min. 

Aprecieri generale și 

individuale asupra 

modului de exeuție 

Acordarea de note 

/puncte bonus 

Salutul 

2 min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

❖  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“PE CĂRAREA DIN PĂDURE” 

 

Profesor înv. preșcolar Har Larisa Dalina 

Grădinița cu P.P. Mica Sirenă, Cluj-Napoca 

 

 GRUPA: Mică  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Din lumea celor care nu cuvântă” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Animale din pădure”  

TEMA ACTIVITĂȚII: „Pe cărarea din pădure”  

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată de o zi  

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:  

- ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) 

Întâlnirea de dimineață: scurtă convorbire pe tema prieteniei  

Joc liber: de explorare a unui subiect de care copiii sunt interesați 

Tranziții: “Câte unul pe cărare”, “Bat din palme” 

- JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE: 

Joc de masă: “Imagini cu animale sălbatice” - puzzle 

Construcții: ,,Căsuțe pentru animalele din pădure” 

Jocuri ALA 2: ,,Ursul doarme” – joc cu text și cânt 

                         “Cine ne-a ieșit în drum?” – joc distractive 

- ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC) - “Căsuța din oală” (basm popular) - povestirea 

educatoarei 

DOMENIUL PSIHOMOTRIC (DPM) – “Pe cărarea din pădure”, traseu aplicativ 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII 

INTEGRATE (preluate din planificarea săptămânală) / OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

 

 

Comportamente vizate  Obiective operaționale  
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B.1.2. Demonstrează abilități de solicitare 

și de primire a ajutorului în situații 

problematice specifice.  

D.2.1. Demonstrează capacitate de 

comunicare clară a unor idei, nevoi, 

curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă).  

E.1.2.Compară experiențe, acțiuni, 

evenimente, fenomene/relații din mediul 

apropiat.  

O1. Preșcolarul va fi capabil să identifice 

salutul adecvat momentului zilei, copiii 

absenți și prezenți, starea actuală a vremii 

ilustrată cu ajutorul calendarului naturii, 

aspecte caracteristice ale anotimpului 

primăvara, precum și cele mai 

reprezentative lucrări, realizate la centrele 

de interes.  

D.1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea 

activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și 

respectării lui (comunicare receptivă). 

D.2.2. Respectă regulile de exprimare 

corectă, în diferite contexte de comunicare.  

D. 4.2. Înțelege mesaje simple. 

 

O2. Preșcolarul va fi capabil să identifice cel 

puțin trei personaje din poveste, făcând apel 

la imaginile prezentate anterior de către 

educatoare. 

O3. Preșcolarul va fi capabil să redea cel 

puțin trei din momentele poveștii având ca 

sprijin imaginile din poveste. 

A.1.1. Își coordonează mușchii în 

desfășurarea unor activități diversificate, 

specifice vârstei.  

A.1.2.Participă la activități fizice variate, 

adecvate nivelului de vârstă. 

 

O4. Preșcolarul va fi capabil să execute 

mișcări motrice de bază mers, alergare, 

săritură la o comandă dată. 

 05. Preșcolarul va fi capabil să execute: 

exercițiile specific gimnasticii de înviorare, 

pe cele pentru încălzirea mușchilor mici ai 

mâinilor, îmbinarea pieselor de construcții 

într-un întreg, tranzițiile și jocurile de 

mișcare și distractive. 

B.2.2. Își însușește și respectă reguli, 

înțelege efectele acestora în planul relațiilor 

sociale, în contexte familiare. 

06. Preșcolarul va fi capabil cu și fără sprijin 

să demonstreze respectarea regulilor 

jocurilor de mișcare. 

Mijloace de învățământ: Ursulețul de pluș “Martinel”, ecusoane cu animale sălbatice, cuburi din 

lemn, păpuși de la teatru de păpuși reprezentând personajele din poveste, imagini din poveste, tunel, 

copăcei din carton,  căsuță din carton sub formă de oală, recompense-stikere cu animale. 

Metode și procedee didactice: conversația, demonstrația, exercițiul, explicația, problematizarea, 

jocul. 

Durata: o zi  

Evaluarea: calitatea  produselor activităților de la centrele Construcții și Joc de masă; gradul de interes 

manifestat de către preșcolari față de textul audiat; corectitudinea exercițiilor motrice de bază: mers, 

alergare, săritură; corectitudinea executării mișcărilor în timpul jocurilor, a rutinelor, a tranzițiilor; 

gradul de manifestare generală a comportamentelor și atitudinilor urmărite și nivelul de autonomie 

demonstrat.  
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

1.Moment organizatoric 

   Copiii intră în sala de grupă pe o melodie ritmată și se așază în semicerc pentru a putea stabili 

fiecare un contact vizual cu toți membrii grupei. Educatoarea, pentru a constitui un model de 

comportament, zâmbește, îi privește, transmite căldură și încurajare prin toate formele de comunicare 

verbală și nonverbală. 

Întâlnirea de dimineață: 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață în cadrul căreia copiii au posibilitatea de a-și 

împărtăși opiniile, așezați în semicerc recită versurile: 

a. Salutul de dimineață 

Copiii se vor saluta, folosind formula: ,,Bună dimineața, …!” prin tehnica comunicării 

rotative. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și 

colegul din partea dreapta, dându-și mâna. 

,,Dimineața a sosit, 

Toți copiii au venit. 

În semicerc ne așezăm 

Și toții ne salutăm: 

-Bună dimineața!” 

     b. Prezența: 

,,După ce ne-am adunat 

Și frumos ne-am salutat 

Cu totii ne-am întâlnit. 

Cine oare a venit?” 

Efectuarea prezenței copiilor se va realiza prin așezarea fotografiilor fiecărui copil în “copăcelul 

din pădure”. 

c. Calendarul naturii:  

Educatoarea, inițiază un dialog cu copiii pentru a stabili împreună ziua, anotimpul, aspecte ale 

vremii, îmbrăcămintea adecvată recomandată pentru acea zi. 

d. Gimnastică de înviorare, copiii dansează pe melodia: “Bună dimineața!” 

e. Activitatea de grup:  Educatoarea, va purta un scurt dialog cu copiii, ei vor fi întrebați ce 

observă nou în sala de grupă. Li se va prezenta copiilor copăcei confecționați din carton, imagini cu 

animale din pădure. Educatoarea le spune copiilor că și animalele din pădure se înțeleg foarte bine și 

că sunt prietene la fel ca și ei. Mesajul zilei: “Suntem prieteni!"  

f. Captarea atenției pentru activitățile de învățare 

În sala de grupă își face apariția un invitat special, un urs mare de pluș: 

- Bună ziua, dragi copii, mă numesc ursulețul Martinel, am întrebat prin toată grădinița și am 

aflat că, aici în grupa voastră, toți sunteți prieteni și vă comportați frumos. Vreți să fiu și eu prietenul 

vostru? Acolo, în pădure, unde locuiesc am avut și eu prieteni, dar nu știu ce s-a întâmplat, nu-mi mai 

amintesc și acum nimeni nu mai vrea să se joace cu mine și să fie prieten cu mine. Mă ajutați voi să-

mi amintesc ce s-a întâmplat în pădure și să îmi recâștig prietenii? Pentru că sunteți atât de buni vreau 

să vă ofer câte un ecuson (ecusoane cu animăluțe - ursuleți și iepurași). Trecerea către centre se va 

realiza prin cântecelul: “Câte unul pe carare” 
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2. Anunțarea temei și a obiectivelor zilei  

 Pentru a-l ajuta pe ursulețul Martinel să își amintească ce s-a întâmplat în pădure și să își 

recâștige prietenii vom realiza imagini cu animale din puzzle, vom construi căsuțe pentru prietenii lui 

Martinel, vom asculta povestea “Căsuța din oală”, vom parcurge un traseu aplicativ și ne vom juca și 

distra cu Martinel. 

 

3. Dirijarea învățării și obținerea performanței 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

Copiilor le sunt prezentate centrele și sarcinile de lucru pe care le au de rezolvat. La centrul Joc 

de masă, copiii vor asambla piese de puzzle pentru a realiza imaginile cu animale. La centrul 

Construcții, copiii vor construi prin alăturare și suprapunere: ,,Căsuțe pentru animalele din pădure” din 

cuburi de lemn.  

Copiii care au primit ecuson cu iepuraș se vor aseza la centrul Joc de masă, iar cei care au 

primit ecuson cu ursuleț se vor așeza la centrul Construcții.  

După finalizarea sarcinlor de la sectoare se va face evaluarea lor, iar copiii se vor deplasa la 

baie pe tranziția: “Bat din palme clap, clap, clap / Din picioare trap, trap, trap / Ne-nvârtim, ne răsucim 

/ Centrele le părăsim / Și la baie noi pornim”. Copiii părăsesc sala de gruă pentru desfășurarea rutinelor.  

La întoarcere ei vor fi conduși spre spațiul special destinat activităților pe domenii 

experiențiale, intonând cântecul: “În pădurea cu alune”. 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE) 

Domeniul limbă și comunicare - educarea limbajului “Căsuța din oală” (basm popular) - 

povestirea educatoarei. 

Domeniul psihomotric – “Pe cărarea din pădure”- traseu aplicativ 

În sala de grupă, copiii se vor așeza pe scăunele în formă de semicerc. Martinel le va spune 

copiilor că este tare mulțumit că a ajuns astăzi la ei și că a învățat foarte multe, dar îi roagă să fie atenți 

și la ceea ce le va povesti în continuare, pentru că poate își va aminti și el de întâmplarea cu prietenii 

lui din pădure.  

Copiii sunt anuntați că vor asculta povestea: “Căsuța din oală” și vor călători “Pe cărarea din 

pădure”, mergând, alergând, sărind precum animalele din poveste.  

Povestirea se va desfășura conform metodicii specifice  domeniului limbă și comunicare, 

respectând toate etapele acestui tip de activitate. Educatoarea va spune povestea cu intonație adecvată, 

tonalitate potrivită, cu modularea vocii pentru a imita personajele, cu marcarea pauzelor determinate 

de punctuație, cu mimică și gesturi adecvate  având imagini ilustrate suport. Pe parcursul povestirii se 

vor explica cuvintele și expresiile necunoscute. Pentru fixarea poveștii, vor fi descoperite pe rând 

imagini, ce prezintă conținutul poveștii, copiii având ca sarcină să povestească ce s-a întâmplat în 

fiecare imagine, cu ajutorul întrebărilor adresate de educatoare.  

Martinel își va reaminti ce s-a întâmplat în pădure și îi va ruga pe copii să îl însoțească într-o 

călătorie “Pe cărarea din pădure”. 

 Exercițiile motrice se vor desfășura conform metodicii specifice  domeniului psihomotric, 

respectând toate etapele acestui tip de activitate. 

 Exerciții  de pregătire selectivă a organismului pentru efort.  

Copiii sunt așezați în linie dreaptă cu fața spre educatoare. La comanda dată “Prin săritură ne 

întoarcem spre geam 1-2”, se formează un cerc și se execută variante de mers: mers normal, mers pe 
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vârfuri cu brațele întinse sus: “Atingem rămurelele”, mers ghemuit cu palmele pe genunchi:”Adunăm 

floricele”.  

Exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor. “Prin săritură depărtăm picioarele 

1-2” :   

- „Ne uităm după păsărele”, din poziția stând în depărtat cu palmele la ceafă întoarcerea capului 

spre stânga, spre dreapta. 

- „Brațe scurte, brațe lungi” din poziția stând în depărtat  brațele sunt întinse pe lângă corp, 

mâinile pe umeri, brațele întinse în sus. 

- „Șurubul”, stând în depărtat cu mâinile pe șolduri răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire, 

răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire. 

- „Umflăm pompa”, stând apropiat cu brațele pe lângă corp, flexarea concomitentă a genunchilor 

cu întinderea brațelor înainte, revenire. 

- „Sări minge, minge sus, jos!”, stând cu brațele pe șold săritură cu deplasare pe ambele picioare, 

flexarea concomitentă a genunchilor, revenire. 

Perfecționarea deprinderilor motrice de bază  

Traseu aplicativ (mers ghemuit prin tunel, săritură pe ambele picioare cu deplasare înainte, 

alergare printre obstacole). 

La semnalul educatoarei (bătaie din palme), copiii vor parcurge traseul aplicativ marcat pe sol, 

printre copăcei, prin tunel, imitând animalele din poveste. Câte un copil din rând va pleca în săritură 

„Sărim ca și iepurașul din poveste -Țup-Țup”.  Apoi va intra prin tunel și va executa mersul în ghemuit 

până la ieșirea din tunel imitând mersul ursulețului din poveste „Mergem ca și ursulețul”. Ultima 

sarcină a parcursului aplicativ este alergarea printre obstacole (copăcei). Copilul va alerga printre 

obstacole întorcându-se la capătul șirului: ”Aleargăm ca și animalele prin pădure, printre copăcei spre 

Căsuța din oală”. Următorul copil execută același traseu la comanda dată.  

Revenirea organismului de la efort, mers liniștitor în cerc cu privirea înainte, brațele se mișcă 

pe lângă corp cu exerciții de respirație cu oprire în formație de cerc. Joc liniștitor: “Cine a sosit la 

căsuța din oală?” (păpuși de la teatru de păpuși reprezentând personajele din poveste). Copiii sunt 

rugați să precizeze care este titlul poveștii audiate și care sunt personajele din poveste.  

 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE (ALA2) 

Copiii se vor juca cu Martinel jocul cu text și cânt: ”Ursul doarme“ și jocul distractiv: “Cine 

ne-a ieșit în drum?” 

Joc cu text și cânt ”Ursul doarme“: Copiii sunt în cerc, în picioare, ținându-se de mâini, iar 

unul dintre ei este ales să fie ursul care stă în mijlocul cercului pe șezut cu ochii închişi (doarme), în 

timp ce ceilalți copii se învârt încet în jurul lui cântând: “Ursul doarme, / Ursul doarme, / Şi-a uitat de 

mult de foame. / De el poți scăpa ușor / Dacă ești prevazător  / Ursule hop, ursule hop / Ieși afară din 

bîrlog”. Copilul-urs alege alt copil cu ochii închiși. 

Joc distractiv: “Cine ne-a ieșit în drum?”: Copiii se plimbă prin sală, printre păpuși – personaje 

din povestea “Căsuța din oală”. La semnalul „STOP! Cine ne-a ieşit în drum?”, copiii se opresc, pun 

mâna pe păpușa – personaj din faţa lor şi  denumesc personajul. 

 În încheiere Ursulețul Martinel le va mulțumi copiilor că s-au jucat cu el și le va oferi câte un 

stiker cu animăluțe. 

 Asigurarea feedbackului și evaluarea 

Educatoarea face aprecieri asupra modului de participare al copiilor la activitate, a modului în 
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care și-au însușit povestea, a modului în care au executat exercițiile motrice de bază, asupra activităților 

desfășurate pe centre de interes și a jocurilor de relaxare. 
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PROIECT  DIDACTIC  

 

CLASA: Pregătitoare  

Cadru didactic: Stancu Magdalena  

Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială” Mircea Sântimbreanu”,București 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și știinte ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Bine ai venit, primăvară! 

DOMENIUL: Numere 

SUBIECTUL: Numere naturale în concentrul 0-31 – recunoaștere, formare, comparare, ordonare; Flori de primăvară;  

TIPUL LECTIEI: consolidare și sistematizare de cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

 

DISCIPLINE INTEGRATE: MEM, AVAP, CLR, MM. 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:  

 

MEM 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor  în concentrul 0-31; 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31; 

 

AVAP 

2.3. Realizarea de aplicații/ compoziții/ obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct; 

CLR  

1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;     

 

MM: 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text . 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
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Cognitive: 

O1 – să ordoneze crescător/ descrescător șirul numerelor date; 

O2 – să identifice vecinii unui număr din concentrul 0-31; 

O3- să recunoască numerele mai mari/ mici din perechile de  numere date; 

O4 – să descompună  în zeci și unități numere din concentrul 0-31; 

O5 – să compună din zeci și unități numere din concentrul 0-31; 

Afective: 

O6-să participe cu interes  la activitate, implicându-se în rezolvarea sarcinilor; 

Psiho-motrice: 

O7- să păstreze o poziție adecvată în bancă pe parcursul activității; 

 

 STRATEGII DIDACTICE 

RESURSE  

Procedurale:   

✓ Metode şi procedee:   conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul,  jocul, expunerea; 

✓ Forme de organizare: frontală și  independentă; 

Materiale: 

✓ fişe de lucru,  fişe de  evaluare, jetoane, flori, sarcini matematice, recompense, flipchart, coșulețul Primăverii, planșă cu flori de primăvară; 

Umane: 24 elevi 

Temporale: 45 minute (35 activitate propriu-zisă + 10 minute activitate recreativă) 

Bibliografice: 

   - Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, Matematică și explorarea mediului - Clasa   Pregătitoare, Bucureşti, 

2013; 

              - Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara, Metodica predării matematicii la ciclul primar,  Ed. Polirom, 2007. 

- "Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învatare pentru formarea competentelor cheie la școlarii din clasele I-IV - program de formare 

continua de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învatamântul primar"- suport de curs – 2013; 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

Nr. 

crt. 

Etapele lecției/ 

timp 

Ob. 

Op. 

Activitatea  

propunătoarei 

Activitatea 

elevilor 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare  

 

1. 

Moment 

organizatoric 

 

3 min. 

 Creez condițiile optime pentru buna 

desfășurare a lecției . 

Pregătesc materialele didactice 

necesare. 

Solicit elevilor jocul de mișcare: 

,,Eu am zece degețele...” 

Elevii se 

pregătesc 

pentru 

activitate. 

Elevii execută 

mișcările 

sugerate de 

cântecel. 

Jocul   Frontală  Observarea 

 

2. 

Captarea 

atenției 

 

 

2 min. 

 Îi anunț pe elevi că am găsit în 

coșulețul Primăverii, pe lângă 

povestioara minunată de la lecția de 

CLR și niște sarcini matematice. 

Dacă vom rezolva corect sarcinile 

matematice pregătite pentru astăzi,  

Primăvara ne va dărui din coșulețul 

ei câte un ecuson-floare. 

  

Elevii par 

încântați de 

coșulețul cu 

flori și sunt 

nerăbdători să 

obțină florile. 

 

 

Conv.  

Coșulețul cu 

flori și 

sarcinile  

matematice  

Frontală  Aprecieri 

verbale 

 

3. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

5 min. 

 

 

 

O6 

 Adresez elevilor următoarele 

întrebări: 

Ce floare ne vestește primăvara? 

(ghiocelul) 

Ce alte flori de primăvară 

cunoașteți? 

(narcise, lalele, brândușe, zambile 

etc.) 

Elevii numiți 

răspund 

întrebărilor.   

Exercițiul Panou cu 

flori de 

primăvară și 

imaginea 

Primăverii 

frontală  

Aprecieri  

verbale 
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Expun la panou câteva flori de 

primăvară și invit un elev să ni le 

identifice. 

Voi continua cu următoarele 

întrebări: 

 Voi știți să numărați florile dintr-o 

grădină înflorită? 

Până la cât am învățat noi să 

numărăm, copii? 

Numesc elevi să numere crescător/ 

descrescător în concentrul 0 - 31.  

Solicit elevilor să spună vecinii 

unor numere, ca de exemplu: 7, 13, 

24, 27, 29, 30 și, de asemenea, le cer 

să-mi indice din câteva perechi de 

numere (pe care le expun pe niște 

paletuțe)  care număr este mai mare/ 

mai mic. 

 

 

4. 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

operaționale 

1 min. 

 

 Anunț elevii despre obiectivele 

lecției, adică vom face exerciții de 

comparare, ordonare și 

descompunere a numerelor în 

concentrul 0-31 . 

Elevii ascultă 

cu atenție 

explicațiile 

propunătoarei 

Explicația   frontală observarea 

 

5. 

Dirijarea 

învățării 

 

20 min 

 

O1  

 

 

 

  Voi numi câțiva elevi pentru a 

rezolva pe flipchart sarcinile din 

coșulețul Primăverii.  

Sarcinile respective se regăsesc și 

pe o fișă de lucru  primită de elevi. 

Elevii numiți 

ies la panou și 

scriu rezolvarea 

corectă a 

exercițiilor. 
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O2 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile vor fi următoarele:  

 

 

Sarcina nr. 1 

Completează numerele care lipsesc 

din următoarele  șiruri: 

 

19;   20;   21;   ____;   ____;   

____;   25 

 

30;   29;   28;   ____;   ____;   

____;   24 

 

 

Sarcina 2  

Scrie vecinii numerelor: 15, 28, 30 

 

 

 

Sarcina 3: 

Încercuiește petalele pe care sunt 

scrise numere mai mari decât 16. 

 

Numerele de pe flori vor fi: 

a-13, 28, 16, 24 și 9 

 

b- 17, 20, 19, 14 și 10 

 

 

Ceilalți vor 

lucra în băncuțe 

pe fișele de 

lucru. 

Elevii vor 

rezolva astfel: 

 

S1: elevii vor 

completa 

următoarele 

numere:  

22, 23, 24 și  

27, 26, 25. 

 

 

S2. elevii vor 

completa 

următoarele 

numere:  

14 și 16/  

27 și 29/  

29 și 30 

 

S3: Elevii vor 

încercui 

numerele: 28, 

24, 17, 20, 19; 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru  

 

  

 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

elevilor 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O3 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcina nr. 4 

Încercuieşte  numărul mai mic din 

următoarele perechi de numere: 

11 şi 19;    26 şi 16;    20 şi 8;    

 10 şi 27;    15 şi 16. 

 

Sarcina 5: 

Descompune numerele în zeci și 

unități:13, 16, 29, 31; 

 

 

Sarcina nr. 6 

Compune numerele: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

S4: 11/ 16/ 8/ 

10/ 15 

 

 

 

 

S5. 13 se 

descompune în 

10 și 3/  

16 în 10 și 6/  

29 în 20 și 9/  

31 în 30 și 1, 

 

S6: numerele 

vor fi: 15 și 29. 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

         

20 

 

9 

 

10 

 

5 
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6. Evaluarea 

 

8 min. 

 

O1 

 

O2 

 

 

O4 

Distribui elevilor o fișă de evaluare, 

(anexa) având următoarele cerințe: 

 

1. Completează cu numerele care 

lipsesc: 

2. Scrie vecinii următoarelor 

numere: 

3. Descompune  numerele în zeci și 

unități: 

Elevii rezolvă 

fișa primită.  

Exercițiul Fișă de 

evaluare 

  

independentă Auto- 

evaluare 

 

7. 

Încheierea  

activității 

1 min. 

 

 

 

 

Se fac aprecieri asupra activității.  

Elevii care s-au implicat activ în 

activitate vor primi flori din 

coșulețul Primăverii. 

Elevii ascultă 

cu atenție 

aprecierile 

făcute. 

 

 

Ghiocei din 

coșulețul 

Primăverii  

 

Frontală  Aprecieri 

verbale 

 

Recompens

e  

8. Activitate 

recreativă 

10 min 

 

 

O1 

Elevii primesc o fișă recreativă  

(anexa ) cu următoarea cerință:  

Unește numerele în ordine 

crescătoare, apoi colorează: 

  

 

Elevii lucrează 

în fișa primită.  

Jocul  Fișe de lucru 

 

Fundal 

muzical  

 

Independentă   

Observarea  
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ANEXE 

Sarcina nr.1 :  Completează numerele care lipsesc din următoarele  șiruri: 

 

19;   20;   21;   ____;   ____;   ____;   25 

30;   29;   28;   ____;   ____;   ____;   24 
                           
Sarcina nr.2: Scrie vecinii numerelor.  

  

        

 
 

Sarcina nr.  3 : Încercuiește/ colorează  numerele mai mari decât 16 de pe petalele florilor.  

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

30 

28 
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Sarcina nr.4 

 

 Încercuieşte  numărul mai mic din următoarele perechi de numere: 

11 şi 19;    26 şi 16;    20 şi 8;   10 şi 27;    15 şi 16. 

 

Sarcina nr. 5: Descompune  numerele în zeci și unități:                                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

 

 

 

Sarcina nr. 6: Compune următoarele numere: 

 

 

   

16 29 31 13 

10 5 20 9 
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Fișă de evaluare 

 

   1. Completează lalelele cu numerele care lipsesc: 

 

 

              
 

 

  

 
 

   2.Scrie vecinii numerelor: 

 

............17.................       ...........23...........     ...........30............. 

 

3. Descompune  numerele în zeci și unități: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3 

  

25

3 

  

17 
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Fișă  recreativă 

Unește numerele în ordine crescătoare, apoi colorează: 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. înv. primar Badea Cristina  

Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Câmpina 

Clasa: a IV-a A 

Subiectul/ Tipul lecției:   ,,Călător prin țara mea”/ proiect interdisciplinar 

Scopul lecției : organizarea competențelor de comunicare orală și scrisă ale elevilor într-un sistem 

comunicativ funcțional și asigurarea utilizării acestor achiziții în cadrul situațiilor concrete de 

comunicare;  

Forma de realizare : activitate integrată 

Discipline integrate: Limba și literatura română, Matematică, Istorie, Geografie, Științe ale naturii, 

Educație civică,  Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice  

Competențe specifice:      

Limba română 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat; 

2.1.Formularea unor enunțuri/texte proprii în situații concrete de comunicare; 

2.2.Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; 

3.1.Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în texte cu evidentierea părților de vorbire, a punctuației și 

situațiilor de scriere corectă; 

3.2.Identificarea mesajului unui text literar epic si liric, nonliterar; 

 Matematică 

2.2. Ordinea operațiilor. Exerciții de calcul mintal și scris, cu și fără paranteze; 

4.1. Compunerea și rezolvarea de probleme;   

5.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice  identificate în diferite contexte; 

Geografie 

4.1 Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea orizontului local, a țării și a lumii contemporane 

3.2 Relaționarea realității înconjurătoare cu reprezentarea ei cartografică 

2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (matematică istorie) în 

descrierea și explicarea realității înconjurătoare 

Istorie 

1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de 

învățare 

1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice. 

3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile. 

3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de comunicare orală şi scrisă. 
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Muzică și mișcare-MM 

2.2.Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv; 

Obiective operaţionale: 

 Pe parcursul activității elevii vor fi capabili: 

O1: să citească corect, fluent, conștient și expresiv textul;   

O2: să utilizeze cuvintele explicate în enunţuri noi; obiectivul se consideră realizat dacă elevii 

alcătuiesc câte un enunț cu fiecare din cuvintele noi; 

O3: să formuleze  răspunsuri corecte și complete referitoare la conţinutul textului; obiectivul se 

consideră realizat dacă elevii formulează corect un răspuns pentru o întrebare dată; 

O5: să ordoneze enunțuri obținute în vederea obținerii unui text și completarea cu alte 2-3 enunțuri 

proprii; 

O6 : să efectueze calcule mintale și scrise; 

O7 : să respecte ordinea operațiilor  

O8 : să rezolve probleme; 

O9 : să exprime și să motiveze opinia pe o temă dată  

O10: să intoneze în cor cu mișcare adecvată, în ritm și temă: 

O11: să lucreze în echipă  

O12: să definească anumite noțiuni 

O13: să exemplifice și să încadreze o dată istorică în secol, mileniu, eră 

O14: să se orienteze pe hartă – puncte cardinale 

Strategii didactice: 

❖ Metode și procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, problematizarea, jocul didactic,    

❖ Materiale didactice: calculator/ videoproiector, CD istorie, geografie, matematică, harta 

❖ Forme de organizare: frontal, individual,în perechi, pe grupe 

❖ Resurse: temporale: 45 de minute, spațiale: sala de clasă, umane: 21 de  elevi 

Bibliografie: 

• Șerdean, I. (2003), Metodica predării limbii române la clasele I-IV,EDP,București;  

• Șerdean, I. (2001),Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar,Editura 

Corint,București; 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

 

Secvenţele lecției 

 

 

 

Ob. 

op. 

 

Conţinutul instructiv-educativ al lecției 

 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare 

 Metode  şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

 

 

1. Moment 

organizatoric 

 

 • Stabilirea ordinii şi pregătirea materialelor necesare 

desfășurării lecţiei. 

• Îndrumarea elevilor în  activitatea de pregătire.  

 

 

conversaţia 

 

CD 

 

frontal 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

 

O6 

 

 

 

O9 

O10 

O12 

 

• Solicit completarea unui aritmogrif: 

 

       2. 

     3.  P 

1. C A L A T O R 

     A  I 

     R  N 

  4. M E A   

 

1. Persoană care călătorește 

2. și  4. – Completează cuvintele lipsă din versurile:         

” Limba          română, cea mai dulce limbă 

Mlădioasă harpă, muzică și vers 

Doar gândind          tine mintea         se plimbă 

 

Conversaţia, 

explicația, 

exercițiul, 

problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 

 

frontal, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

curentă 

4 

2 4 

2 
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Liberă           orice colț din Univers. 

3. Sinonimul cuvântului patria. 

Solicit intonarea versurilor de mai sus.  

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

O9 

O14 

 

 

 

• Anunț  titlul lecției ”Călător prin țara mea” şi obiectivele 

propuse 

• Notez titlul lecției pe tablă, iar elevii vor întoarce cartonașele 

de pe bancă unde au deja scris titlul. 

• Propun împărțirea clasei în 3 echipe, fiecare având denumirea 

unei culori a steagului nostru: ROȘU, GALBEN, 

ALBASTRU.   

 

Conversația 

explicația 

 

 

caiete 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

 

 

 

 

4. Recapitulare. 

Consolidarea 

și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

 

 

O1 

O3 

 

 

 

 

 

O7 

O8 

 

 

• Fiecare echipă va avea câte o mapă cu fișe. 

Fișa nr. 1. – Cvintet – ”ROMÂNIA” 

• Care sunt cele 3 repere/ elemente geografice care definesc 

așezarea României (Munții Carpați, Dunărea și Marea 

Neagră) – deci România este o țară carpato-danubiano-

pontică 

• Fișa nr. 2 - Se stabilesc țările vecine României și capitalele 

acestora. (ex. interactiv- 4/53 – manualul de geografie) și se 

rezolvă ex. interactiv- 2/ 61– manualul de geografie → mai 

multe județe formează regiunile istorice ale României. 

• Fișa nr. 3 – puzzle – Provincii românești 

• Fișa nr. 4 – Banda timpului  

 

conversația 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videoproiector 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 
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O5 

O7 

 

 

 

 

O1 

O2 

O5 

O7 

O10 

 

• Se face legătura cu istoria – Provinciile românești în epoca 

medievală – domnitori importanți ai epocii medievale  - 

Mircea cel Bătrân - Țara Românească și Ștefan cel Mare și se 

rezolvă Fișa nr. 5  

•  Se reactualizează cele mai importante evenimente ale epocii 

medievale:întemeierea satatelor medievale românești,cele 

mai importante domnii, Mihai Viteazul (1593-1601) – prima 

unire a țărilor române  

• Se realizează un brainstorming pornind de la cuvântul UNIRE                                                   

 

 

  

 

 

 
 

• Protagoniștii 

UNIRII 

 1600- Mihai Viteazul 

 1859 – Alexandru Ioan Cuza 

 1918 – regale Ferdinand 

• Pentru a sărbători Ziua Națională a României împreună cu 

partenerii noștri de la Colegiul ”Radu Negru”, Făgăraș,  în 

 

citirea 

explicativă 

conversația 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

conversația 

     exercițiul 

învățarea prin 

descoperire 

organizarea 

datelor în 

grafice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caiete 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual 

 

 

 

 

 

frontală 

formativă 

 

 

 

 

 

 

 

curenta 

 

 

 

 

 

 

 

UNIRE

1600

Mihai 
Viteazul

Unirea de 
la Alba 

Iulia

Unirea 
Mică 
1859 
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anul 2016 am călătorit la Făgăraș. Aș dori să aflăm câți km am 

parcurs până la Cetatea Făgărașului, rezolvând fișa nr. 6 

  

 

 

 

 

5. Obținerea 

performanței 

 

O3 

O4 

O9 

O11 

 

O13 

O14 

 

O9 

O11 

 

 

 

• Fișa nr. 7 - Se completează folosind metoda cubului. Fiecare 

grupă va avea câte două sarcini pe care le vor alege din 

”Săculețul fermecat”:  

❖ descrie  (imaginea – Delta Dunării) 

❖ compară  (cele două imagini – mănăstiri din Bucovina și din 

Maramureș) 

❖ asociază (numerele scrise cu cifre romane cu cele scrise cu 

cifre arabe)  

❖ analizează (părțile principale de propoziție din propoziția: La 

vărsarea ei în Marea Neagră, Dunărea formează o deltă.)  

❖ argumentează  (importanța domniei personajelor din imagini)  

❖ aplică (o melodie versurilor)   

 

conversația 

explicația, 

turul galeriei 

 

 

conversația, 

explicația,  

plicuri cu 

imagini, coala 

A3, pasta de 

lipit, marker 

Plic cu hârtie 

cartonată 

verde, flori 

multicolore 

Pasta de lipit, 

șnur 

CD - negativ 

 

Pe perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe perechi 

 

frontală 

 

  

 

 

 

 

 

frontal 

 

6. Evaluarea 

cunoștințelor 

 • Fiecare echipă primește o carte poștală pe care urmează să 

mi-o adreseze, ținând cont de imaginea pe care o reprezintă. 

• Fiecare elev primește un postit reprezentând harta României, 

pe care va rezuma într-un cuvânt activitatea desfășurată. 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

   frontal 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

calificati

ve 
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ANEXE: 

Fișa nr.1 -Realizați un cvintet, pornind de la substantivul propriu ROMÂNIA:                             
  

 

 

 

Fișa nr. 3 

Realizați puzzle ”Harta regiunilor istorice” 

 

 
 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

 

 • Se fac aprecieri generale și individuale cu privire la 

participarea elevilor la lecție. 

• Se acordă DIPLOME celor mai activi elevi, dar și calificative.  

• Diplomele vor fi acordate cu ajutorul colegilor asistenți, care 

vor fi anunțați de la începutul lecției că au sarcina să clasifice 

cei mai buni elevi, oferind premiile I, II, III. 

    

România 

  

   

    

 

Fișa nr. 2 

Precizați țările vecine României și capitalele acestora: 

NORD - _____________ → capitala __________ 

EST - _______________ → capitala___________ 

          _______________ → capitala___________ 

SUD - _______________ → capitala__________ 

SUD – VEST _________ → capitala__________ 

NORD – VEST _________→ capitala________ 
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Fișa nr. 5 

Numiți domnitorii ilustrați, alegeți  câte două ctitorii ale acestora 

 și apoi încercuiți locul unde au fost înmormântați:  

                                                 

Fișa nr. 6 

Pentru a sărbători Ziua Națională a României împreună cu partenerii noștri de la Colegiul ”Radu Negru”, Făgăraș,  în anul 2022 am călătorit la 

Făgăraș. Precizați care traseu era mai scurt: cel prin Brașov sau cel prin Râșnov. 

_______________ 

Curtea de Argeș 

Cozia 

Hurezi 

Dealu 

Cetatea Târgoviște 

_______________ 

Moldovița 

Voroneț 

Bistrița 

Humor 

Putna 

 

Fișa nr. 4 

Priviți banda timpului și rezolvați exercițiile: 

 

a) Mileniul al II- lea a început în anul … și s-a încheiat în anul … . 

b) Câți ani au trecut de când a început mileniul al II-lea? 

c) Spuneți în ce secol și în ce mileniu au avut loc evenimentele: 

▪ 1918 – s-a înfăptuit Marea Unire  → secolul … / mileniul… 

▪ 1850 – s-a născut Mihai Eminescu → secolul … / mileniul … 

▪ 1859 – s-a unit Moldova cu Țara Românească→ secolul … / mileniul … 
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Fișa nr. 7 – metoda cubului (câte două sarcini de echipă - extrase din ”Săculețul fermecat”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

  

 

▪ Predeal- Brașov-Codlea - Șercaia-Făgăraș → 
_______ km 
 

 

▪ Predeal –Râșnov - Șercaia –Făgăraș → 
_______ km 

 

 

Știind că distanța Câmpina - Predeal este de 53 km, iar 

noi am ales drumul cel mai scurt, calculați distanța în 

kilometri parcursă dus - întors.  

________________________________________ 

2. Recunoaște apoi compară cele două imagini: 

          
 

3. Asociază numerele scrise cu cifre arabe cu cele 

scrise cu cifre romane: 

1918 MCLDVII 

1600 MDCCCLXXVII 

1457 MCMXVIII 

1877 MDC 

 MCDLVII 

 

5. Argumentează importanța domniei celor 

reprezentați în imaginile de mai jos: 

         

 

Cărți poștale:                                       DIPLOMA 

            

              

1. Descrie Delta Dunării: 

 

4. Analizează părțile principale din propoziția 

de mai jos: 

La vărsarea ei în Marea Neagră, Dunărea 

formează o deltă. 
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6. Aplică o melodie versurilor următoare: 

Frumoasă mi-e țara străveche 

Întinsă pe munți și pe văi, 

Cu fete cu flori la ureche, 

Cu mândri și ageri flăcăi! 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“Aur și argint, toamna a plecat, iarna a venit” 

Profesor Costea Anca-Gabriela 

Grădinița Cu Program Prelungit Nr.52 Oradea 

Tema anuala:  Când,cum și de ce se întampla? 

Tema saptamanii:  ”Ne-am jucat și am învățat! ” -evaluare sumativă 

Tema zilei: “Aur și argint, toamna a plecat, iarna a venit” 

Tipul activitatii:  Sistematizare, consolidare și  evaluare a cunoștințelor 

• Activitate didactică de recapitulare și sistematizare a cunoștintelor, priceperilor și 

deprinderilor; 

• Activitate didactică de consolidare a cunoștințelor si deprinderilor; 

• Activitate didactică de evaluare a cunoștințelor , priceperilor și deprinderilor. 

Mijloc de realizare: Activitate integrata: ADP-ALA-ADE (DS+DOS) 

Forma de organizare: pe grupuri, frontal,individual 

Scopul activitatii:  

Reactualizarea, evaluarea și consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

dobândite anterior  în vederea: dezvoltării  creativității și expresivității limbajului oral, a stimulării 

curiozității privind explicarea și înțelegerea lumii înconjurătoare, a capacitații de cunoaștere și 

înțelegere a mediului înconjurător, a stimulării calităților intelectuale, de voință și  afective în 

vederea aplicării independente a deprinderilor însușite,  precum și a formării și consolidării unor 

abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică și  a exprimării originalitatii,in scopul 

realizarii sarcinilor propuse. 

 

Activitati de invatare: 

ADP:  a) Întâlnirea de dimineață: „Povestea omului de zăpadă”- povestea educatoarei 

           b)Tranzitia se realizeaza printr-un cantec „Omul de zăpadă”.(anexa 1) 

ALA1:    a) Joc logic (alege și potrivește) : „Tablou de iarnă / Tablou de toamnă” 

                b) Joc de masa (puzzle): “Iarna în imagini” 

               c) Artă (pictură): „Ninge ca-n povești” 

ALA2: Joc distractiv (traseu aplicativ): „Prin zăpadă, cu zăpadă” 

ADE: DS+DOS  „Frumusețea iernii” -activitate integrată 

          DS- „Iarna e o bucurie!”-joc didactic 

          DOS- „Iarna pe uliță”-activitate practică 
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Obiective operaționale 

ADP+ALA1+ADE+ALA2 

• Să utilizeze calitățile expresive ale limbajului oral și ale celui corporal în transmiterea unor 

idei și sentimente pe baza temei alese; 

• Să realizeze individual sau în grup, lucrări practice inspirate  din natură și viața cotidiană, 

valorificând deprinderile de lucru însușite; 

• Să identifice,să selecteze, să grupeze să plaseze  elemente  după diferite criterii stabilite în 

sarcinile didactice; 

• Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, fiind capabili să comunice 

impresii pe baza observărilor efectuate; 

• Să fie capabili să utilizeze deprinderile insușite în diferite contexte, având ca obiectiv 

parcurgerea traseul stability; 

• Sa manifeste creativitate in realizarea lucrarii,  găsind utilitate tuturor materialelor puse la 

dispozitie. 

Strategii didactice 

▪ Metode si procedee:  Conversatia, explicatia, demonstratia, expunerea, observatia, exercitiul, 

problematizarea, lucrul în echipă, stabilirea succesiunii evenimentelor, interviul, lotus, 

brainstorming.  

▪ Mijloace didactice: 

 IDD: calendarul naturii, machetă cu prezența la grupă, siluete din polistiren cu personajele din 

poveste, panou, magneți, jetoane divers illustrate. 

ALA1:    a) Joc logic (alege și potrivește) : „Tablou de iarnă / Tablou de toamnă”: panou cu 

imagini reprezentative pentru anotimpul iarna, panou cu imagini reprezentative pentru anotimpul 

toamna, jetoane care ilustrează copii în diverse ipostaze specifice celor două anotimpuri, lipici. 

           b) Joc de masa (puzzle): “Iarna în imagini”: piese de puzzle care ilustrează  diferite 

imagini de iarnă, panou suport pentru piesele de  puzzle. 

           c) Artă (pictură): „Ninge ca-n povești”: planșă care ilustrează un sumar peisaj de iarnă, 

ștampile de diferite forme, bețișoare cu vată, pensule, acuarelă. 

ALA2: Joc distractiv (traseu aplicativ): „Prin zăpadă, cu zăpadă”: fulgi de zăpadă        

confecționați din hârtie, urme de picioare din hârtie gumată, copaci, baloane cu confetti, suport 

muzical. 

ADE: DS+DOS  „Frumuseța iernii” -activitate integrată 
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          DS- „Iarna e o bucurie!”-joc didactic: doua panouri din polistiren cu oameni de zăpadă, 

jetoane cu diferite imagini, suporți cu forme geometrice, bandă dublu-adezivă, floare de lotus 

din hârtie. 

          DOS- „Iarna pe uliță”-activitate practică: machetă din polistiren, căsuțe din polistiren, 

bulgări din polistiren, pălării din hârtie gumată,  crenguțe de copac, brazi din hârtie, aracet, 

pensule, zapadă artificială, vată. 

▪ Metode de evaluare: aprecieli verbale, observarea sistematică a comportamentului fiecărui 

copil, metoda interviul. 

▪ Durata: O zi 

▪ Bibliografie:  

„Metode interactive de grup-ghid metodic”, editura Arves;  

„Curriculum pentru invatamantul prescolar” , Bucuresti 2008; 

 „Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”, editura    V si I Integral-

Bucuresti, 2005”; 

 „Aplicarea  noului curriculum pentru educatie timpurie -o provocare”, editura Diana; 

 „Laborator prescolar –ghid metodologic” ,editura Miniped, Bucuresti-2017 .         

 

Scenariul zilei 

1.ADP 

   Activitatea începe cu întâlnirea de dimineață:   

Salutul: „Bună dimineața dragi copii! 

                Mă bucur că sunteți aici! 

                A început o nouă zi 

                Bună dimineața  dragi copii!” 

Prezenţa se va face prin completarea panoului cu pozele copiilor prezenți. 

După realizarea prezenţei îndrept atenţia copiilor spre calendarul naturii: 

Se va completa calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor care ilustrează fenomenele meteo , 

îmbrăcămintea adecvată anotimpului iarna,aspect de iarnă. 

Impărtășirea cu ceilalti: Copiii emit păreri despre propria stare de spirit în raport cu  vremea  de 

afară . 

Activitatea de grup:  Se realizează printr-o poveste de iarnă -“Povestea omului de zăpadă “ .      Voi 

expune povestea cu ajutorul siluetelor care ilustrează personajele din poveste. 

 Pentru însușirea conținutului poveștii, la finalul activitatii din cadrul IDD, copiii vor lucra, 

sub îndrumarea mea, la panou folosind  metoda stabilirii succesiunii de evenimente. 
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Noutatea zilei:  Prezența omului de zăpadă în grupă, pe tot parcursul zilei, constituie o noutate .  

Trebuie sa participăm la toate jocurile și sarcinile de lucru pe care acesta ni le-a adus  pentru a-i 

dovedi cât de multe cunoștințe am acumulat pe parcursul primului semestru de grădiniță.  

Se anunță  și obiectivele propuse la toate activitățile din ziua respectivă. 

Tranzitia se realizeaza printr-un cantec „Omul de zăpadă”- (Anexa 1). 

2.ALA1 

Voi indruma copiii spre centrele de interes pregatite . 

La centrul Joc logic (alege și potrivește) copiii vor trebui sa aleagă din mai multe coșuri, 

jetoanele potrivite fiecărei imagini  care reprezintă anotimpul iarna și anotimpul toamna. Astfel să 

reconstituie un peisaj de iarna cu copii la sanius , la schi, copiii care merg cu colindul,etc.,precum și 

un peisaj de toamnă cu copii care culeg fructe, adună frunze uscate, sunt îmbrăcați adecvat fiecărui 

anotimp, etc 

La centrul Joc de masă (puzzle) sunt pregatite imagini si piese de puzzle  mari, decupate din 

plăci de polistiren, pe care copiii vor trebui să le potrivească și să reconstituie imaginile. Piesele vor 

fi așezate pe un suport în plan înclinat, ca la final să rezulte puzzle-uri tablou . 

 La centrul  Artă (pictură) copiii au la dispozitie o coală de carton pe care vor trebui să 

picteze, în principal prin tehnica ștampilării, fulgi de zăpadă, brazi și oameni de zăpadă. Lucrarea nu 

este individual ci colectivă, dimensiunea cartonului fiind considerabilă.   Toate lucrările realizate la 

ALA1 vor fi vizualizate si evaluate, iar apoi expuse în sala de grupă . 

Tranzitia: Se face intonand cantecul ”Omul de zăpadă”(Anexa 2) 

3. ADE 

DS+DOS-  „Frumusețea iernii” 

 Copiii vor intra în sala de grupă întâmpinați fiind de către mine cu materielele pregătite 

pentru  desfășurarea jocului didactic. Voi  aseza copiii in semicerc si voi explica jocul propus. 

Captarea atentiei o voi realiza prin prezentarea unei machete care infațișază floare de lotus și un om 

de zăpadă.  

Voi anunța titlul jocului propus “Iarna e o bucurie”, 1-2 copiii repetând titlul. Apoi voi 

explica regulile jocului. 

  Pentru început copiii vor recita , în grup, o poezie de iarnă. Apoi vom trece la executarea 

jocului propriu zis. Unul dintre copii va recita individual o poezie despre omul de zăpadă. Apoi, pe 

doua panouri care înfățișează doi omuleți de zăpadă, unul vesel și altul trist, copiii vor avea de sortat 

jetoane cu comportamente pozitive și negative. Cea de-a treia sarcină de joc o constituie regăsirea 

formelor geometrice în obiecte uzuale, astfel copiii vor sorta jetoane cu obiecte, lucruri pe care le vor 

lipi în cadrane  cu forma de pătrat, triunghi, dreptunghi și cerc. 
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      În complicarea jocului ne vom îndrepta atenția către omul de zapadă și către floarea de lotus.  

Copiii vor alege opt imagini cu caracteristici principale ale anotimpului iarna, iar mai apoi vor 

verbalize pe baza lor, ca la final să atașeze, pe rând,  imaginile pe floarea de lotus. Ultima sarcină din 

jocul didactic va fi intonarea unui cântec cunoscut de către copii și anume Omul de zăpadă (Anexa 

3), moment care va fi desfășurat și cu mișcările sugerate de text. 

În a doua etapa a activitatilor pe domenii experientiale voi invita copiii la masute,unde au 

pregatite materiale pentru realizarea unei lucrari practice si anume „Iarna pe uliță”. Înainte de a 

observa materialele puse la dispoziție, ne vom încălzii mușchii fini ai mâinilor printr-o  euritmie 

(Anexa 4). Fiecare copil are toate materialele de care are nevoie pentru realizarea lucrării propuse: 

coș  cu aracet, pensulă, machetă cu căsuță, bulgări  și fulgi de zăpadă artificială, brăduț, copac. 

  Activitatea se desfășoară pe un fond muzical liniștitor.  Voi expune lucrarea mea, gata ,după 

care vom descoperi împreună materialele puse la dispoziția copiilor. Voi explica tehnica de lucru, 

lăsând copiii să se exprime cât mai artistic și creativ în realizarea lucrări,i respectând cerințele temei.. 

Voi oferi sprijin tuturor copiilor în realizarea lucrării practice. 

La final voi expune lucrările în sala de grupă, iar ca metodă de evaluare voi aplica metoda 

interviului.  

Tranzitia : O voi realiza intonand cantecul “Cad fulgii de nea”(Anexa 5). 

 

4. ALA2 

   In ultima etapă, copiii vor avea o activitate placuta si anume Joc distractiv (traseu aplicativ) 

„Prin zăpadă, cu zăpadă”.  Voi explica jocul: copiii vor fi împărțiți in doua grupe. Fiecare grupă va 

avea un coș cu fulgi de zăpadă. Pe rând, fiecare membru din echipă va trebui să transporte, pe un 

traseu stabilit, câte un fulg de nea, ca mai apoi să-l agațe într-un copăcel aflat la finalul traseului. 

Echipa care termină prima fulgii din coș, este declarată câștigătoare. Jocul se va desfășura pe fond 

musical.  

    La finalul zilei copiii vor fi recompensati cu aprecieri verbale si cu dulciuri. 

 

 

ANEXA 1. 

cantec 

Țanțoș stă-n ogradă 

Parcă-i o minune 

Omul de zăpadă 

Cu ochi de cărbune. 

Dintr-un morcov, nasul 

Cușma, o tigaie 

Și-n jur,la tot pasul 

Mare hărmălaie 
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ANEXA 2. 

Omul de zăpadă 

cantec 

Ce-i atâta gălăgie 

Colo-n margine de sat?  

Chiuind de bucurie 

Mulți copii s-au adunat. 

-Ia te uită! Toți grămadă 

‘Nalță omul de zăpadă. 

Din cărbuni i-au pus doi ochi 

Și-o tigaie cenușie 

Ține loc de pălărie 

Și o țoală e cojocul. 

E hazliu, bată-l norocul 

Parc-ar fi o jucărie 

Haideți, hai veniți copii 

Și mai mari și mititei 

Și cu toții împreună 

Să-nvârtim o horă mare 

Omul nostru de zăpadă 

Veseli vrea ca să ne vadă. 

                            

                         ANEXA 3 

                   Omul de zăpadă 

                            cantec 

 

ANEXA 3. 

Cineva de-aseară stă-n ograda mea 

Îmbrăcat într-un palton de nea 

Ninge tare și îmi vine să-l adăpostesc la 

mine 

În nămeți și ger să nu mai stea 

Însă mama mă convinge 

Că e fericit când ninge 

Și-i țin de urât fulgii de nea. 

Iar la foc, haina-i drăguță 

Se transformă-ntr-o băltuță 

Căci moșneagul din ograda mea 

Nu-i decât un omuleț de nea. 

Omul de zăpadă stă-n ograda mea 

Îmbrăcat într-un palton de nea 

Ninge tare și îmi vine 

Să-l adăpostesc la mine 

În nămeți și ger să nu mai stea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4. 

euritmie 

Fără-nghesuieli,  

Fără îmbrânceli, 

Fără-mpiedicare 

-La loc fiecare! 

Rămâi în picioare 

Că sigur nu doare 

Ca un călător 

-Tropăie ușor. 
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Ia, uite un nor! 

Sari într-un picior! 

Soarele-a apus. 

-Mâna stângă sus! 

Ce mai e de spus? 

-Mâna dreaptă-n sus! 

Uite un bursuc! 

-Mâna pe năsuc! 

Mâinile sunt calme. 

-Să batem din palme! 

Copilul frumos 

Stă pe scaun, jos. 

 

 

 

                          ANEXA 5. 

cantec 

Cad fulgii de nea 

Cerne iarna, cerne , cerne 

Fulgușorii argintii 

Magia de nea se-așterne 

Peste case și copii 

R.x2 Cad fulgii de nea și căciula mea 

Seamănă cu o acadea 

Săniuțele se-adună acolo sus pe derdeluș 

Râde omul de zăpadă 

Sub căciula de căuș. 
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Proiect didactic 

Sferle Ioan 

ŞcoalaGimnazială ,,N. Popoviciu “Beius 

Clasa: a III– a B  

Efectiv: 15 elevi (11 fete, 4 băieţi)                         

Loc de desfăşurare: sala de  gimnastică 

Materiale şi instalaţii: mingi de volei, baschet,băncută, fluier, jaloane, mingi de tenis, saltele de 

gimnastică, ștafete 

Teme şi obiective tematice: 

            1.  GIMNASTICĂ: Repetarea elementelor statice și dinamice învățate anterior .                                                                                                                  

2. DEPRINDERI MOTRICE DE BAZĂ ȘI UTILITAR APLICATIVE: 

Ștafete, parcurs aplicativ. 

VERIGA 

ŞI 

DURATA 

 

CONŢINUTUL  LECŢIEI 

DOZARE FORMAŢII  DE  LUCRU 

ŞI 

INDICAŢII  METODICE 

1. Organizarea 

   colectivului 

  de elevi 

      ( 2’ ) 

- Adunarea si alinierea; 

- Raportul; 

- Verificarea echipamentului şi a stării de sănătate. 

- Anunţarea temelor de lecţie. 

Joc de atenție:copiii repetă exercițiul în oglindă indicat 

de d-l profesor, profesorul bate de două, trei,cinci, șase  

ori din palme după ritmul profesorului 

 1 min 

 

   30” 

 

   

30” 

 - În linie pe un rând. 

    ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

                     ▲ 

-toată lumea pornește la 

comanda săvârșitoare 

2. Pregătirea 

  organismului 

 pentru efort 

     ( 7’ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-mers obisnuit; 

-mers pe varfuri cu bratele sus; 

-mers pe calcaie cu mainile la spate; 

-mers cu ușoare săltări pe fiecare picior; 

-din mers trecere în alergare. 

 

Joc de atenție ,, Veverițele în copac” 

 

Pe mijlocul spatiului de lucru: 

-alergare cu joc de glezna; 

-alergare cu genunchi sus. 

-alergare cu pendularea gambelor înapoi; 

-alergare cu pas săltat  

 -alergare cu paşi adăugaţi cu fata spre interior; 

-alergare cu paşi adăugaţi cu fata spre exterior; 

 

 -mers liniştitor cu relaxarea braţelor şi picioarelor, cu 

exerciţii de respiraţie. 

 

- Din mers pe mijlocul terenului în coloană câte doi 

 

   1L 

   1L 

   1L 

   1L 

   1L 

 

   3-4X 

  

 

 

 

 

1L 

 

   

 

 

 

 

 

 

- În coloană câte unul.  

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

 

                 ▲ 

- Se pot folosi şi semnale  

  sonore. 

 

 -în coloană câte doi 

 

 

-se atinge uşor şezuta cu 

călcâiele. 

 

-încrucişarea braţelor în faţă 

 

- revenirea pe margine 

 

 

-toate ex. se vor executa din 

linie pe două rânduri. 
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3. Influenţarea 

   selectivă a  

  aparatului 

 locomotor. 

        ( 7’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Exerciţiul nr. 1. 

P.I. Stând cu picioarele ușor depărtate: 

1-4-rotari de cap spre stânga 

5-8-idem spre dreapta 

   

Exerciţiul nr. 2. 

P.I. Stând cu picioarele ușor depărtate 

1-2-forfecarea brațelor înainte; 

3-4-forfecarea brațelor întinse sus; 

   

 Exerciţiul nr. 3. 

P.I. Stând  cu picioarele ușor depărtate, mâinile pe șold 

1-2 Rasucirea trunchiului spre stanga  

3-4  Rasucirea trunchiului spre dreapta  

5-6 Îndoirea trunchiului spre stânga 

7-8  Îndoirea trunchiului spre dreapta 

 

Exerciţiul nr. 4. 

P.I. Așezat cu picioarele depărtate 

1-2  Îndoirea trunchiului la piciorul stîng cu arcuire 

3-4. Indoirea trunchiului inainte cu arcuire. 

5-6  Îndoirea trunchiului la piciorul drept cu arcuire 

7-8 Extensia trunchiului cu brațele întinse sus. 

    

Exerciţiul nr. 5. 

P.I. Așezat sprijinit pe coate 

1.ridicarea picioarelor sus 

2. depărtarea picioarelor lateral 

3. apropierea picioarelor 

4. revenire în P.I. 

 

 Exerciţiul nr. 6. 

P.I.  Așezat sprijinit pe coate 

1- ridicarea genunchilor la piept; 

2 - întinderea picioarelor înainte; 

3 – îndoirea genunchilor la piept; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4x 

 

 

 

 

 

3-4x 

 

 

 

 

 

 

3-4x 

 

 

 

 

 

3-4x 

 

 

 

 

 

 

3-4x 

 

 

 

 

 

 

3-4x 

 

                 ☺☺☺☺☺☺ 

                 ☺☺☺☺☺☺                                

 

 

 

 

 

 

-ochii se ţin deschişi 

 

 

 

 

-spatele drept 

-privirea înainte 

 

 

 

 

-toate exercițiile se fac cu 

arcuire. 

-spatele drept 

 

 

 

 

-genunchi întinşi 

 

-degetele mâinilor ating solul 

 

 

-spatele drept 

-vîrful întins 

-genunchi întinși 

 

 

 

 

 

 

-picioarele întinse   

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1498 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Consolidarea 

deprinderilor și 

priceperilor 

motrice specifice 

gimnasticii  

(15’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Consolidarea 

deprinderilor 

utilitar aplicative  

 

           (16’) 

 

 

4- revenire în P.I. 

 

Exercitiul nr. 7. 

P.I. Stând pe genunchi, sprijinit pe brațe 

1-8 balansarea piciorului stâng spre înapoi; 

1-8 balansarea piciorului drept spre înapoi.  

 

 

 

Exercitiul nr. 8. 

Sărituri pe loc ca mingea: 

- cu depărtarea și apropierea picioarelor lateral 

- cu forfecarea picioarelor înainte și înapoi 

-sărituri pe loc ca mingea, la fluier săritură în ghemuit 

       

Exerciții de revenire/respirație 

 

 

 

 

 

 

Gimnastica acrobatica 

( Consolidarea elementelor statice și dinamice 

învățate anterior ) 

 

 

-rulări pe spate; 

-rulări pe spate cu revenire în ghemut; 

-rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit; 

-rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit; 

-stând pe omoplați; 

-podul de jos. 

-cumpăna pe un picior 

 

 

 

 

   Deprinderi motrice de bază și utilitar aplicative 

 

    1.Parcurs aplicativ: 

  Din coloană câte unu sărituri succesive peste jaloane, 

tracțiuni pe banca de gimnastică, mers ghemuit, 

 

 

 3x 

 

 

 

 

 

10x 

 

 

 

 

 

5x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x 

 

 

 

-piciorul întins, balansarea se 

face din șold 

-braţele întinse  

 

 

 

 

 

-privirea înainte, spatele drept 

-săriturile elastice pe pingea 

 

-relaxarea brațelor și 

picioarelor prin scuturare cu 

inspirații pe nas și expirații pe 

gură 

 

 

       ☺     ☺     ☺      ☺ 

       ☺     ☺     ☺      ☺ 

 

 

 

         

-bărbia în piept 

-spatele rotunjit 

-genunchii întinși,vârfurile 

picioarelor întinse 

-ajutorul se dă din lateral 

-privirea în tavan 

 

 

 În coloană câte unul 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ☺   

                                          ☺   
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VI. Revenirea 

organismului 

după efort. 

       (1,5’) 

 

VII. Concluzii 

asupra lecţiei şi 

aprecieri. 

         ( 1,5’) 

 

cățărare la scara fixă,deplasare pe scara fixă, coborâre 

din șipcă în șipcă, alergare printre jaloane, mers în 

echilibru pe bancă iar la coada șirului ridicarea brațelor 

lateral cu gantera de 1kg . 

 

 

 

 

 

  2. Ștafetă pe echipe. 

         La fluier, primul din coloană aleargă cu ștafeta în 

mână până la primul jalon, lasă ștafeta sub el continuă 

alergarea printre celelalte jaloane, atinge scara fixă, 

revine înapoi pe același traseu luând ștafeta de sub 

primul jalon predând-o următorului care va continua 

traseul punînd ștafeta sub jalonul nr 2, ș.a.m.d. 

  Fiecare obiect al ştafetei are câte un mesaj. După 

terminarea întrecerii, elevii desfac mesajele, le citesc şi 

le explică. 

a) “Minte sănătoasă în corp sănătos” 

b) “Acolo unde nu intră soarele pe fereastră, intră 

doctorul pe uşă”. 

 

    3. Joc de atenție ,, Buchețelele” 

 

 

 

- alergare uşoară; 

- mers de voie cu inspiraţii şi expiraţii. 

 

 

- aprecieri asupra lecţiei; 

- evidenţieri asupra lecţiei; 

-evidenţiera elevilor merituoşi 

 - salutul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5x 

 

 

 

 

 

 

 

     2L 

-săriturile se execută cu 

picioarele apropiate și pe 

pingea. 

-cei care răstoarnă jaloanele 

au 10 genoflexiuni în plus la 

final 

Clasa va fi împărțită în două 

coloane 

 

 

 

 

 

 

 

-câștigă echipa care este 

aliniată corect iar ștafeta este 

ridicată sus de către primul 

elev din echipă 

 

-se execută din alergare ușoară 

 

 

În coloană câte unul. 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

      ☺ 

      ☺                ▲ 

 

 

În linie pe un rând 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

             ▲ 
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PROIECT DE LECŢIE : 

Mulţimi finite ordonate. Probleme de numărare 

 

Prof. Apostoae Camelia 

Colegiul Național Stefan cel Mare, Târgu Neamț 

 

 

1. Obiectul de studiu: matematica 

2. Clasa a X-a 

3. Tema: Mulţimi finite ordonate. Probleme de numărare 

a. numărul de ore: 1 

b. capitolul: Metode de numărare 

4. Tipul de lecţie: mixtă 

 

5. Competențe generale: Alegerea strategiilor de rezolvare a unei probleme în scopul optimizării 

rezultatelor 

 

6. Competențe specifice:  

      C1.  Asigurarea cadrului necesar desfăşirării lecţiei; 

      C2.  Exprimarea în moduri variate a caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării 

modului de numărare 

      C3.  Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic cu ajutorul elementelor de 

combinatorică 

      C4. Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată fiecărei situaţii- problemă date 

7. Strategia didactică: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, reprezentarea, demonstraţia, exemplul, exerciţiul, 

dialogul. 

Mijloace didactice: tabla, manualul, caietul de clasă, tema pentru acasă. 

             

      Bibliografie: manual M. Ganga, Ed. Mathpress, 2007, manual Streinu-Cercel G., Ed. Sigma, 2005. 

             

     

Momentul 

de 

desfăşurare 

Obiecti

vul 

vizat 

Activităţi ale lecţiei Strategii didactice Eval

uare Metode Mijloace 

1. Moment 

organizator

ic 

C1 - se asigură cadrul necesar desfăşurării 

lecţiei; 

- se anunţă obiectivele. 

   

2. 

Verificarea 

curentă şi 

reactualiza

rea 

cunoştinţel

or necesare 

desfăşurări

i lecţiei 

C2 

 

C4 

Elevii enunţă: 

- regula sumei; 

- regula produsului; 

- principiul includerii şi excluderii 

şi dau exemple de situaţii în care 

utilizează aceste reguli. 

Sunt propuse spre rezolvare următoarele 

probleme: 

1. Câte elemente au mulţimile:  

dialogul 

conversa

ţia 

explicaţi

a 

reprezen

tarea 

exemplu

l 

exerciţiu

l 

tabla 

manualul 

indiv

idual

ă 

front

ală 
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?

,84,2008,...,8,6,4,2

,300,...12,9,6

,101,...,9,7,5

,100,...,19,18,17

BA

xsixxxD

C

B

A



=

=

=

=



 

2. Câte numere naturale de trei cifre 

există? Câte sunt pare? Câte au cifrele 

distincte? 

3. Câte numere naturale de trei cifre au 

exact două cifre egale? 

4.   Câte numere naturale de trei cifre 

distincte se pot   

     forma cu cifrele 2, 4, 6, sau 8?    

6. Câte numere naturale de patru cifre au 

prima   

     cifră un număr prim?    

4. Să se determine numărul funcţiilor f  

care îndeplinesc: 

a) 

    ( ) ( )41,4,3,2,14,3,2,1: fff =→

; 

b)     ( ) ;22,2,1,02,1,0: =→ ff  

c)    ,2,1,0,1,2,2,1,0,1,2: −−→−−f , 

f  bijective; 

d)     ff ,5,4,3,2,13,2,1: →

injective; 

e)    8,7,6,53,2,1: →f , f strict 

monotone. 

5. Câte submulţimi cu 3 elemente are 

mulţimea  

    dcba ,,, ? 

 

3. 

Prezentare

a 

conţinutulu

i lecţiei şi 

conducerea 

învăţării 

C2 

C3 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se defineşte mulţimea ordonată ca 

fiind o mulţime împreună cu o 

ordine bine determinată de 

dispunere a elementelor sale. 

Pentru o mulţime finită oarecare 

  = NnaaaaA n ,,...,,, 321 , se 

observă că: 

1. Există 

( ) ( ) !12...21 nnnn =−−   

mulţimi ordonate formate cu 

toate elementele lui A. 

dialogul 

conversaţia 

observaţia 

explicaţia 

reprezentar

ea 

exemplul 

exerciţiul 

tabla 

 

 

individ

uală,  

frontală 
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C3 

Numărul acestor mulţimi 

ordonate se notează nP  şi se 

citeşte “permutări de n”. 

2. Există 

( ) ( ) ( )
( )!

!
1...21

kn

n
knnnn

−
=+−−−  

mulţimi ordonate formate din 

k elemente ale mulţimii A, 

unde nkNk  , . 

Numărul acestor mulţimi 

ordonate se notează 
k

nA  şi se 

citeşte “aranjamente de n 

elemente luate câte k”. 

3. Există 
k

k

n

P

A
submulţimi a câte 

k elemente ale  

      mulţimii A, unde 

nkNk  , . Numărul acestor  

      submulţimi se notează 
k

nC  şi 

se citeşte “combinări 

            de n elemente luate câte k”.  

            Se demonstrează: 

           

( )
knNkn

kkn

n
C k

n 
−

= ,,,
!!

!
. 

 

 

4. 

Obţinerea 

performanţ

elor şi 

asigurarea 

feed-back-

ului 

C4 Se exersează formulele de la permutări, 

aranjamente, combinări pe mulţimea 

 fedcbaA ,,,,,= .                              

explicaţia 

demonstraţ

ia 

observaţia 

exemplul 

exerciţiul 

 

tabla 

 

 

individual

ă,  

frontală 

5. Tema 

pentru 

acasa 

C2- C4 Manual, pag. 269- ex. 6,8,10,12,13 

              pag. 271-ex. 10,11,12,13      

              pag. 273-ex. 13,15,16 

conversaţia man

ual 

individual

ă 

6. Aprecieri  Sunt apreciaţi elevii care au răspuns pe 

parcursul lecţiei. 

conversaţia  individual

ă 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Prof. Apostoae Laviniu- Constantin 

 Colegiul Tehnic Ion Creangă, Târgu Neamț 

 

 

1.   Obiectul de studiu: matematica 

2.   Clasa a XII-a 

3.   Tema: Şiruri monotone, mărginite, convergente, divergente 

a. numărul de ore: 2 

b. capitolul: Recapitulare pentru bacalaureat 

4.   Tipul de lecţie: de recapitulare 

5.   Competențe generale: Alegerea strategiilor de rezolvare a unei probleme în scopul optimizării 

rezultatelor 

 

6.   Competențe specifice:  

      C1.  Asigurarea cadrului necesar desfăşirării lecţiei; 

      C2    Însuşirea noţiunilor de şir monoton, mărginit, convergent, divergent 

      C3.   Însuşirea procedeelor de demonstrare a monotoniei, mărginirii, convergenţei, divergenţei unui 

şir numeric; 

      C4.   Dezvoltarea abilităţilor de calcul 

      C5.   Realizarea oportunităţii utilizării unor proprietăţi ale unor funcţii în studiul şirurilor. 

7.    Strategia didactică: 

       Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, reprezentarea, demonstraţia, exemplul, exerciţiul, 

dialogul. 

       Mijloace didactice: tabla, manualul, caietul de clasă, tema pentru acasă. 

       

       Bibliografie: Ghid metodic bacalaureat 2008, M1, Ed. GIL, Manual M.Ganga, Ed. Mathpress, 

2006, Popa V., Carte pt. tinerii   

      profesori de matematică, Ed. Egal, Bacău, 2004. 
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Momentul de 

desfăşurare 

Compete

nța vizată 

Activităţi ale lecţiei Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace 

1. Moment 

organizatoric 

C1 - se asigură cadrul necesar desfăşurării lecţiei; 

- se anunţă obiectivele. 

conversaţia   

2. Verificarea 

curentă şi 

reactualizarea 

cunoştinţelor 

necesare 

desfăşurării lecţiei 

C2 

 

C3 

- se trec în revistă principalele metode de  

  demonstrare a monotoniei, mărginirii,     

  convergenţei, divergenţei unui şir de numere  

  reale. 

dialogul 

conversaţia 

explicaţia 

reprezentarea 

exemplul 

 

tabla 

 

Individuală, 

frontală 

3. Prezentarea 

conţinutului 

lecţiei şi 

conducerea 

învăţării 

 

 

C2 

 

 

C3 

C4 

 

C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se selectează din fişa de lucru acele probleme ce  

  fac apel la metode cât mai variate urmând ca cele  

  asemănătoare să fie date ca temă pentru acasă. 

1.  a) se aplică teorema lui Lagrange funcţiei  

        ( ) xxfRkkf ln,1,: =→+ ; 

    b) se utilizează procedeul general de  

     demonstrare a monotoniei unui şir şi punctul a); 

    c) pentru demonstrarea convergenţei se  

    utilizează teorema lui Weierstrass, subşirurile şi  

    operaţii cu şiruri care au limită. 

3. a) se utilizează metoda inducţiei matematice; 

    b) în studiul monotoniei se utilizează procedeul  

    raportului; 

    c) utilizând teorema de trecere la limită în    

    inegalităţi se observă că şirul ( ) Nnnx  are limita     

    0; se utilizează metoda inducţiei matematice şi  

    se obţine limita 

p










4

3
. 

dialogul 

conversaţia 

observaţia 

demonstraţia 

explicaţia 

reprezentarea 

exemplul 

exerciţiul 

tabla, 

fişa de lucru 

 

 

individuală,  

frontală 
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5. pentru ( ) Nnnx  se foloseşte metoda inducţiei 

matematice; 

pentru ( ) Nnny  se folosesc două subşiruri cu limite 

diferite; 

pentru ( ) Nnnz  se foloseşte faptul că şirul este 

nemărginit. 

 

4. Obţinere 

performanţelor şi 

asigurarea feed-

back-ului 

C2- C5 - se schiţează rezolvările celorlalte probleme din 

fişă  

dialogul 

explicaţia 

observaţia 

exemplul 

 

tabla, 

fişa de lucru 

 

 

individuală,  

frontală 

5. Tema pentru 

acasa 

C2- C5 Variante bacalaureat, sub III.1: V15, V17, V18, 

V33, V40, V48. 

conversaţia culegere de 

probleme 

individuală 

6. Aprecieri  Sunt apreciaţi elevii care au răspuns pe parcursul 

lecţiei. 

conversaţia  individuală 

 

 

 

Clasa a XII-a 

Fișă de lucru- Şiruri de numere reale 

 

1. Se consideră funcţia ( ) ( ) xxfRf ln,,0: =→  şi şirul ( ) 


−++++= Nnn

n
xx nNnn ,ln

1
...

3

1

2

1
1, . 

a) Să se arate că pentru orice ( ) ( )
k

kfkf
k

k
1

1
1

1
,0 −+

+
 ; 

b) Să se arate că şirul ( ) Nnnx  este descrescător şi are termeni pozitivi; 

c) Să se calculeze 


→









++

+
+

+
+

+
Nn

nnnnn
,

3

1
...

3

1

2

1

1

1
lim . 
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      2.     Fie funcţia ( ) ( )
x

xfRf
1

,,0: =→  şi şirul  ( ) 


++++= Nn

nn
xx nNnn ,

1
...

33

1

22

1

1

1
, . 

                  a) Să se arate că funcţia 'f  este strict crescătoare pe intervalul ( ),0 ; 

                  b) Să se demonstreze că 
( )


+

−
++

Nk
kkkkkk

,
2

1

1

11

112

1
; 

                  c) Să se demonstreze că şirul ( ) Nnnx  este convergent.  

3.    Se consideră şirul ( ) Nnnx , unde ( ) 

+ 
+

= Nn
xx

xx nn

n ,
4

3
,1,0

5

11 . 

a)   Să se arate că ( ) ;,1,0  Nnxn  

b) Să se arate că şirul ( ) Nnnx  este convergent; 

c) Pentru Np , fixat, să se calculeze 
n

pn

n x

x +

→
lim . 

      4. Se consideră funcţia ( ) xxxfRRf cos,: +=→  şi şirul ( ) ( ) ( ) Nnxfxxx nnNnn = +
,,,0, 10  . 

a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R; 

b) Să se arate că ( ) ;,,0 Nnxn    

c) Să se calculeze n
n

x
→

lim . 

        5. Să se demonstreze că şirurile ( ) 

+


−

+
== Nn

x

x
xxx

n

n
nnn ,

3

13
,2, 111

,                                                                                    

                                                       ( ) 




+








+= Nn

n

nn
yy nnn ,

12
sin1,

2

2

1


, 

                                                       ( ) ++++=


Nn
n

zz nnn ,
1

...
3

1

2

1
1,

1
 

        sunt divergente. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. ION AMELIA VIORICA 

Prof. ION FLORINA VIOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PIA BRĂTIANU”, BUCUREȘTI

 

Clasa: I  

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea: Universul 

Titlul lecției: Numere pare și impare de la 0 la 31  

Tipul  lecției: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor 

Forma de realizare: Activitate integrată –MEM+CLR+DP 

Scopul lecției: 

✓ Consolidarea capacităţilor de rezolvare a exerciţiilor care solicită identificarea numerelor pare și 

impare în concentrul 0-31.  

Durata: 35 minute (ONLINE) 

Competențe specifice: 

✓ Matematică și explorarea mediului: 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 31 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 - 31, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, 

aproximări. 

✓ Comunicare în limba română 

1.1.Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar. 

✓ Dezvoltare personală 

          2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară 

Obiective operaționale: 

Pe parcursul si la finalul lecției fiecare elev va fi capabil: 

O1 – să definească ce înseamnă număr par și număr impar, pe baza cunoștințelor dobândite anterior; 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev definește corect numărul par și numărul impar; 

O2 – să identifice numerele pare și impare, pe baza cunoștințelor și explicațiilor  primite din partea cadrului 

didactic; obiectivul se consideră realizat dacă  fiecare elev identifică cel puțin patru numere pare și  

patru numere impare din cele date. 

O3 – să ordoneze crescător numerele descoperite, pe baza explicațiilor și cunoștințelor acumulate anterior; 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev ordonează crescător cel puțin șase numere din cele 

opt numere. 

Strategii didactice:

  

Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea ,explicaţia, exercițiul, jocul didactic.  

          Mijloace de învăţământ și materiale didactice: laptop, tablete,scrisoarea savantului Tino,  

caietul de creație 1 Editura EDU,  CD-ul cadrului didactic de la Editura EDU,  

Aplicații: Youtube și Wordwall 

Forme de organizare: frontal, individual. 

          Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1508 
 

  Bibliografie: 

➢ Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar 

➢ C. Petrovici, Didactica matematicii pentru învățământul primar, ed. Polirom, 2014 

➢ M. Roşu – Didactica matematicii pentru învăţământul primar, MEC, Proiectul pentru Învăţământul 

Rural, 2006                                     

➢ Neacşu - Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P., 1988 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 

Res-

urse 

tempo-

rale 

Conţinut stiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 2’    Pregătirea materialelor didactice și a mijloacelor 

necesare desfăşurării lecţiei ONLINE. 

    Asigurarea unui climat educaţional favorabil 

desfăşurării activităţii ONLINE în condiţii optime. 

 

Conversaţia 

 

Laptop, tablete Frontal 

 

 

2. Captarea 

atenției 

 

 

O 1 3’   Elevii primesc o scrisoare din partea savantului Tino 

prin care sunt rugați să-l ajute în rezolvarea unei probe 

matematice.  

ANEXA 1 

Explicația 

 

Problematiza-

rea  

 

Conversația 

Laptop, tablete 

 

Scrisoarea lui 

Tino 

  

Frontal Evaluare orală 

3. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

O1 

 

 

O2 

10’ 

 

 

 

  Copiii îl vor ajuta pe Tino să identifice numerele pare 

și numerele impare în funcție de numărul la care se 

oprește roata.  

https://wordwall.net/resource/5419454/numere-pare-

sau-impare  

 

Explicația  

 

Exercițiul 

Conversația 

Laptop 

 

Tablete 

Aplicația 

wordwell 

Frontal 

 

 

 

 

 

Formativ, orală 

4. Anunțarea 

temei 

O1 1’     Elevii sunt anunțați că în cadrul lecției de azi, pe baza 

cunoştinţelor pe care le deţin, îl vor ajuta pe savantul 

Tino să nu mai încurce numerele pare cu numerele 

impare. 

Explicația Laptop  

 

Tabletă 

Frontal Observarea 

sistematică 

5. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

10’      Cadrul didactic le propune elevilor să nu îl lase pe 

Tino să plece, fără să îl ajute să descopere ce numere se 

 

Explicația 

 

 

Laptop  

 

Frontal  

 

 

Formativ, orală 

 

 

https://wordwall.net/resource/5419454/numere-pare-sau-impare
https://wordwall.net/resource/5419454/numere-pare-sau-impare
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O1 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

 

ascund sub fiecare planetă conform indicațiilor din 

caietul de creație 1.  

      Dacă nu vor descoperi corect numerele, aceștia nu îl 

vor putea ajuta pe savant să așeze corect planetele în 

Sistemul Solar. Elevii vor ordona crescător numerele 

descoperite.  

    Lucru diferențiat 

  Copiii care vor termina primii, îl vor ajuta pe Tino să 

pregătească navele spațiale pentru lansare, așezându-le 

la locul potrivit. 

ANEXA 2 

 

Exercițiul 

 

 

Conversaţia 

Problematiza-

rea  

 

Tablete 

 

 

CD-ul cadrului 

didactic de la 

editura EDU 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

 

 

O1 

 

O2 

6’ Jocul matematic „Mâini pare și impare” 

A. Enunțarea jocului: 

Jocul constă în numirea unui număr de la 0 la 31 de către 

cadrul didactic, iar elevii vor identifica dacă acest 

număr este par sau impar. Acest lucru se va realiza prin 

ridicarea de către elevi a  unei singure mâini dacă 

numărul este impar sau ridicarea ambelor mâini dacă 

acesta este par. 

B. Jocul de probă 

   Cadrul didactic numește numărul 9. Dacă elevii ridică  

o singură mână înseamnă că au înțeles regulile jocului, 

daca vor ridica ambele mâini, propunătorul reia 

explicațiile. 

C.  Desfășurarea propriu-zisă a jocului 

D. Complicarea jocului 

Cadrul didactic va numi operații de adunare sau 

scădere,iar în funcție de rezultatul par sau impar al 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Problematiza- 

rea 

 

Exercițiu 

 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

Tableta 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

Observare 

sistematică 
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acestora, elevii vor ridica o mână (dacă rezultatul este 

impar) sau două mâini (dacă rezultatul este par). 

7. Încheierea 

lecției 

 2’ Se fac aprecieri referitoare la modul în care copiii au 

participat la activitate. 

 Conversaţia  Laptop  

Tableta 

Frontal Aprecieri globale 

 

 

 

ANEXA 1 

Dragii mei prieteni din clasa I E, 

   

Ne cunoaștem deja de 3 săptămâni și împreună am învățat foarte multe lucruri. Ați reușit să mă învățați să număr, să scriu, să citesc, să 

compar și să ordonez crescător și descrescător numerele de la 0 la 31. Nu mă așteptam ca matematica să fie asa de ușoară, dar prin intermediul 

vostru totul a părut mult mai plăcut.  

Ce credeți? Săptămâna aceasta ne vom despărți.  Eu voi merge să învăț și alți elevi tot ceea ce am descoperit împreună cu voi despre 

numerele de la 0 la 31.  

Înainte de a pleca tocmai ce am fost invitat la jocul ”Învârte roata”, unde trebuie să denumesc numerele pare și impare.  Eu știu că voi ați 

înțeles din lecția de ieri cum identific aceste numere. Totusi, doresc să vă spun un mic secret: ieri am adormit la ora de matematică și m-am trezit 

la finalul orei.  

Offfff! Ce mă fac  eu acum? Doriți să  mă ajutați?            
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PROIECT  DIDACTIC 

 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Tg. Neamț 

Airinei Ana - Maria 

 

Disciplina: Informatică și TIC 

Clasa: a VI-a  

Unitatea de învăţare: Programare cu Scratch 

Tema: Realizarea de desene în Scratch 

Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunoştinţe 

 

Nivelul iniţial al clasei: 

• elevii şi-au însuşit noţiunile de bază cu privire la aplicația Scratch 

 

Competenţe: 

• dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul 

• dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unor produse software 

• dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în scopul realizării unei aplicaţii 

 

Competenţe specifice: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 C1:  să cunoască interfața aplicației Scratch 

            C2:  să cunoască instrumentele de desenare (extensia stilou) 

 C3:  să cunoască opțiunile extensiei stilou 

   

Obiective educaţionale: 

• Obiective cognitive: 

- să definească corect noţiunile teoretice însuşite 

- să aplice corect noţiunile învăţate în diverse situaţii 

• Obiective afective:  

- să argumenteze corect alegerea unei variante  

- să aprecieze corect soluţiile oferite de ceilalţi colegi ai clasei 

• Obiective psihomotorii: 

- să-şi dezvolte atenţia concentrată şi spiritul de observaţie 

Strategii didactice: 

• Principii didactice: 

- principiul participării şi învăţării active 

- principiul asigurării progresului gradat 

• Metode de învăţământ:  

- metode de comunicare orală: conversaţia, explicaţia 

- metode de explorare: descoperirea dirijată 

- metode de acţiune: exerciţiul, exemplificarea, învăţare prin descoperire 

• Mijloace didactice: 

- calculatoare, tablete 

• Forme de organizare: 
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- lecția se desfășoară utilizând aplicații Google Meet, elevii lucrând individual pe măsură ce primesc 

informații 

• Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă 

• Resurse materiale: 

- material bibliografic: 

✓ Daniel Popa – Informatică și TIC (manual pentru clasa a V-a), Editura Intuitext 

✓ Melinda Emilia Coriteac, Diana Carmen Baican – Informatică și TIC (manual pentru clasa a VI-a), 

Editura Didactică și Pedagogică 

✓ Super aventura programării cu Scratch, Editura L&S Soft 

• Metode de evaluare: 

– evaluare curentă 

– aprecieri verbale 

  

Desfăşurarea lecţiei : 

 

I. Moment organizatoric: 

• organizarea şi pregătirea clasei: - verificarea frecvenţei  

• captarea atenţiei clasei: - anunţarea subiectului pentru tema respectivă 

 - anunţarea obiectivelor urmărite 

 - anunţarea modului de desfăşurare a activităţii 

 

II. Comunicarea noilor cunoştinţe 

 

Desenarea unui pătrat folosind ștampila 

 

Pentru a putea realiza un desen se adaugă o extensie stilou. Ștampila se găsește tot la extensia stilou. 
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Pentru a colora diferit steluțele care formează pătratul se pot genera mai multe costume ale acestui 

personaj. (vezi imaginile de mai jos) 

 
 

 
 

Schimbarea culorii de 

umplere pentru copia 

costumului personajului 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1515 
 

 
 

 

 

Tema pentru acasă     

Realizați desenul unei alte figuri geometrice în Scratch (dreptunghi, triunghi echilateral).                                                                                

Schimbarea costumului  
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PROIECT DIDACTIC 

ȘCOALA Gimnazială ,,Alexandru Odobescu” Urziceni-Ialomi 

CLASA: Pregatitoare 

PROF. ÎNV. PRIMAR: Stanimir Mariana 

ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare in limb română 

UNITATEA TEMATICA:  IARNA 

SUBIECTUL: IARNA de George Coșbuc ; Sunetul c ; Literele c și C 

TIPUL LECTIEI: Fixare și consolidare 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

                   COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

                   MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

                   ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

                   MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

           Comunicare în limba română 

1.1 . Formularea unor propoziții după imagini; 

1.3. Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor 

din propoziții rostite clar și rar; 

1.4. Rostirea cuvintelor pe silabe, în jocuri, cântece; 

2.1.  Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple; 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte în situații de comunicare uzuală 

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și 

mici de tipar; 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate; 

Matematică și explorarea mediului 

                    1.1.Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-10; 

Arte vizuale și abilități practice 

                   2.3. Realizarea de aplicații /obiecte/compoziții/ construcții simple pe baza interesului 

direct; 

Muzică și mișcare 

                   3.1. manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare; 

 

OBIECTIVE GENEALE: 

Cognitive: 

       Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte cu accent pe 

pronunția sunetului și pe recunoașterea literei 

       Consolidarea cunoștințelor despre sunete/ litere învățate, despre propoziții, cuvinte, silabe 

Socio – emoționale: 

       Să manifeste interes și plăcere în realizarea sarcinilor 

       Să rezolve corect sarcinile de lucru, îmbunătățindu-și performanța 

Psiho – motorii: 

        Să participe activ la rezolvarea sarcinilor 

        Să păstreze poziția corectă la masa de lucru 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

C.L.R. O1 – Să identifice imaginile a căror denumire începe cu sunetul C; 

           O2 – Să identifice poziția sunetului C în cuvinte date inițială, de mijloc, finală; 

         O3 – Să formuleze enunțuri cu cuvintele nou formate; 

         O4 – Să compună cuvinte din litere și silabe date; 

         O5 – Să asocieze sunetul ,,c cu litera c mic și C mare de tipar; 

         O6 – Să scrie corect literele si cuvintele pe spațiul propus, respectând indicațiile furnizate; 

 

M.E.M. O7 – Să utilizeze corect numerele naturale în concentrul 0 – 10; 

              O8 – Să stabilească corect numărul de silabe al unui cuvânt, numărul de cuvinte dintr-o 

propoziție; 

  

A.V.A.P. O7 – Să îndoaie o sârma dându-i diferite forme(litere, cifre, obiecte); 

                O8 – Să coloreze imagini cu litera C mare de tipar transformand-o într-un personaj îndrăgit 

de ei; 

M.M. O9 – Să interpreteze în colectiv cântecul,, Iarna ne-a sosit în zori ‚’’si,, Cling,cling,cling’’cu 

executarea unor    mișcări potrivite conținutului de idei al textului; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

              I.Metode/tehnici/procedee: metoda fonetică-analitico-sintetică, exercițiul,explicația, 

problematizarea, conversația, jocul didactic; 

               II.Mijloace didactice: videoproiector, flip- chart, jetoane cu imagini, litere, silabi, fise de 

lucru, imagini, laptop, sârmulițe pt. îndoire, material PPT cu poezia  Iarna de George Coșbuc. 

 

               III.Forme de organizare: frontal,individual,în grup; 

 

Bibliografie: 

 

• Programa școlară pentru clasa pregătitoare la disciplinele Matematică și explorarea mediului, 

Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice, Dezvoltare 

personală, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

• Suport de curs  Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primarpentru clasa 

pregătitoare, 2014; 

• Ghid practic pentru clasa pregătitoare – Editura Ars Libri, 2014; 

• www.didactic.ro; 

• Resurse educaționale pentru clasa pregătitoare de la Twinkl. 

 

http://www.didactic.ro/
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DEMERS DIDACTIC 

Nr. 

Crt. 

Evenimentul didactic Compe 

tențe 

        Conținut științific                       Strategii didactice 

 

Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ  

Moduri de 

organizare 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 Se asigură un climat 

educațional favorabil 

desfășurării următoarei 

activități prin: 

-aerisirea sălii de clasă; 

-pregătirea materialului 

didactic; 

-stabilirea ordinii și disciplinei; 

-plasarea organizată a 

școlarilor în spatiul 

educațional. 

 

 

 

conversația 

Videoproiector 

Planse 

Jetoane 

alfabetar 

 Observarea 

sistematică 

 

 

 

autocontrolul 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI SI 

REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest moment al lecției 

debutează cu jocul ,,Cutiuța cu 

surprize”. Copiii pun întrebări 

până descoperă elementul 

surpriză-un clopoțel. Este  

CLOPOȚELUL MAGIC care 

ne va fi alături astăzi, la toate 

orele de curs. Este magic, 

deoarece cum vom suna , el ne 

va aduce multe,multe surprize. 

CLOPOȚELUL MAGIC 

dorește să asculte o poezie 

despre iarnă. 

Copiii recită poezia ,,Iarna,, de 

George Coșbuc. 

La videoproiector se prezintă 

elevilor poezia în format 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clopoțel 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

Interesul 

pentru 

conținutul 

activității 
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CLR 

1.1 

POWER POINT.Se discută pe 

baza poeziei apoi se alcatuiesc 

propozitii pe baza imaginilor 

vizionate. 

Ce clădește iarna peste ape? 

Cum realizează aceste lucruri? 

Ce s-ar întâmpla dacă iarna 

nu ar fi ger? 

Cum pune iarna flori la 

geamurile caselor? 

 

 

Solicit elevilor să  

alcătuiască o propoziție cu 

cuvântul ,,clopotel” pe care o 

vom analiza folosind 

simbolurile grafice. 

 

EU AM UN CLOPOȚEL. 

 

____ ____ ____ ___________. 

____ ____ ____    __  __  __ . 

Câte  silabe  are fiecare 

cuvânt? 

Ce sunet se aude la începutul 

ultimului cuvânt? 

Se marchează sunetul ,,c”; 

 

 

 

 

 

Metoda 

fonetică-

analitico-

sintetică 

 

 

 

Metoda 

predictiilor 

 

 

Relaționarea 

prin acțiune 

și 

comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

3. ANUNȚAREA 

TEMEI NOI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

 În continuare,copii, ne vom 

juca cu sunetul ,,c”și literele 

,,c”și ,,C”. Vom alcătui 

cuvinte,propoziții, vom 

despărți cuvintele în silabe 

Explicația  frontal  
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vom citi si vom scrie cuvinte 

cu literele învățate. 

4. DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.3. 

 

 

 

 

Se desfășoară jocul 

JETOANELE CU IMAGINI 

Fiecare copil extrage un jeton 

cu o imagine. 

Ridicați jetoanele cu cuvinte 

unde se aude sunetul,,c”, 

-cuvinte din 2 silabe, 

-cuvinte care incep cu sunetul 

,,a, etc. 

 

Se prezintă câte o imagine cu o 

casă, nu arc,o macara. 

Se stabilește locul sunetului 

,,c” în silaba potrivită. 

Se dau exemple de alte cuvinte 

cu sunetul ,,c” in poziție 

inițială, mediană, finală. 

Care este litera 

corespunzătoare sunetului ,,c?  

Se realizeaza litera C prin 

îndoirea sârmuliței, apoi cifra 9 

etc. 

Se prezintă litera ,,C” dintre 

jetoanele cu litere aflate pe 

bancă, apoi și alte litere 

învățate. 

Se alcătuiesc de către copii 

individual și la tabla 

magnetică: 

-un cuvânt dintr-o singură 

silabă 

-un cuvânt din 2  silabe 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 
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MEM 

1.1. 

 

 

 

-un cuvânt din 3 silabe, apoi le 

vor scrie pe caietul cu foaie 

velină. 

 

 

 

 

 

Recompense 

Abtibilduri 

specifice iernii 

 

 

 

5. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

2.1. 

Copiii primesc o fisa pe care 

trebuie să citească cuvintele și 

propozițiile din dreptul 

 fiecărei imagini: 

 

CA-NA   CRE-MA  CAR-NE 

CANA    CREMA    CARNE 

 

CUR-CAN   CRE-ION   

CURCAN  CREION 

 

 

AN-CO-RA   CA-MI-ON 

ANCORA       CAMION 

 

CA-RI-O-CA 

CARIOCA 

 

NANU ARE UN RAC. 

ENE ARE UN CAMION. 

EMA ARE UN MAC MIC. 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fise de lucru 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

6. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

M.M. 

3.1. 

Se fac aprecieri asupra 

activității desfășurate; 

Se intonează cântecele: 

,,Iarna ne-a sosit în zori” 

    

Aprecierea 

modului de 

lucru 
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,,Cling, cling, cling!” 

7. ACTIVITĂȚI LIBER 

ALESE 

AVAP 

2.3. 

JOC-  TRANSFORMAREA 

MIRACULOASĂ 

-împart coli pe care este trasat 

conturul literei C; 

-copiii vor transforma litera 

într-un personaj îndrăgit de ei. 

Metoda 

Turul 

galeriei 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

Prof. Ungureanu Lidia-Lăcrimioara 

Colegiul Economic al Banatului Montan,  

Liceul de Arte ”Sabin Păuța”, Colegiul Național ”Traian Lalescu” 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Economic al Banatului Montan, Reșița 

Profesor: Ungureanu Lidia-Lăcrimioara 

Data:  

Clasa: a X-a A 

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina: EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ 

Unitatea de învățare: Inițierea și derularea unei afaceri 

Tema lecției: Evaluarea afacerii 

Tipul lecției: Însușire de noi cunoștințe 

Competențe generale: 

- Utilizarea conceptelor specifice educației antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de 

cunoaștere și de explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală 

- Aplicarea cunoștințelor specifice educației antreprenoriale în situații caracteristice economiei de 

piață,  precum și în analizarea posibilităților de dezvoltare personală 

- Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice și practice 

specifice mediului de afaceri 

Competențe specifice: 

             4.2. Evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor care intervin în mediul de afaceri 

 5.1. Evaluarea posibilităţilor de derulare a unei afaceri proprii şi profitabile, luând în 

considerare interesele comunităţii 

Obiective operaționale: 

O1 – să identifice tipul de cost fix/variabil utilizând criteriul de clasificare  

O2 – să determine cifra de afaceri, înmulțind prețul de vânzare al unui produs cu cantitatea 

vândută 

O3 – să definească profitul drept diferența dintre venitul total și costul total 

O4 – să calculeze profitul/pierderea 

O5 – să explice faptul că o firmă este în pierdere când costul depășește încasările (venitul) 

O6 – să lucreze în cadrul unei grupe 

Strategia didactică: 

 Metodologia didactică: conversația, explicația, problematizarea 

 Mijloace și materiale didactice: platforma Nearpod, fișe de lucru, pixuri/creioane, tabla, 

videoproiector, laptop, telefoane; 

            Forme de organizare a învățării/predării: frontal, pe grupe; 

            Metode/instrumente de evaluare: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale. 
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Bibliografie: 

Lazăr Natalia, Mitrache Maria, Educație antreprenorială,  manual pentru clasa a X-a, editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 

Lupșa Elena, Bratu Victor, Educație antreprenorială, manual clasa a X-a, editura Corvin, 

Deva, 2005 

Ministerul Educației Și Cercetării Consiliul National Pentru Curriculum, Programe şcolare 

pentru ciclul superior al liceului, Educație antreprenorială, clasa a XII-a, Bucureşti, 2006 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1525 
 

 

 

 Ob.    Strategii didactice    Met. 

de 

   

evaluare 

Etapele lecţiei Op. Tim

p 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Organizarea 

învăţării 

Res. 

proce- 

Res. 

mate- 

     C. G I. durale riale 

1. Organizarea clasei 

pentru lecţie 

 3′ Stabilesc liniștea și ordinea necesare 

unei bune desfășurări a orei de 

educație antreprenorială și fac 

prezența. 

Elevii se pregătesc pentru 

lecţie. 

      

2. Captarea atenţiei 

 

 

 

 

 

1′ Azi vom lucra pe echipe.  Elevii sunt atenți. D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

 

  C 

O 

N 

V 

E 

R 

S 

A 

Ţ 

I 

A 

  

3. Anunțarea subiectului 

    și a obiectivelor  

 1′ Astăzi, la ora de educație 

antreprenorială vom învăța despre 

Evaluarea unei afaceri. 

Elevii sunt atenți la lecție.       

4. Desfășurarea lecției 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

40′ 

 

 

Ați auzit despre noțiunile de cost fix/ 

cost variabil? Dar despre cifra de 

afaceri? Cum se calculează profitul? 

 

În continuare elevilor li se va prezenta 

lecția cu ajutorul platformei Nearpod.  

Elevii vor încerca să răspundă 

la întrebări. 

 

 

Elevii se vor conecta la lecție 

cu ajutorul telefoanelor. 

D 

I 

R 

I 

J 

A 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

I 

D 

E 

O 

P 

R 

O 

I 

L 

A 

P 

T 

O 

P 

T 

E 

L 

E 

F 

C 

O 

N 

V 

E 

R 

S 

A 

Ț 

E 

X 

P 

L 

I 

C 

A 

Ț 

I 
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Vor primi explicații pentru fiecare 

noțiune și li se vor pune întrebări pentru 

a verifica dacă s-au înțeles explicațiile. 

 

După explicații, elevii, împărțiți pe 

echipe, vor primi o fișă de lucru pe care 

o vor completa conform instrucțiunilor, 

vor calcula venitul (cifra de afaceri), 

costurile totale, profitul/pierderea, 

după care vor răspunde la niște 

întrebări. 

La final vor trage o concluzie: în ce 

situații profitul poate să crească. 

  

 

 

 

Vor răspunde la întrebările 

propuse. Vor da exemple. 

 

 

 

Elevii rezolvă sarcina primită. 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E 

 

G 

R 

U 

P 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

A 

R 

E 

A 

 

S 

I 

S 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

Ă 

 

 

A 

P 

R 

E 

C 

I 

E 

R 

I 

 

V 

P 

R 

O 

B 

L 

E 

M 

A 

T 

I 

Z 

A 

R 

E 

A 

 

A 
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E 

R 

B 

A 

L 

E 

 

5. Asigurarea retenţiei   

 

4′ 

Se va face o scurtă recapitulare a 

lecției învățate astăzi, anunţându-se că 

la ora următoare se vor pune scurte 

întrebări din ea. 

Elevii participă la recapitulare. 

 

 

      

6. Aprecieri  
1′ 

 

Se fac aprecieri colective şi 

individuale asupra comportamentului 

elevilor şi activității lor la oră. 

Elevii sunt atenți la aprecieri.       
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Aplicaţie - Profit/Pierdere 

Stand Limonadă (Informaţii Intrări şi Cheltuieli) 

Un elev iniţiază un stand de limonadă pentru 5 zile în timpul unui concurs al şcolii sale. 

Veniturile şi cheltuielile sale sunt: 

Venituri (cifra se afaceri): 

• În prima zi - Pahare limonadă vândute: 40 bucăți 

                   - Preț vânzare: 1 leu 

• A doua zi - Pahare limonadă vândute: 40 bucăți 

                  - Preț vânzare: 1 leu 

• A treia zi - Pahare limonadă vândute: 30 bucăți 

                - Preț vânzare: 1,6 lei 

• A patra zi - Pahare limonadă vândute: 20 bucăți 

                 - Preț vânzare: 1,6 lei (Vremea se răcește!) 

• A cincea zi - Pahare limonadă vândute: 35 bucăți 

                   - Preț vânzare: 1,6 lei (Vremea se încălzește!) 

Cheltuieli: 

• Limonadă gata făcută ambalată în carton (10 porții): 6 lei 

• Chirie masă, lingură, recipient: 10 lei/zi 

• Pahare (10 buc): 1 leu 

• Afiș: 1,6 lei 

• Marker: 1,2 lei 

• Bandă adezivă: 1,2 lei 

Cerințe: 

•  Completați următorul tabel cu datele corespunzătoare și calculați venitul (cifra de afaceri), 

costurile și profitul/pierderea pentru fiecare zi. 

• Răspundeți la următoarele întrebări folosind datele din tabel: 

1. În care dintre primele două zile este câștigul mai mare? De ce? 

2. Ce se întâmplă cu profitul în a treia zi? De ce?  

3. Ce se întâmplă cu profitul în a patra zi? De ce? 

4. Ce se întâmplă cu profitul în a cincea zi? De ce? 

5. Pornind de la răspunsurile întrebărilor anterioare în ce situații crește profitul? 

Stand Limonadă (Bugete) 

 Prima zi A doua zi A treia zi A patra zi A cincea zi 

Pahare vândute Buc. Buc.  Buc. Buc. Buc. 

Preţ vânzare lei lei lei lei lei 

Venit (cifră de afaceri) lei lei lei lei lei 

Limonada gata făcută lei lei lei lei lei 

Chirie masă, lingura, 

recipient 

lei lei lei lei lei 

Pahare lei lei lei lei lei 

Afiş lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 
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Marker lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 

Banda adezivă lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 

Total cheltuieli lei lei lei lei lei 

Profit lei lei lei lei lei 
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PROIECT DE LECȚIE 

DÎRLĂU Oana 

Școala Gimnazială Nr. 79, București 

 

A. REPERE GENERALE 

 Școala Gimnazială Nr. 79 

Cadru didactic: DÎRLĂU Oana (clasa a III-a D) 

Aria Curriculară/ Disciplina: Limbă și comunicare/ Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: „Împreună…” 

            Tema lecției: ,,Din greșeală” de Lev Tolstoi 

 Tipul lecţiei: mixtă (predare-învățare) 

 

B. COMPOTENȚE SPECIFICE 

Competențe specifice: 

                 1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil; 

(completare scheme/ organizatori grafici cu informații din text) 

                 1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de 

comunicare familiar; (explicarea sensurilor cuvintelor) 

                 1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate; (mărci specifice: 

număr, gen) 

                 2.1. Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu; 

(colaborarea pentru a descoperi planul simplu de idei) 

                 3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare; (lectură activă, 

cu creionul în mână) 

                 3.2. Formularea unui răspuns emotional față de textul citit; (dacă aș fi… , atunci… ) 

 

            Scopul lecției: Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris. 

 

            Obiective operaţionale :   

               La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:   

O1 – să identifice titlul şi autorul textului pornind de la audiția prezentată;   

O2 – să citească corect, fluent şi expresiv textul; 

O3 – să selecteze categoriile gramaticale conform cerințelor; 

O4 – să recepteze, prin lectură, conţinutul de idei al textului; 

O5 –  să  descrie personajele principale; 

O6 – să analizeze comportamentele personajelor;  

O7 – să mențină atenţia către centrul de interes vizat de învăţător;                                                                                                                                                               

O8 – să aprobe/ dezaprobe conduita personajelor. 

Obiectivele se consideră realizate dacă fiecare copil va rezolva corect cel puțin două treimi 

din fiecare sarcină primită. 
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C. STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

 

a). Metode şi procedee: audiția textului, conversaţia, explicaţia, observaţia, citirea 

explicativă, citirea pe fragmente, citirea în lanț, jocul didactic online, exerciții metacognitive. 

 

               b). Mijloace de învățământ: 

*resurse materiale: laptop, boxă, videoproiector; 

*resurse tehnice: fișe de lucru, caiete, manuale. 

    

               c). Moduri de organizare a colectivului: frontal, pe grupe, individual. 

 

d). Strategia didactică: activ-participativă. 

 

e). Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

aprecieri verbale,  rezolvarea corectă a sarcinilor, formulare de răspunsuri clare și logice. 

 

D. BIBLIOGRAFIE 

*Limba și literatura română, manual pentru clasa a III-a/ Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan 

Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, Edituta Intuitext, 2016; 

*Programa de limba și literatura româna clasele a III-a și a IV-a, București, 2014. 
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Scenariu didactic 

Secvențele 

lecției 

Ob. Unități de 

conținut 

Strategii didactice Evaluare 

Conținuturi  și sarcini de învățare  Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

activitate 

1. Captarea și 

orientarea 

atenției 

O1 Se va realiza 

momentul 

,punct de 

intrare" care să 

stârnească 

interesul pentru 

lecție. 

Asigur climatul necesar desfășurării în  bune 

condiții a lecției.  

Le propun elevilor o audiție, fără a preciza 

titlul fragmentului ales, apoi îi rog să 

identifice textul audiat și autorul acestuia.  

 -audiție 

-conversația 

-laptop Frontală Observarea 

sistematică 

2. Anuntarea 

temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

 „Din greșeală" 

după 

Lev Tolstoi — 

Se anunță tema și obiectivele.  -conversația    

3. Dirijarea 

învățării 

O2 Prezentarea 

conținutului 

textului 

Se citește textul în gând, cu voce tare, pe 

roluri. 

 -lectura, lucrul cu 

manualul 

-manuale Frontală Observarea 

sistematică 

 O2 

O3 

Citirea 

explicativă pe 

fragmente 

Se  citește textul pe fragmente și se extrag 

cuvintele sau expresiile noi: dădacă, coridor, 

șotii, guralivă, suspin.  

Se explică sensul cuvintelor. 

 -lectura 

explicativă 

-caiete Frontală Observarea 

sistematică 

 O4 Înțelegerea 

textului 

Se adresează elevilor întrebări în legătură cu 

conținutul textului. 

-Care sunt personajele textului? 

-Cine a fost trimis să ducă prăjitura? 

-Ce a făcut Vladimir? 

 -explicația 

-conversația 

euristică 

 Frontală, 

individuală 

Observarea 

sistematică 
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-Ce părere ai despre explicația lui Vladimir? 

 O5 

O6 

Caracterizarea 

personajelor 

Se cere elevilor să caracterizeze cele două 

personaje principale, Tania și Vladimir.  

Anexa 1 

 -exercițiul -manuale 

-fișe 

caracteriza

re 

În perechi Evaluarea 

reciprocă 

 O4 

O7 

Ideile 

principale 

(titlu) 

Pornind de la delimitarea anterioară a 

fragmentelor, se cere elevilor scrierea ideilor 

principale, sub formă de titlu.  

Anexa 2 

 -exercițiul -caiete 

-fișe 

Frontală 

Individuală 

Evaluarea 

frontală 

4. Realizarea 

feed-back-ului 

O4 Conținutul 

textului 

Resursă digitală – Worldwall 

https://wordwall.net/resource/30259874 

Din greșeală, după Lev Tolstoi - True or false 

(wordwall.net) 

 

 -observația 

-jocul didactic 

-resursă 

digital 

-laptop 

-videopro 

iector 

Frontală Evaluare 

frontală 

5. Obținerea 

performanțe- 

lor 

O6 

O7 

Utilizarea unor 

informații din 

text 

Se cere elevilor să completeze exercițiul 

„Dacă aș fi…, atunci…” 

Anexa 3 

 -instruirea directă 

-exerciții meta-

cognitive 

-fișe Activitate 

individuală 

 

6. Aprecieri și 

recomandări 

  Se fac aprecieri generale asupra modului în 

care a decurs activitatea, urmate de aprecierile 

individuale și recomandări. 

  

 

 Frontală Observarea 

sistematică 

7. Tema 

pentru acasă 

O7  Text informativ cu titlul „Rețeta preferată”. 

(ingrediente și mod de preparare) 

   Frontală  

 

 

 

 

        

https://wordwall.net/resource/30259874
https://wordwall.net/resource/30259874/din-gre%c8%99eal%c4%83-dup%c4%83-lev-tolstoi
https://wordwall.net/resource/30259874/din-gre%c8%99eal%c4%83-dup%c4%83-lev-tolstoi
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Lesson Plan 

MODERN LIVING 

Pufulete Georgiana 

Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploiești 

Teacher:  

School:  

Grade: 10th 

Level of English:  Intermediate  

No. of classes/week: 2 

Lesson: “What do people do for a living?”  

Type of lesson: mixed, focus on writing descriptive paragraphs 

Date:  

Objectives: By the end of the lesson the students will have: 

                    – learnt and practised about describing people 

                    – practised the adjective in different interactive and written activities 

                    – been able to integrate the adjective in meaningful descriptive contexts  

Skills: speaking, writing  

Methods and procedures: conversation, group work  

Materials: worksheets, Student’s book “Upstream Upper-Intermediate” 

STAGES OF THE LESSON: 

Warm-up activity 

Time: 5 minutes 

Interaction: teacher – the class 

Aims: – to organize the class 

            –  to check and correct the students’ homework  
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Activity 1: Lead-in  

Time: 10 minutes 

Interaction: T-Ss, pair work 

Aim: – to activate adjectives related to personality description. 

Procedure:                       

I initiate a discussion about the way we describe people and I ask my students to have in mind the 

following:            

How do we describe people? Begin with the physical attributes: 

➢ Colour of the eyes, hair and skin 

➢ The shape of the eyes, nose and eyebrows 

➢ Height and weight 

I ask them to be as specific as possible. So, rather than just saying that she has blonde hair and white 

skin, think what shade of blonde hair does she have? Light blonde? Ash blonde? What shade of skin 

does she have? Lightly tanned? Freckled? Etc. 

Next, I ask them to think of the vocabulary they know and want to use and then look them up in a 

dictionary and see if there are any new words or alternative words they can use. 

How would you describe the following? Give three alternative words for the following: 

1. Weight___________________________  

2. Height____________________________  

3. Looks__________________________  

4. Eye color______________________  

5. Nose___________________________  

Then consider the person’s personality and character. Are they happy? Lucky? Angry? Rude? Etc. Are 

they funny? Boring? (Look up all the words you do not know) 

I may give them a list of adjectives related to physical and personality description. 

Activity 2: Practice  

Aim: - to practice describing people  

Interaction: pair work, conversation, role play 

Time: 15 minutes 

Procedure: I give them the following instructions: 

1. You are on the phone to a friend and talking about Angelina Jolie, an American actress. Your friend 

is not too sure who she is, and so you are trying to describe her to them. Use your imagination or your 

own opinion as to their personality and character. Write a short conversation between you, including 

at least three sentences describing Angelina Jolie and practice talking on the phone with your partner.  
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A __________________________________________________________________  

 

B __________________________________________________________________  

 

A __________________________________________________________________  

 

B __________________________________________________________________  

 

2. Now write a role-play describing Johnny Depp with your desk-mate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A __________________________________________________________________  

B __________________________________________________________________  

 

A __________________________________________________________________  

 

B __________________________________________________________________  

 

Activity 3: What do people do for a living? 

Aim: - to get the students interact and work in groups efficiently 

- To get them practice descriptive adjectives related to jobs and people descriptions 

Interaction: group work 

Time: 15 minutes 

Procedure: 

• I organise the students into groups of four. 

• I make one copy of the jobs worksheet and cut up one set of picture cards for each group. 

• I tell students that they are going to write words that describe and characterise people in certain jobs. 

• I run through an example with the class. 

 

Example: Lawyer 

Neat, well-dressed, hard-working, intelligent, 40 to 50 years old, etc. 

 

First, I give out a jobs worksheet to each group and ask them to describe the sort of person who does 

each of the jobs. Each team should brainstorm and choose one student to do the writing. 

When each group has finished, I give them a cut up set of picture cards and tell them that each person 

does one of the jobs on their worksheet. 

Each group should look at their descriptions and pictures and assess which description should go with 
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which picture and why? The students may consider the appearance and overall impressions they get 

from the pictures to help them make their decisions. 

Once everyone has finished, the students can compare their answers. 

Finally, I go through the correct answers with the class.4: Home assignment 

Aim: to reinforce the knowledge  

Interaction: teacher –students 

Time: 5 minutes 

Procedure: 

I ask the students to choose a job from those listed above and make a description of the right man for 

it.
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Proiect didactic 

Profesor învățământ primar: Vucmanovici Roxana Rodica 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani 

 

Clasa: a IV-a 

Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii 

Disciplina de învățământ: Matematică 

Unitatea tematică: Elemente intuitive de geometrie 

Subiectul lecției: Recapitularea figurilor geometrice 

Tipul lecției: Recapitulare și sistematizare a cunoștințelor 

Competențe specifice: 

2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0- 1 000 000 sau cu numere 

fracționare. 

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0- 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre 

și de împărțiri la numere de o cifră sau două cifre. 

3.2. Explorarea caracteristicilor, relațiilor și a proprietăților figurilor și corpurilor geometrice 

identificate în diferite contexte. 

Obiective operaționale: 

O1. Să utilizeze corect terminologia matematică specifică geometriei 

O2. Să identifice corect figurile geometrice din aplicațiile de pe fișa de lucru 

O3. Să aplice formulele de calcul învățate în rezolvarea problemelor de geometrie propuse 

O4. Să efectueze corect operațiile necesare pentru rezolvarea aplicațiilor din fișa de lucru. 

Strategii didactice 

Metode și procedee didactice:conversația, ciorchinele, calcul mintal, jocul didactic, problematizarea, 

exercițiul. 

Mijloace de învățământ: tabla, marker, fișe cu ghicitori, fișe pentru jocul „Ghicește cine sunt”, fișe de 

lucru, caietele elevilor. 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Resurse temporale: 50 minute 

Resurse umane: 32 elevi 

Bibliografie 

1. Chiran, R., Radu, M. A. (2021). Matematică: manual pentru clasa a IV-a.București: Aramis. 

2. Ana, D., Logel, D., Ana, M. L., Stroescu-Logel, E. (2017). Metodica predării matematicii pentru 

învățământul primar: după noua programă. Pitești: Carminis. 

3. Programa școlară pentru disciplina Matematică. Clasele a III-a- a IV-a.  
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DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

    Strategii didactice   

Etapele 

lecției 

Ob. 

Op. 

Activitatea 

propunătoarei 

Activitatea 

elevilor 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

Metode de 

evaluare 

Momentul 

organizatoric 

2 min. 

 Se pregătesc materialele 

necesare desfășurării activității, 

se creează condiții optime pentru 

buna desfășurare a lecției. 

     

Reactualizarea 

cunoștințelor 

8 min. 

 

 

 

O1 

Cu ajutorul elevilor se realizează 

la tablă un ciorchine, pentru a-și 

reaminti care sunt figurile 

geometrice învățate și ce cunosc 

despre ele. Între timp le sunt 

adresate și câteva întrebări, spre 

exemplu: Ce este perimetrul?, 

Ce este aria? Cum calculăm 

aria?  

 

Elevii vor da 

răspunsuri cu 

ajutorul cărora 

voi completa 

chiorchinele de 

pe tablă. 

Elevii vor 

răspunde la 

întrebările 

adresate. 

 

 

 

Conversația 

 

Ciorchinele 

 

 

 

Tabla 

 

Creta/marker 

 

Frontal 

 

Individual  

 

Observarea 

sistematică 

Captarea 

atenției 

5 min. 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

Pentru captarea atenției elevilor 

voi folosi trei ghicitori pe care le 

voi citi/expune pe tablă. 

Toate laturile mele 

Sunt egale între ele 

Și oricum m-ai așeza 

Îmi păstrez tot forma mea 

                          (pătratul) 

Două laturi paralele 

Și egale între ele 

Elevii vor ghici 

despre ce figuri 

geometrice este 

vorba. 

Conversația  Ghicitori  Frontal  Observarea 

sistematică 
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Două perpendiculare, și mai 

scurte, frățioare 

Patru unghiuri drepte are 

Cine este oare? 

                            (dreptunghi) 

Sunt un poligon 

Dar pot fi și un con 

Sau un vîrf de săgeată 

Ai ghicit ce sunt? 

                                (triunghi) 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

2 min. 

 Îi voi anunța pe elevi că în 

această oră vom face o 

Recapitulare a figurilor 

geometrice studiate și vom lucra 

câteva probleme pentru a ne 

reaminti ce au învățat. 

Voi nota data și titlul pe tablă. 

Elevii își vor 

deschide caietele 

și își vor nota 

titlul lecției. 

Conversație  Tabla 

Creta/marker 

Caietele elevilor 

Frontal   

Dirijarea 

învățării 

20 min. 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

Le comunic elevilor că vom juca 

un scurt joc numit „Ghicește 

cine sunt”. Voi numi 4 elevi care 

vor ieși în fața clasei, aceștia își 

vor alege o fișă (Anexa 1) pe 

care este desenată o figură 

geometrică și câteva indicii. 

Elevii vor descrie figura 

respectivă și vor da exemple de 

obiecte ce au acea formă, iar 

Patru elevi vor 

ieși în fața clasei 

și vor realiza o 

descriere a unor 

figuri geometrice 

în timp ce colegii 

din bănci vor fi 

atenți pentru a da 

răspunsul corect. 

Elevii vor primi 

fișa de lucru și 

Conversație 

Jocul „Ghicește 

cine sunt” 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Problematizarea 

 

Fișe pentru jocul  

„Ghicește cine 

sunt” 

Tabla 

Creta/marker 

Fișe de lucru 

Caietele elevilor 

 Frontal 

 

Individual 

 

Observarea 

sistematică 
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O3 

 

 

O4 

 

colegii din bănci vor ghici 

despre ce figuri este vorba.  

Le voi împărți elevilor o fișă de 

lucru (Anexa 2) ce va cuprinde 

exerciții și probleme, pe care le 

vom rezolva împreună la tablă. 

vor ieși pe rând 

la tablă pentru a 

efectua 

rezolvările. Vor 

scrie rezolvările 

în caiete. 

Obținerea  

performanței 

10 min. 

 

O2 

 

O3 

Elevii vor avea de rezolvat din 

fișa de lucru o problemă (nr.6) în 

care vor aplica formula ariei.  

Un elev va ieși la 

tablă pentru a 

rezolva 

problema iar 

ceilalți vor lucra 

individual. 

Problematizarea 

Conversația  

Lucrul 

individual 

Tabla  

Creta/marker 

Caietele elevilor 

Fișa de lucru 

Individual 

 

Frontal 

 

Observația 

sistematică 

Încheierea  

activității 

3 min. 

 Exercițiile nerezolvate de pe fișa 

de lucru vor fi date ca temă 

pentru acasă. 

Le mulțumesc elevilor pentru 

participarea la oră. 

Elevii își notează 

tema pentru 

acasă. 

Conversația    Frontal 
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ANEXA  1- Fișe jocul „Ghicește cine sunt” 

 

Fișa 1: 

Esti un             

 

  

 

Spune: - câte laturi ai, cum sunt ele 

             - ce putem să îți calculăm 

             - cu ce obiecte te putem asocia 

 

 

Fișa 2: 

Ești un  

 

 

 

  

  Spune: - câte laturi ai, unghiuri, vârfuri 

              - ce putem să îți calculăm 

               - cu ce obiecte te putem asocia 

 

 

 

 

Fișa 3: 

Ești un  

 

 

 

 

Spune: - câte laturi ai, cum sunt ele 

            - ce putem să îți calculăm 

            - cu ce obiecte te putem asocia 

 

 

Fișa 4: 

 Ești un  

 

Spune: - câte laturi ai, cum sunt ele 

            - ce îți putem calcula 

            - cu ce obiecte te putem asocia 
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ANEXA 2- FIȘĂ DE LUCRU 

 

1. Precizează ce fel de linii sunt cele din 

imaginile de mai jos. 

 

 

 

 

2. Observă imaginea următoare: 

 

 

 

 

 

  

Spune câte pătrate poți număra. Dar 

triunghiuri? 
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3. Știind că perimetrul unui triunghi cu laturile egale este 9846, aflați ce lungime are o latură. 

4. Curtea bunicului are lungimea de 348 m. Știind că lățimea reprezintă jumătate din lungime aflați 

perimetrul curții. 

5. Fabrica de dulciuri a produs timp de o lună 2570 de prăjituri astfel: prăjituri pătrate, prăjituri 

triunghiulare de 4 ori mai multe decât cele pătrate, prăjituri dreptunghiulare cât celelalte feluri la un 

loc. Câte prăjituri din fiecare fel s-au produs? 

6. Curtea lui Andrei are 25 m lungime și 15 m lățime. De câte pietre pătrate cu latura de 1 m va avea 

nevoie Andrei pentru a-și pava curtea? 

*** 

7. Elevii din clasa a IV-a au parcurs la alergarea de rezistență 1 000 m. terenul de sport are lungimea 

de 80 m, iar lățimea cu 35 m mai mică decât lungimea. Câte ture trebuie să facă elevii? 

8. Un sportiv a alergat în jurul unui bazin de formă pătrată, cu latura de 25 de m, trei ture înainte și una 

înapoi. Câți metri a alergat el? 

9. Valoarea lui a din exercițiul: 804 : 3 + a – 126 = 437 este lungimea laturii unui teren în formă de 

romb. Terenul este împrejmuit cu 2 rânduri de sârmă. Câți metri de sârmă s-au folosit pentru 

împrejmuirea terenului? 
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PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Educatoare: prof. Mișcoi Ioana Larisa 

Grădinița P.P. ,,Curcubeul copiilor” Arad 

DATA: 

GRĂDINIȚA: P.P. ,,Curcubeul copiilor” Arad 

GRUPA LUI MICKEY MOUSE: Mare ,,A” 

EDUCATOARE: prof. Mișcoi Ioana 

TEMA: Cum este/ a fost și va fi aici pe Pământ? 

SUBTEMA: ,,Universul” 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

➢ ADP: Deprinderi specifice primirii copiilor și servirii mesei 

Întâlnirea de dimineață – Noutatea zilei - ,,Steluța cu surprize” 

➢ ALA 1 : Știință - ,,Găsește drumul cosmonautului spre rachetă!” – labirint 

    Joc de masă - ,,Din tainele Universului” – reconstituire imagini 

     Construcții - ,,Racheta” – joc de construcție 

➢ ADE:  Domeniul Limbă și comunicare: ,,Povestea micuței planete” – lectura educatoarei 

➢ ALA 2:  Joc de atenție:  ,,Atinge cometa!”  

    Concurs de ghicitori - ,,Ghici, ghicitoarea mea!”  

➢ ADP: Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personale 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Mesajeoraleîncontexte de comunicarecunoscute; 

• Conduităsenzorio-motorie, pentruorientareamișcării. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Exersează, cu sprijin, ascultareaactivă a unuimesaj, învedereaînțelegeriișireceptăriilui ( 

comunicarereceptivă); 

• Îșicoordoneazămișcărileînfuncție de ritm, cadență, pauză, semnalesonore, melodii.. 

OBIECTIVE: 

O1 - să asculte cu atenție conținutul poveștii ,,Povestea micuței planete”; 

O2  - să redea oral povestea în ordinea cronologică a ideilor; 

O3 –să-și îmbogățească vocabularul activ cu cuvinte sau expresii noi: ,,înghesuială”, ,,mânie”, ,,să 

dau binețe”, ,,exoplanetă”. 

O4– să dovedească înțelegerea conținutului și mesajului textului prin formularea de răspunsuri corecte 

la întrebările adresate de educatoare. 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: lectura educatoarei, conversaţia, explozia stelară, observaţia, explicaţia, 

demonstraţia, exerciţiul, demonstraţia însoţită de explicaţii, exersarea.  

Mijloace specifice: exerciţiul fizic, jocul dinamic, jocul liniştitor 

Mijloace de învăţământ: decor specific Universului, mingi, ghicitori, steluțe, costum de cosmonaut 

Metode de evaluare:observarea sistematică a comportamentelor, chestionarea orală, analiza şi 

corectarea răspunsurilor, aprecierea verbală, corectarea greșelilor de execuție. 

Bibliografie:Curriculum pentru educația timpurie – 2019  

 

SCENARIUL ZILEI 

Salutul: Copiii sunt aşezaţi în semicerc. Educatoarea saluta un copil. Copilul salutat de educatoare 

răspunde la salut şi continuă să-şi salute prietenii strângându-şi mâna.  

Prezenţa: Un baiat va număra fetiţele prezente, iar o fetiţă va număra băieţii prezenţi. 

 Calendarul naturii: Educatoarea le adresează copiilor întrebări despre dată, anotimp, 

îmbrăcămintea folosită şi împreună potrivesc jetoanele caracteristice în calendarul naturii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi: Se realizează cu ajutorul unei steluțe. Copilul care a primit steluța ne va 

spune cum se simte în această dimineață. 

Noutatea zilei: Dragii mei, azi dimineaţă am găsit această cutie în grupă. În cutie se află câteva 

cartonașe reprezentând planete, cosmonauți, rachete și un bilețel pe care scrie ,,Porniți într-o scurtă 

călătorie în spațiu”. 

 Cu ajutorul rachetei și a prafului magic care ne transform în astronauți vom face o călătorie 

imaginară în Univers pentru a afla mai multe lucruri despre Sistemul Solar. Ajunși acolo, întâlnim un 

astronaut care are o carte. În carte descoperim o poveste despre o micuță planetă care s-a rătăcit în 

Sistemul Solar. Le voi citi copiilor povestea pentru a afla ce s-a întâmplat cu micuța planetă. (DLC).  

După aceasta, ne relaxăm cu câteva ghicitori și un joc ,,Atinge cometa!” (ALA 2). Acum că am aflat 

atâtea lucruri interesante despre planete, ne întoarcem pe Pământ folosind praful magic și racheta. 

Ajunși din nou în sala de grupă pornim la centre unde construim o rachetă (Construcții), realizăm un 

puzzle despre Univers (Joc de masă), după care îl ajutăm pe astronaut să găsească drumul corect 

către rachetă. (Știință). 

Tranziția se realizează prin cântecul ,,8 planete”. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1548 
 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER -  ALESE 1 

Centrul de interes ,,Știință” 

Subiectul: ,,Găsește drumul cosmonautului spre rachetă” 

Mijloc de realizare:labirint 

Obiectiv operaţional:  

➢ să traseze cu creionul drumul corect de la cosmonaut spre rachetă. 

Strategii didactice 

  Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul. 

Mijloace de învăţământ: fișă de muncă independentă, creioane colorate. 

Desfăşurarea activităţii 

Copiii trasează cu ajutorul creionului drumul corect de la cosmonaut spre rachetă.  

 

Centrul de interes ,,Joc de masă” 

Subiectul: ,,Din tainele Universului” 

Mijloc de realizare: puzzle – reconstituire de imagini 

Obiectiv operaţional:  

➢ să asambleze corect piesele de puzzle pentru a obţine imaginile ascunse; 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

Mijloace de învăţământ: puzzle cu sistemul solar, cosmonaut, planeta Pământ. 

Desfăşurarea activităţii 

Copiii asamblează piesele de puzzle, realizand imaginile. 

Centrul de interes ,,Construcții” 

Subiectul: ,,Racheta” 

Mijloc de realizare: jocde construcție 

Obiectiv operaţional:  

➢ să construiască prin suprapunerea și alăturarea cuburilor, o rachetă. 

Strategii didactice 

  Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

Mijloace de învăţământ: cuburi. 

Desfăşurarea activităţii 

Copiii, cu ajutorul cuburilor construiesc rachete.  

 

Tranziția se realizează prin jocul ,,Fă la fel ca mine!” 

Introducerea în activitate și captarea atenției: 

Se realizează prin apariția cosmonautului care are o carte.   

Prezentarea titlului poveștii și a obiectivelor: 

   - Dragi copii, în această carte este o povestedespre o planetă foarte mică.  
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Astăzi vă voi citi povestea  „Povestea micuței planete”.  

Prezentarea conținutului poveștii: 

Educatoarea va citi nuanţat şi expresiv povestea. 

Plan de idei: 

• Micuța planetă s-a rătăcit în Sistemul Solar.  

• Planeta fiind rătăcită în Sistemul Solar a cerut ajutor planetelor cu care s-a întâlnit. 

• Planetele cu care s-a întâlnit nu au dorit să o primească și pe ea în Sistemul Solar. 

• Pământul a fost singura planetă care a sfătuit-o să vorbească cu Soarele. 

• Soarele a primit-o pe micuța planetă pe o orbită mai îndepărtată, alături de celelalte opt planete. 

 

Explicarea cuvintelor necunoscute:,,înghesuială”, ,,mânie”, ,,sădaubinețe”, ,,exoplanetă”. 

Fixarea conținutului poveștii: 

 Se va realiza cu ajutorul exploziei stelare, pe baza întrebărilor, educatoarea insistând pe 

pronunţia corectă a cuvintelor: meteoriți, asteroizi. 

1. Cine s-a rătăcit în Sistemul Solar? 

2. Unde a mers micuța planetă? 

3. De ce nu au ajutat-o pe micuța planetă? 

4. Când a hotărât micuța planetă să ceară ajutor Pământului? 

5. Ce a descoperit în drumul ei spre orbită? 

6.  

Încheierea activității: 

Se realizează prin aprecierea verbală privind comportamentul copiilor în Sistemul Solar. 

Tranziţie: Copiii vor repeat după mine următoarele versuri: ,,Unul după altul/ În rând ne așezăm/ După 

noi vin alții/ Parcă defilăm”. 

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE 2 

Subiectul: ,,Ghici, ghicitoarea mea!” 

Mijloc de realizare: concurs de ghicitori 

Obiectiv operaţional: 

➢ Să respundă corect la ghicitori. 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: conversaţia 

Material didactic: ghicitori 

Desfăşurarea activităţii 

Copiii sunt așezați în semicerc, ascultă ghicitorile, ridică mâna și răspund.  

Subiectul: ,,Atinge cometa!” 

Mijloc de realizare: joc de atenție 
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Obiectiv operaţional: 

➢ Să respecte regulile jocului. 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia 

Material didactic: mingi 

Desfăşurarea activităţii: 

Copiii sunt așezați în perechi, față-n față, jos pe covor. În fața fiecărei perechi se află o minge 

(cometa). La semnal, copiii așează mâinile la indicațiile educatoarei: pe cap, pe umeri, pe genunchi, 

etc. Când se aude cuvantul ,,cometă”, copilul care a atins primul cometa ridică mâna sus și este 

câștigător. Jocul de repetă de 5-6 ori. 

Exemplu: Atinge capul! Atinge umerii! .... Atinge cometa! 
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PROIECT  DE LECȚIE 

Baciu Alexandra Emanuela 

                                           Liceul Teologic Penticostal ,,Betel”, Oradea  

Unitatea  de  învăţământ: Liceul Teologic Penticostal ,,Betel”, Oradea 

Data:   17.02.2021 

Clasa: a III-a B 

Învăţător: Baciu Alexandra Emanuela 

Aria Curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică 

Unitatea tematică: ,,Împărţirea numerelor naturale” 

Subiectul lecţiei: Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă 

Tipul lecţiei: Lecție de consolidare a cunoştinţelor 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracții cu același numitor 

      2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 și de împărțiri folosind tabla împărțirii 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente simple 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000 

5.4. Utilizarea operatorilor logici „și”, „sau”, „nu” și a implicației în raționamente simple 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili: 

O1- să efectueze corect exerciţiile propuse de învăţătoare, prezentând doar rezultatul final; 

O2 -să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică; 

O3- să reprezinte grafic expresii matematice specifice metodei de rezolvare; 

O4- să rezolve corect probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea metodei grafice; 

O5- să compună o problemă pornind de la o reprezentare grafică propusă. 
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STRATEGII DIDACTICE: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală 

 

       Resurse umane: clasa cu 28 elevi  

       Resurse de timp:  40 minute 

       Forme şi strategii de evaluare: a) evaluare formativă (prin aprecieri verbale, scrise, autoevaluare); 

                              

                                                                b) evaluare de produs (prin aprecieri verbale şi autoevaluare) 

 

 

Bibliografie:  

 

➢ științifice: 

      1.  Alb, Alina, Metodica predării matematicii, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2013; 

➢ oficiale: 

     1. ***Programa școlară pentru clasa a III-a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 5003/ 2.12.2014. 

a) Resurse procedurale (metode şi procedee didactice): 

 

M1→conversaţia; 

M2→explicaţia; 

M3→exerciţiul; 

M4→demonstraţia; 

M5→problematizarea; 

 

     

 

b) Resurse materiale (materiale și mijloace didatice): 

 

m1 → tăbliţe individuale înfoliate; 

m2 → fişă; 

m3 → cufăr;  

m4 → recompense. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 

 

Nr. 

crt. 

Secvenţele pedagogice Ob. 

Op. 

Conţinuturi 

 

 

Strategii 

didactice 

Evaluare  

 

1. 

 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

         Se renunţă la preocupările străine pentru lecţia care începe. 

  Copiii au pe bănci lucrurile necesare activităţii. 

 

 

Conversaţia   

 

 

3. 

 

CAPTAREA ATENŢIEI 

 

 

 

          Fiecare elev va primi o tăbliţă înfoliată. Voi propune un 

exerciţiu, pe care elevii trebuie să îl rezolve în minte, apoi să 

scrie rezultatul pe tăbliţă (cu marker tip whiteboard). 

           Exerciţiile sunt următoarele:  

• 100 : 10 = 

• 100 x 10 = 

• 96 : 3 = 

• 12 x 2 = 

• 45 x 100 = 

• triplul numărului 100 

• dublul numărului 1 000 

• dublul sfertului numărului 12 

• înnoitul numărului 8 

• zecimea numărului 3 200. 

         Elevii vor fi apreciaţi pentru modul în care au realizat 

această sarcină. Le prezint un cufăr şi le spun că în interiorul 

acestuia se găseşte o surpriză pentru fiecare. Acesta va fi 

deschis după rezolvarea câtorva probleme.     

 

Conversația 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1554 
 

 

4. 

 

ANUNŢAREA TEMEI ŞI  

A OBIECTIVELOR 

 

 

 

 Va fi anunţată temă, titlul si obiectivele activităţii într-un limbaj 

accesibil copiilor. 

  Copiii scriu data și titlul lecţiei în caiete. 

                                                                                   19.II.2021 

Probleme 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom rezolva câteva probleme care se rezolvă prin metoda 

figurtivă, cu suma și diferența. Problemele vor fi rezolvate 

frontal, fiind chemat câte un copil la tablă. Pentru a alege cine să 

vină la tablă, voi folosi aplicaţia Random name. 

 

Problema 1 

 

Suma a două numere este 44, iar diferența lor este 28. Aflați cele 

două numere. 

 

Problema 2 

 

În două bidoane sunt 56 l de lapte. Câți litri sunt în fiecare, dacă 

în primul sunt cu 38 l mai mult decât în al doilea? 

 

Problema 3 

 

Mihnea și David au împreună 20 ani. Câți ani are fiecare, dacă 

Mihnea este cu 2 ani mai mic? 

 

Problema 4 

 

 

Exerciţiul 

 

Explicaţia  

 

 

 

Evaluare 

frontală, orală 
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    Doi fraţi au împreună 10 portocale. Este posibil ca unul dintre 

fraţi să aibă cu trei portocale mai mult decât celălat? 

    

 

6. 

 

OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

 

 

 

 

 

   

    Voi realiza pe tablă reprezentarea grafică a unei probleme. 

Sarcina elevilor este de a compune o problemă pe baza acesteia, 

apoi să o rezolve, respectând toţi paşii rezolvării unei probleme 

cu metoda grafică. 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Evaluare scrisă 

 

 

7. 

 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

     Se fac aprecieri generale asupra comportamentului elevilor în 

cadrul lecţiei şi se evidenţiază elevii care au fost activi pe tot 

parcursul lecţiei. 

 

Conversația 

 

Aprecierea 
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FULGUȘORUL NĂZDRĂVA -PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. Costin Angelica 

Grădinița cu P/P NR.3 Vaslui 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum și de ce se intâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Fulgii de zăpadă au pornit să cadă” 

TEMA ZILEI: ,,Fulgușorul năzdrăvan!” 

MESAJUL ZILEI:  ,, Uraaa a venit, iarna!” 

MIJLOC DE REALIZARE: lucru cu cartea,  

TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învăţare, 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

COMPORTAMENTE AVIZATE:  

✓ Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi 

(comunicare receptivă) 

✓ Folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale simple 

pentru a transmite un mesaj (comunicare expresivă) 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Familiarizarea cu textul cărții „Fulguțorul năzdrăvan”, dezvoltarea 

deprinderii de a audia povestirea, de a desprinde mesajul transmis precum şi valorificarea    

cunoştinţelor prin joc.                  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:                                                                                                                         

✓ O1 - Să asculte  povestirea educatoarei;  

✓ O2 -Să deprindă lucru cu cartea și dragostea fată de ea; 

✓ O3 - Să respecte regulile jocurilor desfăşurate 

✓ O4 -Să coopereze  și să fie înțelegători cu colegii, 

STRATEGII  DIDACTICE: 

✓ metode şi procedee: povestirea - metoda “lucru cu cartea”, conversatia, explicaţia, exerciţiul, 

tehnica visului, lucru în perechi, turul galeriei;  

✓ materiale și mijloace  didactice: cartea pentru educatoare și carti pentru fiecare copil în parte, 

eșarfa buclucașă, buline  zâmbărici, pânza , bulgări din polistiren, coșuri, laptop. CD-uri, etc.  

✓ forma de realizare:  activităţi de creție și comunicare si jocuri și activități didactice alese;       

MODALITĂȚI DE EVALUARE: observarea curentă aprecierea verbală, individual și colectivă și 

recompense. 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

✓ MEC „Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (copii de la naștere la 6 ani), 2018 

✓ Hobjilă, Angelica, „Elemente de didactica  activităților de educare a limbajului”, Iași, Editura 

Institutul European, 2008; 

✓ Ungureanu,  Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române”, Iaşi,  Editura AS, 

2005. 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: Activități tematice  

✓ Activităti de creație și comunicare:”Fulgușorul năzdrăvan” ( lucru cu cartea) 

✓ Jocuri și activități didactice alese: (Joc distrativ:”Zboară fulgii de zăpadă”, Joc de mişcare:” 

Alergați cu bulgării de zăpadă„), 
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Prin tranziția- ,,Fulgi de nea”(exerciţii imitative) se face trecerea către spatiul unde se va desfăşura 

jocul de mişcare și jocul distractiv.   

Conţinutul jocurilor este ataşat la Anexa nr.1 

 

DURATA: 20 minute 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

Se anunţă tema activităţii cu conţinut tematic: “Fluturașul Năzdrăvan” desfăşurată în cadrul  

Activității de creație și comunicare şi Jocuri şi activităţi didactice alese (ALA2).  

Atenţia copiilor va fi captată prin prezentarea centrului bibliotecă şi găsirea trăistuţei cu 

poveşti. Din „Trăistuţa cu poveşti” voi scoate cartea  pe care o vom descoperi împreună. Se poartă o 

scurtă conversaţie despre ea, este scrisă de un autor, are  imagini  și textul pe care  eu î-l voi citi . Vreţi 

s-o citim împreună ? 

Desfășurarea activității constă în lecturarea cărții „Fluturașul Năzdrăvan” cu ajutorul metodei 

”lucru cu cartea„ care reflectă formarea deprinderii de a folosi corect o carte. În lecturarea ei voi ţine 

cont de următoarele: adaptarea vocii şi a tonului, în concordanţă cu importanţa  imaginilor, schimbarea 

ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, respectarea pauzelor logice,  gramaticale, accentuarea unor 

cuvinte în funcţie de sensul lor logic, mimică şi gesticulaţie adecvată. Explic cuvintele necunoscute 

copiilor înlocuindu-le cu unele mai ușoare pentru a-i ajuta să înțelegă și ei: 

autor = persoana care crează o operă literară, cel care a scris  o carte, 

imagist = persoana care desenează imaginile unei cărți, 

       Obținerea performanței se realizează prin lucru cu cartea. Acum am să vă ofer  de la bibliatecă 

câte o carte. Voi va trebui să veniţi pe rând şi să alegeţi o carte și s-o răsfoiți singuri, cel care termină 

cartea poate să facă schimb cu un coleg sau colegă. Cu ajutorul copiilor  vom citi (lectura) cât mai 

multe cărți pentru   dezvoltarea vocabularului și formarea deprinderii corecte de a manipula și lucra cu 

cartea.  

În secvenţa didactică asigurarea retenției și a transferului, Cu ajutorul  meu copiii  vor exersa pronunția 

corectă si propozitii simple. Ce carte am citit? Iasaac, hai să povestim ce carte am citit? Noi am citit 

”Fluturașu năzdravan” 

 Mai întâi se va desfăşura jocul de miscare ” Bulgărașul poznaș „ și apoi jocul distractiv  

“Zboară fulgii de zăpadă!„ 

Evaluarea activității -  voi insista pe  lucru corect cu cartea:  

„Chiar de suntem mici 

Citind vom deveni puternici ! ” 

   Voi face aprecieri generale,  Prin tranziția „.Prima zăpadă”(exerciţii imitative) se face trecerea către 

spatiul unde se vor desfăşura jocul de mişcare și  jocul distractiv. 

Copiii se vor așeza într-o linie dreaptă  cu ajutorul eșarfei buclucașe unde vor primi bulgări de 

zârtie albă pe care  trebuie sa-i așeze în coșul indicat apoi să refacă drumul de câteori este nevoie, pâna 

se termină bulgării. La sfârşitul activităţii copii vor avea  surpriza sub formă de carte cu stimulente 

zămbărici . 
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N

r. 

c

rt 

Secvențele 

activității 

Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare 

Metode 

și 

proced

ee 

Mijloace 

didactice 

Forme 

de 

organiza

re 

1. Moment 

organizatoric 

      Vor fi create condiţiile necesare 

desfăşurării activităţii: aranjarea 

materialului didactic, a mobilierului, 

intrarea copiilor în grupă cu ajutorul 

eșarfei buclucașe. 

  Frontal 

 

Observarea  

sistematică 

2 Captarea 

atenției 

 Atenţia copiilor va fi captată prin 

prezentarea centrului bibliotecă şi  

găsirea trăistuţei cu poveşti.  

 

Conver

sația 

  

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

3. 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

       Se realizează sub formă de joc.      

În „Trăistuţa cu poveşti”, va fi 

cartea.    

        Urrmează o scurtă conversaţie 

despre ce este o carte ? Cine o  scrie? 

La ce folosește? Vreţi să –o citim 

împreună ? 

 

Explica

ția 

 

Exerciți

ul 

 

Conver

sația 

 

 

Cartea 

”Fluturașul 

năzdrăvan” 

  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

individuale 

4 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Sunt anunțate tema și obiectivele: 

astăzi  am să vă citesc o carte care se 

numește: ”Fluturașul năzdrăvan”,  

vom  descoperi împreună imagnile 

din ea și la final  vom decoperi 

împreună pesonaje din carte și la 

final   ne vom juca cu bugării de 

zăpadă. 

 

 

 

Conver

sația 

  

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

5 

 

 

 

 

 

Desfășurarea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Se desfăşoară activitatea cu 

conţinut tematic: “Fluturașul 

năzdrăvan” desfăşurată în cadrul   

Activității de creție și comunicare şi 

Jocuri şi activităţi didactice alese 

(ALA 2).  

      În lecturarea cărții voi ţine cont 

de următoarele: adaptarea vocii şi a 

tonului, în concordanţă cu interesul  

copiilor, schimbarea ritmului  

vorbirii pe parcursul expunerii, 

respectarea pauzelor logice şi  

 

 

 

 

 

 Lucru 

cu 

cartea 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea 

”Fluturașul 

năzdrăvan” 

  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta 

mentului  

copiilor 
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O2 

 

gramaticale, accentuarea unor 

cuvinte în funcţie de sensul lor logic, 

mimică şi gesticulaţie adecvată. 

Explic cuvintele necunoscute 

copiilor înlocuindu-le cu cele 

cunoscute de ei: 

- autor = persoana care crează o 

operă literară, cel care a scris  o 

carte, 

-imagist = persoana care desenează 

imaginile unei cărți, 

Pentru a prezenta materialului 

stimulativ se foloseşte metoda 

”Lucru cu cartea„ care reflectă pașii 

pe care îi vom parcurge.  

 

 

 

 

Explica

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

 frontale și 

individuale 

 

 

6 Obținerea 

performanței 

 

O3 

 

 

 

 

 

Fixarea poveştii: 

-Cum se numeşte cartea pe care am 

citit-o? 

-Acum am să vă ofer  de la 

bibliatecă câte o carte. Voi va 

trebui să veniţi pe rând şi să alegeţi 

o carte și s-o răsfoiți singuri, cel 

care termină cartea poate să facă 

schimb cu un coleg sau colegă 

 -Cu ajutorul copiilor  vom citi 

(lectura) mai multe cărți pentru   

dezvoltarea vocabularului și 

formarea deprinderii corecte de a 

lucara cu cartea.  

  

 

 

 

 

Conver

saţia 

 

 

 

 

 

Exerciţi

ul 

 

 

 

 

Cărți pentru 

fiecare copil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

 

Aprecierea  

verbale  

7 Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

04 

 

Cu ajutorul  meu copiii  vor exersa 

pronunția corectă si propozitii 

simple . Ce carte am citit?  

Iasaac, hai să povestim ce carte am 

citit? 

Noi am citit ”Fluturașu năzdravan” 

 

 

 

 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

eșarfa 

buclucașă 

 

Buline  

zâmbărici 

CD-ul, 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

8 Evaluarea 

activității 

 

 

04 

Voi insista pe mesajul educativ al  

lucrului cu cartea:  

„Chiar de suntem mici 
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 Citind vom deveni puternici! ” 

 

Conver

sația 

Frontal Observarea 

sistematică 

9 Încheierea 

activității 

     Voi face aprecieri generale asupra 

întregii activităţi desfățurate de 

copii,  primind, sub formă de 

surpriză, din carte recompense 

zâmbărici. 

convers

ația,  

 

Stimulente 

sub formă 

de 

zâmbărici 

 

Frontal  Aprecieri 

 frontale și 

individuale 
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ENSEMBLE -  HOMMAGE À LA FRANCOPHONIE : SCÉNARIO DIDACTIQUE 

ILIE GABRIELA-OTILIA 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’’D.P.PERPESSICIUS’’ BRĂILA 

 

Public: XIème  

Niveau: B1 

Sujet de la leçon: Ensemble -  Hommage à la Francophonie 

Supports: document vidéo – le clip / la chanson https://youtu.be/L93VLBwmdTY , vidéo projecteur, ordinateur, fiches de travail, tableau à 

feuilles, crayon-feutre 

Compétences générales: compréhension de l’oral, production de l’oral, production des écrits  

➢ Objectifs linguistiques:  

 -    Utiliser les structures « il faut + infinitif » et « il est nécessaire de + infinitif » ; 

 -    Utiliser le conditionnel présent et le subjonctif présent; 

 -    Identifier les synonymes  

➢ Objectifs communicatifs: 

- Présenter son point de vue; 

- Justifier ses propos; 

- Décrire des personnes / des actions; 

- Rédiger une argumentation. 

➢ Objectifs socioculturels: 

- acquérir la disponibilité de découvrir la culture française / francophone  à travers la chanson 

Stratégies didactiques :  

- Méthodes: l’observation, le remue-méninges, la conversation, le débat 

- Formes d’organisation: travail collectif, travail par groupes, travail individuel 

Durée: une séquence de 50 minutes 

 

https://youtu.be/L93VLBwmdTY
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DÉMARCHE DIDACTIQUE 

 

 ÉTAPE/ 

DURÉE 

DÉROULEMENT RÔLE DU PROFESSEUR 

 

ACTIVITÉ DES 

ÉLÈVES 

ORGANISATION 

DE LA CLASSE 

MATÉRIEL 

UTILISÉ 

Phase 1 

Durée  

2 minutes 

Mise en route 

Présentation de la  

compétence et des 

objectifs de la séance 

 

Présentation des objectifs et 

organisation  des groupes 

(partager la classe en deux 

groupes d’apprenants) 

Conversation situationnelle, 

introduction à l’atmosphère. 

Écoute  des 

explications 

données. 

Travail frontal  

 

 

 

Phase 2 

Durée  

5 minutes 

Brise-glace 

Activité  de  remue-

méninges sémantique, 

pour mobiliser les 

connaissances des élèves 

 

Entamer la conversation 

sur la vie en communauté 

Inciter les élèves à identifier 

les termes qui évoquent le 

mot ENSEMBLE ( groupe A) 

Inciter les élèves à identifier 

les termes qui s’opposent au 

mot ENSEMBLE ( groupe B) 

 

Faire parler les élèves sur les 

qualités qu’on doit avoir pour 

vivre en communauté, en 

groupe, en harmonie. 

Réponses des 

élèves. 

Sous-groupes Tableau à 

feuilles, 

crayon-feutre 

Phase 3 

Durée  

5 minutes 

Premier visionnement 

du clip Ensemble – 

Hommage à la 

Francophonie 

Faire visionner le clip / la 

chanson sans le son; 

 

Relever toutes les personnes 

du clip (groupe A); 

Relever toutes les actions 

observées dans le clip (groupe 

B) 

 

Observation  active 

du clip, de la 

chanson; 

Mise en commun à 

l’oral 

 

 

 

 

Sous-groupes Ordinateur, 

vidéo 

projecteur, 

tableau à 

feuilles, 

crayon-feutre 
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Dégager l’impression 

générale du clip, les 

sentiments exprimés par les 

gens 

Mise en commun à 

l’oral 

Phase 4 

Durée  

3 minutes 

Approfondissement du 

débat en marge du clip 

 

Faire un arrêt sur l’image du 

puzzle à la fin du clip  

Répérer quelques pays 

indiquant l’origine des 

personnes apparues dans 

l’image du  puzzle. 

Identifier leurs différences 

Découvrir leur point 

commun.  

Réponses des 

élèves. 

Travail individuel Ordinateur, 

vidéo 

projecteur. 

 

Phase 5 

Durée  

15 minutes 

Deuxième visionnement 

du clip Ensemble – 

Hommage à la 

Francophonie 

 

Faire visionner le clip / la 

chanson avec le son; 

 

Écrire les ébauches de 

phrases suivantes au tableau: 

Envie de … 

Envie d’… 

Se sentir … 

Se sentir … 

Envie de … 

Toutes nos … 

De … et de … 

Véritables résonances 

… 

Distribuer les vers de la 

chanson et identifier les 

synonymes des termes 

Compléter les 

phrases avec les 

mots entendus dans 

la chanson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire les paroles de 

la chanson et 

Travail individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinateur, 

vidéo 

projecteur, 

photocopies 

des fiches 

contenant les 

paroles de la 

chanson pour 

chaque élève 
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suivants: libre, le besoin, la 

force, paraître. 

Commenter les paroles du 

clip / de la chanson: Regarde, 

tout au fond de nos yeux, 

seulement le besoin d’être, 

non celui de paraître. 

Dégager les idées et les 

valeurs défendues dans cette 

chanson 

donner les 

synonymes. 

 

Exprimer son point 

de vue. 

Travail individuel 

Phase 6 

Durée  

5 minutes 

Expression orale 

 

Provoquer les élèves à une 

discussion sur la valeur la 

plus importante ( solidarité, 

respect,  égalité, humanisme, 

honnêteté ) pour vivre 

“ensemble” 

Justifier ses propos Travail individuel Tableau à 

feuilles, crayon 

feutre. 

Phase 7 

Durée  

10 minutes 

Expression écrite Arrêt sur l’image « Ensemble 

construisons l’avenir. Créons 

le meilleur ». 

Faire une liste de propositions 

pour un avenir meilleur. 

Supervision; appréciations sur 

travail des élèves  

Mise en commun : 

chaque groupe 

présente ses 

propositions 

Sous-groupe Ordinateur, 

vidéo 

projecteur. 

 

Phase 8 

Durée   

5 minutes 

Évaluation 

Devoir   

Consignes sur le devoir. 

Appréciations finales sur la 

leçon. 

Écoute  des 

explications 

données. 

Grand groupe  

 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES 
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Ensemble – paroles 

Célina Ramsauer, jeune artiste suisse, a pour la première fois chanté son titre « Ensemble » le 20 mars 2009 à l’occasion de la 

Journée internationale de la francophonie, avec le Choeur Gospel de Paris 
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Regarde, on n'est pas pareil  

Et pourtant le soleil  

Brille pour toi et moi  

Regarde, on a le même sourire  

Quand on se tient la main  

Sur le même chemin 

 

Envie de vivre  

Envie d’être libre  

Se sentir léger  

Se sentir accepté  

Envie de vivre  

Toutes nos différences  

De corps et de sens  

Véritables résonances  

Ensemble 

 

Regarde, tout au fond de nos yeux  

Seulement le besoin d’être  

Non celui de paraître  

Regarde sous les doigts endoloris  

La force et l’énergie  

D’avoir encore envie 

 

Envie de vivre  

Envie d’être libre  

Se sentir léger  

Se sentir accepté  

Envie de vivre 

Toutes nos différences  

De corps et de sens  

Véritables résonances  

Ensemble 

 

Regarde toutes nos envies  

Le chemin de nos vies  

C’est le seul combat  

Important ici-bas 
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PROIECT DIDACTIC 

 Necșulescu Elena 

Școala Gimnazială ”George Topîrceanu”Mioveni - Argeș 

 

Clasa: I A 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul: Sunetul și literele p, P. Scrierea literei p de mână. 

Tipul lecției: predare 

Scopul lecției: formarea și dezvoltarea competenței de citire și scriere corectă; dezvoltarea 

achizițiilor de limbaj. 

Obiective operaționale: 

- Să identifice literele p, P; 

- Să scrie litera p mic de mână; 

- Să citească cuvinte și propoziții ce conțin și literele p, P; 

- Să scrie cuvinte ce conțin  literele p, P; 

- Să formuleze enunțuri după cerințe date; 

- Să ordoneze cuvinte în propoziții. 

 

Metode și procedee didactice: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, munca 

independentă, lucrul cu fișe. 

 

Mijloace de învățământ: planșe cu litere,  jetoane, cutiuțe cu mălai, plastilină, fișe de lucru, 

planșă cu anotimpul iarna. 

 

Timp:50 minute 

Forme de organizare: frontal și individual. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

Etapele lecției Conținuturile  

învățării 

Itemi de evaluare Metode didactice Mijloace de 

învățământ 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

Se propune un joc: un elev alege o 

literă din cele învățate și propune 

colegului să spună în 10 secunde, 

cât mai multe cuvinte care încep 

cu sunetul indicat. Dacă colegul 

este mulțumit, îi propune să 

numească un alt coleg pentru a 

continua.  

 

Se alege orice literă de la 

panou: ex: r-rinocer, radieră, 

rochie, etc. 

Jocul didactic, 

explicația 

Panoul cu litere 

Ancora didactică Cadrul didactic prezintă o planșă 

cu anotimpul iarna și solicită 

elevilor să formuleze propoziții pe 

baza imaginii. Elevii sunt orientați 

către imaginea unde Patinatorii 

patinează pe patinoar.  

Elevii formulează enunțuri 

diverse: 

Copiii sunt pe pârtie. 

Ninge cu fulgi mari și pufoși... 

 

Elevii repetă propoziția în care 

toate cuvintele încep cu sunetul 

p. Găsesc și alte astfel de 

propoziții. 

conversația Planșa cu 

anotimpul iarna 

Anunțarea temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

Se anunța elevii că vor învăța 

literele p și P, vor scrie litera p 

mic de mână, vor citi cuvinte și 

propoziții cu aceste litere. 

 explicația  

Dirijarea învățării Se descriu literele p și P de tipar, 

se solicită exemple de cuvinte care 

Elevii dau exemple de cuvinte 

care conțin sunetul p la 

Conversația 

Exercițiul 

Planșă cu literele 

p, P 
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conțin sunetul p, se formulează 

oral propoziții care primul sunet 

sa fie p. 

 

 

 

 

 

 

 

Se explică exercițiul 1 de pe fișa 

de lucru. 

Se evaluează munca 

independentă. 

 

Se explică scrierea literei p mic de 

mână, se demonstrează și se 

solicită elevilor să scrie 2-3 

rânduri pe caietul tip I. 

 

Se explică exercițiul 2 de pe fișă. 

 

Se solicită elevilor transcrierea 

primei coloane de cuvinte din fișă. 

început, în interior și la sfârșit, 

formulează enunțuri cu nume 

de persoane care respectă 

aceeași regulă. 

Se joacă, trasând literele, cu 

degețelele, în cutiuțele cu 

mălai, apoi modelându-le din 

plastilină. 

 

Elevii rezolvă independent ex. 

1 de pe fișă. 

 

 

Elevii scriu litera p pe caietul 

tip I. 

 

 

 

 

 

 

Elevii citesc și despart în silabe 

cuvintele de pe fișă. 

Explicația 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

explicația 

 

 

 

 

 

 

explicația 

Cutiuțe cu mălai 

Plastilină 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

Caietul de clasă 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

Obținerea 

performanțelor 

Se citește model textul de pe fișă, 

se numesc câțiva elevi care să 

citească, se exersează citirea 

selectivă: cuvinte formate dintr-o 

silabă, propoziția a doua, 

Elevii citesc textul de pe fișă. Lucrul cu fișe 

Explicația 

exercițiul 

Fișa de lucru 
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propoziția care conține semnul 

întrebării. 

Evaluare   Pe un panou sunt atașate jetoane 

cu următoarele cuvinte: pălărie, 

iepure, pe, Pavel, pană, de, poartă. 

Se solicită elevilor să ordoneze 

cuvintele într-o propoziție. Ce 

observați? 

Se joacă jocul ”Ghicește ce-i în 

săculeț!” 

Elevii ordonează cuvintele 

astfel: Pavel poartă pană de 

iepure pe pălărie. Observă că 

enunțul nu este logic. 

Corectează enunțul și-l 

transcriu în caiete. 

 

Copiii, legați la ochi cu o 

eșarfă, extrag dintr-un săculeț, 

câte un obiect, a cărui 

denumire începe cu ”p”și 

trebuie să-l identifice doar prin 

atingere. 

Exercițiul 

Conversația 

Jocul 

Jetoane 

Caiet de clasă 

Săculeț cu obiecte 

Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri generale și 

individuale, se recomandă elevilor 

să scrie două rânduri cu litera pe 

care au învățat-o. 

 

Elevii sunt receptivi la mesajul 

doamnei învățătoare. 

 

Primesc piersici, drept 

recompense, după ce ghicesc 

numele unui fruct care începe 

cu sunetul ”p”. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

1. Încercuiește literele p și P : 

pană, copac, dop, Pavel, pepene, pârtie, sapă, sirop, Portugalia, ceapă, început, Pipidi, popândău, repede, produs. 

 

2. Citește și desparte în silabe cuvintele: 

Ce observați? 

pescar                         ropot                        dop 

păun                           început                      sirop 

Paul                            supe                       potop 

 

3. Citește în gând textul: 

 

 Păunul 

 

         Pavel primește o carte cu animale. Pe copertă este un păun. Penele lui sunt impresionante. Se arcuiesc asemenea unor seceri. 

              -Tată, ce pasăre este aceasta? 

             - Pasărea aceasta este păunul. 

             - Ce pene pestrițe are! 
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PROIECT DE LECȚIE 

,,ADAPTĂRI ALE LOCOMOțIEI ÎN DIFERITE MEDII DE VIAȚĂ” 

 

BRAȘOVEANU IONELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SOBOZIA 

Clasa: a VII-a  

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii  

Unitatea de învăţare: Funcțiile de relație  

Tema: Adaptări ale locomoției în diferite medii de viață 

Scopul lecţiei:. Cunoașterea diferitelor adaptări ale locomoției vertebratelor în diferite medii de viață 

Tipul lectiei: Transmiterea și însușirea de noi cunoștințe 

Competenţe specifice: 

1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru 

explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene; 

 2.1.Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice  ; 

 2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, 

produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând  adecvat terminologia specifică biologiei   

3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice 

 3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații; 

 

 Obiective operationale  

La sfârşitul orei ,elevii vor fi capabili: 

   O1 - să enumere modalitățile de deplasare ale vertebratelor; 

   O2 - să descrie adaptările  vertebratelor la modul de deplasare; 

   O3 - să  compare stuctura scheletului la vertebrate. 

 

Metode si procedee: conversatia euristica, observația, explicația, învățarea prin descoperire, 

problematizarea, comparația,  

Mijloace de invatamant: platforma Gsuite (Google Classroom, Meet), manual, laptop, manual digital, 

aplicații și programe IT( padlet, wordwold, prezentare ppt) 

Organizarea activitatii: on line - frontală, individuală  

Metode de evaluare: formativă, prin chestionare orală, aplicația IT( padlet,wordwold) și rezolvarea 

unei fișe de evaluare 

Bibliografie: Traian Saitan, Adriana Simona Popescu,Daniela Petrov,Valer Cerb  Manual Biologie 

cls.a VII-a ,Ed.Didactica Publishing House  

                      Viorel Lazar,Daniela Caprarin-Metode didactice utilizate in predarea biologiei,Ed.Arves 

2008 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

NR. 

CRT 

ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE FORMA DE 

ORGANIZARE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR 

1. Moment 

organizatoric 

•  face prezenţa 

• pregăteşte materialele necesare pentru începerea 

activitaţii 

• se pregătesc pentru desfăşurarea lecţiei Conversaţia Frontală 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

• face o verificare orală a noțiunilor asimilate în lecțiile 

anterioare, adresându-le elevilor câteva întrebări:  

1. Din ce este alcătuit sistemul locomotor? 

2. Din ce este alcătuit scheletul? 

3. Care e componenta activă a mișcării? Dar, componenta 

pasivă? 

4. Care sunt tipurile de articulații? 

5. Câte tipuri de pârghii cunoașteți? 

6. Dați exemple de pârghii 

• răspund la întrebările profesorului Conversaţia 

 

Frontală 

Individuală 

3.  Captarea 

atenţiei 

•prezintă elevilor un filmuleț  utilizând manualul digital 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-

a/Biologie/U0MgRElEQUNUSUNBIFBV/  

•utilizează aplicația wordwall 

https://wordwall.net/resource/12516533 

 

•urmăresc filmulețul 

 

 

 

•caută cuvintele cheie 

 

Învățarea prin 

descoperire   

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

• comunică  elevilor titlul lecţiei 

 

Adaptări ale locomoției vrtebratelor la diferite medii 

de viață 

 

•urmăresc obiectivele prezentate 

 

•notează titlul lecţiei în caiete 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Explicaţia 

 

 

Frontală 

https://wordwall.net/resource/12516533
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• prezintă obiectivele lecţiei,care exprimă ceea ce elevii 

trebuie să cunoască la sfârșitul lecției 

 

 

5. Transmiterea 

şi însuşirea 

noilor 

cunoştinţe 

•solicită elevilor să urmărească prezentarea PPT și să 

noteze în caiete 

 

 

 

  

 

 

• urmăresc prezentarea, notează în caiete 

 

• adresează întrebări 

 

• notează pe caiete schiţa lecţiei 

Observaţia 

 

Invăţarea prin  

descoperire 

Problematizarea 

Explicaţia 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

6. Asigurarea 

feedback-ului 

 

•utilizează aplicația wordwall 

https://wordwall.net/resource/12516296 

•padlet  

https://padlet.com/brasoveanuionela/f9bgfjxr1oh6s6lx 

• proiectează  o fișă de evaluare și solicită elevilor 

rezolvarea acesteia  

  

 

 

• accesează aplicația wordwall 

 

• completeaza padletul 

 

 

• rezolva fisa de evaluare 

 

 

 

Explicaţia 

Observația 

Invăţarea prin  

descoperire 

 

Frontală 

Individuală 

7. Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

•apreciază verbal activitatea elevilor care au fost activi 

şi îi notează pe cei  care au avut o contribuţie deosebita 

la lecţie 

•comunică tema pentru acasă 

 

•elevii îşi notează tema  Conversaţia Frontală 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/12516296
https://padlet.com/brasoveanuionela/f9bgfjxr1oh6s6lx
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SCHEMA LECȚIEI 

 

Adaptări ale locomoției vertebratelor la diferite medii de viață 

 

Adaptări ale locomoției în mediul acvatic 

 

La pești: 

- forma corpului hidrodinamică, 

- stratul de mucus de la suprafața corpului, 

- prezența înotătoarelor, 

- prezența vezicii înotătoare, 

- corpul fusiform la peștii care înoată pe distanțe mari, 

- corpul aplatizat la peștii care înoată la adâncimi mari. 

 

La amfibieni, reptile și păsări: 

- membrane interdigitale, 

- membre transformate în vâsle. 

 

La mamiferele acvatice: 

- forma corpului alungită sau hidrodinamică, 

- membrele anterioare asemănătoare unor vâsle, 

- membrele posterioare scurte și apropiate. 

 

Adaptări ale locomoției în mediul terestru  

 

La amfibieni : 

- membrele posterioare sunt mai lungi decât cele anterioare și se deplasează prin sărit, 

- musculatura puternică a membrelor posterioare și scheletul în Z. 

 

La reptile: 
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- se întâlnește, deplasarea prin târâre ( de aici și numele de târâtoare),mers, sărit, alergat, 

- șerpii nu au membre (animale apode) folosesc pentru deplasare mușchii puternici ai corpului, 

- șopârlele au membrele atașate lateral de corp, degete terminate cu gheare sau ventuze pentru a se agăța. 

 

La mamifere: 

- întâlnim deplasarea prin mers, sărit și alergat, 

- modul în care calcă influențează viteza: 

• plantigrad ( se sprijină pe sol cu toată talpa) ex: omul, ursul; 

• digitigrad (se sprijină pe degete) ex: câinele, pisica; 

• unguligrad ( se sprijină pe copite)ex: porcul,calul,vaca. 

 

Adaptări ale locomoției în mediul aerian 

- deplasarea prin zbor este specifică păsărilor și unor mamifere, de ex. liliacul 

La păsări: 

     -   forma corpului aerodinamică, 

- corpul acoperit cu penaj, 

- oasele pneumatice, 

- membrele anterioare mai lungi, transformate în aripi, 

- mușchii pieptului foarte puternici, 

- prezența celor 9 saci aerieni. 
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Proiect  de  lectie : Apa izvorul vieții 

Prof. Rus Adriana, Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Horea Cluj-Napoca 

Profesor: Rus Adriana 

Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice   

Clasa: a VI –a  

Data: 07.12.2021 

Unitatea de învățare: 4 – Protejarea mediului înconjurător 

Titlul lecţiei: Apa izvorul vieții 

Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoștințe 

 

Competenţe specifice: 

 

CG2/CS2. Identificarea de modalităţi pentru economisirea resurselor și pentru reutilizarea deșeurilor 

 CG3/CS2. Realizarea unor produse/lucrări  inovative și creative pe baza 

descompunerii,recompunerii, reutilizării  elementelor unor produse iniţiale date.
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Momentele 

lecţiei 

De ce voi face? 

Competenţe specifice 

Competenţe derivate 

Ce voi face? 

Conţinuturi 

Cum voi face? 

Activităţi de învăţare 

Cu ce voi face? 

Resurse materiale 

şi procedurale 

Evocarea  

 

 

 

5 min 

 

 Recunoașterea și enumerarea  unor  

modalităţi pentru economisirea 

resurselor și pentru reutilizarea 

deșeurilor  

 

Enumerarea şi 

definirea 

elementelor  

modalităților de 

economisire a 

resurselor 

șireutilizarea 

deșeurilor. 

Conversaţie dirijată, dialogul, 

exemplificări. 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Explicaţii. 

 

 

Realizarea 

sensului  

 

 

25 min 

 

Executarea unei lucrări creative 

simple pe baza recompunerii, 

reutilizării  elementelor unor produse 

iniţiale date, pentru economisirea 

resurselor și pentru reutilizarea 

deșeurilor 

 

 

 

Soluții de protejare 

a mediului. 

Exerciţii de realizare a unor 

simulări de situații din viața reală 

în care este observată prezența 

unor factori de poluare. 

Exerciţii de elaborare a unor 

soluții viabile de protejare 

amediului înconjurător. 

 Realizarea unei lucrări creative 

în  care să fie exprimată dorința și 

necesitatea de protejare a 

mediului înconjurător. 

Prezentare ppt, 

filmuleț didactic 

Activitate 

frontală 

Explicaţii 

 Organizarea 

activităţilor 

individual . 

Activitate 

practică. 
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Reflexia 

 

 

 

10 min 

Observarea lucrărilor creative simple 

realizate pe baza recompunerii, 

reutilizării  elementelor unor produse 

iniţiale date, pentru economisirea 

resurselor și pentru reutilizarea 

deșeurilor. 

Analizarea. 

soluțiilor de 

protejare a 

mediului 

Elevii identifică greşelile sau 

lipsurile şi aduc completări. 

Conversaţia 

Dezbaterea 

 

 

 

Competenţe de evaluare: 

 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

- să identifice modalităţi pentru economisirea resurselor și pentru reutilizarea deșeurilor 

-să  realizeze o lucrare  creativă pe baza descompunerii, recompunerii, reutilizării  elementelor unor produse iniţiale date 

 

Evocarea: Provocarea elevilor, trezirea interesului pentru tema de studiu  

Realizarea sensului : Procesul efectiv de învăţare 

Reflexia : Meditare asupra utilităţii şi măsura în care s-a învăţat.
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. Lăcrămioara Babescu  

Liceul Teoretic ”David Voniga” Giroc 

 

NIVELUL/GRUPA: 3/5 ANI,I, Grupa mică 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/ organizează o activitate?  

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Mamă, ești pe lume tot ce-i mai frumos!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Inima mamei” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: predare, consolidarede cunoştinţe; 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE : 

• ADP– Întâlnirea de dimineață ,,Cum este mama ta?”; 

• ALAI  

 Artă:,,Colier din inimi pentru mama.”(lipire); 

 Joc de masă:,,Flori pentru mama” (floricele); 

 Joc de rol:  „De-a mama și copilul”; 

• ADE 

 DLC:  ,,Inimioare, inimioare” (lectura educatoarei); 

 DEC: Activitate artistco-plastică:,,Inima mamei” (dactilopictură); 

• ALA II –,,Dans pentru mama” (euritmie); 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată care înglobează toate activităţile din 

programul unei zile; 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe; 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Educarea sentimentelor de dragoste, grijă şi respect faţă de mame, 

dar siexersarea deprinderilor de lucru însuşite prin realizarea unei lucrări artistico-plastice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 O1: să redeatitlul poveștiiascultate și prezentate; 

 O2: să identifice cel puțin un personaj din poveste (băiețelul, mama băiatului și vânzătorul); 

 O3: să lipească cel puțin 5 inimioare pentru a realiza colierul mamei; 

 O4: să construiască  cel puțin două flori pentru mama cu ajutorul pieselor puse la dispoziţie; 

 O5: să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare 

oculomotorie. 

 O6: săutilizeze tehnica dactilopicturii pe inima din polistiren, acoperind spațiile albe; 
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STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee didactice:conversația, povestirea, explicaţia, demonstraţia,  exerciţiul, 

observarea, jocul; 

Mijloace didactice:fișe de lucru individual,piese de plastic în formă de flori,  scrisoare de la 

zâna Primăvară,planșe poveste, tempera,șervețele umede, inimi din polistiren, inimi din hârtie; 

DURATA: o zi; 

BIBLIOGRAFIE: 

 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 

pentru educație timpurie 2019; 

 Preda, V. - ,, Metoda proiectelor la vârstele timpurii”, Ed. miniped, Bucureşti, 2002; 

 Tătaru, L., Glava A., Chiș O., - „Piramida cunoașterii”, Ed. Diamant, Pitești, 2014; 

 Păiși Lăzărescu M., Ezechil L. – „Laborator preșcolar”, Ed. V& Integral, București, 2015; 

 

Scenariul zilei 

Activităţi de dezvoltare personală (ADP) 

În cadrul Întâlnirii de dimineaţă, copiii vor avea posibilitatea să se observe unul pe altul, să 

interacţioneze verbal şi non-verbal, să-şi manifeste starea de spirit. Copiii vor fi aşezaţi în semicerc, 

pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea, pentru a constitui un 

model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de 

comunicare-verbală, nonverbală. 

Salutul: Pentru salut, se foloseşte  „tehnica comunicării rotative”: pornind de la educatoare 

către copilul din stânga, se pronunță numele copilului şi se precizează un element (o caracteristică) 

care îi place la acesta (ex. „Bună dimineaţa, Mara! Îmi place zâmbetul tău!”).  

Prezenţa: Educatoarea citeşte catalogul grupei, iar copiii răspund cu „Prezent/Prezentă”, la 

apelul acesteia. Se va stabili, împreună cu copiii, câte fete şi câţi băieţi sunt prezenţi la grădiniţă. 

Calendarul naturii: Se va completa apoi Calendarul naturii,  împreună cu copiii, după discuţii 

cu aceştia, referitoare la anotimpul în care ne aflăm, luna, ziua, vremea, îmbrăcămintea potrivită pentru 

această zi. 

În cadrulÎntâlnirii de dimineaţă, educatoarea va iniţia o discuţie cu tema – „Cum este mama 

ta?”. Li se vor prezenta copiilor planşe cu diferite acțiuni dintre mame și copii (o mamă care își 

îmbrățișează copilul, o mamă care îl ajută să se îmbrace, îl ajută să mănânce, etc), cum este mama prin 

acțiunile pe care le face.  

• Ce face mama împreună cu copilul? ( se joacă, aleargă, citesc împreună o poveste) 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1582 
 

• Ce faci cu mama acasă? ( se joacă, colorează împreună, citesc povești, etc) 

• Cum este mama ta? ( frumoasă, blândă, calmă, gospodină, etc) 

Noutatea  zilei: Educatoarea le spune copiilor că, de dimineață, a găsit pe catedrăo scrisoare, 

de la cine oare? De la Zâna Primăvară!  

Se deschide scrisoarea și este citită copiilor:  

§ Dragi copii din grupa mică 

§ Să nu vă fie frică 

§ Eu sunt zâna primăverii 

§ Și aduc numai bucurii! 

§ Am pregătit o poveste minunată 

§ Care merită ascultată! 

§ Cu multe surprize am venit la voi 

§ Am auzit ca sunteți copii ascultători 

După prezentarea scrisorii de la Zâna Primăvară, educatoarea va anunţa ce au de făcut copiii 

pe parcursul întregii zile, precizând care este tema zilei: „Azi vom vorbi despre mama, despre cum 

sunt mamele noastre, cum putem să  arătăm că le iubim din toată inima !„ 

Așadar, ziua de azi se va numi: „Inima mamei!” 

 O1: să redea titlul poveștii ascultate și prezentate; 

 O2: să identifice cel puțin un personaj din poveste (băiețelul, mama băiatului și vânzătorul); 

Activităţi liber alese (ALA I) 

 Educatoarea prezintă copiilor centrele de interes pregătite (ARTĂ, JOC DE ROL, JOC DE 

MASĂ). Intuirea materialelor se va realiza împreună cu copiii, pentru a ști ce vor avea de făcut și care 

sunt obiectivele urmărite.  

La centrul Artă: copiii vor avea lipit inimi din hârtie pe fișă pentru a realiza colierul mamei. 

Inimile se vor lipi pe semicercul imprimat.  

La centrul Joc de rol : copiii se vorjuca „de-a mama și copilul‟, mimând diverse acțiuni dorite 

sau văzute de aceștia acasă, în familie. 

La centrul Joc de masă,copiii vor avea de construit din piesele puse la dipoziție cel puțin 2 

flori pentru mama. Vom încerca să redăm floarea cât mai originală, cu culorile preferate ale mamei. 

Fiecare copil își va alege un centru, și  se va așeza, pentru a începe lucrul.Educatoarea va 

urmări realizarea lor cât mai corectă, apoi îi va îndruma şi le va acorda ajutor, dacă este cazul. 

După terminarea activităţii pe centre (ALA 1), copiii vor face curat la locul de muncă şi vor 

servi gustarea ieșind din sală pe cântecul - ,,Mami, te ador!,,.. 
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 O3: să lipească cel puțin 5 inimioare pentru a realiza colierul mamei; 

 O4: să construiască  cel puțin două flori pentru mama cu ajutorul pieselor puse la dispoziţie;  

 O5: să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare 

oculomotorie. 

După finalizarea jocurilor şi activităţilor de la centrele de interes și servirea gustării, se trece la 

următoarea etapă a zilei, prin tranziţia: 

„Bat din palme clap, clap, clap  

Din picioare trap, trap, trap  

Ne-nvârtim, ne răsucim  

Și cu toți ne veselim!!” 

Activităţi pe domenii experiențiale (ADE) - DLC 

Revenind în sala de grupă, copiii se vor așeza frumos pe scăunele în semicerc pentru a asculta 

povestea „Inimioare, inimioare”. 

Se anunţă tema: „Astăzi, copii, așa cum v-am promis, vom afla povestea primită de la Zâna 

Primăvară.  Povestea se numește „Inimioare, inimioare”.  

Captarea atenției se va realizaprin scrisoarea plină de inimioare primită de la Zâna Primăvară. 

Se va lectura în continuare povestea, folosindu-se o intonație adecvată, o tonalitate potrivită, 

cu modularea vocii - pentru a imita personajele, cu marcarea pauzelor determinate de punctuație, cu 

mimică și gesturi adecvate situațiilor. Pentru fiecare moment cheie al poveștii, au fost  pregătite 

imagini sugestive, acestea prezentându-se copiilor la momentul potrivit, în cadrul poveștii. 

Pe parcursul povestirii, vor fi explicate cuvintele și expresiile necunoscute. 

• Îi ademenea = îi chema, a atrage 

• Își făcu repede socoteala = a ajunge la o rezolvare, își numără bănuții 

Se va scoate în evidență sentimentul de iubire față de mama, implicarea activă a băiatului în 

viața și sănătatea mamei sale.  

Se vor prezina copiilor imagini din poveste, în ordine cronologică. 

Apoi,pe baza imaginilor prezentate, copiii vor repovesti pe scurt conținutul poveștii 

răspunzând următoarelor întrebări: 

-Cum s-a numit povestea? 

-Pentru cine dorea băiețelul să cumpere inima de turtă dulce? 

-Cine la ajutat pe băiat să o însănătoșească pe mama? 

-Cum este inima acestui băiețel? 
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În încheiere, se vor remarca aspectele realizate în activitate și se va aprecia activitatea și 

comportamentul copiilor. 

Pentru activitatea următoare, preșcolarii își vor așeza scaunelele la măsuțe. 

Activităţi pe domenii experiențiale (ADE) - DEC 

Intuirea materialelor: 

-Ce aveţi pe mǎsuţe? (Inimi din polistiren, tempera, apă, servețele) 

-Ce activitate vom desfaşura cu aceste materiale? (activitate de dactilopictură) 

Se anunţǎ tema: „Copiii, astǎzi vor realiza, prin dactilopictură, o lucrare intitulatǎ: „Inima 

mamei!”. 

Se prezintă modelul şi se demonstrează modul de lucru, explicîndu-se paşii ce trebuie urmaţi 

pentru realizarea lucrǎrii (executarea corectǎ a tehnicii dactilopicturii):  

Înainte sǎ înceapǎ realizarea propriu-zisǎ a lucrǎrii,se precizează faptul că pictarease începe 

din partea de sus a inimii, ținând cu cealaltă mănuță de bățul din partea de jos a inimii. 

Urmează suflecarea mânecilor, apoi exerciţiile pentru încǎlzirea şi antrenarea muşchilor mici 

ai mâinii („vom bate din palme, cântǎm la pian, rǎsucim încheieturile, spǎlăm rufele, morișca„). 

Copiii vor începe să picteze, după ce seva da semnalul de începere a lucrului. 

În timp ce picteazǎ, se supraveghează modul de lucru  a copiilor şi se acordă sprijin colectiv 

şi individual,corectându-le acestora poziţia mâinii,urmǎrind-se executarea corectǎ a lucrului, etc. Se 

reamintește faptul că trebuiesǎ lucreze curat și cât este de  importantă și poziția corpului, a mâinilor în 

timpul picturii.  

Se anunţǎ copiii cǎ peste foarte puţin timp vor termina pictura (semnal prevestitor), apoi se 

dă semnalul de încetare a lucrului. 

 Lucrǎrile realizate vor fi expuse, iar copiii le vor analiza, dupǎ urmǎtoarele 

criterii:respectarea tehnicilor de lucru, finalizarea lucrǎrii,acurateţea lucrǎrii. Toți copiii vor fi apreciați 

prin aplauze. 

 O5: să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare 

oculomotorie. 

 O6: să utilizeze tehnica dactilopicturii pe inima din polistiren, acoperind spațiile albe; 

Tranzițiaspre mersul la toaletă se realizează prin cântecul: 

„Bat din palme clap, clap, clap  

Din picioare trap, trap, trap  

Ne-nvârtim, ne răsucim  

Și cu toți ne veselim!!” 
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Activităţi liber alese (ALA II) 

Activitatea ALA II se realizează print-un joc de mișcare : ,,Dans pentru mama”, pe o melodie 

specifică temei, copiii vor dansa liberi sau în perechi (în funcție de preferințe). Voi sugera anumiți pași 

de dans pe care copilașii îi pot reda.  Vom repeta cântecul împreună cu dansul de cel puțin 2 ori pentru 

o relaxare cât mai profundă prin mișcare. 

În finalul jocului, se felicită copiiipentru atenția acordată jocului. 

La finalul activității integrate, educatoarea va evalua activitatea copiilor și modul lor de 

implicare din întreaga zi. Apoi se vor împărți recompensele, acestea fiind bucăți de mere tăiate în 

formă de inimă. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor itinerant şi de sprijin Iancu Cristina Steluța 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivã Brãila 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ INTEGRATOARE: Școala Gimnazială "A.S.Pușkin" 

CLASA: a IV- a (C.M.)/ dificultãţi de ȋnvãţare 

ARIA  CURRICULARĂ : Matematică și Științe ale Naturii  

DISCIPLINA: Matematică  

SUBIECTUL LECŢIEI: Înmulţirea şi ȋmpãrţirea numerelor naturale  pânã la 100 

TIPUL ACTIVITĂŢII:  Formare de priceperi  

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate 

SCOPUL LECŢIEI : 

✓ Dezvoltarea gândirii şi a limbajului matematic. 

✓ Stimularea capacităţilor cognitive.  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 - să utilizeze un vocabular matematic adecvat (“factor”, “produs”, “cât”, “de atâtea ori mai mult/ mai puţin”); 

O2 - să  rezolve probleme simple ĩn care intervin operaţiile de ĩnmulţire şi ȋmpãrţire; 

O3 - să efectueze operaţii de înmulţire şi  de ȋmpãrţire a numerelor naturale; 

O4 - să aplice cunoştinţele însuşite în contexte variate . 

CAPACITĂŢI DE GÂNDIRE IMPLICATE: 

✓ cunoașterea (terminologiei matematice); 
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✓ înţelegerea (algoritmului de calcul, rezolvarea operaţiilor); 

✓ aplicarea (algoritmului de calcul). 

STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, joc matematic, descoperirea, munca independentã, metoda 

cadranelor. 

 MATERIALE:  fișe de lucru, jocuri, laptop; 

 FORME DE ORGANIZARE: individual; 

 FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevului, aprecieri verbale, analiza produselor activităţii; 

RESURSE : 

 RESURSE TEMPORALE: 50 de minute; 

 RESURSE SPAŢIALE: cabinetul de asistenţã psihopedagogicã; 

 RESURSE UMANE: 1 elev. 

DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ VIZATE: 

▪ dezvoltarea cognitivă: dezvoltarea gândirii logice ; 

▪ dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul activităților propuse; 

▪ dezvoltarea socio-emoţională: creşterea stimei de sine prin implicarea în rezolvarea cu sprijin a sarcinilor date. 

 

SECVENŢELE 

LECŢIEI 

 

OOp./

TIMP 

 

CONŢINUTUL  INFORMAŢIONAL ŞI 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

EVALUARE 

 

ACTIVITATEA 

 

ACTIVITATEA 

 

RESURSE 

 

RESURSE 
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PROFESORULUI ELEVULUI 

 

PROCEDURALE MATERI-

ALE 

1. Moment 

organizatoric 

1’    Se asigură condiţiile psihologice şi 

organizatorice necesare 

desfășurării activității. 

Se pregătește pentru 

activitate. 

Instructajul  Materiale 

necesare 

activităţii 

Observarea 

comportamentului 

elevului 

2.Captarea 

atenţiei 

5’ I se propune elevului un joc pe 

platforma educaţionalã. 

https://learningapps.org/display?v=

p8x520c5322  

Elevul rezolvă cerinţele pe 

laptop. 

Exerciţiul  Laptop   Aprecieri verbale 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor  

 

1’     Se comunică într-o manieră 

accesibilă elevului tema activității 

care urmează să se desfăşoare. 

Se scrie titlul: 

Înmulţirea  şi ȋmpãrţirea 

numerelor naturale pânã la 100 

Elevul ascultă cu atenție 

explicația. 

 

Explicația  

 

 

Observarea 

comportamentului 

elevului 

 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

33’ 

 

O1 

 

 

 

   Se reactualizeazã cunoştinţele 

legate de ĩnmulţire şi  ȋmpãrţire cu 

ajutorul unui joc pe calculator. 

https://learningapps.org/display?v=

pbp409pk322 

Cum se numesc numerele care 

Elevul ascultă și participă la 

conversație. 

 

Numerele care compun o 

ĩnmulţire se numesc factori. 

Semnul operației de înmulțire 

 

Explicația 

Exercițiul 

Conversația  

Descoperirea  

Jocul 

 

Laptop   

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

elevului 

Aprecieri verbale 

 

https://learningapps.org/display?v=p8x520c5322
https://learningapps.org/display?v=p8x520c5322
https://learningapps.org/display?v=pbp409pk322
https://learningapps.org/display?v=pbp409pk322
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O2 

O3 

O4 

 

compun o ĩnmulţire?  

Care este semnul operației de 

înmulțire? Dar al ȋmpãrţirii? 

Cum se numeşte rezultatul  

ĩnmulţirii? Dar al  împãrţirii? 

Se rezolvă exerciţiile din fişa de 

lucru. (ANEXA 1) 

Se citesc şi se rezolvă problemele.  

(ANEXA 2 şi ANEXA 3)    

                       

este semnul ,,x’’.  

Semnul operației de împãrţire 

este semnul ,,:’’. 

Rezultatul  ĩnmulţirii se 

numeşte produs. Rezultatul 

împãrţirii se numeşte cât. 

Elevul ascultă cu atenție și 

lucrează pe fișă. Rezolvă 

exerciţiile cu ajutorul 

profesorului. 

Metoda cadranelor  

 

 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

Observarea 

comportamentului 

elevului 

5. Asigurarea 

feedback-ului 

 

 

8’ 

O4 

 Se realizează prin fișa de evaluare 

(ANEXA 4). Se  explică cerințele. 

Verificã fişa. 

  

Elevul rezolvă  exerciţiile 

propuse ȋn fișa de evaluare. 

 

Munca 

independentă 

Fişa de 

evaluare 

Evaluare scrisã 

Aprecieri verbale 

Analiza produselor 

activitãţii 

6. Încheierea 

activităţii 

2’ Se fac aprecieri generale. Elevul va 

primi ca recompensã o fişã de 

colorat şi câteva exerciţii pe le  va 

lucra acasã.    

Ascultă aprecierile şi ȋşi 

primeşte recompensa cu 

entuziasm. 

 

Conversația 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

ANEXA 1                                                                                       FIŞA DE LUCRU NR.1 

1. Rezolvã exerciţiile:  
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2. Calculează și compară rezultatele:  

 

9 x 4 ____ 6 x 6                 63:  7 ____ 48 : 6                    8 x 8 ____ 9 x 9  

6 x 7 ____ 4 x 8                     9 x 8 ____ 80:  8                4 x 3 ____ 2 x 6      

3. Se dau numerele: 9, 4, 7. Află numerele:                                                                            4. Se dau numerele: 20, 36, 12. Aflã numerele: 

 

a) de  8 ori mai mari:                                                                                                                a) de 4 ori mai mici decât: 

            

                                                                                                                                                                                                                      

    ANEXA 2                                                              FIŞA DE LUCRU NR.2 

 

1. Rezolvã problemele: 

Ȋn grãdinã sunt 5 flori. Pe fiecare floare sunt cãte 6 albine. Cãte albine sunt ȋn total? 

                     Rezolvare: _______________________________________________            Rãspuns:________________________________ 

Matei a cules pentru mama 15 ghiocei şi de 3 ori mai puţine narcise. Câte narcise a cules Matei? 

2 X 4  X 4 =             

5 X 4= 

3 X 3 X 5 = 

6 X 4=   

 

30 : 5 =                          72 : 8 =                 64: 8 =  

45 : 5 =                         60 : 6 =                18 : 3= 
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                      Rezolvare: _______________________________________________ 

Rãspuns:________________________________ 

          ANEXA 3                                                                                 FIŞA DE LUCRU NR.3 

METODA CADRANELOR 

Rezolvă problema completând cadranele: 

Pe o floare sunt 7 albine, iar pe alta de 5 ori mai multe. Câte albine sunt ȋn total pe cele douã flori?  

I -Datele problemei: 

 

 

 

II- Ȋntrebarea problemei: 

III- Rezolvarea: 

 

 

 

IV- Rãspunsul problemei: 
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ANEXA 4                                                                               FIŞA DE EVALUARE 

1.  Adevãrat sau fals? Verificã rezultatele.                                                                            2. Rezolvã exerciţiile: 

 

  

 4 x 3 = 25 : 5  

14 : 2 = 7 x1 

2x 2 x 3 = 24 : 2 

50 : 5 = 10 x 2 

 

       56 : 8 = 

                     81 : 9 = 

                      10 : 2 = 

                      7 x 2 = 

                      4 x 2 x 5 = 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Maria, A. (2007), Metode şi tehnici de evaluare a copiilor cu CES, Editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj; 

 MEC-„Programa școlară pentru disciplina Matematica "- clasa a IV -a; 

 Metodica predării matematicii,(2007) Editura Paralela 45, Piteşti; 

 Roşan, A. (2015), Psihopedagogie specialã. Metode de evaluare şi intervenţie, Editura Polirom,Iaşi. 
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Proiect de lecţie 

 

Prof. itinerant şi de sprijin Mândrescu Lidia 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivã Brãila 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ INTEGRATOARE: Școala Gimnazială "M.Kogălniceanu" 

CLASA: a VI- a (M.I.)/ dificultãţi de ȋnvãţare 

ARIA  CURRICULARĂ : Limba şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

SUBIECTUL LECŢIEI: Substantivul - genul şi numărul  

TIPUL ACTIVITĂŢII: recapitularea cunoştinţelor 

SCOPUL LECŢIEI : 

✓  Dezvoltarea gândirii şi a limbajului; 

✓ Stimularea capacităţilor cognitive. 

COMPETENŢE: 

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 

3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare); 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1. Să recunoască substantivul;  

O2. Să descopere genul şi numărul substantivelor; 

O3. Să grupeze substantivele după o cerința dată; 

O4. Să scrie corect, lizibil şi îngrijit respectând ortografia și punctuația. 

CAPACITĂŢI DE GÂNDIRE IMPLICATE: 

✓ Cunoașterea părţii de vorbire-substantiv 

✓ Înţelegerea noţiunii de substantiv 

✓ Aplicarea  -analiza genului şi a numărului substantivului 

STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, munca 

independentă; 

 MATERIALE: fișă- rebus, fise de lucru, caiete, calculator, CD educaţional 

 FORME DE ORGANIZARE: individual 

 FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică , aprecieri verbale, 

autoevaluarea 

RESURSE : 

 RESURSE TEMPORALE: 40 minute 

 RESURSE SPAŢIALE:cabinetul de resurse; 

 RESURSE UMANE: 1 elev 

DEMERSUL DIDACTIC: 

1.Moment organizatoric: Se asigură condiţiile psihologice şi organizatorice necesare desfășurării 

activității. 

2.Captarea atenţiei: Se realizează prin lecţia Substantivul de pe CD- ul educational. 

3.Anunţarea scopului şi a obiectivelor: Se anunţã obiectivele operaţionale într-un limbaj accesibil: 

"Vom recapitula substantivul , genul şi numărul acestuia.” 

4. Dirijarea învăţării: Elevul va rezolva 5 rebusuri: Anexa 1 (substantivul nr.singular), Anexa 2 
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(substantivul nr. plural), Anexa 3 ( genul feminin), Anexa 4 ( genul masculin), Anexa 5 ( genul neutru). 

5. Asigurarea feedback-ului: Se realizeazã prin fişa de evaluare. 

 6.  Încheierea activităţii: Se fac aprecieri generale asupra participării la activitate și asupra modului 

de lucru.    

Anexe  

SUBSTANTIVE- NUMÃRUL SINGULAR 

SOLUTIA( 10 LITERE) 

          

LOCUINȚĂ, ARAGAZ, DIPLOMĂ, EVANTAI, DORMITOR, OAIE, TRACTOR, CURTE, 

PICIOR,MĂR , ALUN 

L Ă M O L P I D 

O C T A E I A O 

C U R T E C T R 

U L A C U I N M 

I N C L A O A I 

N U T M Ă R V T 

Ț L O T O R E O 

Ă A R A G A Z R 

 

SUBSTANTIVE -NUMÃRUL PLURAL  

SOLUTIA( 6 LITERE) 

      

STRĂZI,ICOANE, BLOCURI, TERENURI, ROCHIȚE, REȚELE, EVANTAIE, RAMURI, 

GLUME, UNGHII, LUMINI 

I C O A N E E S 

R E Ț E L E I T 

U Ț I R U M A R 

C I I B M U T Ă 

O H H Ă I L N Z 

L C G I N G A I 

B O N E I Ț V I 

I R U N E R E T 

 

SUBSTANTIVE- GEN FEMININ  

SOLUTIA( 6 LITERE) 

      

CULEGERE, FERESTRE, BATISTĂ, CARTE, CASA, FARFURIE, REVISTĂ, ELEVĂ, 

ECHIPĂ, ROȘIE, VORBE 

C A R T E F F B 

U S O E C Ă A A 

L A Ș B H T R T 

E C I R I S F I 

G E E O P I U S 

E L E V Ă V R T 

R T I Ț E E I Ă 
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E R T S E R E F 

 

SUBSTANTIVE -GEN NEUTRU 

SOLUTIA( 7 LITERE) 

       

CALENDAR, CÂNTECE, BIBELOU, PICIOARE, CAIET, CREION, AVIOANE, VAPOR, 

TREN, BORCANE 

R E P C A A P C 

A N H R V V I U 

D A T E I A C O 

N C R I O P I L 

E R E O A O O E 

L O N N N R A B 

A B E T E E R I 

C Â N T E C E B 

 

SUBSTANTIVE NR. SINGULAR -REZOLVARE 

SOLUTIA( 10 LITERE) 

C A L C U L A T O R 

LOCUINȚĂ, ARAGAZ, DIPLOMĂ, EVANTAI, DORMITOR, OAIE, TRACTOR, CURTE, 

PICIOR,MĂR , ALUN 

L Ă M O L PP II DD 

O C T A E II AA OO 

CC U RR T E C T R 

U L A C U I N M 

I N C L A O A I 

N U T M Ă RR V T 

Ț L O T O R E O 

Ă AA RR A G A Z R 

 

SUBSTANTIVE NR. PLURAL -REZOLVARE 

SOLUTIA( 6 LITERE) 

B Ă I E Ț I 

STRĂZI,ICOANE, BLOCURI, TERENURI, ROCHIȚE, REȚELE, EVANTAIE, RAMURI, 

GLUME, UNGHII, LUMINI 

II C O A N E E S 

RR EE Ț E LL EE I T 

U Ț II R UU MM AA RR 

C I I B M U T Ă 

O H H Ă I L N Z 

L C G I N G A I 

B O N E I Ț V I 

I RR UU N E R EE T 

 

SUBSTANTIVE -GEN FEMININ -REZOLVARE 
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SOLUTIA( 6 LITERE) 

F E T I Ț E 

CULEGERE, FERESTRE, BATISTĂ, CARTE, CASA, FARFURIE, REVISTĂ, ELEVĂ, 

ECHIPĂ, ROȘIE, VORBE 

CC AA RR T EE F F B 

U S O E C Ă A A 

L A Ș B H T R T 

E C I R I S F I 

G E E O P I U S 

EE L E VV ĂĂ V R T 

R T I Ț E E I Ă 

EE R T S E RR EE F 

 

SUBSTANTIVE - GEN MASCULIN -REZOLVARE 

SOLUTIA( 7 LITERE) 

C O V R I G I 

PAPAGAL, ROBOT, POȘTAȘ, MUNTE, DOCTOR, CÂINE, BĂTRÂN, COLAC, POM, 

COPIL, CAL, ANI, LEI, ALUN 

PP O Ș T A Ș C L 

A M C Â I N E E 

P U N O D A N II 

A N Â CC OO L AA CC 

G T R A C V L O 

A E T L T R U P 

L I Ă M OO P N I 

T O BB O RR G I L 

 

GEN NEUTRU-SUBSTANTIVE-REZOLVARE 

SOLUTIA( 7 LITERE) 

P A C H E T E 

CALENDAR, CÂNTECE, BIBELOU, PICIOARE, CAIET, CREION, AVIOANE, VAPOR, 

TREN, BORCANE 

R E P C A A P C 

A N H R V V I U 

D A TT EE II AA CC O 

N C R I O P I L 

E R E O A O O E 

L O N N N R A B 

A B E T E E R I 

CC Â N T E C EE B 

 

                                                 Fişă de evaluare 

În textul de mai jos descoperă substantivele şi stabileşte numărul şi genul: 

            “Într-o zi, tata a cerut trăsura şi s-a dus la gară. S-a întors cu un fel de cucoană foarte brună, cu 

un neg mare, negru, pe  obraz şi mirosind a tutun. Vorbea perfect româneşte şi îşi răsucea necontenit 
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ţigări deasupra unei tabachere, pe jumătate plină cu tutun auriu. Am simţit chiar în seara aceea că 

părinţii, şi mai  ales mama, erau dezamăgiţi.“ 

Substantivul  Genul  Numãrul  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 MECTS-„Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română"- clasa a VI -a. 

 Limba română- Gramatica pentru elevi, Editura Badea&Professional Consulting. 

 www.didactic.ro 

 CD educaţional 

 Rebusuri creaţie proprie

http://www.didactic.ro/
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PROIECT DIDACTIC 

VASILE VICTORIȚA 

TUDORANA-PREDA CORINA  

GRǍDINIȚA NR.230 SECTOR 6, BUCUREŞTI 

Nivel I 

Grupa mică  

Tema anuală: ,,Cand,cum si de ce se intampla?” 

Tema saptamanala: “Legume de primavara” Tema activităţii: “Legume din gradina bunicii” Domenii 

experienţiale: DLC, DEC 

Forma de realizare: Activitate integrată: ADP + ALA + ADE+ ALA 

Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinte, priceperi şi deprinderi; 

Scopul activităţii: Dezvoltarea limbajului copiilor din punct de vedere fonetic, gramatical, dar și al 

expresivității acestuia precum şi dezvoltarea creativității și expresivității limbajului artistico-plastic. 

ELEMENTE COMPONENTE: 

☼ Activităţi de dezvoltare personală (A.D.P.) 

Întâlnirea de dimineaţă; Salutul; Prezenţa; Calendarul naturii; 

☼ Activităţi liber alese I ( A.L.A.) 

ȘTIINȚĂ: “Micii gradinari” ARTĂ: “Albumul primăverii” 

ACTIVITATE PRACTIC-GOSPODAREASCA: “De-a bucătăresele” 

☼ Activităţi pe domenii experienţiale (A.D.E.): 

☼ “Ridichea uriaşă” – povestea educatoarei + pictură 

☼ Activităţi liber alese II (A.L.A. II) 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

☼ Mesaje orale în context de comunicare cunoscute; 

☼ Mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

☼ Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități); 

☼ Activare și manifestare a potențialului creativ. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

☼ Exersează cu sprijin ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă); 

☼ Respectă regulile de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare; 

☼ Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

☼ Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice în conversații și povestiri creative. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

ALA 1: 

☼ Să planteze seminţele de ridichi și salată; 

☼ Să identifice imaginile specifice anotimpului primăvara; 

☼ Să lipească imaginile realizând albumul primăverii; 

☼ Să pregateasca o salată din legumele de primăvară. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1599 
 

ALA 2: 

☼ Să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului 

☼ Să manifeste interes prin participare efectivă şi afectivă; 

ADE: 

☼ să asculte cu atenţie povestea educatoarei pentru a sesiza succesiunea momentelor acţiunii şi mesajul 

transmis prin textul literar; 

☼ să expună cu ajutorul siluetelor şi al întrebărilor ,principalele momente ale povestirii utilizand 

propozitii clare si corecte din punct de vedere gramatical; 

☼ să recunoască succesiunea momentelor poveştirii,cu ajutorul siluetelor-personajele din poveste şi să 

aşeze siluetele în ordinea logică cerută de firul narativ; 

☼ să picteze legumele folosind culorile specifice ,utilizand tehnica de lucru –pictură; 

STRATEGII DIDACTICE: 

☼ Metode şi procedee: povestirea, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,Turul Galeriei. 

☼ Mijloace didactice: Calendarul naturii, jetoane cu elemente specifice anotimpurilor, ecusoane, Zâna 

Primăvara, lipici, salata, ridichi, castroane,cutite de unica folosinta, pământ,lopeti,greble,sorturi,bonete, 

seminţe, apa, siluete, acuarele, legume din polistiren,macheta. 

☼ Forma de organizare: frontal,individual, pe grupe. 

DURATA: o zi 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,2019 

2. Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves. 

3. Glava, A., Pocol, M.,Tătaru, L-L., (coord), (2009), ,,Educaţia timpurie-ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45; 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață, copiii se așază în formă de semicerc. Sunt intonate v ersurile: ”Dimineaţă ne-am trezit,/La 

grădiniţă am venit./ În semicerc să ne adunăm/ Şi frumos să salutăm.” 

Copiii vor fi salutaţi de educatoare „Bună dimineața, buburezelor!”, apoi se vor saluta unul pe altul, de la stânga la dreapta, cu glas tare, clar, 

uitându-se unul la celălalt, făcându-şi cu mâna, respectând normele de igienă și distanțare fizică. 

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: 

Copiii vor schimba impresii şi vor discuta despre : ”Cum m-am îmbrăcat astăzi? De ce? Dezvoltarea empatiei: “Sunteţi bine?” 

Concluzia: ”Dacă voi sunteţi bine, sunt şi eu. Eu astăzi sunt veselă pentru ca”, “Voi cum sunteţi?”, “ Este cineva trist?” 

Se va completa Calendarul naturii şi se va face prezentă la grupă prin aşezarea corespunzătoare a fotografiilor la panou. Acesta va fi 

completat de către copii prin întrebări precum : ,,În ce anotimp ne aflăm?” 

,,Cum este vremea azi?” ,,Ce zi este azi?” ,,Dacă astăzi este marți, mâine ce zi a săptămânii este? ” ,,Cum este vremea? ” 

Vom continua cu gimnastica de înviorare care se va desfășura pe cântecul ,,Bună dimineața”. 

Noutatea zilei constă în prezentarea Zânei Primăvara care a pregătit foarte multe surprize în sala de grupă (pe măsuţe), amenajarea grupei, 

amenajarea centrului tematic. 

Vom purta o scurtă discuție despre primăvară, subliniindu-se care sunt semnele venirii acestui anotimp. Se vor accentua câteva dintre acestea, 

printr-o formulă specifică: ,,Mă aştept astăzi de la voi să fiţi buni colegi, să vă ajutaţi între voi în caz de nevoie, să vorbiți pe un ton potrivit, pentru 

a nu deranja persoanele din jur şi să fiţi atenți.’’ 

Pe tranziția ,,Haideţi cu toții să vedem, la măsuțe ce avem’’ se va realiza trecerea la ALA I. 

Voi trece împreună cu copiii pe la fiecare centru pentru a descoperi materialele cât și sarcinile pe care le au de îndeplinit: la centrul Artă vom 

realiza “Albumul Primăverii”, căutând în imaginile de pe masă, cele specifice anotimpului primăvara, iar apoi le vom lipi realizând un album, la 

centrul Științe, “Micii gradinari” vom planta semnte de ridichi şi salata, iar la centrul Activitate practic-gospodareasca, “De-a bucăteăresele, 

vom realiza o salată de  legume timpurii. 

Inainte ca cei mici să meargă la centre, aceştia vor avea de extras câte un ecuson, care va reprezenta centrul cu care vor începe activitatea. 

Copiii se vor putea  roti la cele trei centre puse la dispoziție, la finalul activităţii vom face turul celor trei  centre pentru a fixa activitățile 

desfăşurate. Se va realiza o expoziție cu lucrările copiilor. 

După activitățile liber alese (ALA1 ) vom trece la activitățile pe domenii experiențiale și le voi povesti “Ridichea uriaşă”. 

Vom continua să pictăm legume timpurii din polistiren. 

În ultima parte a zilei ne vom destinde jucând jocul :”Fuga dupa legume!” 
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Finalitatea zilei: 

Se fac aprecieri generale şi individuale cu privire la activitate, la comportamentul lor, iar ca recompensă, copiii vor primi medalioane de la 

Zana Primavara. 

 
DEMERSUL DIDACTIC 

 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONTINUT STIINTIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

(instrumente si indicatori) 

 
Moment 

organizatoric 

Pregătirea sălii de grupă și a copiilor pentru activitate: 

- aranjarea mobilierului și a materialelor didactice necesare 

- stabilirea liniştii şi asigurarea unei atmosfere propice pentru buna desfăşurare a 

activităţii 

 

 
Conversaţia 

Observarea 

comportamentului 

verbal şi nonverbal al 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

În momentul în care copiii intră în sala de grupă vor vedea într-un colţ al clasei 

amenajat centrul tematic- diferite legume de primăvară . Captarea atenţiei se realizează 

printr-un dialog: 

Voi purta o discuţie cu ei : 

-Va mai aduceţi aminte ce am primit noi de la Zâna Primăvara? 

-În ce anotimp ne aflam? 

-Ce haine folosim în anotimpul primăvara? 

-Ce s-a întâmplat cu zăpadă? 

-Cine este primul vestitor al primăverii? 

-Cine s-a întors din ţările calde? 

-Unde s-a întors rândunică? 

- Ce observaţi aici? ( Pe aceasta măsuţă observam multe legume.) 

- Ce legume recunoaşteţi? (salată, ridichi, ceapă) 

 

 

 

 

 

 
Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 
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Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

Dragi copii, eu ştiu povestea unei ridichi şi azi o să v-o spun şi vouă. Povestea se 

numeşte chiar  „Ridichea uriaşǎ”. 

Voi repeta titlul poveştii cu 2-3 copii pentru fixare. 

Trebuie să ascultaţi cu mare atenţie această poveste ca să o povestiţi şi voi părinţilor 

voştri. 

 

Explicatia 

Conversatia 

 

 

Observarea 

comportamentului 
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Desfașurarea 

activității 

Voi expune povestea clar, accesibil și expresiv pentru a trezi emoții și pentru a asigura 

motivația învățării. 

Expresivitatea expunerii o voi realiza prin modelarea vocii, schimbarea ritmului vorbirii 

pe parcursul expunerii, pauze logice, psihologice și dramaticale, accentuări și scăderi ale 

intensităţii vocii, repetiții, mimică şi gestică. 

Prezint povestea folosind ca material suport siluete care reflectă personajele poveştii. 

Odată cu expunerea poveștii, voi explica cuvintele și expresiile care pot fi necunoscute, 

alăturând un cuvânt sinonim sau o sintagmă lămuritoare, fără a întrerupe firul povestirii. 

Expunerea poveştii este susţinută de prezentarea siluetelor ce redau evenimentele din 

poveste, exprimând firul său logic: 

1. Primăvara, moşul sădeşte legume. 

2. Moşul găseşte ridichea uriaşă şi vrea să o ducă acasă la familia lui, dar nu 

reuşeşte să o scoată din pământ. 

3. Moşul o cheamă pe babă să îl ajute să scoată ridichea, dar nu reuşesc. 

4. Baba o cheamă pe nepoţică să îi ajute să scoată ridichea , dar nici aşa nu 

reuşesc. 

5. Nepoţica îl cheamă pe căţel să îi ajute, dar nici aşa nu reuşesc. 

6. Căţelul o cheamă pe pisică să îi ajute, dar degeaba vine şi ea că tot nu reuşesc să 

scoată ridichea cea uriaşă din pământ. 

7. Pisicuţa îl cheamă pe şoricel să îi ajute să scoată ridichea din pământ şi că prin 

minune aceasta iese. 

Se va insista pe mesajul educativ al poveştii: “Unde-s mulţi, puterea creşte!”. 

“Spuneţi-mi, este mare un şoricel?” 

“Are el putere?” 

“Deşi un şoricel este mic, cu ajutorul lui au reuşit să scoată ridichea din pământ. Să ştiţi 

că orice ajutor e de folos uneori şi la fel şi noi trebuie să ne ajutăm între noi.” 

Pentru fixarea conţinutului, îi vor ruga pe cei mici să pună mâinile la ochi, iar eu voi 

amesteca ordinea siluetelor. Astfel cei mici vor trebui să observe modificările şi să 

aranjeze siluetele în ordinea din poveste. 

Prin tranzitia ”Povestea am ascultat-o,noi frumos ne ridicam,la masute ne asezam si 

 

 

Explicatia 

 

 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 
Explicația 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 
Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea curentă 

 

 

 

 

 

Frontala/orală 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

 

 

 

Observarea curentă 
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legume noi pictam” se trece la activitatea artistico-plastica. 
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 Copiii vor picta legume din polistiren.   

 Explicarea și demonstrarea modului de lucru Conversaţia  

 După intuirea materialului, se va explica și demonstră în fața copiilor fiecare etapă de 

lucru. După fiecare culoare spălăm pensula, o ștergem bine pe șervețel, apoi o introducem în 

altă culoare. 

  

 Se vor face câteva exerciții pentru dezvoltarea și încălzirea mușchilor mici ai mâinilor: 

,Mișcăm degețelele și batem pălmuțele/ Pumnișorii îi rotim și apoi îi răsucim.” 
 

Explicatia 

 

 
Obtinerea 

performanței 

Executarea lucrării de către copii: 

 

Se dă semnalul de început al lucrului. Voi aminti câteva reguli și criterii de lucru: 

✓ Respectăm etapele prezentate; 

✓ Lucrăm curat și cu atenție; 

✓ Nu folosim foarte multă apă; 

✓ Întindem bine culoarea; 

✓ Spălăm și ștergem pensula când terminăm lucrul cu o culoare; 

✓ Păstram liniștea. 

Pe parcurs voi da indicații individuale, dacă este cazul, voi corecta poziția copiilor pe 

scăunele, voi nota numele copiilor pe lucrări. 

 

 

 
Demonstraţia 

 

 

Exercițiul 

 

 

Exercițiul 

Observarea 

comportamen tului 

verbal şi non verbal 

 Voi realiza o expoziție pe macheta ,,Grădina de legume” cu lucrările realizate de copii.   

 

Evaluarea 

activităţii 

După ce vor fi expuse toate lucrările, acestea vor fi analizate, copiii exprimându-şi 

părerea despre lucrările personale sau despre cele ale colegilor. 

Voi face aprecieri verbale având repere clare asupra: modului de participare a copiilor la 

activitate, corectitudinii execuției, respectarea indicațiilor primite, aspectul estetic. 

 

 

Conversația 

 

Aprecieri verbale 

pozitive 
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Incheierea 

activității 

 

La sfârșitul activității ,copiii vor fi recompensați cu bulinuțe zâmbitoare. 

 

Conversația 
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STUDIUL REFLEXIEI ȘI REFRACȚIEI LUMINII 

INVESTIGAREA INTENSITĂȚII LUMINII 

Prof. Dungan Diana 

Liceul Tehnologic ”Ion I. C. Brătianu” Timișoara 

 

PROIECT DE LECTIE 

OBIECTUL:   Fizica 

CLASA:   a IX - a 

SUBIECTUL LECŢIEI: Investigarea intensității luminii 

TIPUL LECŢIEI:  Lecţie de formare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL LECŢIEI:  Studierea intensității luminii în timpul fenomenelor de reflexie și 

refracție. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1: Elevul să identifice razele incidentă, reflectată și refractată. 

O2: Elevul să măsoare intensitățile razelor incidentă, reflectată și refractată în timpul producerii 

fenomenelor între mediile aer-apă și aer-sticlă. 

O3: Elevul să noteze datele experimentale în tabel. 

O4: Elevul să compare datele experimentale obținute și să tragă concluzii.  

STRATEGIA DIDACTICĂ 

1. Resurse procedurale 

• Metode şi procedee:  simulare prin experiment virtual, conversaţia, observaţia, explicaţia, dialogul 

dirijat, expunere. 

• Forme de organizare:  individual. 

2. Resurse materiale: fişă de lucru, calculator 

3. Resurse online: https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light  

4. Modalităţi de evaluare:  continuă 

 

 

https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

Timp 
Evenimentul 

didactic 
Conţinutul lecţiei 

Tehnici de 

instruire 

Organizarea 

învăţării 

Mijloace de 

învăţare 

1 

min. 

Captarea 

atenţiei 

Elevii sunt solicitaţi să identifice fenomenele 

prezentate în imaginile următoare : 

 

conversația  colectiv Calculatorul 

3 

min. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

însuşite 

anterior 

Elevii îşi reamintesc definiţia fenomenelor de 

reflexie și de refracţie, precum şi enunţurile 

legilor reflexiei și refracţiei. 

Conversaţia  Colectiv  Caiet notiţe 

2 

min. 

Enunţarea 

obiectivelor. 

Anunţ titlul lecţiei Investigarea intensității 

luminii, resursa online utilizată 

https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-

light şi enunţ obiectivele urmărite în această 

lecţie: 

➢ Elevul să identifice razele incidentă, 

reflectată și refractată. 

➢ Elevul să măsoare intensitățile razelor 

incidentă, reflectată și refractată în timpul 

producerii fenomenelor între mediile aer-apă și 

aer-sticlă. 

➢ Elevul să noteze datele experimentale în 

tabel. 

➢ Elevul să compare datele experimentale 

obținute și să tragă concluzii. 

Expunere  Colectiv  
Tablă, 

marker 

 

Timp Evenimentul 

didactic 

Conţinutul lecţiei Tehnici de 

instruire 

Organizarea 

învăţării 

Mijloace de 

învăţare 

33 

min. 

Dirijarea 

învăţării 

Explic elevilor etapele desfășurării 

experimentului, accesând link-ul 

https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-

Simulare 

prin 

 

Individual 

 

 

Calculatorul 

 

https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light
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light (vezi fișa de laborator). Elevii realizează 

experimentul individual. 

experiment 

virtual 

 

  

 

5 

min. 

Evaluarea 

performanţelor 

La finalul orei, elevii vor încarca rezolvarea 

experimentului pe Classroom și vor fi notați. 

Conversatia Individual Calculatorul 

1 

min. 

Asigurarea 

transferului 

Elevii primesc ca temă teoria predată la 

Reflexia și refracția luminii. 
Conversatia Colectiv Caietul 

 

 

FIȘĂ DE LABORATOR  

INVESTIGAREA INTENSITĂȚII LUMINII 

 

I. SCOPUL EXPERIMENTULUI: Studierea intensității luminii în timpul fenomenelor de reflexie 

și refracție. 

II. RESURSE ONLINE:  https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light   

III. TEORIA LUCRĂRII: 

Lumina se propagă cu viteze diferite în medii diferite. La întâlnirea unei suprafețe de saparare 

dintre două medii, o parte din lumin incidentă se întoarce în mediul din care a venit, producându-se 

astfel fenomenul de reflexie și o altă parte trece in al doilea mediu, producându-se fenomenul de 

refracție. Ambele fenomene se realizează cu schimbarea direcției de propagare. Indicele de refracție 

al unui mediu, n, este egal cu raportul dintre viteza luminii în vid, c, și viteza sa în mediul respectiv, 

v. 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

Când lumina trece dintr-un mediu cu indice de refracţie mic într-un mediu cu indice de refracţie 

mare (de exemplu din aer în apă, sau din aer în sticlă) razele de lumină refractate se apropie de normală. 

Când lumina trece dintr-un mediu cu indice de refracţie mare într-un mediu cu indice de refracţie mic 

(de exemplu din apă în aer, sau din sticlă în aer) razele de lumină refractate se îndepărtează de normală. 

 

 

IV. MODUL DE LUCRU: 

1. Deschideți simularea Bending Light PhET și selectați fila "Mai multe instrumente". 

2. Setați următorii parametrii: 

Mediu 1:   aer 

Mediu 2:   apă, apoi sticlă 

Vizualizare laser:  rază 

lungime de undă:  650 nm 

Linie normală:  Activat 

Unghiuri:   Activat 

3. Porniți sursa laser. 

https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light
https://phet.colorado.edu/ro/simulation/bending-light
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4. Așezați raportorul paralel cu suprafața de separare dintre aer și apă, 

astfel încât linia neagră a acestuia să se suprapună perfect peste 

normala la suprafața de separare. 

5. Așezați instrumentul pentru măsurarea intensității luminii 

(instrumentul verde) în apropierea laserului.  

6. Fixați unghiul de incidență la valoarea de 20, trageți lupa peste 

razele incidentă, reflectată și refractată și măsurați unghiul de 

refracție și intensitatea razelor incidentă, reflectată și refractată. 

Treceți valorile obținute în tabelul următor. Reluați măsurătorile 

pentru toate unghiurile trecute în tabel. 

7. Refaceți experimentul în cazul în care mediile prin care se propagă lumina sunt aer – sticlă. 

Mediul 

de 

refracție 

𝒊 (°) 𝒓 (°) 

Intensitatea 

luminii refractate  

(%) 

Intensitatea luminii 

reflectate  (%) 

Intensitatea luminii 

incidente  (%) 

apă 

20     

30     

40     

50     

60     

sticlă 

20     

30     

40     

50     

60     

CONCLUZII: 

1. Cum se modifică intensitatea luminii incidente, reflectate și refractate în cazul propagării 

acesteia sub unghiuri de incidență diferite, prin același mediu de refracție? 

a. Pe măsură ce unghiul de incidență crește, intensitatea luminii refractate 

……………………………..………………………………… . 

b. Pe măsură ce unghiul de incidență crește, intensitatea luminii reflectate 

................................................................................................... . 

c. Pe măsură ce unghiul de incidență se modifică, intensitatea totală (refractată + reflectată) 

................................................................................................... . 

2. Cum se modifică intensitatea luminii incidente, reflectate și refractate în cazul propagării 

acesteia sub același unghi de incidență, prin medii de refracție diferite (napă<nsticlă)? 

a. La același unghi de incidență, intensitatea luminii refractate ……………………… dacă indicele de 

refracție al celui de-al doilea mediu crește . 

b. La același unghi de incidență, intensitatea luminii reflectate ……………………… dacă indicele de 

refracție al celui de-al doilea mediu crește . 

c. La același unghi de incidență, intensitatea luminii totale ……………………… dacă indicele de 

refracție al celui de-al doilea mediu crește . 
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PROIECT DIDACTIC 

POPESCU ELENA 

Colegiul Naţional”Vladimir Streinu” 

Obiectul:Limba şi literatura română 

Clasa: a XI –a  

Data: 12 februarie 2021 

Unitatea de învăţare: Romantismul 

Subiectul: Nuvela romantică. Alexandru Lăpuşneanul, de Costache Negruzzi 

Tipul lecţiei: evaluare 

Competenţe generale: 

2 Comprehensiunea şi interpretarea textelor; 

3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente literare/culturale; 

Competenţe specifice: Conţinuturi: 

2.1 Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii 

adecvate a textelor studiate ;  

 

-exerciţii de identificare a elementelor constitutive ale textului suport (scene 

reprezentative, mijloace de realizare a personajului etc.) – itemul 4 

2.2 Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană 

reflectate în texte literare; 

-exerciţii de înţelegere a textului; 

- exerciţii de analiză a unor componente ale textului – itemii 2,3 si 5; 

3.1 Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară 

studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 

- exerciţii de identificare a trăsăturilor curentelor literare – itemul 1; 

          Obiective operaţionale:  

O1. Să incadreze nuvela studiată într-o tipologie  (corelat cu CS 3.1); 
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O2. Să  precizeze sursele de inspiraţie folosite de autor (corelat cu CS 2.2); 

O3. Să identifice elemente de structură şi de compoziţie (corelat cu CS 2.2); 

O4. Să prezinte tipul personajului propus (corelat cu CS 2.1); 

O5. Să recunoască autorul unei opinii critice  pe baza textului dat (corelat cu CS 2.2); 

Activităţi de evaluare:  

A1: exerciţii de identificare a  curentului literar; 

A2: exerciţii de precizare a surselor de inspiraţie; 

A3: exerciţii de recunoaştere a elementelor de structură şi compoziţie 

A4: exerciții de încadrare a personajului într-o tipologie 

A5:exerciții de identificare a unui reprezentant din critica literară, pornind de la un citat semnificativ; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Forme de organizare a activităţii: activitate individuală;  

Metode şi tehnici de evaluare: test sumativ 

Resurse:     a) umane: 26 de elevi ai clasei a XI-a  (grup omogen, cu capacităţi asemănătoare de învăţare) ; 

b) materiale / mijloace de învăţământ): test grila online; 

c) de timp:40 de minute. 

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ILIE, Emanuela, 2008, ,,Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative’’, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, 

Iaşi:. 

2. NICOLA, Ioan, 1994,,,Pedagogie’’,Ed. EDP R.A., ediţia a II-a, Bucureşti:  

3. PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

 

  

Nr 

crt 

Etapele 

lecţiei 

Conţinutul activităţii Strategia didactică: 

resurse 

 Eval

uare 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

Timp Procedu

rale 

Materiale Forme de 

organizar

e 

 

1. Moment 

organizat

oric 

-asigură ordinea şi 

verifică dacă toţi 

elevii au  toate 

materialele 

necesare pe 

bancă.  

- se pregătesc 

pentru oră;  

-semnalează 

absenţii sau 

probleme de 

organizare, dacă 

este cazul. 

1`  

 

catalogul frontal   

2. Captarea 

atenţiei 

- se reaminteşte 

elevilor faptul că 

vor fi evaluate 

cunoştinţele dintr-

o unitatea şi  li se 

explicăobiectivele 

propuse. 

- sunt atenţi la 

explicaţiile 

profesorului, cer 

eventuale lămuriri 

în cadrul discuţiei. 

1` Explicaţi

a 

 frontal  

3. Verificar

ea 

cunoştinţ

elor 

- distribuie testul 

pe baza unui   link; 

- supraveghează 

elevii pe parcursul 

rezolvării testului; 

- rezolvă testul 

primit 

 

 

37` 

 

 

 

Exerciţiul 

 

fişe de 

evaluare 

individual proba 

scrisă 

4. Tema 

pentru 

acasă 

- comunică 

elevilor tema 

pentru acasă 

- notează tema 

pentru acasă 

1`  caietele frontal  
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Evaluare 

Clasa a XI-a E 

 

1. Nuvela "Alexandru Lăpuşneanul" este în esenţă: 

• clasică, având şi elemente de romantism, realism, naturalism 

• romantică, având şi elemente de clasicism, realism, naturalism 

• realistă, având şi elemente de clasicism, romantism, naturalism 

• naturalistă, având şi elemente de clasicism, realism, romantism 

2. În realizarea nuvelei sale, C. Negruzzi: 

• s-a folosit doar de date istorice reale 

• a împletit datele istorice cu scene imaginare 

• a apelat numai la scene imaginare 

3. Datele istorice folosite de C. Negruzzi au fost luate din: 

• Letopiseţul Ţării Moldovei, de Grigore Ureche 

• Cronicile Balenilor 

•  O samă de cuvinte, de I. Neculce 

4. Nuvela "Alexandru Lăpuşneanul" a fost publicată în anul: 

• 1842 

• 1840 

• 1848 

• 1940 

5. Nuvela a apărut în primul număr al revistei: 

• Albina românească 

• Curierul românesc 

• Dacia literară 

6. Costache Negruzzi introduce pentru prima data în literatura română, în nuvelă, un: 

• personaj colectiv 

• personaj secundar 

• personaj principal 

• personaj episodic 
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7. Nuvela surprinde, istoric vorbind, 

• cea de-a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanul 

• prima domnie a lui Alexandru Lăpuşneanul 

• domnia lui Alexandru cel Bun 

• cea de-a doua domnie a lui Alexandru cel Bun 

8. Numele lui Lăpuşneanul este articulat cu articol hotărât în scopul: 

• de a indica genul masculin 

• de a arăta unicitatea acestuia 

• de a face distincţia faţă de un alt personaj cu numele de Alexandru 

9. Alexandru Lăpuşneanul este încadrat în tipologia: 

• domnitorului blând, înţelegător, responsabil 

• demagogului, escrocului, arivistului 

• domnitorului crud, sângeros 

10. În urma primei întâlniri cu Moţoc, atitudinea protagonistului faţă de acesta era: 

• de credibilitate, acesta s-a încrezut orbeşte în cuvintele vornicului 

• de scepticism, deşi vornicul se dorea încărcat de empatie şi respect, protagonistul nu îi oferă încredere 

deplină 

• de agresivitate, protagonistul ameninţându-l cu moartea pe boier 

11. Subiectul nuvelei se realizează cu ajutorul: 

• tehnicii decupajului 

• tehnicii povestirii în ramă 

12. Deoarece nuvela poartă numele lui Alexandru Lăpuşneanul, acesta este: 

• secundar 

• eponim 

• colectiv 

13. Pentru masa festivă pe care o organizează în cinstea boierilor, Alexandru Lăpuşneanul se 

îmbracă: 

• modest 

• fastuos 

• obişnui 
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14. Omorârea celor 47 de boieri la ospăţul lui Lăpuşneanul este: 

• preluată din scrierile lui Grigore Ureche 

• reală, cu exagerări 

• imaginară 

15. Ruxanda îşi îndeamnă soţul: 

• să ucidă 

• să fie indiferent 

• să fie blând şi iertător 

16. Moartea lui Lăpuşneanul este: 

• previzibilă 

• cruntă, groaznică şi violentă 

• uşoară 

17. Ruxanda este manipulată să îl otrăvească pe soţul ei de: 

• Moţoc 

• călugări 

• boierii Spancioc şi Stroici 

18. Personajul central al nuvelei prezintă următoarele trăsături: 

• inteligenţă, viclenie, disimulare, cruzime 

• prostie, viclenie, disimulare, cruzime 

• inteligenţă, viclenie, ipocrizie, sensibilitate 

19. Afirmaţia "Numele lui Negruzzi este legat de obicei de nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanul, care 

ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet dacă ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale" îi 

aparţine lui: 

• Eugen Lovinescu 

• George Călinescu 

• Tudor Vianu 
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Barem de corectare şi notare 

Evaluare 

Cerinţe Răspunsuri 

1. • romantică, având şi elemente de 

clasicism, realism, naturalism 

 

2. • a împletit datele istorice cu 

scene imaginare 

 

3. • Letopiseţul Ţării Moldovei, de 

Grigore Ureche 

• O samă de cuvinte, de I. 

Neculce 

4. • 1840 

 

5. • Dacia literară 

 

6. • personaj colectiv 

 

7. • cea de-a doua domnie a lui 

Alexandru Lăpuşneanul 

 

8. • de a arăta unicitatea acestuia 

 

9. • domnitorului crud, sângeros 

 

10. • de scepticism, deşi vornicul se 

dorea încărcat de empatie şi 

respect, protagonistul nu îi 

oferă încredere deplină 

 

11. • tehnicii decupajului 

 

12. • eponim 

 

13. • fastuos 

 

14. • imaginară 

 

15. • să fie blând şi iertător 

 

16. • cruntă, groaznică şi violentă 

 

17. • boierii Spancioc şi Stroici 

 

18. • inteligenţă, viclenie, 

disimulare, cruzime 

19. • George Călinescu 
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MATRICEA DE SPECIFICAȚII 

 

Niveluri  cognitive 

Obiective operaţionale 

 

Achiziţia 

informaţiei 

Înțelegere Aplicare Analiză 

     O1. Să încadreze nuvela studiată 

într-o tipologie (corelat cu CS 3.1); 

itemul 1, 4 şi 5; 

 
 

 

 

X 

 

         O2. Să  precizeze sursele de 

inspiraţie folosite de autor (corelat cu 

CS 2.2); itemii 2si 3;  

X 
  

 

            O3. Să identifice elemente de 

structură şi de compoziţie (corelat cu 

CS 2.2);itemii 6,7,8,10, 11, 12, 13, 

14,15, 16 si 17; 

 X X  

O4. Să prezinte tipul 

personajului propus (corelat cu CS 

2.1);itemii 9 si 18; 

 
  X 

O5. Să recunoască autorul unei 

opinii critice  pe baza textului dat 

(corelat cu CS 2.2); itemul 19; 

X  
  

Total 
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PROIECT  DIDACTIC 

Stan Cornelia 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ,,Șerban Cioculescu” Găești  

Disciplina: Istorie 

Clasa: a V – a  

Unitatea de învăţare: GETO-DACII 

Subiectul: Geții și dacii- rânduieli, obiceiuri, credințe 

Tipul lecţiei: predare – învăţare – evaluare 

Durata: 50´ 

Competenţe  specifice:    

1.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor şi\ sau proceselor istorice 

2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informații din surse istorice        

Competențe derivate: La sfârşitul lecţiei, elevii vor avea competenţe de: 

C.1.- plasarea în timp și spațiu a poporului geto-dac 

C.2.- identificarea informațiilor oferite de surse istorice cu privire geto-daci 

C.3.- plasarea pe hartă a zonei locuite de geto-daci 

C.4.- descrierea modului de viață al geto-dacilor: ocupații, mod de viață, religie 

Activităţi de învăţare:  

• Stabilirea perioadei și a spațiului în care a apărut și dezvoltat civilizația geto-dacă;  

• Descoperirea principalelor ocupații ale geto-dacilor; 

• Identificarea pe hartă a centrului politic și religios;  

• Vizionare film; 

STRATEGII: 

Metode şi procedee didactice: expunerea sistematică, conversaţia euristică, lucrul cu harta, explicaţia, 

descoperirea, observaţia, demonstraţia, lucrul cu documentul istoric, rebusul istoric 

Mijloace de învăţământ: tabla, harta istorică, manualul şcolar, rebusul istoric, laptop-ul, video – 

proiectorul, fişe de lucru, Quizz 

Material bibliografic:    

1.Manuale alternative de istorie pentru clasa a V – a: Editura CD Press, Stan Stoica, Dragoș Sebastian 

Becheru, Editura Litera, Magda Stan, Caiet de lucru, clasa a V-a , Editura CD Press  

Strategia didactică: euristică, dirijată, cognitivă 
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Organizarea activităţii: frontală, individuală  

Locul de desfăşurare: sala de clasă 
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DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

Secvenţele 

instruirii 

Activitatea profesorului  Activitatea elevilor Strategii şi procedee 

didactice 

Forme şi 

instrumente 

de evaluare 

I. Organizarea 

clasei şi captarea 

atenţiei elevilor 

1 min 

Consemnează absenţele 

Pregătirea climatului 

socio – afectiv necesar învăţării 

 

 

Elevul de serviciu 

comunică elevii absenţi 

 

 

 

Conversaţia 

 

II. Verificarea, reactualizarea, 

sistematizarea şi esenţializarea 

cunoştinţelor 

10 min 

Se realizează folosind metoda 

,,Harta ideilor” – Fișa de lucru 

nr. 1 – recapitulare Initatea de 

învățare Lumea romană 

1. Fondarea Romei: Istorie și 

legendă 

 

 

 

2. Statul Roman 

 

 

- Elevii citesc cerințele și 

răspund solicitărilor 

profesorului 

 

1.Roma a fost fondată în 

anul 753 î.Hr.  

Cetatea poartă numele 

lui Romulus, unul dintre 

întemeietori 

2. Formele de organizare 

ale Romei au fost regat, 

republică și imperiu. 

 

Harta ideilor 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

predictivă 
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3. Viața cotidiană în lumea 

romană 

 

4. Romanizarea 

 

 

5.Imaginează-ți că ești profesor 

într-o școală romană. Citește 

documentul alăturat, apoi scrie 

cinci sfaturi pe care le-ai oferi 

elevilor tăi, astfel încât aceștia 

să fie pregătiți pentru viață. 

3.- Familia condusă de 

tată 

- Educația romană 

4. Definesc termenii: 

- Pax romana  

- Romanizare 

5.Realizează o listă cu 

sfaturi pe care le-ar oferi 

copiilor romani 

 

 

 

 

 

 

Dezbaterea 

 

 

 

 

 

     

III. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

3 min 

Se realizează prin dezlegarea 

unui Rebus istoric- Fișa de 

lucru nr. 2 

Împărțiți în grupe, elevii 

rezolvă rebusul  

 

 

Descoperire  
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IV. 

Dobândirea 

noilor 

cunoştinţe 

25 de min 

1. Geto-dacii 

 

 Profesorul notează pe tablă 

schiţa metodei didactice ”Știu, 

Vreau să știu, Am învățat”  

-  solicită elevilor să mentioneze 

aspectele pe care le și le 

amintesc despre geto-daci de la 

clasa a IV-a    

 

 

 

 

 

 

 

 

-Profesorul cere elevilor să 

exprime ce noi informații ar 

dori să cunoască despre geto-

daci  

Sub coordonarea 

profesorului elevii își 

reactualizează 

cunoștiințele. 

 

- Răspund solicitării 

profesorului și 

menționează ceea ce 

cunosc legat de geto-

daci. Printre aspectele 

cunoscute de elevi pot fi: 

 Sunt strămoșii noștri 

 Au locuit în Dacia 

 Au fost cuceriți de 

romani 

- Elevii adresează 

întrebări cu privire la 

geto-daci.  

 Printre întrebări se pot 

număra: 

- Ce inseamnă geto-daci? 

Știu. Vreau să 

știu. Am 

învățat 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1624 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Proiectează pe ecran un scurt 

film despre istoria geto-dacilor- 

manual digital Editura Litera 

 

 

-Profesorul continuă schema 

lecției pe tablă și face 

completările necesare. 

 

 

 

- Când au trait geto-dacii 

- Așezarea geografică a 

acestora 

- Categorii sociale 

- Ocupații ale acestora 

- Elevii urmăresc filmul 

şi notează în caiete cele 

scrise de profesor la 

tablă în rubrica ,,Am 

învățat” 

- Elevii răspund 

solicitării profesorului şi 

localizează/descoperă:  

✓ Geții și dacii sunt un 

singur popor 

✓ Așezarea geografică a 

geto-dacilor 

✓ Centrul politic și religios 

Cele 4 grupe descoperă 

câte o ocupație a geto-

dacilor: agricultura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu harta 

 

 

 

Evaluare formativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 
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-Profesorul solicită elevilor să 

scoată din mape Fișa de lucru 

Nr. 4 

 

Face apel la cunoștințele 

dobândite anterior de elevi și le 

solicit să menționeze 

categoriile socilale din lumea 

romană 

Cu ajutorul videoproiectorului, 

profesorul prezintă imagini și  

informații legate de religia 

geto-dacilor și centrul politic și 

religios, Sarmizegetusa. 

-Profesorul continuă schema pe 

tablă și completează rubrica 

„Am învățat” . 

viticultura, 

meșteșugurile, mineritul.  

Elevii răspund solicitării 

și în paralel, notează pe 

caiete categoriile sociale 

din lumea geto-dacică 

 

 - Elevii urmăresc şi 

notează în caiete cele 

scrise de profesor la 

tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă 
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V. 

Realizarea 

feed – back – 

ului 

5 min 

 

 

 

Profesorul solicită elevilor să 

acceseze aplicația  Quizizz 

https://quizizz.com/admin/quiz/

624b2d12aa9741001de61714/st

artV4?fromBrowserLoad=true 

 

-Elevii răspund 

solicitării profesorului și 

cu ajutorul telefonului, 

răspund întrebărilor . 

 

 

      Quizz 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Evaluare sumativă 

VI. Tema 

pentru acasă 

1 min 

Distribuie elevilor fișa de lucru 

nr.5  

 

 

 

Conversaţia 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/624b2d12aa9741001de61714/startV4?fromBrowserLoad=true
https://quizizz.com/admin/quiz/624b2d12aa9741001de61714/startV4?fromBrowserLoad=true
https://quizizz.com/admin/quiz/624b2d12aa9741001de61714/startV4?fromBrowserLoad=true
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Fișa nr. 1 
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Fișa nr 2                                         

REBUS ISTORIC 

                                                                        A 

       

           

        

            

         

            

       

      

                                                                         B 

1. Tarquinius Superbus a fost ultimul………… al Romei 

2. Roma este cunoscută ca CETATEA……….. 

3. Conducea Rebublica Romană pentru 6 luni 

4. Amfiteatrul Flavian 

5. Decret roman 

6. Autoritate religioasă din Imperiul Roman de Răsărit 

7. Dispozitiv de transportare a apei în Roma Antică 

8. Oraș acoperit de lava Vulcanului Vezuviu 

 

Fișa nr. 3 

ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT 

GETO-DACII 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU 

 

AM  ÎNVĂȚAT 
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Fișa nr. 4  

Grupa 1.  

Citiți cu atenție textul  și răspundeți cerințelor: 

,, Dacii practicau intens agricultura, experienta secolelor de sedentarism fiind atestata in izvoarele 

antice. Acestia cultivau cereale, precum orz, secară, linte, bob și mai multe varietăți de grâu. Foloseau 

plugul cu brăzdar și cuțit de fier, iar drept unelte utilizau coase lungi (de tip celtic), seceri, sape, 

săpăligi, cosoare pentru tăiatul viței de vie, târnăcoape, securi, greble cu șase colți, etc.” 

 https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/ 

1. Menționați o ocupație a geto-dcilor. 

2. Menționați trei tipuri de culturi. 

3.  

Fișa nr 4 

 

Grupa nr. 2  

Citiți cu atenție textul  și răspundeți cerințelor: 

,,De asemenea, cultivau intensiv și vița de vie, unii termeni specifici  acestei ocupatii, fiind mosteniti 

de noi din limba daca (butuc, strugure, curpen), dar practicau si albinăritul, pescuitul si creșteau 

animalelor, dintre care amintim vite, cornute, mici și mari si cai.” 

 https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/ 

1. Menționați 3 ocupații  ale geto-dacilor. 

2. Ce animale creșteau ? 

 

Fișa nr 4 

Grupa nr. 3 

Citiți cu atenție textul  și răspundeți cerințelor: 

,,O alta indeletnicire a dacilor, veche de aproximativ 800 de ani la venirea romanilor, asa cum arata 

unii istorici, era mineritul. Astfel, in secolul I al erei noastre, autohtonii, mai ales cei din arcul 

intracarpatic, exploatau si prelucrau fierul, arama, argintul și aurul,dar si bronzul (stapanind tehnica 

amestecarii cuprului cu cositor), utilizat mai ales pentru confectionarea uneltelor si podoabelor.” 

                                                       https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/ 

 

1. Menționați o ocupație a geto-dacilor. 

2. Ce minereuri exploatau? 

 

https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/
https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/
https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/
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Fișa nr. 4 

Grupa nr. 4 

Citiți cu atenție textul  și răspundeți cerințelor: 

,,Dacii, precum stramosii lor, erau si buni mestesugari si excelau in manifestarile artistice 

materiale…… Acestia mai confectionau si lanturi, colane, cercei sau agrafe….. Ceramica dacica 

cunoaste, in perioada secolelor I i.Hr. – I d.Hr.., apogeul artistic si functional. In general lucrata la 

roata si cu puternice influente grecesti, aceasta este reprezentata de vasele pictate, cu motive 

geometrice, mai simple sau mai complicate, elemente vegetale redate fie naturalist fie stilizat, 

reprezentări de păsări și animale reale sau imaginare. ” 

    https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/ 

1. Menționați o ocupație a geto-dacilor. 

2. Menționați o tehnică împrumutată de geto-daci de la greci. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adevaruldespredaci.ro/ocupatiile-geto-dacilor/
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Proiect didactic - Textul narativ în versuri 

Lecție de consolidare și sistematizare a cunoștințelor acumulate într-o unitate de învățare      (text 

narativ în versuri, sunet – literă – silabă – grupuri vocalice, 

 argumentarea orală a opiniei personale ) 

        Dăscălescu Ioana - Elena 

Școala Gimnazială Budeni 

Clasa: a VI-a  

Aria curriculară / Disciplina: Limbă şi comunicare / Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare / Subiectul lecţiei:  Modele și antimodele / Recapitulare 

Tipul lecţiei: Durata: 45 min. 

Competenţe generale:  

• 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și 

producerea textului oral; 

• 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

• 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

Competenţe specifice:  

• 1.2. Prezentarea unor informații, idei, sentimente și puncte de vedere în texte orale, participând la 

discuții pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate; 

- 1.4. Participarea la interacțiuni verbale simple cu mai mulți interlocutori, având în vedere 

cantitatea și relevanța informației transmise și primite; 

- 2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate; 

- 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse; 

- 2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite; 

- 4.3. Valorificarea achizițiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunții și scrieri și pentru 

evaluarea pronunției și scrierii celorlalți, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor in 

comunicare; 

- 4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin 

raportarea la normă. 

Obiective operaţionale: 

 La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili: 
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O.1 – să definească textul narativ; 

O.2 – să identifice instanțele comunicării într-un text narativ; 

O.3 – să recunoască procedeele artistice utilizate într-un text dat; 

O.4 – să încadreze un text/fragment de text în categoria textelor narative; 

O.5 – să recunoască grupurile vocalice; 

O.6 – să precizeze numărul de litere și sunete dintr-un cuvânt dat; 

O.7 – să-și exprime opinia personală despre textele citite, dar și despre calitățile pe care trebuie să le 

aibă un model demn de urmat în viață. 

Strategii didactice: 

             Metode şi procedee: conversaţia, scaunul evaluatorului, lectura imaginii, ciorchinele, pânza de 

păianjen, harta textului, exercițiul, jocul didactic . 

             Materiale didactice: caietele, tablă, cretă, dicționar, volume cuprinzând fabule, fișe de lucru, foi 

flip-chart, culori / carioci, ghem de ață, imagine, cutiuța cu întrebări, microfon. 

             Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

             Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale. 

Bibliografie: 

Cîrstea Mihaela, Viorica Avram, Ileana Sanda, Alexandra Dragomirescu, Manual pentru clasa a 

VI-a, EDP, 2018. 

Mina-Maria Rusu (coord.), Geanina Cotoi, Irina Hăilă, Mihaela Timingeriu, Limba și literatura 

română – Exerciții practice, Editura Paralela 45 educațional, 2019 (auxiliar didactic). 

Mădălina-Ioana Ifrim (coord.), Magdalena-Florentina Beștoiu, De-a gramatica...clasa a VI-a, 

Editura Delfin, 2019 (auxiliar didactic). 

Cîntiuc, Rita, Fraseniuc, Camelia, Panfilov, Elena, Planificare și proiectare pentru limba și 

literatura română – exemple de bune practici: clasa a VI-a, Editura Nomina, Pitești, 2012. 

 Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Kuttesch, Nicoleta, Limba şi literatura română pentru clasa 

a VI-a, Grup Editorial Art, București, 2011 (auxiliar didactic). 

Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura 

Paralela 45, 2005. 

 Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Editura StudIs, Iaşi, 2008. 
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N

r. 

c

r 

t. 

 

 

Momentele 

lecţiei 

Competen- 

ţe specifice / 

Obiective 

operaţionale 

 

 

Detalieri de conţinut 

 

 

Activităţi de 

învăţare 

T 

i 

m

p 

Strategia didactică 

Forme de 

organizare 

a activităţii 

Resurse 

materiale şi 

procedurale 

 

Forme de evaluare 

1 Evocarea 

 

Moment 

organizatoric 

 

Verificarea 

temei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

1.4 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

- Intrarea în clasă, 

salutul; 

- Verificarea prezenţei 

elevilor; 

 

- Verificarea temei 

(Anexa 1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lectura imaginii 

(Anexa 2); 

 

 

 

 

 

- exerciții de 

concepere a unui 

set de itemi de 

evaluare a 

cunoștințelor 

dobândite în 

cadrul unității de 

învățare; 

- exerciții de 

rezolvare a 

itemilor propuși; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2' 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2' 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul de 

analiză și 

sinteză 

Scaunul 

evaluatorului 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Lectura 

imaginii 

 

 

 

 

Sunt convinsă că uneori ți se 

pare că exercițiile din cadrul 

probei scrise de evaluare la 

limba română sunt 

epuizante. Din acest motiv, 

te provoc să concepi un set 

de 4-6 exerciții pe care le-ai 

putea primi la evaluarea de 

la sfârșitul unității 

(subiectele I și al II-lea), 

pornind de la lecțiile studiate 

în această unitate. Propune o 

modalitate de rezolvare 

pentru câteva dintre ele. S-ar 

putea ca unele dintre 

exercițiile concepute de tine 

să se regăsească între 

cerințele din cadrul 

evaluării! 

Aprecierea răspunsurilor 

 

Priviți imaginea următoare 

și încadrați-o în categoria 

„Așa da! / Așa nu!”, 
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 - exerciții de 

exprimare a 

opiniei personale; 

 

Planșă  

motivându-vă răspunsul. 

Identificați calitățile și 

defectele celor doi copii. 

Există vreo legătură între 

această imagine și unitatea 

noastră de învățare? 

 

 Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

O.1-O.7 - Se scrie pe tablă titlul 

lecţiei; 

- Se prezintă elevilor 

obiectivele care vor fi 

urmărite;  

 2' 

 

Frontal Expunerea 

Tablă 

Cretă 

 

2 Realizarea 

sensului 

Conducerea 

procesului de 

recapitulare 

și sistemati-

zare şi 

realizarea 

feed-back-

ului 

1.2 

1.4 

4.4 

 

 

 

 

 

 

1.4 

2.4 

 

 

 

 

 

O.4 

1.4 

2.2 

 

 

1.4 

- „Zâmbiliciul unității”-

un extraterestru special; 
 

 

 

 

 

 

 

 

- „Răspundem și creăm 

legături între noi!” 

(Anexa 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciții de 

identificare a 

termenilor-cheie 

abordați în cadrul  

unității de 

învățare; 

 

 

 

- exerciții de 

exemplificare a 

textelor studiate în 

cadrul unității; 

 

 

 

- exerciții de 

prezentare a 

subiectului unui 

text studiat; 

 

4' 

 

 

 

 

 

 

 

 

9' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Ciorchinele 

 

Caiete 

Tablă 

Flip-chart 

Smiley face-

uri 

 

Pânza de 

păianjen 

 

Cutiuța cu 

întrebări 

Bilețele 

Ghem de ață 

 

Identificarea 

 

 

 

Rememorând lecțiile 

studiate în cadrul acestei 

unități de învățare, lipiți în 

caiete smiley face-urile 

primite, desenați-le antenuțe 

și completați-le cu termeni-

cheie vehiculați în cadrul 

unității de învățare. 

 

1. Numește cele două 

texte literare studiate în 

unitatea aceasta, precum și 

autorii acestora. 

 

 

 

2. Prezintă, în două-

patru enunțuri, subiectul 

unei opere studiate în cadrul 

unității. 
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2.4 

 

 

O.1 

O.2 

O.4 

O.5 

1.2 

1.4 

4.3 

 

 

 

 

 

O.3 

O.5 

1.4 

2.4 

 

 

 

 

 

 

O.4 

1.4 

2.3 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exerciții de 

explicare a titlului 

unui text; 

 

- exerciții de 

definire a 

coordonatelor-

spațio temporale, 

a  rimei și a 

măsurii versurilor,  

a textului narativ, 

a grupurilor 

vocalice; 

 

 

- exerciții de 

identificare a unui 

procedeu artistic, 

a unor cuvinte cu 

diftong / triftong; 

 

 

 

 

 

- exerciții de 

încadrare a unui 

text într-o 

categorie de texte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati-

zarea 

 

 

Identificarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati-

zarea 

 

 

 

 

 

3. Explică oral titlul 

operei „Câinele și cățelul”, 

de Grigore Alexandrescu. 

 

4. La ce se referă 

coordonatele spațio-

temporale? 

6. Definește textul 

narativ. 

8. Ce este rima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Cum stabilești 

măsura unui vers? 

15. Definește hiatul. 

 

 

 

5. Care este 

procedeul artistic care 

predomină în cele două texte 

studiate? 
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1.4 

4.3 

 

 

O.5 

1.4 

 

 

 

O.7 

2.3 

 

 

 

 

 

O.2 

O.3 

O.4 

O.5 

O.6 

O.7 

 

2.4 

4.3 

4.4 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Harta textului   (Anexa 

4); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- „Reporter în acțiune!” 

- exerciții de 

creare a unor 

versuri; 

 

- exerciții de 

despărțire în 

silabe; 

 

- exerciții de 

numire a 

grupurilor 

vocalice studiate; 

 

- exerciții de 

exprimare a unei 

opinii personale; 

 

 

 

 

- exerciții de 

realizare a hărții 

conceptuale a 

unui text; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Analizarea 

 

 

 

Identificarea 

 

 

 

Analizarea 

 

 

 

Problemati-

zarea 

 

 

Harta 

conceptuală 

Conversația 

 

 

Planșe  

Carioci / 

culori 

 

 

 

 

 

 

 

13. Identifică, în lista 

următoare, cele două cuvinte 

care conțin diftong. 

14. Dă exemplu de 

un cuvânt ce conține 

triftong. 

 

7. Explică, în trei-

patru enunțuri, de ce textul 

„Bivolul și coțofana”, de 

George Topîrceanu, este un 

text narativ în versuri. 

 

9. Completează 

versurile următoare astfel 

încât să rimeze. 

 

11. Desparte în 

silabe cuvintele: „jertfă”, 

„arctic”, „singuratic”. 

 

12. Numește 

grupurile vocalice studiate. 

 

 

16. Care dintre cele 

două texte studiate în această 

unitate ți-a plăcut mai mult? 

De ce? 

17. Enumeră câteva 

calități pe care le are 

modelul tău în viață. 
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1.4 

4.3 

 

 

- exerciții de 

exprimare a 

opiniei personale; 

 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

Conversația 

 

Planșe cu 

hărțile 

conceptuale  

Microfon 

Completați hărțile 

conceptuale ale textului, cu 

informațiile cerute în 

viniete: 

- autorul; 

- titlul;  

- instanțele comunicării 

narative (narator, 

personaje); 

- elemente de versificație 

(structură, măsură); 

- procedee artistice; 

- mod de expunere; 

- cuvinte care respectă 

anumite cerințe (diftong, 

triftong, hiat, număr de 

litere și sunete); 

 

Lipiți hărțile create și apoi 

faceți un tur al lor. În timp 

ce admirați „operele” create 

de voi și de colegii voștri, 

răspundeți la întrebările 

adresate de reporter. 
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3  

Reflecţia 

Evaluarea 

1.4 

2.3 

4.3 

4.4 

- „Rețeta 

succesului” (Anexa 5); 

 

 

 

- exerciţii de 

creare a unei 

rețete de pregătire 

pentru proba de 

evaluare; 

8' Individual Exercițiul de 

analiză și 

sinteză 

 

„Fișa-rețetă” 

Instrumente 

de scris 

Completează rețeta 

succesului pentru proba 

scrisă de evaluare de mâine, 

notând câteva ingrediente 

speciale, precum și două-

trei sfaturi pentru colegii tăi. 

Dacă vrei, poți dedica și/sau 

dărui rețeta unuia dintre 

colegii tăi! 

4 Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 Tema pentru acasă (Anexa 6):  

      Varianta 1: Realizează un interviu cu modelul tău în viață.  

      Varianta 2: Redactează un dialog, de cel puțin zece replici, cu unul / una dintre defectele / calitățile tale. 

      Varianta 3: Fii și tu autor și creează un text narativ în versuri care să conțină și o învățătură! Ai grijă ca personajele tale 

principale să fie animale, plante, obiecte sau fenomene ale naturii! 

      Varianta 4: Redactează un text, de cel puțin 100 de cuvinte, cu titlul „Aventuri în țara grupurilor de sunete”. 

      Varianta 5: Realizează o rubrică de Știați că ...?, în care să dezvălui colegilor tăi din clasa a V-a câteva dintre secretele 

grupurilor vocalice și ale textului narativ. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1639 
 

Conferința Națională „Tradițional și modern în procesul de predare-învățare” 

Proiect didactic „Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor” 

Prof. Dăscălescu Adrian-Florentin 

Școala de proveniență: Liceul Tehnologic „Oltea Doamna”  oraș Dolhasca, jud. Suceava 

Data:  

Şcoala: Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca 

Clasa: Clasa Pregătitoare A 

Aria curriculară: Om și Societate 

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Profesor : Dăscălescu Adrian-Florentin 

Domeniul: Dumnezeu se face cunoscut omului 

Unitatea tematică: Dumnezeu este întotdeauna cu noi 

Subiectul lectiei: Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă 

Locul desfășurării:  sala de clasă   

 

Scopul lecţiei: De a dobândi cunoştinţe despre Maica Domnului și recunoașterea acesteia ca fiind ocrotitoarea spirituală a tuturor copiilor. 

Resurse: 

 

➢ Oficiale: Programa şcolară cl.pregătitoare; planificarea calendaristică; proiectarea didactică 

➢ Temporale: nr.de ore: 1; durata orei: 45 min. 

➢ Bibliografice: 

• Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura IMBOR, București, 2016. 
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• Biblia ilustrată pentru copii, Editura Litera, București, 2021. 

• Religie. Fișe de lucru pentru clasa pregătitoare, Editura BASILICA, București, 2013. 

• Arhim.Ilie Cleopa,  Povestiri şi rugăciuni pentru copii, Editura Mănăstirearea Sihăsria, Neamț, 2009. 

• Constantin Cucoş, Educaţia religioasă, Editura Polirom, laşi, 1999. 

• Iulia Pânzaru,  Carte de Învăţătură moral-religioasă pentru copii, Editura Credinţa Strămoşească, Iași, 2005. 

• Leon Magdan,  Pilde Ortodoxe, Editura Mateiaş, București, 2009. 

• Leon Magdan,  Pilde Ortodoxe şi povestiri cu tâlc, Editura Mateiaş, București, 2009.  

• Pr.Ioan Mihălcescu, Catehismul Creştinului Ortodox, Editura Trinitas, Iaşi, 2008. 

                            

Strategia Didactică: 

 

➢ Metode şi procedee: povestirea, expunerea, explicaţia, conversaţia, observaţia (dirijată), problematizarea, metoda RAI, jocul didactic. 

➢ Mijloace didactice:  minge, videoproiector,  tabletă, tabletă grafică, fişă de lucru (Ed. Sfântul Mina) , Sfânta Scriptură, imagini cu 

Maica Domnului, marker, stikere. 

➢ Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală. 

 

 

Competențe Specifice: 

1.1. Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinţei religioase; 

3.1. Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute 

 Obiective Operaționale 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor avea capabilitatea : 

O1 - De a  preciza cine este Maica Domnului; 

O2 – De a recunoaște Sfintele Icoane reprezentative pentru Sfintele Sărăbători în cinstea Maicii Domnului; 

O3 - De a argumenta  purtarea de grijă a acesteia față de copii; 

O4 - De a  argumenta importanţa cinstirii acesteia pentru creștini; 
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N
r.

c
rt

 

E
ta

p
el

e 

L
ec

ţi
ei

 

O
b

ie
ct

iv
e
 

o
p

er
a

ți
o

n
a

le
 

T
im

p
 

Activitatea Profesorului Activitatea Elevilor 

M
e
to

d
e 

şi
 

p
ro

c
ed

ee
 

M
ij

lo
a
ce

 

d
id

a
ct

ic
e 

F
o
rm

e 
d
e 

o
rg

a
n

iz
a
re

 Evaluarea 

1. 

M
o

m
en

t 

o
rg

an
iz

at
o
ri

c 

 3’ • Salutul 

• Rostirea Rugăciunii 

• Citirea agendei profesorului, notarea 

absenţelor și a activității suplimentare; 

asigurarea unui climat propice desfăşurării 

lecţiei. 

• Rostesc Rugăciunea. 

 

Conversa-

ția 

 Frontală Aprecieri verbale 

2 

V
er

if
ic

ar
ea

 

cu
n

o
şt

in
ţe

lo
r 

 3’ • Cu ajutorul mingii, voi recapitula cu elevii 

lecția Iisus Hristos iubește copii. 

• Aruncă mingea de la unul 

la altul, răspunzând la 

întrebări. 

Conversa- 

ţia 

Explicaţia 

Problema- 

tizarea 

Met. 

RAI 

Minge 

 

Frontală 

Individu-

ală 

 

 Cine este Iisus 

Hristos? 

Ce face El? 

Cum și-a arătat 

iubirea față de 

copii? 

Cum își arată copii 

iubirea față de El?  

3 

P
re

g
ăt

ir
ea

 p
en

tr
u
 

L
ec

ţi
a 

n
o

u
ă 

 2’ • Folosind tableta grafică voi iniția un joc cu 

elevii: Mă gândesc la..... 

• Participă la joc. 

• Răspund la întrebările 

mele. 

Conversa-

ţia 

Explicaţia 

Descrierea 

Jocul 

didactic 

Tabletă 

grafică 

Frontală 

Individu-

ală 

 

-Cine este cea care 

ne-a dat viață? 

 - Dar oare cum o 

cheamă pe Cea care 

I-a dat viață 

Mântuitorului? 

 

4 

A
n

u
n

ţa
re

a 

ti
tl

u
lu

i 
şi

 

p
re

ze
n

ta
re

a 

o
b

ic
ti

v
el

o
r  1’ • Voi scrie pe tablă titlul noii lecţii: „Maica 

Domnului ocrotitoarea copiilor”. 

• Voi prezenta obiectivele lecţiei sub formă de 

întrebări pentru a spori interesul elevilor. 

• Ascultă cu atenție. Conversa-

ţia 

Explicaţia 

Tablă 

Mark

er 

Frontală 

 

Aprecieri verbale 
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5 
C

o
m

u
n
ic

ar
ea

 c
u
n
o
şt

in
ţe

lo
r 

(D
ir

ij
ar

ea
 î

n
v
ăţ

ăr
ii

) 
 

 

 

 

O1 

O2 

 

 

 

 

 

O 2 

 

 

 

 

O 3 

15’  

• Cu ajutorul tabletei voi prezenta elevilor 

imagini cu principalele Icoane ale 

Sărăbătorilor închinate în cinstea acesteia: 

Nașterea Maicii Domnului (8sept), Intrarea 

Maicii Domnului în Biserică (21 Noiembrie), 

Bunavestire (25 martie), Adormirea Maicii 

Domnului (15 august), explicându-le la 

fiecare ce reprezintă acestea pentru noi 

creștinii. 

• Cu ajutorul videoproiectorului(dacă este) și al 

tabletei , voi rula o parte din emisiunea 3 

minute - Ora de Religie, apoi voi  prezenta 

elevilor cele vizionate. 

• Pentru a observa purtarea de grijă a Maicii 

Domnului față de copii voi prezenta copiilor 

o minune a acesteia tot cu ajutorul tabletei și 

a videoproiectorului (dacă este). 

 

 

• Urmăresc imaginile de pe 

tabletă (videoproiector) 

 

• Ascultă explicațiile 

primite 

 

• Răspund la întrebările 

adresate. 

 

• Urmărescfilmulețele 

despre Maica Domnului 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Observaţia 

dirijată 

Conversa-

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema-

tizarea 

Explicaţia 

 

Tebletă 

 

 

Video-

proie-

ctor 

Film 

didacti

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individu-

ală 

 

 

 

-Ce vedeţi în aceste 

imagini? 

-Cine sunt părinții 

acesteia? 

- De ce a fost adusă 

la Biserică? Voi vă 

respectați 

promisiunile? 

 - De ce se numește 

Bunavestire? 

- De ce se numește 

Adormirea Maicii 

Domnului? 

- Cum a avut grijă 

de copii Maica 

Domnului? 

- Dar de voi cum 

credeți că are? 

 

6 

F
ix

ar
ea

 

cu
n

o
şt

in
ţe

-l
o
r O1 

O2 

O3 

O4 

5’ •  Pentru a fixa cunoștințele noi învățate voi 

iniția un joc cu elevii: De ce este important 

să o cinstesc pe Maica Domnului. 

 

• Răspund la întrebări. 

• Aruncă mingea. 

Metoda 

RAI 

Expunerea 

Conversa-

ţia 

Explicaţia 

Minge Frontală 

Individu-

ală 

 

-Aprecieri verbale. 

7 

A
p
re

ci
er

e,
 A

so
ci

er
e,

 

G
en

er
ea

li
za

re
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ • Voi împărți elevilor câte o fișă de lucru, 

urmând ca aceștia să o coloreze, poi să o 

decupeze și lipească, creând astfel o iconiță 

în Cinstea Maicii Domnului.(între timp pe 

fundal voi pune elevilor să asculte melodii 

religioase în cinstea Maicii Domnului) 

 

 

 

• Colorează, decupează și 

lipesc iconița cu Maica 

Domnului . 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

Explicaţia 

Conversa-

ţia 

Fișă de 

lucru 

Boxă 

Frontală 

Individu-

ală 

 

 

 

 

 

-Aprecieri verbale 
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8 

E
v
al

u
ar

ea
 

 2’ • Vor fi aprecia elevii care s-au distins cu 

răspunsuri foarte bune, fiind daţi drept 

exemplu de urmat de către ceilalţi elevi. 

Elevii vor primi stikere zâmbitoare. 

• Voi rugă și pe elevi să aprecieze activitatea 

• Ascultă evaluarea 

activității lor. 

 

• Elevii evaluează lecția, 

arătând ce le-a plăcut și 

ce nu, precum și ce ar 

vrea să mai facem. 

Conversa-

ţia 

Exemplul 

 

 Frontală 

 

Aprecieri verbale. 

Notarea elevilor. 

 

-Ce v-a impresionat 

la această activitate 

(lecție)? 

9 

A
ct

iv
it

at
ea

 

S
u
p
li

m
en

ta
ră

 

 2’ • Voi înmâna elevilor câte o Rugăciune către 

Maica Domnului, pe care îi voi ruga să o 

înveța acasă 

 

 

 

 

• Elevii își strâng fișele și 

iconițele. 

Conversa-

ţia 

 Frontală  

10 

În
ch

ei
e-

re
a 

 2’ • Rostirea Rugăciunii. 

• Luarea de rămas bun. 

• Rostesc Rugăciunea.   Frontală 
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Proiect  didactic  

 

                                                                              Profesor:  Oltean Carmen Sorina 

                                                            Liceul Bănățean Oțelu Roșu 

Clasa a-XI-a  

Disciplina : Limba şi literatura română 

Subiectul : Noaptea de decemvrie de Alexandru Macedonski. 

Tipul lecţiei : de dobândire de noi cunoştinţe 

Competențe specifice :  

-     să  explice posibilele interpretări ale poemului în planul denotativ / epic, alegoric şi simbolic, mitic; 

-     să identifice elementele romantice din structura poemului; 

-     să identifice în text elemente ce ţin de estetica simbolismului; 

-     să raporteze reprezentarea emirului la cea a lui Hyperion din Luceafărul eminescian; 

-     să deducă semnificaţiile simbolice ale finalului poemului  insistând asupra sensului drumurilor celor 

doi pelerini. 

Strategii:  

Metode şi procedee: conversaţie euristică, problematizare, descoperire, lucrul cu fişe, metoda 

cubului. 

Forme de organizare a activităţii: activitatea frontală îmbinată cu activitatea independentă şi 

pe grupe. 

Resurse: manualul de Limba şi literatură română pentru clasa a XI-a, laptop, capacităţile 

receptive normale ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, fişe de lucru. 

Bibliografie: Ion Bălu, Marian Iancu, Simbolismul românesc, Bucureşti  Editura Erc Press, 

2006. 

 

 

Desfăşurarea activităţii:  

1. Organizarea clasei: notarea absenţelor, asigurarea atmosferei necesare pentru desfăşurarea 

lecţiei. 

2. Actualizarea cunoştinţelor: se discută cu elevii despre câteva elemente biografice şi calitatea 

de teoretician al simbolismului a lui Macedonski. Se precizează sursele de inspiraţie, tema şi 

structura poemului  Noaptea de decemvrie. 

3. Captarea atenţiei: elevii primesc un rebus pe care urmează să-l completeze, rezolvând câteva 

cerinţe. Este dedusă astfel ideea fundamentală a poemului: credinţa omului superior în ideal, 

în calea dreaptă, în ciuda opreliştilor. 

4. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale: li se spune elevilor că urmează 

să se discute despre semnificaţiile poemului Noaptea de decemvrie, precum şi despre 

elementele romantice şi simboliste regăsite în poem. 

5. Dirijarea treptată a învăţării: împărţiţi pe grupe elevii primesc fişe de lucru în funcţie de 

biletul pe care l-au extras dintr-un cub cu feţele divers colorate, cărora le corespund anumite 

seturi de cerinţe.(anexa) 

6. Asigurarea feed-backului: se prezintă în mod sintetic semnificaţiile poemului Noaptea de 

decemvrie. 
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7. Asigurarea retenţiei şi transferului:  Realizaţi un eseu argumentativ în care să comparaţi 

condiţia emirului din poemul lui Macedonski cu aceea a Luceafărului din poemul lui  Mihai 

Eminescu. 

 

 

Fişă de lucru 1 

   

Completaţi pe orizontală următorul rebus:  

 

        

      

     

        

     

 

 

1. „ … nu cunoaşte moarte şi numele lui scapă de noaptea uitării”. 

2. „ Şi dulce e viaţa în rozul….” 

3. „ Spre … -l răpeşte credinţa- voinţa/ Cetatea preasfântă îl cheamă în ea” 

4. … ben Pehlivan. 

5. „  Şi … -l priveşte cu ochiul-oţelit / E-n negura nopţii un alb monolit”. 
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Fişă de lucru 2 

 

 

 

 

1. Descrie: -imaginarul poetic romantic din prima secvenţă a poeziei; 

- imaginea Bagdadului în „ roza idilă”; 

- tabloul suferinţei si al morţii colective sub cerul de oţel al pustiei, observând elementul cromatic. 

 

 

 

 

2.  Compară -imaginea iniţială a emirului cu imaginea lui finală, epuizat de chinul    călătoriei prin 

deşert. 

- portretul emirului în antiteză cu drumeţul pocit 

- călătoria prin deşert spre Meka şi călătoria Luceafărului spre Demiurg. 

 

 

 

3.Analizează : - posibilele semnificaţii ale următoarelor simboluri: camera moartă,  focul, lupi groaznici, 

emirul, fântâna, drumul drept, drumeţul pocit, drumul cotit, Meka. 

 

4.Aplică : -  identifică în text elemente care ţin de estetica romantismului 

-   identifică în text elemente care ţin de estetica simbolismului 

 

 

5.Argumentează  faptul că emirul-poet-pelerin întruchipează ipostaza omului superior. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1650 
 

PROIECT  DE ACTIVITATE  INTEGRATĂ 

Grădinița cu P.P.Millennium,Cluj-Napoca 

Prof.învăț.preșc.Cîmpu Carmen-Ileana 

Data: 10.05.2022 

Grupa :  grupa mjlocie ,,Inimioare ,, 

Tema anuală de studiu: „ Cum este/a fost și va fi aici pe pământ?” 

Tema proiectului:” Clubul curioșilor” 

Tema săptămânii : „ Viața din adâncuri” 

Tema zilei: „Peștișorul curcubeu şi prietenii săi” 

Tipul  activității: Mixtă (transmitere de cunoştinţe, consolidare de priceperi şi deprinderi) 

Categorii de activitați de învățare:   

ADP + ALA1 + DOS (Educație pentru Societate) + DEC  (Domeniul Estetic și creativ)+ALA2 

ADP (ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ): 

Rutine :primirea copiilor, micul dejun, gustarea, deprinderi specifice 

Întâlnirea de dimineață:  ” Dacă aș avea un prieten din lumea apelor , el ar fi...”(salutul,prezența, calendarul naturii,împărtășirea cu ceilalți, 

noutatea zilei ) 

Moment de mișcare: ,,Baby Shark Dance,, 

Tranziție :,,Înotăm ,înotăm !,,  

-ALA 1 (Jocuri și activități liber alese): 

• Știință:,,Numărăm pești colorați”-atașare cleme în funcție de numărul de pești de pe jeton 

• Construcții:” Turnul prieteniei”-construcție din bile colorate așezate cu ajutorul cleștelui,coordonare mână-ochi 

 

• Nisip și apă:” Descoperim scoici în nisip”-descoperirea scoicilor din nisip cu ajutorul pensulei 

ADE (ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE) : 

DOS +DEC ,,PEȘTELE CURCUBEU ȘI PRIETENII SĂI “ 

   

• DOS (DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE) ,,POVESTEA PEȘTELUI CURCUBEU-BUCURIA DE A DĂRUI de Marcus Pfister “-

povestirea educatoarei 
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• DEC (DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV)- ,,PRIETENII PEȘTELUI CURCUBEU”-modelaj (aplatizare cu plastilină colorată pe un 

suport dat) 

ALA 2  (JOCURILE ȘI ACTIVITĂȚILE LIBER ALESE) 

• ,,Pescarul iscusit ,,-joc distractiv ,  ,,Rechinii și peștii,, 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII : 

A.1.Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiară 

A.2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

 B.1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

C.1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

C.2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

 C.3. Activare și manifestare a potențialului creativ  

D.1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

 D.2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

E.3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII INTEGRATE  

A. 1.2. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea 

de activități variate; 

A. 2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii. B.1.2 Demonstrează abilități de solicitare și de primire 

a ajutorului în situații problematice specific  

B.1.3. Inițiază/ participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;  

C. 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

 C. 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

C. 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse  

D. 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă)  

D. 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă)  

E.1.2. Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/ relații cu mediul apropiat 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 
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Comportamente vizate: Obiective operaționale : 

A.1.2. Ȋṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea 

unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; 

A.2.3. Își coordonează mișcările în funcție de 

ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii. 

A.3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a igienei 

personale.  

B.1.3. Inițiază/ participă la interacțiuni pozitive cu 

copii de vârstă apropiată;  

B.1.2 Demonstrează abilități de solicitare și de 

primire a ajutorului în situații problematice 

specifice 

O1- . Preșcolarul va fi capabil să execute cu 

sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor 

materiale de învățare: aplatizarea bucăților de 

plastilină colorată, construirea turnului cu ajutorul 

bilelor colorate, lipirea ochilor mobilipentru pești 

puse la dispoziție, manifestând spontaneitate și 

creativitate. 

 

 

 

 

C. 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu 

consecvență D. 2.1. Demonstrează capacitate de 

comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, 

acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă) 

 

 

O2-  Preșcolarul va fi capabil să participe activ la 

joc, aprobând răspunsurile corecte 
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C.1.1 Manifestă curiozitate şi interes pentru 

experimentarea și învăţarea în situații noi 

 D. 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a 

unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

 

O3. Preșcolarul va fi capabil să demonstreze 

înțelegerea mesajului unui text, ca urmare a 

audierii acestuia  

 

 A.1.2. Îṣi coordonează muṣchii ȋn desfăṣurarea 

unor activităţi diversificate, specifice vȃrstei; 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru 

realizarea de activități variate; 

 

O4. Preșcolarul va fi capabil să execute corect și 

conștient exercițiile pentru încălzirea mușchilor 

mici ai mâinii, respectând indicațiile educatoarei; 

O5. Preșcolarul va fi capabil să aplatizeze 

plastilina colorată pe suportul dat, respectând   

indicațiile educatoarei. 

 

STRATEGII DIDACTICE :Metode și  procedee didactice : povestirea educatoarei,  ,,povestea din făină”, conversaţia, expunerea, descrierea, 

observaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul,învățarea prin descoperire, problematizarea, cubul,  turul galeriei(adaptată) 

Mijloace şi materiale didactice: panou calendarul naturii, bol cu pești, pensule, acuarele,borcan cu apă,  joc de indemânare cu bile 

colorate,clește ,jetoane cu pești colorați, cleme de rufe,scoici, foi negre marimea A3,faină de grâu albă,silute cu pești, caracatiță, CUBUL, plicuri 

colorate cu însușiri scrise, ,     palete cu față veselă/față tristă, role cu peștișori, plastilină colorată,folie transparentă dură, ochi mobili,brățările 

prieteniei 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Mijlocul de realizare :activitate integrată 

Resurse : umane: copiii grupei mijlocii „Inimioare “ 

Durata:o zi  (tura  I) 

Evaluare : 

Pe parcursul activității integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte:  
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-acuratețea răspunsurilor verbale oferite de copii la întrebările referitoare la vițuitoarele marine;  

-precizarea însușirilor caracteristice personajelor din poveste; 

-asocierea trăsăturilor personajelor din poveste (mândru, ponosite,înțeleaptă,grațioasă); 

-formularea mesajului poveștii, acela de a fi buni, generoși și prietenoși cu ceilalți, indiferent de aspectul fizic ; 

 -calitatea și acuratețea produselor activității (aspectele de motricitate fină de la centrele Construcții și Nisip și apă, peștii aplatizați cu plastilină 

colorată de la Domeniul Estetic și Creativ); 

 -calitatea descrierilor verbal în situații de observare-corectitudinea executării mișcărilor în timpul jocului distractiv, a rutinelor și tranzițiilor;  

-gradul de manifestare generală a comportamentelor și atitudinilor urmărite și nivelul de autonomie demonstrat. 

Bibliografie:  

Curriculum pentru educația timpurie 2019, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, București 2019 

SCENARIUL  ZILEI 

RUTINE :deprinderi specifice copiilor  

I.MOMENT ORGANIZATORIC.Se asigură condițiile optime pentru buna desfășurare a activității: aerisirea sălii de grupă, amenajarea 

spațiului de desfășurare a activității și pregătirea materialului didactic necesar. Materialele didactice vor fi pregătite, unele la vedere, altele sub 

formă de surpriză. 

 Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea, 

pentru a constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin cele două forme de comunicare – verbală 

şi nonverbală.  

Salutul „ Bună dimineața, peștișorilor!/Mă bucur că ne reîntâlnim/A-nceput o nouă zi ,/Bună dimineța copii! “ 

Fiecare copil va veni pe rând , în fața colectivului pentru a-și alege forma de salut cu educatoarea.El va putea alege de pe planșă : 

îmbrățișarea,strângerea de mâini sau atingerea coatelor. 

 Prezența: ,,După ce ne-am adunat,/ Şi frumos ne-am salutat, Colegii ne-am întâlnit, Cine oare n-a venit?”  

Calendarul naturii:Se lucrează pe panou:/- În ce anotimp suntem ?(Primăvara) În ce lună?(Mai)/- Cum este vremea ?/- Oare în ce zi a săptămânii 

ne aflăm?(Marți)/-Care sunt zilele săptămânii? 

 ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP:Copiii vor fi provocati la un joc al imaginției, fiecare dintre ei gândindu-se la 

: ”Dacă aș avea un prieten din lumea apelor, el ar fi…” Pe rând fiecare copil va spune cu cine ar fi prieten în lumea acvatică și de ce. Noutatea 

zilei. Dragi copii,astăzi vom face parte din povestea prietenului nostru Peștele curcubeu care dorește să își facă mulți prieteni și de aceea are nevoie 

de ajutorul nostru.Peștele curcubeu ne-a pregătit multe activități interesante . 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1655 
 

II.CAPTAREA ATENȚIEI .După discuţiile din cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii vor auzi un ciocanit în ușa sălii de grupă. Voi merge 

să văd cine bate la ușă. La ușă găsesc o cutie mare.  O aduc în fața copiilor și descoperim că în interiorul ei se află un bol cu un pești frumos 

colorați. Lipit de bol este un bilețel pe care scrie un mesaj.Citesc mesajul: ”Eu sunt peștișorul curcubeu. Am venit astăzi la voi să vă spun povestea 

mea. Dacă veți asculta povestea cu atenție, o să aflați de ce am rămas fără prieteni, unde  am greșit și o să descoperiți mesajul din poveste. 

Dacă sunteți buni și prietenoși mă veți ajuta  și prietenii mi-i voi recupera! Vă mulțumesc!” 

III.ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR .Le comunic copiilor activitățile desfășurate pe tot parcursul zilei alături de peștele curcubeu 

care care multe surprize pregătite. 

Tranziție :,,Înotam ,înotăm,/Noi spre centre acum plecăm/Înotăm,înotăm/Pe peștișor să-l bucurăm.,, 

ALA 1 (JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE) 

Se plecă intr-o scurtă călătorie prin adâncul oceanului.Peștele curcubeu îî invită pe preșcolari să facă parte din povestea lui.Locurile în care 

ne vom opri sunt cele trei sectoare:Știință , Construcții și Nisip și apă. 

Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru de interes. Pentru fiecare centru de interes voi purta discuţii 

referitoare la ceea ce vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie, modul de utilizare al pieselor, ustensilelor şi accesoriilor enunţând 

totodată şi obiectivele. Copiii intuiesc şi se familiarizează cu materialele şi accesoriile pregătite, construiesc un turn al prieteniei cu ajutorul 

bilelor colorate așszate cu ajutorul cleștelui, atașarea clemelor pe jetoane corespunzătoare numărului de pești,descoperirea scoicilor din nisip cu 

ajutorul pensulei și manipularea ustensilelor de la centrul nisip și apă. Pe tot parcursul activităţii voi trece pe la fiecare centru, prezint elementele 

de comportament, asigur condiţiile optime, urmăresc modul cum relaţionează, cum comunică şi interacţionează cu partenerii de grup, dar şi cu 

accesoriile puse în joc. Voi face aprecieri stimulative referindu-mă la fiecare grup în parte şi voi nominaliza copiii care s-au remarcat in joc. 

IV.DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII  

ADE (ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENȚIALE ) 

DOS (Educație pentru societate)-,,POVESTEA PEȘTELUI CURCUBEU” 

-povestirea educatoarei 

La revenirea copiilor în sala de grupă copiii se vor așeza scăunelele dispuse în semicerc. 

Le transmit copiilor că  astăzi ei vor asculta povestea adusă de Peștele curcubeu, însă pentru a afla mesajul din poveste, pentru a răspunde corect 

la întrebări, ei trebuie să asculte povestea cu atenție, în liniște. După ce povestea o vor asculta, prieteni pentru peștișor vor confecționa. 

-Aici se află povestea ”Peștișorul Curcubeu” scrisă de Marcus Pfister ! 

Odată ce povestea începe, trebuie să fie liniște, să fiți atenți la conținutul poveștii ca să puteți răspunde la întrebările pe care vi le voi adresa 

după ce termin de spus povestea. Nu uitați că trebuie să găsiți mesajul poveștii iar apoi veți realiza prieteni pentru peștișorul curcubeu. 
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Tiribam-tiribum, povestea începe acum! 

Voi anunța din nou titlul poveștii după care voi povesti clar şi expresiv, pentru a trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării. Pe 

parcursul povestirii,  voi introduce  siluetele personajele din poveste pe foile negre A3 , voi cerne faină de grâu albă peste acestea în ordinea 

firului poveștii. Copiii sunt și ei implicați în toată activitatea, câte unul pe rând vor fi chemați să așeze siluetele , să cearnă făina cu ajutorul sitei 

mici ca apoi să le ridice cu grijă de pe foaie . 

Voi folosi un  ton și o mimică adecvată, modelându-mi vocea pentru a imita personajele, nuanțând astfel expunerea în funcție de stările afective 

pe care le implică povestirea. Voi explica înţelesul unor cuvinte, expresii noi (mandru,ponosite, înțeleaptă, grațioase) astfel încât conținutul 

poveștii să fie bine înțeles.(ANEXA1) 

V.OBȚINEREA PERFORMANȚEI ȘI ASIGURAREA TRANSFERULUI  va fi realizată prin metoda Cubului. Propun copiilor să ne 

jucam cu Cubul prieteniei, pentru a vedea de ce este important să fim prietenoși și buni cu ceilalți. Pe fețele cubului se vor afla sarcini precum: 

 

DESCRIE: Haideți să descriem peștișorul curcubeu ! 

Privește peștișorul curcubeu și spune-mi cum arată el!(aspecte fizice) 

COMPARĂ: Compară comportamentul pestișorului curcubeu cu cel al peștisorului albastru. 

ANALIZEAZĂ: Analizează cum s-a comportat pestișorul curcubeu la începutul poveștii față de pestișorul albastru. Spune cum crezi că 

s-a simțit peștișorul albastru? Tu cum ai fi procedat? 

ASOCIAZĂ: Găsește cărui personaj i se potrivește trăsătura de pe bilet.  

Copiii numiți aleg un bileţel pe se află o însușire: înțeleaptă, aripioare grațioase, mândru de solzii lui, haine ponosite, prietenos. Copilul 

numit va spune cărui personaj i se potrivește însușirea de pe bilețel. 

ARGUMENTEAZĂ: Cum trebuie să te comporți că să îți faci prieteni? De ce este important să avem prieteni? 

APLICĂ: vesel/trist.  

Copiii primesc câte o paletă cu  față veselă iar pe verso față tristă.  În funcție de comportamentul personajului ei vor arăta fața veselă sau 

pe cea tristă. 

”Peștișorul curcubeu nu a vrut să se joace cu peștișorul albastru”.(trist) 

”Peștișorul albastru a vrut să-i dăruiască un solz din hăinuța sa, peștișorului  

”Peștișorul curcubeu a înțeles că contează mai mult frumusețea din suflet decât frumusețea hainelor, a corpului.”(vesel) 

 Cu ajutorul copiilor  vom desprinde mesajul povestirii. 

 Mesajul povestirii: 
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 Ca să ne facem  prieteni este foarte important să vorbim și să ne comportăm frumos cu cei din jurul nostru, să împărțim lucrurile 

noastre cu ei , să fim generoși! Frumusețea sufletului  

( modul în care ne purtăm, vorbim) este  mult mai importantă decât frumusețea exterioară (felul în care arătăm, hainele)! 

Copiii sunt apreciați pentru felul cum au gândit, cum au răspuns la întrebări și pentru asta vor primi ca stimulent câte un solz colorat ca cel al 

peștelui curcubeu ,elemente  pe care le vor folosi în activitatea lor practică. 

Tranziție: „Un pește mic, înoată, înoată   

Către măsuțe se indreaptă! “ 

DEC (DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV)-“PRIETENII  PEȘTELUI CURCUBEU ”MODELAJ-aplatizare cu plastilină pe un suport 

dat 

Călătoria peștelui curcubeu continuă cu realizarea prietenilor acestuia ,folosind solzul primit in dar la finalul poveștii relatate. 

• Prezentarea lucrării model  

Voi prezenta lucrarea model in format A3 , a materialelor folosite și modul de folosire a acestora. 

• Intuirea materialui folosit: 

Preșcolarii vor intui materialele puse la dispoziție de pe măsuțele de lucru: plastilină colorată, planștă pentru modelat plastilina, contur de pește 

din folie transparentă dură, ochi mobili. 

• Explicarea și demostrarea modului de lucru: 

Le voi arăta copiilor cum vom realiza peștii colorați în așa fel încât toți preșcolarii să vadă modul de lucru și etepele realizării acesteia.Locul ales 

pentru demonstrare  va fi ales cu atenție.Mă voi asigura că totți copiii au înțeles modul de realizare a peștilor.Pe folia  de plastic transparentă (cu 

conturul peștelui pe ea) vom aplatiza bucăți de plastilină colorată (solzii )până acesta va fi acoperit in totalitate, iar la final  vom aplica un 

ochișor. 

 

• Exercitii de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor : 

Aceste exerciții le vom efectua înainte de a începe modelajul. 

 

,,Degetele-mi sunt petale/Se deschid ca la o floare/Floare-boboc, floare-boboc/Cântăm la pian! 

• Realizarea propriu-zisă a lucrării : 
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După efectuarea exercițiilor de încălzire voi da semnalul de începere a lucrării.În timp ce modelezăși aplatizează, voi supravehea modul de lucru, 

voi da explicații individuale acolo unde este necesar, le voi reaminti să nu depășească conturul peștelui când aplică pastilina colorată.După ce 

timpul alocat modelajului (aplatizare în contur) s- a scurs voi da semnalul de încetare a lucrului. 

• Analiza rezultatelor și evaluarea activității : 

Voi pune la expoziție lucrările copiilor.Prin metoda observației ,copiii vor observa toate lucrările realizate,le von analiza împreună și voi aprecia 

modul de lucru și efortul copiilor.Se vor acorda recompense :brățările prieteniei. 

Rutine :ne spălăm pe mâini 

Tranziție : 

”Bat din palme :clap,clap/Din picioare :trap,trap,tra/ Ne-nvârtim, ne răsucim /Și la baie noi pornim. “ 

ALA 2 (JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE) 

“Pescarul iscusit”-joc distractiv 

VI.ASIGURAREA FEEDBACKULUI ȘI EVALUAREA 

Pe parcursul desfășurării activității integrate voi evalua următoarele aspecte: acuratețea răspunsurilor oferite de copii în cadrul conversațiilor, 

corectitudinea executării jocului didactic, produsele activitătiilor și calitatea acestora, corectitudinea exeecutării mișcărilor în timpul jocului de 

mișcare și a jocului distractiv, a rutinelor și a tranzițiilor, gradul de manifestare general a comportamentelor urmărite și nivelul de autonomie.  

Călătoria peștelui curcubeu s-a încheiat ,acesta fiind foarte fericit că și-a făcut noi prieteni . 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof.Ciurescu Mariana-Cristina 

Școala: Centrul Școlar de Educație Incluzivă”Sfânta Filofteia” 

Profesor-educator: Ciurescu  Mariana-Cristina 

Clasa a VII-a   

Data: 13.10.2020 

An școlar: 2020-2021 

I.Date generale 

ARIA CURRICULARĂ: Terapie educaţională complexă şi integrată 

DISCIPLINA/TERAPII: Formarea autonomiei personale 

TEMA: “SĂ NE ÎNGRIJIM CORPUL!” 

SCOPUL: Exersarea deprinderilor de igienă personală 

Durata lectiei : 45 min. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

❖ obiective afective: 

O1-să manifeste curiozitate și interes pentru activitate; 

O2-să participe activ la desfăşurarea activităţii; 

O3-să dezvolte interes pentru însușirea corectă a activităților prezentate;  

O4-să se mobilizeze pentru rezolvarea sarcinilor propuse; 

❖ obiective psihomotorii: 

O5-să realizeze corect exercițiile de încălzire, prin procedeul imitării; 

O6-să execute  mișcările  corespunzătoare obiectelor/regulilor de igienă personală. 

❖ obiective cognitive: 

O7-să denumească cel puțin 6 obiecte de igienă personală (săpun, prosop, duș, pieptene, pasta de dinți, periuța de dinți), utilizând limbajul verbal 

și având la dispoziție suportul concret-intuitiv; 

O8- să recunoasca, imagini sugestive (periuța de dinți, oglinda, pasta de dinți, pieptene și baia); 
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O9- să-și însușească regulile de igienă personală, având la dispoziție suport ilustrativ și propria experiență; 

O10- să identifice obiecte de igienă personală;  

O11-să respecte regulile de igienă personală în vederea păstrării sănătății fizice, prin intermediul unui joc. 

Obiectiv general:dezvoltarea capacității de autocunoaștere, a cunoașterii obiectelor de igienă. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversaţia, descoperirea dirijată, explicaţia, observarea, imitarea, exerciţiul. 

• Material didactic:filme/imagini care ilustrează obiecte de igienă personală/reguli de igienă personală,  fișe de lucru, păpușa de plastic. 

DURATA: 45 minute. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, în perechi şi individual. 

BIBLIOGRAFIA: 

Grama, F., Pletea, M. (2007)-Educaţie pentru societate, Editura Cd Press,Bucureşti; 

     Galeria Smart Notebook.  
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Desfăşurarea activităţii 

 

 

Nr

. 

crt

. 

 

Secvenţele 

activităţii 

 

Timp 

 

Ob. 

Op. 

 

 

 

 

Conţinutul activității 

 

      Strategia didactică 

 

 

Evaluarea 

Activitatea profesorului  Activitatea 

elevului 

Metode şi 

procedee                    

Material 

didactic 

  

1. Moment 

organizatori

c 

2 ’ O1 Profesorul salută elevii. 

Organizarea clasei: se stabilește climatul de 

ordine şi disciplină necesar desfăşurării 

activităţii în condiţii optime și se pregătește 

materialului didactic necesar, se va distribui 

materialul potrivit pentru activitatea de 

astăzi. 

Elevii răspund la 

salut. 

Conversaţia Obiecte 

(săpun, perița 

de dinți, etc.) 

necesare 

activității. 

Aprecieri 

verbale. 

2. Captarea 

atenţiei 

5 ’ O1 

 

O5 

 

O6 

O3 

O4 

Se vor face exerciții de încălzire: 

Umerii îi vom mişca/ Spatele vom îndrepta 

Degetele-mi sunt petale/ Se deschid ca la o 

Floare/ Vântul bate ne-ncetat 

Vârful degetelor bat/ Morişca o învârtesc 

Şi la lucru eu pornesc. 

Captarea atenției copiilor se va realiza prin 

intermediul unei povești educative     

intitulată ”Povestea lui Dințișor” (vezi Fișa 

1). La sfârșitul poveștii se va conchide 

importanța îngrijirii corpului uman pentru a 

menține sănătatea. 

Imitarea 

Elevii urmăresc 

cu atenție 

excercițiile și 

încearcă 

reproducerea lor 

cât mai corect cu 

putință. 

Elevii ascultă. 

Conversaţia 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Coversația 

 

 

 

 

 

Narațiunea 

”Povestea lui 

 Dințișor” 

-aprecieri asupra 

modului de a 

executa corect, 

prin imitație, 

exercițiile de 

încălzire. 

 

-aprecieri asupra 

capacității de 

înțelegere a 

poveștii. 
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3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

activităţii 

5 ’ 

 

O1 

O2 

Astăzi vom vorbi despre: ”Să  ne îngrijim 

corpul!”. Se prezintă pe înţelesul copiilor 

cele mai importante obiective ale activităţii 

de astăzi. 

Copii observă. Conversaţia 

 

Explicaţia 

Suport con-

cret-intuitiv 

(săpun, prosop, 

periuța,etc. ). 

Aprecieri 

verbale. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurare

a 

activităţii 

20 ’ 

 

O7 

 

 

O8 

 

O9 

 

 

O10 

 

O4 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O10 

  Se vor prezenta copiilor obiectele de igienă 

personală necesare îngrijirii zilnice a corpului 

uman, având la dispoziție suport concret-

intuitiv. 

 Plecând de la suportul ilustrativ (periuța de 

dinți, oglinda, pasta de dinți, pieptene, săpun, 

baia/cădița) se subliniază rolul fiecarui 

obiect. Se va explica copiilor importanța 

păstrării igienei zilnice a corpului uman.  

  Sunt enumerate  cele mai importante reguli 

de igienă personală: 

”Fac baie/duș o dată pe zi pe tot corpul cu 

apă caldă și săpun”; 

”Mă spăl pe mâini: 

-înainte și după masă; 

- după ce m-am jucat în parc (cu animalele, 

cu mingea); 

- după ce ai fost la baie; 

- după ce ai dus gunoiul”. 

Mă spăl pe dinți dimineața, seara și după 

fiecare masă. 

Fac gimnastică în fiecare dimineață cu 

fereastra deschisă. 

Nu se împrumută batista. 

Elevii participă și 

interacționează cu 

obiectele 

prezentate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imitare 

 

 

Observarea 

 

 

Exercițiul  

Descoperi-

rea dirijată 

 

Joc de rol 

 

 

Explicația 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

Exercițiul 

 

Suport  

ilustrativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri asupra 

modului de 

identificare 

corectă a 

obiectelor de 

igienă personală. 

-aprecieri asupra 

modului de 

însușire corectă 

a regulilor de 

igienă personală. 

 

 

 

 

 

-aprecieri asupra 

modului de a 

executa corect 

comenzile 

primite. 

 

-aprecieri asupra 

modului de a 
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       Se vor prezenta copiilor etapele necesare 

unei spălări corecte pe mâini și pe dinți. 

Regulile de igienă personală vor fi scrise pe 

tablă. Se atrage atenția asupra importanței 

respectării regulilor de igienă personală și a 

programului zilnic de activitate și odihnă. 

      Se va propune un moment de energizare: 

”Faceți ca mine”. Copiii trebuie să execute 

prin gesturi următoarele cerințe: 

1. SPĂLAȚI DINȚII! 

2. FACEȚI DUȘ! 

3. TĂIAȚI UNGHIILE! 

4. ȘTERGEȚI-VĂ CU PROSOPUL! 

5. SPĂLAȚI MÂINILE CU APĂ ȘI SĂPUN! 

6. FACEȚI GIMNASTICĂ! 

      Se propune un alt joc : ”Spune cum 

sunt/ce fac cei doi copii...” (vezi Fișa 2). 

Sarcina constă în identificarea corectă a 

cuvintelor care caracterizează cel mai bine 

copiii desenați pe fișa de lucru. Sarcina va fi 

rezolvată în perechi. 

Elevii repetă și 

participă la 

discuții. 

 

 

Imitarea 

Problemati-

zarea 

Descoperi-

rea dirijată 

Fișa de 

lucru. 

identifica corect 

trăsăturile 

copiilor. 
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5. Evaluarea 10 ’ 

 

O4            Voi distribui pe bănci elevilor fişe de 

evaluare individualizate Ei au sarcina de a 

găsi  obiectele de igienă personală. Inițial 

sarcina va fi rezolvată în mod independent, 

după care copiii se vor confrunta in cadrul 

echipei. 

       Dacă copiii au rezolvat corect sarcinile 

de pe fișele de evaluare individualizate vor 

primi o surpriză.  

Rezolvarea 

sarcinilor 

propuse. 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Fișa de 

evaluare  

individuală 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

6. Încheierea 

activităţii 

3 ’ 

 

 

 

Voi face aprecieri generale şi individuale 

asupra întregii activităţi.Copii vor primi 

recompense simbolice. 

Conversaţia 

 

  Aprecieri 

stimulative. 
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FIȘA 1 

POVESTEA LUI DINȚIȘOR 

” A fost odată ca niciodată un dinte pe care îl chema Dințișor. Era tare neascultător. Chiar și 

așa mama sa îl iubea foarte mult și încerca în fiecare zi să-l învețe numai lucruri bune. Lucrul care o 

supăra cel mai tare era că Dințișor nu dorea să se spele pe dinți. D-na perie de dinți și pasta de dinți 

venea la el în fiecare zi, dar el cum le vedea fugea și de ascundea să nu le întâlnească.  

În fiecare zi mama îi spunea: 

-Dințișor, este dimineață, trezește-te, du-te la baie și spală-te. 

-Vai, mi-e somn, abia m-am trezit! Mă spăl mai târziu. 

 După fiecare masă, mama îi spunea: 

-Dințișor, du-te și te spală pe dinți cu periuța de dinți și pasta de dinți, pentru că într-o zi microbii te 

vor ataca și vei face carii! 

-Of, chiar acum m-au chemat prietenii să ne jucăm. Nu pot acum. Mai târziu. 

 Seara, înainte de culcare, mama îi spunea: 

-Dințișor, du-te și te spală! Noaptea este cald și întuneric. Microbii se înmulțesc și îți vor distruge 

dintele.  

-Mm, îmi este somn. Lasă că mă spăl mâine.  

 Și așa era în fiecare zi. 

 Dar, într-o zi, Dințișor era în parc cu alți prieteni și se juca. După un tufiș stăteau ascunși 

microbii. Când Dințișor s-a dus să aducă mingea, repede microbii l-au atacat și au început dintele.  

 -Ajutor!Ajutor! striga Dințișor.  

 Dar prietenii săi au fugit speriați la casele lor. 

 Atunci pasta de dinți și periuța de dinți care se plimbau prin parc au venit în fugă mare. Repede 

pasta de dinți și-a desfăcut capacul, a turnat pe perie pastă cât un bob de mazăre și au început să-l 

curețe de bacterii. L-au limpezit cu apă și acum Dințișor a început să strălucească de curățenie. 

 -Vă mulțumesc, d-nelor! De acum o voi asculta pe mama și mă voi spăla în fiecare zi. 

 Și așa a scăpat Dințișor de probleme. 

 De-atunci nu a mai trecut nici o zi fără să se spele și a putut trăi până la adânci bătrâneți.” 

FIȘA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPUNE CUM SUNT/CE FAC CEI DOI COPII.... 
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CURAT 

 

RÂDE 

 

MURDAR 

 

TRIST 

 

VESEL 

 

URÂT 

 

PLÂNGE 

 

                                 TRIST 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                    Balint Cristina Mirela 

 Școala Gimnazială ”Miron Cristea”  

 

DATA:15.10.2021 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Miron Cristea” Toplița, jud Harghita 

PROPUNĂTOR: prof. ing. Balint Cristina-Mirela 

DISCIPLINA: Educație Tehnologică 

Clasa : a V-a 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Procese tehnologice simple de cultivare a plantelor 

SUBIECTUL LECȚIEI: Cultivarea legumelor- particularități; Tehnologia de cultivare a salatei 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

LOCUL DE DESFĂȘURARE A LECȚIEI: sala de clasă 

RESURSE DE TIMP: 50 min 

COMPETENȚE GENERALE: 

 C1- realizarea practică de produse utile și /sau de lucrări creative pentru activități curente și 

valorificarea acestora 

C2- promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile; 

C3- explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/ profesii, domenii profesionale și 

antreprenoriat în vederea alegerii parcursului școlar și profesional. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 executarea unor produse/ lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice date, selectând materiile 

prime, materialele, unelte și ustensile/ dispozitive, aparate adecvate. 

1.2 – identificarea unor date, mărimi, relații, procese și fenomene specifice matematicii și științelor în 

realizarea unui produs. 

1.3 -analiza produselor pe baza unor criterii de comun acord 

2.1- argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate în muncă, de 

prevenire și stingere a incendiilor specifice condițiilor reale de muncă; 

2.2- selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului și a sănătății. 

3.1- identificarea unor modele de profesioniști în domeniile explorate 

3.2 - manifestarea abilității de a lucra individual și în echipe pentru rezolvarea unor probleme 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

     O1 - să definească lucrările cu caracter general aplicate legumelor; 

     O2 - să  identifice lucrările cu caracter special aplicate legumelor; 

     O3 - să enumere etapele de cultivare a salatei; 

     O4 - să utilizeze informațiile dobândite în aplicația practică; 

                  O5 - să utilizeze elemente de limbaj specifice temei propuse. 

 

 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația euristică, exercițiul, învățarea prin descoperire, 

demonstrația 

MIJLOACE DIDACTICE: caietul, manualul, unelte agricole, tabla, cretă colorată, flip chart, lot 

școlar 

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII: -activitatea frontală, individuală, de grup; 
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- observarea sistematică, respectarea regulilor specifice tehnologiei de obținere a salatei 

- autoevaluare, lucrări cu caracter general și special aplicate salatei 

- -evaluare reciprocă, lucrări  cu caracter general și special aplicate salatei 

 BIBLIOGRAFIE: Manual de Educație tehnologică și aplicații practice, Editura Aramis,   București, 

2017 

                       Manual de Educație tehnologică și aplicații practice, Editura Litera, București, 2017 

 

 

nr

 Nr 

 crt  

Etapele 

lecției 

Co

mp 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode 

și 

procede

e 

Mijloace 

didactice 

Evaluare  

1. Moment 

organizatoric  

1 min 

 Verifică prezenta, 

pregătește 

materialele necesare 

Se pregătesc 

pentru oră 

convers

ația 

Manualul 

 Caiet 

 creion 

 

2. Reactualizare

a 

cunoștințelor 

însușite 

anterior 3 min 

  

C1 

Prezintă imagini cu 

diferite legume 

 Adresează întrebări 

- Ce este agricultura? 

 

 

 

 

- Cum sunt cerințele 

plantelor de cultură 

față de climă și sol? 

Răspund la 

întrebări 

-Agricultura 

este ramura 

economiei 

considerată 

principala 

sursă de hrană. 

- Cerințele 

plantelor de 

cultură față de 

climă și sol 

sunt variate. 

convers

ația 

Manualul 

 Caiet 

 creion 

Observarea 

sistematică 

3. Crearea 

contextului 

Se dau 

cuvintele 

cheie: 

legume, 

factori de 

mediu, lucrări 

cu caracter 

special și 

general, 

recoltare 

C2 Adresează întrebări 

referitoare la 

cultivarea legumelor 

Răspund 

corect la 

întrebările 

adresate de 

profesor 

convers

ația 

Manualul 

 Caiet 

 creion 

Observarea 

sistematică 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor  

C1  

C2  

Scrie titlul lecției pe 

tablă: Cultivarea 

legumelor -

Notează în 

caiete titlul 

lecției și 

convers

ația 

Manualul 

 Caiet 

 creion 

Observarea 

sistematică 
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1 min particularități. 

Tehnologia de 

cultivare a salatei  

Precizează 

obiectivele 

Cultivarea 

legumelor este o 

străveche 

îndeletnicire.  

Înființarea culturilor 

de legume se poate 

realiza prin semănat 

direct, plantat 

răsaduri. 

Se aplică lucrări cu 

caracter general și 

special legumelor 

cultivate. 

urmăresc 

obiectivele. 

5. Transmiterea  

noilor 

cunoștiințe 10 

min 

C 2  Prezintă conținutul 

informațional al 

lecției cu ajutorul 

video proiectorului 

Urmăresc 

explicațiile 

profesorului 

convers

ația 

Manual 

 Creion  

Caiet 

 Flipchart 

videoproie

ctor 

Observarea  

sistematică 

6. Dirijarea 

învățării 15 

min 

 C1 

 C2 

 C3 

 

-imparte elevii pe 

grupe 

 Distribuie uneltele 

agricole necesare 

realizării procesului 

tehnologic de 

obținere a salatei 

Explică sarcinile de 

lucru 

Încep să 

studieze tema 

repartizată 

 Discută, își 

împart 

sarcinile de 

lucru 

 Îndeplinesc 

sarcinile de 

lucru 

Conver

sația 

 

Exerciți

ul 

 

demons

trația 

Manual 

 Creion  

Caiet 

 Unelte 

agricole 

 

Autoevaluar

e 

 Evaluare 

reciprocă 

7. Asigurarea 

conexiunii 

inverse 10 

min 

C1 

 C2 

 C3 

Insistă asupra fixării 

cunoștințelor 

referitoare la 

tehnologia de 

cultivare a salatei 

Îndeplinesc 

sarcinile de 

lucru 

Conver

sația 

 

Exerciți

ul 

 

Demon

strația  

Manual 

 Creion  

Caiet 

 

Observarea 

sistematică 
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8. Evaluarea 

performanței 

3 min 

C3 Se fac aprecieri 

verbale globale și 

individuale, cu 

privire la rezultatele 

obținute și 

participarea elevilor 

la lecție 

Prezintă 

rezultatele 

întregii clase 

Conver

sația  

 

Manual 

 Creion  

Caiet 

 

Evaluare 

sumativă- 

cultivarea 

legumelor, 

particularităț

i. Tehnologia 

de cultivare a 

salatei 

9. Tema pentru 

acasă 

 Realizați un eseu de 

minim de 10 rânduri 

în care să descrieți 

grădina voastră de 

legume 

 Își notează 

tema 

convers

ația 

Manual 

 Creion  

Caiet 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIȚA LECȚIEI 

Cultura legumelor  este o străveche  îndeletnicire a omului. 

Înființarea culturilor de legume se poate realiza prin:  

- Semănat direct(salată, spanac, mazăre, fasole, morcovi, ridichi.) 

- Plantarea bulbilor sau tuberculilor (ceapă, usturoi,cartofi) 

- Plantarea răsadurilor obținute în răsadniță 

 Lucrări cu caracter general aplicate culturilor legumicole: 

- Afânarea solului 

- Răritul  

- Completarea golulilor  

- Combaterea buruienilor prin plivit, prășit, erbicidat 

- Combaterea bolilor și a dăunătorilor 

-  Irigare 

-  Fertilizare 

Tehnologia de cultivare a salatei: 

-pregătirea terenului 

Semănatul 

Combaterea buruienior prin plivit, prășit 

 Irigatul 

 Recoltarea 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 

                                Cernat Elena-Loredana   

 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

CLASA a X-a 

SUBIECTUL LECŢIEI: Ion Barbu, Riga Crypto şi lapona Enigel  

TIPUL LECŢIEI: de fixare şi de sistematizare a cunoştinţelor 

➢ COMPETENŢE GENERALE: 

1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare; 

2. Comprehensiunea și interpretarea textelor; 

4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

➢ COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1 Redactarea unor compozitii referitoare la textele poetice; 

1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog, în vederea realizării 

unei comunicări eficiente şi personalizate; 

1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi 

personalizate;  

2.2. Compararea, pe baza unor criterii clar formulate, a unor viziuni despre lume, despre condiţia 

umană sau despre artă reflectate în textele studiate; 

2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici şi 

istorici literari; 

3.1 Susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie; 

3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra culturii 

româneşti. 

➢ COMPETENŢE DERIVATE: 

- să sesizeze capacitatea de sugestie a imaginilor artistice; 

- să determine semnificaţiile simbolice complexe ale elementelor simbolice; 

- să identifice modalităţile de manifestare a poeticului în operă; 

- să identifice măştile lirice şi să interpreteze scenic poemul; 

- să  interpreteze textul literar şi să producă  mesaje specifice (text, imagine, ritm muzical, kinestezie). 

- să transpună cunoştinţele dobândite în diverse proiecte tematice; 

- să se adapteze activ la rezolvarea sarcinilor de lucru specifice fiecărui tip de inteligenţă; 

- să devină subiect al propriei formări şi să participe activ la actul didactic; 

- să interiorizeze cunoştinţele literare în sistemul propriu de valori estetice. 

 

➢ VALORI ŞI ATITUDINI: 

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 

literaturii; 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare; 
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• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi. 

➢ STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice:  

-teoria inteligenţelor multiple, proiectele tematice, lucrul în echipe, conversaţia, metoda audio-vizuală, 

problematizarea, jocul de rol. 

 Moduri de abordare: 

- învăţarea prin “analogie”, învăţarea prin “cooperare”, învăţarea prin “corelaţie”. 

 Suporturi didactice: 

- caiete, tabla, creta, retroproiectorul, desene, picturi, muzică, flipchart, atlas de botanică, atlas 

geografic, machetă. 

 Forme de organizare a activităţii: 

- frontale, pe echipe, colective, individuale. 

➢ RESURSE: 

a). de specialitate: 

• Limba şi literatura română, clasa a X-a, editura Corint; 

• Marin Micu, „Opera literară a lui Ion Barbu”, Ed. Cartea Românească, București, 1990. 

• G. Călinescu „ Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, Ed. Minerva, București, 

1982. 

• Ion Barbu, „Poezii”, Ed. Minerva, București, 1970. 

b). metodice : 

•  D Ivănuş, „Metodica predării limbii şi literaturii române”, Ed. Universităţii, Craiova, 1999 

• C. Parfene, „Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală” Ed. Universităţii, 

Bucureşti, 2001. 

• N. Eftenie, „Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române”, Ed. Paralela 45, 

București, 2001. 

c). temporale : 50 de minute. 

➢ EVALUARE : 

- observarea sistematică a activităţii elevilor. 

Scenariul didactic 

I. Captarea atenţiei 

 Profesorul prezintă un PPT  care va facilita intrarea în atmosfera fascinantă a Laponiei. 

II. Anunţarea obiectivelor 

 Profesorul anunţă obiectivele lecţiei, făcând precizarea că va fi urmărit modul de receptare a 

textului literar Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu, valorificând proiectele tematice realizate 

de fiecare grupă de elevi. 

III. Desfăşurarea activităţii didactice 

Elevii au fost împărţiţi în ora anterioară în grupe, în funcţie de tipul de inteligenţă 

predominantă, stabilită în urma unui test. Fiecare grupă a avut anumite sarcini de lucru pentru acasă, 

materializate în miniproiecte.  

Profesorul anunţă ordinea în care vor fi prezentate proiectele tematice, sarcinile de lucru ale 

fiecărei grupe fiind afişate cu ajutorul retroproiectorului, pentru a putea fi urmărite. Se face precizarea 

că elevii de la celelalte grupe pot interveni prin întrebări sau observaţii. 

Grupa 1- inteligenţa verbal - lingvistică 
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• reprezintă capacitatea de a folosi eficient cuvintele, fie în registrul oral, fie în registrul scris; 

1. Explicaţi semnificaţia titlului. 

2. Identificaţi fragmentele care determină structura compoziţională. 

3. Descrieţi portretul lui Crypto şi pe cel al laponei Enigel. 

4. Explicaţi simbolistica numelor celor doi protagonişti. 

5. Ce simbolizează transhumanţa? 

6. Ilustraţi motivul visului, realizând o scurtă paralelă cu celelalte poezii. 

7. Care este simbolistica „fragilor” şi a „dulceţii”? 

8. Analizaţi o strofă din poezie: 

    „Mă-nchin la soarele-înţelept, 

    Că sufletu-i fântână-n piept 

    Şi roata albă mi-i stăpână 

    Ce zace-n sufletul-fântână.” 

9. Ce simbolizează înnebunirea lui Crypto? 

10. Prezentaţi sub formă de versuri o posibilă continuare a poveştii, în care lapona Enigel răspunzând   

chemărilor lui Crypto, acceptă să treacă în lumea lui. 

Grupa 2- inteligenţa logico - matematică 

• capacitatea de a utiliza raţionamente inductive şi deductive, de a rezolva probleme abstracte, 

de a înţelege relaţiile complexe dintre concepte, idei şi lucruri; 

            1. Identificaţi numărul de strofe al poeziei, numărul de versuri din strofe, număraţi de câte ori 

apar numele lui Crypto şi al laponei Enigel, introducându-le apoi într-o formula matematică sugestivă, 

pe care o explicaţi.     

            2. Selectaţi două figuri geometrice care să sugereze caracterul celor doi protagonişti. 

 Grupa 3 – inteligenţa vizual – spaţială 

• inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor” cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea 

înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale; 

1. Folosind desenul sau un poster, reprezentaţi portretele personajelor sau anumite scene 

reprezentative din balada Riga Crypto şi lapona Enigel de Ion Barbu. 

2. Creaţi din plastilină o machetă sugestivă pentru cele două universuri care sunt conturate în 

poezie. 

Grupa 4 – inteligenţa muzicală – ritmică 

• se conturează prin gradul de sensibilitate pe care individul îl are la sunet şi prin capacitatea de 

a răspunde emoţional la acest tip de stimuli; 

1. Creaţi o legendă muzicală care să ilustreze, sonor, lumea lui Crypto şi a laponei Enigel. 

Grupa 5 – inteligenţa corporală – kinestezică 

• inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor ne permite să controlăm şi să interpretăm mişcările 

corpului, să manevrăm obiecte, să realizăm coordonarea (armonia) dintre trup şi spirit; 

1.   Folosind coduri nonverbale, mimaţi sub forma unui joc de rol, dialogurile personajelor. 

2. Mergeţi într-o scurtă excursie în pădure şi scrieţi impresiile voastre despre ciuperci. 

Grupa 6 – inteligenţa socială – interpersonală 

• reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi 

sentimentele celorlalţi; 

1. Realizaţi un joc de rol, „Sfătuitorul din umbră”. 
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2. Concepeţi un plan de salvare a lui Crypto. 

Grupa 7 – inteligenţa intrapersonală 

• presupune capacitatea de a avea o reprezentare de sine corectă (de a cunoaşte calităţile şi 

punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor interioare, a propriilor intenţii, motivaţii, de a-ţi 

cunoaşte temperamentul şi dorinţele; 

1. Scrieţi un eseu autobiografic, imaginându-vă că sunteţi Enigel. 

2. Alcătuiţi jurnalul lui Crypto. 

Grupa 8 – inteligenţa naturalistă 

• se învaţă cel mai bine prin contactul direct cu natura; 

 

     1. Prezentaţi influenţele climei şi ale mediului înconjurător asupra celor doi protagonişti. 

     2. Vizionaţi câte un documentar despre Laponia şi despre ciuperci şi precizaţi impresiile. 

  În timpul prezentării proiectelor, profesorul adresează întrebări dacă este necesar, încurajează 

elevii să-şi clarifice nelămuririle, mediază dialogul, punctează semnificaţiile baladei. 

IV.  Evaluarea 

 Evaluarea se realizează pe parcursul activităţii, prin observarea sistematică a elevilor. În 

măsura timpului disponibil, elevii sunt solicitaţi să realizeze o autoevaluare şi evaluare reciprocă.  

V. Asigurarea feed-back-ului 

 Profesorul, folosind metoda jurnalului reflexiv, cere elevilor să răspundă la următoarele 

întrebări în scris, pe caiete (dacă timpul nu permite, această activitate poate fi desfăşurată şi acasă).  

• Care a fost proiectul tematic cel mai reuşit? De ce? 

• Ce idee abordată ţi s-a părut mai interesantă? 

• Ce dificultăţi ai întâmpinat? 

• Dacă ai putea schimba un element al stilului de predare care ar fi acela? 

 În funcţie de feed-back-ul elevilor, pe viitor, profesorul îşi poate îmbunătăţi stilul de predare-

învăţare-evaluare. 

VI. Retenţie şi transfer 

 Realizaţi un eseu cu titlul „Etapele drumului iniţiatic al laponei Enigel”. 
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PROIECT DIDACTIC 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,, O ZI CU ALBĂ  CA ZĂPADA” 

ȘC. GIMN. NR.1/GR. NR.1CIOLPANI - ILFOV 

MOHOREA LUMINIȚA 

Ştii ce înseamnă să fii copil? 

      Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să crezi în credinţă. 

Înseamnă să fii atat de mic încât spiriduşii să ajungă să iţi şoptească la ureche, înseamnă să 

transformi bostanii în căleşti şi şoarecii în telegari, josnicia în nobleţe şi nimicul în orice, căci 

orice copil este în final un Pitic Curajos. 

 

Grupa : nivel I 

Tema anuală de studiu: Cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema proiectului : ”În lumea poveștilor” 

Tema săptămânii : ”De vorbă cu povestici” 

Tema activității : ”O zi cu Albă ca Zăpada” 

Forma de realizare : Activitate integrată ADP+ALA I +ADE ( DLC+DOS) + ALA II 

Tipul de activitate :  Verificarea și consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

Scopul activității: sensibilizarea copiilor prin consolidarea cunoștințelor despre Albă ca Zăpada, și 

dezvoltarea capacității acestora de a percepe și exprima emoțiile, de a întelege si de a răspunde 

emoțiilor celorlalti. 

OBIECTIVE:  

O1 – Să realizeze sarcinile artistico-plastice utilizând tehnicile de lucru corespunzătoare; 

O2 – Să recunoască cel puțin două  personaje și întâmplări, pe baza unor ghicitori, fragmente din 

conţinutul acestora; 

O3 - Să formuleze cel puțin două enunturi corecte, eliminând enunțurile false din poveste; 

O4 - Să respecte regulile grupului, colaborând în rezolvarea cerințelor; 

O5 - Să execute corect exerciții euritmice coordonându-și mișcările corporale cu ritmul muzicii și 

mesajul transmis. 
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ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE 

ADP: Întâlnirea de dimineață : Salutul, Prezenta, Calendarul naturii 

TRANZIȚII: - Noi suntem piticii (https://www.youtube.com/watch?v=cdRBpX_jPIQ)  

- Trenulețul (https://www.youtube.com/watch?v=VcfLhjCgy5U) 

- În clasă ușor intrăm / În semicerc ne așezăm! 

- Tranziție : Hai-ho, Hai-ho (https://www.youtube.com/watch?v=8FO8rJNHRKw)  

RUTINE : gustare 

ALA I : Artă : Albă ca Zăpada – desen în contur  

             Știință : Găsește perechea – exercițiu cu material individual 

             Construcții : Căsuța piticilor 

ADE : activitate integrate DLC + DOS  “Călătorie în lumea poveștilor”  (Joc didactic + Activitate 

practică– lipire) 

ALA II : - Să dansăm cu Albă ca Zăpada – dans euritmic 

- Ce îți amintești? – joc liniștitor (https://wordwall.net/ro/resource/6598440) 

SARCINA DIDACTICĂ - Copilul care a fost atins cu bagheta fermecată va selecta imaginile 

solicitate şi le va așeza la locul corespunzător cerinţei date, va recunoaște personajele din  ghicitori, va 

corecta propoziţia formulată greşit si va completa propozitia începută, folosind cuvântul potrivit. 

REGULILE JOCULUI – copiii vor fi împărțiți în două grupe, fiecare răspunzând în momentul în 

care va fi atins de bagheta magică și își va auzi numele rostit de educatoare 

ELEMENTELE DE JOC – bagheta fermecată, surpriza, aplauze,recompense, diplome de participare 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri mici, individual 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

DURATA : o zi 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, observarea, demonstrația, exercițiul, jocul, 

turul galeriei  

MIJLOACE DIDACTICE: Panoul pentru prezență, calendarul naturii, scrisoarea, ( jetoane cu 

sarcini), imagini din poveste, fișe cu piticii, șabloane decupate cu cei 7 pitici, lipici, fișe de colorat cu 

Albă ca Zăpada, cuburi lego, culori, laptop, tv, boxă, 3 plicuri cu sarcini pentru jocul didactic,panou 

pentru evaluarea punctajului la jocul didactic, buline cu desene corespunzatoare celor două echipe ( 

Albă ca Zăpada și Piticii), coli albe și materialul decupat pentru macheta poveștii, diplome, ecusoane 

Bibliografie: 

▪ ,,Curriculum pentru educaţia timpurie ”,   2019 

▪  Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup, 

Editura Arves, 2010 

         INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP ( Activități de dezvoltare personală) 

Întâlnirea de dimineață  -  Salutul 

                                          - Prezența 

                                          - Calendarul naturii 

                                          - Noutatea zilei                                           

                                          - Anunțarea temei 

Tranzitii 

- Noi suntem piticii  

- Trenulețul 

- În clasă ușor intrăm / În semicerc ne așezăm! 

ALA I ( Activităti liber alese) 

* Știință: Găsește perechea  

* Artă : Albă ca Zăpada – desen 

în contur 

* Construcții : Căsuța piticilor  

https://www.youtube.com/watch?v=cdRBpX_jPIQ
https://www.youtube.com/watch?v=VcfLhjCgy5U
https://www.youtube.com/watch?v=8FO8rJNHRKw
https://wordwall.net/ro/resource/6598440
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Scenariul zilei 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

 E zi deosebită pentru copii . Sala de grupă e pregătită să-şi aştepte,,piticii voinici”. 

Copiii vor intra în sala de grupă pe melodia “În lumea basmelor…”  

( https://www.youtube.com/watch?v=j7NrmYJCi2s)  . 

Deoarece au parcurs drumul corect și au ajuns în Ţara Piticilor, copiii se adună în cerc cu 

educatoarea pentru a se saluta. 

SALUTUL se realizează prin formula „Bună dimineaţa, dragi pitici!”, apoi salutul se propagă în cerc 

de la stânga la dreapta, fiecare copil spunând „Bună dimineaţa, pitic...”. 

PREZENŢA se va realiza prezenţa prin intermediul jocului “Cine nu a venit astăzi în Ţara Piticilor? 

Fiecare copil va lua un pitic și îl va pune in dreptul fotografiei lui . Apoi vom număra împreună, toți 

piticii prezenți. 

CALENDARUL NATURII  - Se lucrează pe calendarul naturii: 

             - Cum este vremea ? / - Ce zi a săptămânii este astăzi?/ - În ce anotimp suntem ? 

NOUTATEA ZILEI - este Albă ca Zăpada care le va tine companie copiilor pe durata întregii zile. 

CAPTAREA ATENȚIEI: Se va realiza prin găsirea surprizei care se află în căsuţa piticilor , un plic 

în care se află o scrisoare lăsată de Zâna Poveștilor și  jetoane în formă de mere pe care sunt scrise 

sarcinile adresate copiilor, pentru a o ajuta pe Albă ca Zăpada să ajungă la petrecere. 

ANUNȚAREA TEMEI -  Educatoarea va prezenta jetoanele cu mere și va anunța tema zilei: ”O zi cu 

Albă ca Zăpada”. Fiecare jeton cu măr conține o sarcină: găsește perechea piticilor, colorează desenul 

cu Albă ca Zăpada, construiește căsuța piticilor,  răspunde la ghicitori, completeaza propozițiile cu 

cuvântul potrivit,  descoperă propozițiile neadevărate, confecționează macheta poveștii Albă ca Zăpada 

și cei 7 pitici.  Apoi va  anunța activitățile ce urmează a se desfășura la fiecare centru de interes,invitând 

copiii sa le viziteze și să-și aleagă tema dorită. Tot atunci va dezvălui copiilor că vor juca un joc pentru 

a o ajuta pe Albă ca Zăpada să ajungă la petrecere, ei trebuind să răspundă corect la câteva ghicitori și 

întrebări, apoi vor avea o activitate practică, și vor încheia ziua cu dansul euritmic pe melodia Albei 

ca Zăpada. 

ACTUALIZAREA CUNOSTINȚELOR  Se va face prin jocul exercițiu “Așează în ordinea corectă ” 

imagini cu secvențe din poveste. Educatoarea va arăta imaginile iar copiii le vor așeza în ordinea 

corectă. 

Educatoarea  va prezenta apoi fiecare centru: centrul Știință va avea ca semn distinctiv un 

jeton cu Pitici, centrul Artă va avea un jeton cu Albă ca Zăpada, centrul Construcții va avea ca semn 

distinctiv un jeton cu Prințul. 

Copiii aleg jetonul cu centrul la care vor merge, în funcție de preferință și vor purta ecusonul 

cu centrul ales.  

Tranzitie : ”Noi suntem piticii” (https://www.youtube.com/watch?v=cdRBpX_jPIQ)  

https://www.youtube.com/watch?v=j7NrmYJCi2s
https://www.youtube.com/watch?v=cdRBpX_jPIQ
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2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE 

ALA  I 

Știință:  “Găsește perechea”                                             

În sectorul Știință, copiii,  vor găsi pe masă perechea fiecăruia din 

cei 7 pitici și o vor lipi în dreptul piticului identic pe fișa de lucru. 

Artă: „ Albă ca Zăpada”- desen în contur 

 În sectorul Artă, copiii  o colorează pe ”Albă ca Zăpada” folosind 

culorile specifice.  

Constructii : “Căsuța piticilor” 

 În sectorul Construcții, copiii vor construi prin alăturare și suprapunere a cuburilor lego căsuța 

piticilor din povestea Albă ca Zăpada și cei 7 pitici. 

La finalul activităţilor lucrarile vor fi expuse la panou și copiii prin turul galeriei vor face 

aprecieri legate de rezolvarea cerințelor date. 

RUTINE– Micul dejun – deprinderi de igienă şi de comportare specifice. 

     TRANZITIE -  În clasă ușor intrăm / În semicerc ne așezăm! 

3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE) : DLC+DOS 

 

DLC: Joc didactic„Călătorie în lumea poveştilor”. 

Se împarte grupa în două echipe: echipa Albă ca Zăpada şi echipa Piticilor; 

Se vor prezenta copiilor,sarcinile de lucru şi regulile jocului. Aceste sarcini au fost lăsate de 

Zâna Poveştilor  în 3 plicuri. 

Voi  citi pe rând sarcinile, iar ei le vor rezolva pas cu pas.Nu voi trece la următoarea dacă 

precedenta nu este rezolvată. 

1.Dezlegarea unor ghicitori despre personajele din povestea Alba ca Zapada. 

2. Stabilirea corectitudinii sau incorectitudinii unor  enunţuri din poveştile studiate  

3. Completarea propozitiilor cu cuvantul potrivit. 

Pe parcursul jocului voi folosi o baghetă magică  pentru a scoate plicul corespunzător şi pentru a  

numi copilul care va rezolva sarcina. 

Voi folosi versurile : “Bagheta se roteşte şi la….(numele copilului) se  opreşte ! ” 

Se realizează jocul de probă, oferindu-se explicaţii  suplimentare în cazul în care se constată că  

regulile sau modul de desfăşurare a activităţii sunt bine înţelese de preşcolari. Echipa care răspunde corect 

,primeşte o bulină. După jocul de probă se trece la executarea acestuia de către copii.Voi corecta eventualele 

greşeli şi voi mai face precizări pe care le consider necesare  pentru o bună desfaşurare a jocului. 

Executarea jocului propriu-zis de către copii :  Voi citi sarcinile de la plicul nr .1 

Proba nr.1 „Atent dacă vei fi, personajul vei ghici!”  

“Are 7 pitici 

Prieteni și voinici 

La treabă o ajuta 

Și-n casă se descurcă?” 

(Albă ca Zăpada) 

 

“Într-o raclă de cleştar 

 Doarme făra viaţă fata, 

“În casuţa lor micuţă, 

  Repede face curat, 

 Farfurii, cescuţe, oale 

 Stau acum frumos pe raft. 

“(Albă ca Zăpada). 

 

“In zadar e întrebată  

Zilnic, cine-i mai frumoasă 

“Bărboşi şi de mulţi ani cărunţi 

Cei şapte se întorceau din munţi!”(Piticii) 

 

 

 

“De îndată ce-a vazut-o 

Pe loc s-a oprit 

Fermecat de frumusețe 
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 I-a rămas în gât bucata 

 Mărul otravitor.... 

-Ştiţi voi oare copilaşi 

Cărui basm suntem părtaşi? “ 

(Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici) 

 

 

Ea mereu va spune 

Numai adevarul” 

(Oglinda) 

 

A încremenit” 

(Prințul) 

 

“Pe fata vitregă nu o iubea, 

 Şi mereu îşi întreba oglinda 

 Despre frumuseţea sa!”(mama vitregă a 

Albei ca Zăpada) 

 

 

Ghicitorile vor fi adresate pe rând echipelor şi se vor face aprecierile şi notările corespunzătoare pe 

echipe. Sarcina a doua se va afla prin deschiderea celui de-al doilea plic.  

Proba nr. 2 Adevarat sau Fals?  

„Vânătorului i-a fost milă de prințesă.”(A) 

„În poveste erau 9 pitici.”(F) 

„Căsuța piticilor se afla în mijlocul  pădurii.”(A) 

 

„ Mama vitregă o iubea nespus de mult pe prințesă.(F) 

„Albă ca Zăpada avea părul blond ca razele soarelui.” (F) 

„ Mama vitregă a încercat să o omoare pe prințesă 

ademenind-o cu cingători, piepteni, mere”(A) 

 

Proba nr. 3 : ,,Completează ce lipsește!” ( complicarea jocului) 

• “Împărăteasa își dorea cel mai mult ............” ( o fetiță) 

• “Personajul negativ al poveștii Albă ca Zăpada si cei 7 pitici este........” ( mama vitrega) 

• ,,În casa cu lucruri mici locuiau …” ( 7 pitici) 

• “ Obiecte folosite de mama vitrega în încercările ei de a o pierde pe Albă ca Zăpada au fost ......” (o 

cingătoare, un piepten, un măr ) 

• “Obiectul care îi spunea mamei vitrege cine este cea mai frumoasă din țară este ......” ( oglinda) 

• “Cel care a rămas fermecat de frumusețea Albei ca Zăpada a fost ........” ( Prințul) 

După ce am rezolvat cele trei sarcini ale jocului,voi face câteva aprecieri în legătură cu modul cum 

s-a desfăşurat jocul didactic şi asupra modului cum au colaborat şi rezolvat corect sarcinile în echipă. 

Echipa caştigatoare va fi cea care va aduna cele mai multe buline pe parcursul celor 3 probe. 

Prin tranzitia Hai-ho, Hai-ho (https://www.youtube.com/watch?v=8FO8rJNHRKw) , am ajuns la 

ultima încercare; educatoarea citeşte cerinţa din cosul cu mere aduse de Albă ca Zăpada: 

,,  Ce puteţi să mai lucraţi 

      Lucruri frumoase să realizaţi 

     Dar pentru a nu greşi 

 

Răbdători şi atenţi veţi fi; 

    La măsuţe ne aşezăm 

   Şi cu spor noi să lucrăm!” 

 

Educatoarea propune copiilor să se aşeze la mese; după intuirea materialelor, copiii sunt 

anunţaţi că au următoarea sarcină de realizat:  

ADE-DOS, activitate practică- confecționarea Căsuței Albei ca Zăpada și cei 7 pitici. 

Se prezintă modelul educatoarei, instrumentele şi etapele de lucru pentru tema de realizat, 

precizându-se utilitatea finală a lucrărilor realizate – o expoziţie la centrul tematic. 

Intuirea materialelor de lucru: 

             Copiii sunt solicitați să denumească materialele de pe măsuțe. 

Anunțarea temei de lucru și prezentarea modelului educatoarei: 

              Voi anunța copiii că astăzi vom confecționa  „ Căsuța Albei ca Zăpada si cei 7 pitici”. 

Demonstrația educatoarei și explicația sarcinilor de lucru: 

https://www.youtube.com/watch?v=8FO8rJNHRKw
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               Educatoarea le va arăta ordinea sarcinilor:, lipirea personajelor  în locul corespunzător. 

Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a musculaturii mici a mâinilor („Mișcăm, 

mișcăm degețelele, / Batem batem palmele, / Scuturăm mânuțele / Și mai batem palmele”). 

Se va de semnalul de începere a lucrului. Copiii realizează temele propuse, atent 

supravegheaţi de educatoare. 

Se realizează macheta „ Căsuța Albei ca Zăpada si cei 7 pitici”. 

Realizarea lucrării propriu-zise: 

Copiii confecționează macheta cu personaje din poveste.  

Educatoarea le oferă în permanență explicații cu privire la modul de lucru. 

După finalizarea lucrărilor se vor așeza pe un panou pentru a putea fi analizate de copii, prin 

Turul galeriei. 

Aprecieri asupra modului de lucru. Aprecieri asupra participării copiilor la activitate. 

Pentru că toate sarcinile au fost îndeplinite Albă ca Zăpada le mulțumește și îi invită la 

petrecere. 

ALA II 

 Dansul euritmic: „Să dansăm cu Albă ca Zăpada” pe cantecul “Albă ca Zăpada”. 

Copiii vor executa pași de  dans pe melodia “Alba ca Zăpada”. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Uv9i2q8V5II)  

Apoi vor juca jocul liniștitor “Ce îți amintești?” (https://wordwall.net/ro/resource/6598440)  

La sfârșitul activității copiii vor fi recompensați cu diplome pentru participarea la activitatea 

“ O zi cu Alba ca Zapada”.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv9i2q8V5II
https://wordwall.net/ro/resource/6598440


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1681 
 

PROIECT DE LECTIE, CLASA VI-A 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

D-L GOE, DE I-L CARAGIALE 

MANTA ANA-MARIA 

ŞCOALA ION CREANGĂ, ALBEŞTI, JUD. CONSTANŢA 

 

 

Data:  

Clasa a VI -a 

Aria curriculară : Limba si comunicare 

Disciplina : Limba şi literatura română 

Profesor : Manta Ana- Maria 

Tipul lecţiei : Mixtă 

Titlul lecţiei : D- l Goe de I. L. Caragiale, Modalităţi de 

caracterizare a personajelor 

Competenţe:  

a) Competenţe generale: însuşirea noţiunii de caracterizare a unui personaj şi a modalităţilor existente în textul suport D- l Goe de I. L. 

Caragiale 

b) Competenţe operationale:  

C1 - să identifice tipuri de personaje 

C2 – să exemplifice, citand din text modalităţi de caracterizare 

C3 – să încadreze un personaj într-o anumită categorie având portretul fizic şi moral 

C4 – să descrie portretul fizic şi moral al unui personaj 

C5 – să compare doua personaje, identificand asemănări şi deosebiri  
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C6 – să expună mesajul textului prin implicare direct într-o dramatizare 

Competenţe socio- afective: 

1. stimularea elevilor în manuirea textului literar şi a descoperirii de noi sensuri 

2. socializarea cu colegii în vederea realizării unor sarcini comune  

 

Motivaţia : 

Discuţiile ce le poate antrena în desfăşurarea ei, controversele ce pot apărea, pot stimula gândirea la diferite nivele şi din diferite  perspective  

purtându-l pe elev printre diverse etape ale gradului de gândire 

Strategii didactice: activ – participative 

Metode si procedee:  

Conversația 

Explicația 

Exercitiul 

Lucrul în echipă 

Dramatizarea 

Mijloace:  

Fișe de lucru 

Planșe suport 

Postere 

Bilete 

Recuzita pentru dramatizare 
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Bibliografie: 

Manual pentru clasa a VI- a, Elena Mazilu Ionescu si Valentina Jerca, Editura Didactică şi pedagogică 

Metodica predarii limbii si literaturii romane, C. Parfene, Editura All, Bucuresti, 2002 

Comunicare – exerciţii şi teste, clasa a VI-a, Matei Cerkez, Florica Lupu, Victoria Pădureanu, Ioana Triculescu, Ed. Paralela 45 

www.didactic.ro 
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Projet didactique 

Radu Eugenia 

Școala Gimnazială „Sf. Andrei”, Slobozia , Ialomița 

Date:  

École:  

Classe: la V-e, première année d’étude 

Professeur:  

Sujet: “Les saisons, les mois de l’année, les jours de la semaine” 

Type de leçon: mixte (formation  et fixation d’habilités et d’habitudes, acquisition de mots nouveaux) 

 

Compétences générales: 

• Compréhension de l`oral 

• L`expression de l`oral 

• Compréhension des écrits 

• La rédaction des écrits 

 

Compétences spécifiques: 

• Identifier des aspects culturels simples 

• Participer aux dialogues simples 

• Identifier le sens globale d`un texte simple sur des thèmes familiers 

• Rédiger des courts messages  

 

Stratégies didactiques: 

 

Méthodes et procédés: conversation, observation, exercices, explication, jeux; 

1) Moyens et matériels : les cahiers de classe, des photos, des images, fiches de travail, le vidéoprojecteur; 

2) Formes d’organisation : 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1685 
 

• Frontale (contrôle et correction du devoir, conversation, explication) ; 

• Individuelle (travail sur les fiches) 

3) Durée : 50 minutes 

4) Lieu de travail : la salle de classe 

Évaluation : formative (appréciations), orale (conversation), sommative (remarques et notes) 

 

 

Scénario didactique 

 

 

Les séquences  de la 

leçon 

Le contenu informationnel  

La stratégie 

didactique 

 

Observations 

 
L’activité de l’enseignant L’activité des élèves 

Mise en train 

2 min 

• Le professeur salue les élèves 

et enregistre les absents. 

• On crée en classe une 

atmosphère propice au travail 

• L’élève de service donne le 

nom des absents. 

• Les élèves se préparent pour 

la classe de français. 

 

conversation frontale  

Réactualisation des 

connaissances 

acquises pendant la 

classe précédente 

5 min 

 

• Le professeur demande aux 

élèves quel a été leur devoir 

(une fiche avec un texte 

lacunaire sur les saisons) et il 

corrige les fautes 

d’orthographe et de 

prononciation. 

 

• Le professeur adresse des 

questions aux élèves pour 

• Les élèves disent qu’ils ont 

eu comme devoir de 

completer une comptine par 

les mots convenables et de 

l`apprendre par cœur. 

 

 

 

• Ils répondent aux questions 

posées  par leur professeur. 

 

 

conversation 

explication 
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vérifier la leçon qu’ils ont 

préparée. 

 

 

 

Eveil de l’attention 

3 min 

• Le professeur propose aux 

élèves de visionner un clip 

vidéo: « Les saisons » qui 

décrit les saisons et pose des 

questions : Quelles sont les 

quatre saisons ? Que fait-on au 

printemps/en été/en 

automne/en hiver? 

Les saisons, Jacquot - 

YouTube 

•  Il annonce le sujet de la leçon : 

“Les saisons, les mois de 

l’année, les jours de la 

semaine” 

 

• Les élèves regardent avec 

attention, puis ils répondent 

aux questions du professeur. 

 

 

 

 

 

 

 

• Les élèves écrivent le titre 

dans leurs cahiers. 

exposé 

 

 

Communication des 

nouvelles 

connaissances 

10 min 

• Le professeur présente un ppt 

Les saisons et une vidéo-Les 

jours de la semaine Les jours de 

la semaine de Pierre Lozère - 

YouTube et pose des 

questions :  

« Quels sont les mois du printemps, de 

l’été, de l’automne, de l’hiver ? » 

« Quels sont les jours de la semaine ? » 

• Les élèves regardent la vidéo 

et ils répondent aux questions 

du professeur.  

 

 

 

• Les élèves répondent aux 

questions. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PWhLSc_FpCM
https://www.youtube.com/watch?v=PWhLSc_FpCM
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
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« Quels sont les jours quand on va à 

l’école ? » 

« Quand est-ce qu’on reste à la 

maison ? » « Quand est ton 

anniversaire ? »  

Fixation des 

connaissances 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la 

performance 

2 min 

• Le professeur donne aux élèves 

une fiche de travail avec les 

saisons. Il donne aux élèves les 

explications nécessaires pour 

résoudre les exercices. 

• On passe à la deuxième fiche de 

travail. 

• Le professeur propose un 

exercice en ligne: Associe 

chaque explication à un mois de 

l'année. 

Les mois de l'année 

(learningapps.org) 

• En fin de l’activité, le 

professeur propose aux élèves 

des mots croisés. 

 

 

• évaluation  de l’activité 

collective, par des remarques 

sur le travail des élèves, sur les 

fautes inhérentes ; 

• Les élèves travaillent 

l’exercice sur les fiches. Ils 

donnent les réponses 

oralement.  

 

• Ils travaillent l’exercice sur 

les fiches. 

 

 

 

 

 

 

• Les élèves complètent les 

mots croisés.  

 

 

 

• Les élèves écoutent les 

explications. 

 

 

 

 

exercice  

 

 

 

travail individuel 

correction collective 

 

 

 

 

 

 

travail individuel 

 

 

 

 

exposé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur 

veille à ce que 

tous les élèves 

travaillent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p373eqcy216
https://learningapps.org/watch?v=p373eqcy216
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• évaluation  de l’activité 

individuelle, par des notes qui 

récompensent les meilleures 

réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication de devoir 

2 min 

• Le professeur indique comme 

devoir une fiche de travail.   

• Les élèves notent le devoir. exposé 
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MOTS CROISÉS 
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DEVOIR 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  

                                    Prof. înv. preșc. Vultur Mihaela Violeta, 

G.P.P. Rază de Soare, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud 

                                                                                                                 

NIVEL/ GRUPĂ: Nivel II 

DATA:  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?  

TEMA PROIECTULUI TEMATIC:”SCRISURI ȘI SCRIERI” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”CARTEA, UN PRIETEN ADEVĂRAT” 

TEMA ZILEI:”CARTEA COPIILOR ISTEȚI” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtă  

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE: 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: Importanța cărții  

Rutine: Știu să folosesc cărțile! (deprinderea de a îngriji cărțile ) 

Tranziţii: Numărătoare (poezie), Cărticica mea (cântec) 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE  (ADE): 

DLC  :  JOCUL LITERELOR  (joc didactic) 

DȘ : LITERELE BUCLUCAȘE  (joc exercițiu) 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI  LIBER  ALESE (ALA): 

ALA 1-   Bibliotecă: Coperta cărții noastre (grafisme la masa luminoasă) 

                Stiință: Litere, numere, culori!  (exerciții de numerație) 

                Joc de rol: ”La librărie” 

                Artă: Semn de carte (șnuruire, decorare după legendă) 

ALA 2 : ”Titirezul” (joc mișcare), ”Fără sunet” (joc distractiv/pantomimă) 

    OBIECTIVE  GENERALE:  

 S1 - Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale și scrise; 

 S2 – Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

 S3 – Educarea  trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de 

sine și față de mediul înconjurător; 

COMPORTAMENTE  URMĂRITE PE PARCURSUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE           

Domeniul: Capacități și atitudini de învățare 

 3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

Domeniul: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii 

 3.1. Participă la expertiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții  

3.2. Discrimineaază/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere  

Domeniul: Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

 2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

Până la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili: 

O1.  Să despartă corect în silabe cuvintele enunțate pe baza cunoștințelor dobândite anterior; 

O2.  Să  identifice, cu sprijin, sunetul și litera inițială în cuvintele stabilite; 
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O3. Să formuleze enunțuri corecte din punct de vedere gramatical, logic și fonetic, având imagini ca 

suport vizual;  

O4. Să asocieze corect cifra la numărul de cuvinte/silabe identificat în propoziții/cuvinte; 

O5. Să utilizeze corect tehnici simple, specifice activităților practice, în concordanță cu cerințele 

formulate de educatoare;                        

Scopul activității: Exersarea deprinderii de a formula enunțuri, de a despărți cuvintele în silabe; 

perfecționarea capacității de a efectua rapid asocieri de idei, imagini, cuvinte          

SARCINA DIDACTICÃ:  

• Formularea de propoziții simple sau dezvoltate având ca bază un suport vizual; 

• Despărțirea cuvintelor în silabe și reprezentarea lor grafică; 

• Raportarea corectă a cantității la număr și invers. 

REGULILE  JOCULUI:  

 Jocul se va desfășura sub forma unei înlănțuiri de sarcini de lucru, derulate pe perioada 

întregii zile și va consta în completarea de către copii a unei cărți (confectionată și scrisă de ei)  

concomitent cu  rezolvarea sarcinilor de lucru de la fiecare activitate.  

ELEMENTE DE JOC: Plicuri cu material didactic si sarcini de lucru; închiderea şi deschiderea 

ochilor; aplauze; recompense  

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, jocul didactic. 

Mijloace didactice:.Coli albe și colorate de hârtie, plicuri cu imagini si litere/cifre, creioane, 

markere, lipici, șnur, creioane colorate, ecuson de vânzător, bani de jucărie, cărți și rechizite.  

Forme de organizare a activității: frontal, în grupuri 

SISTEM STRATEGII DE EVALUARE 

FORME DE EVALUARE: evaluare formativă, continuă   

METODE DE EVALUARE: chestionare orală, observare curentă,  analiza produselor activităţii 

 

SCENARIUL ZILEI 

Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: 

1.  În centrul sălii, scăunelele vor fi aranjate dispersat avându-se totuși grijă ca toți copiii să 

poată participa la derularea activităților. În această formă de oraganizare se va derula  frontal, Întâlnirea 

de dimineaţă și Activitățile pe Domenii Experiențiale (ADE); 

2. În părțile laterale ale clasei  măsuţele vor fi aranjate în grupuri mici pentru desfășurarea 

Activităților Liber Alese (ALA1) 

Copiii intră în sala de grupă şi se vor aşeza pe scăunelele aranjate pentru derularea Întâlnirii 

de dimineaţă. Salutul se va realiza după formula: ,,Bună dimineaţa, Andrei! Mie îmi plac cărțile 

pentru că...” fiecare copil salutându-și colegul din vecinătate. Activitatea va continua apoi cu 

gimnastica de înviorare: 

Prezența se va realiza prin intermediul  fotografiilor atașate la Calendarul Naturii  urmate apoi 

de recitarea în grup a poeziei ”Gândul bun”: 

După ce s-a realizat prezenţa, se trece la CALENDARUL NATURII, unde se va stabili data, 

ziua, luna, anul, starea vremii din ziua respectivă, aspecte ale anotimpului, îmbrăcămintea adecvată 

anotimpului prezentat. Împărtăşirea cu ceilalţi este momentul în care, pe baza unei numărători (Foaie 

verde măr domnesc /Astăzi tu ne povestești!) copilul ales vine şi îşi exprimă propriile păreri legate 
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cartea preferată. Colegii adresează întrebări sau fac comentarii. În cadrul activităţii de grup, 

preşcolarii vor interpreta cântecul Un copil politicos.  

Formarea motivației pentru învățare se va realiza prin descoperirea de către educatoare a 

unor materiale didactice cu ajutorul cărora preșcolarii vor intui ce vor realiza. Componenta noutatea 

zilei include confirmarea de către educatoare a produsului pe care copiii intuiesc că îl vor realiza (o 

carte realizată de întreaga grupă) și prezintă informaţii referitoare la activităţile care se vor desfăşura 

pe parcursul zilei. În continuare, vor fi anunţate în termeni accesibili tema activităţii (Cartea copiilor 

isteți) și modul de realizare. Copiilor li se aduce la cunoștință scopul derulării jocurilor și denumirea 

fiecăruia: Jocul literelor și Literele buclucașe.  Doi-trei preşcolari repetă titlul activităților.  

În cadrul etapei de reactualizare a cunoștințelor pe bază de întrebări și răspunsuri, sunt trecute 

în revistă importanța lecturii, etapele fabricării hârtiei și ale unei cărți și părție ei componente.  

Pornind de la informațiile reactualizate, preșcolarilor și se propune să înceapă completarea 

filelor cărții rezolvând sarcinile de lucru ale activității DLC concretizate în jocul didactic Jocul literelor 

cuprinzând patru variante activitate urmată de cea aparținând Domeniului Științe. La finalul activității 

copiii vor repeta titlul jocului iar educatoarea va aprecia global sau individual participarea și aportul 

copiilor la realizarea sarcinii.  

Tranziția la activitățile liber alese se va realiza prin intermediul cântecului Cărticica mea iar 

pe baza jetoanelor cu numere, distribuite anterior copiilor, se va efectua repartiția la sectoarele de lucru: 

Știință, Artă și Bibliotecă și Joc de rol. Educatoarea explică sarcinile de lucru de la fiecare sector în 

parte iar apoi se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii.  

                 După ce sarcinile au fost prezentate şi explicate, preşcolarii încep să lucreze. Pe parcursul 

activității educatoarea trece pe la fiecare sector de activitate şi oferă sprijin și indicaţii acolo unde este 

nevoie. La final se prezintă lucrările, se solicită efectuarea unei autoevaluări din partea celui care a 

realizat-o şi adresează aprecieri verbale individuale şi globale asupra modului cum s-a desfăşurat 

activitatea şi asupra modului de realizare a sarcinilor. 

 Educatoarea propune copiilor jocul de mișcare ”Titirezul” urmat de jocul distractiv ”Fără 

sunet” în cadrul căruia, colectivul grupei aranjat în semicerc, trebuie să ghicească ce mimează copilul 

aflat în fața clasei. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Ob. 

Oper. 

Secvenţele 

activităţii 

 

Timp 

Conţinut  ştiinţific    Strategii                                Sistem de 

Didactice                              evaluare 

m M F E Me 

 Moment 

organizatoric 

10 min       Voi asigura condiţiile psiho-pedagogice necesare 

bunei desfăşurări a activităţii (aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialelor necesare, aranjarea mobilierului-

scăunelele, măsuţe). 

     

 

 

 

Formarea 

motivației 

pentru învățare 

3 min.      Formarea motivației pentru învățare se va realiza 

prin descoperirea de către educatoare a unor materiale 

didactice cu ajutorul cărora preșcolarii vor intui ce vor 

realiza: Cartea copiilor isteți   

 

Conver

sația  

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

Observa

re 

curentă 

 

 

Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

2 min Vor fi anunţate, în termeni accesibili, tema 

activităţii (Cartea copiilor isteți) și modul de realizare. 

Copiilor li se aduce la cunoștință scopul derulării 

jocurilor și denumirea fiecăruia: Jocul literelor și Literele 

buclucase.  

 

Conver

sația  

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 Observa

re 

curentă 

 Reactualizarea 

cunoștințelor  

5 min   Pe bază de întrebări și răspunsuri, sunt trecute în revistă 

aspecte referitoare la  importanța lecturii, etapele 

fabricării hârtiei,ale unei cărți și părție ei componente. 

Conver

sația  

 frontal Ev.for

mativă 

Chestion

are orală  
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O3 

 

 

 

 

O1 

O5 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O5  

 

 

 

Dirijarea 

învăţării  

DLC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        DȘ 

30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30min 

 

Pornind de la informațiile reactualizate, 

preșcolarilor și se propune să înceapă completarea filelor 

cărții rezolvând sarcinile de lucru ale activității DLC 

concretizate în jocul didactic Jocul literelor cuprinzând 

următoarele variante:  

Varianta 1: Având imagini ca și suport vizual, copiii 

trebuie să formuleze propoziții simple și/sau dezvoltate și 

să le reprezinte grafic.  

Varianta 2: Plecând de la propozițiile enunțate, copiii 

trebuie să identifice numărul de cuvinte din fiecare 

propoziție și să le despartă în silabe reprezentând grafic 

numărul de silabe asociind acest număr cu cifra 

corespunzătoare.  

Varianta 3: Sarcina de lucru va consta în formularea 

unor propoziții care să conțină un număr de cuvinte 

identic cu cifra pe care unii copii au extras-o anterior. 

Varianta 4: Din propozițiile enunțate anterior, 

educatoarea va alege câteva cuvinte iar copiii trebuie să 

identifice sunetul și litera inițială a acestora. 

Următoarea sărcină de lucru adresată copiilor, 

(aparținând Domeniului Științe) constă în identificarea 

literelor amestecate din pagina urmatoare, numărarea lor 

și completarea casetelor cu numărul potrivit.  Preșcolarii 

vor stabili care literă apare cel mai des, care este cea mai 

rară și ce litere apar în mod egal pe pagină.  

În partea superioară a ultimei pagini din cartea la care 

lucrează copiii, aceștia găsesc un șir de 6 litere identice 

plasate pe paginile unei cărți. Educatoarea va solicita 

copiilor să împartă aceste litere, (în cât mai multe 

Conver

sația 

 

 

Demon

strația  

 

 

 

 

exerciți

ul 

 

 

 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

 

Exerciți

ul  

 

 

 

 

 

 

Imagini 

Marker

e 

 

 

 

 

 

 

 

Cifre  

 

 

Jetoane 

Litere  

 

Marker

e 

Foi albe 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

Evalu

are 

form

ativă 

 

 

 

 

Evalu

are 

form

ativă 

 

 

 

Observa

re 

curentă 

 

 

Chestio

nare 

orală 

 

 

 

Observa

re 

curentă  

 

 

 

 

 

Chestio

nare orlă 
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O5 

 

variante) în paginile goale ale altor două cărți aflate mai 

jos. 

Observa

re 

curentă  

 

O6  

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

Obtinerea 

performanţei 

30 

min 

Tranziția la activitățile liber alese se va realiza prin 

intermediul cântecului Cărticica mea. Se va efectua 

repartiția la sectoarele de lucru: Știință, Artă și Bibliotecă 

și Joc de rol. Educatoarea explică sarcinile de lucru de la 

fiecare sector în parte iar apoi se execută exerciţii de 

încălzire a muşchilor mici ai mâinii.  

Centrul BIBLIOTECĂ - în cadrul activității intitulate 

Coperta cărții noastre, preşcolarii de la acest centru vor 

trasa prin copiere pe contur, la masa luminoasă, literele 

care vor forma titlul cărții realizate de copii.  

 

 

exerciți

u   

demons

trația  

 

 

 

exerciți

u  

 

 

Masa 

lumino

asă 

 

Lipici 

Materia

l 

mărunt  

 

Frontal  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Evalu

are 

form

ativă 

 

 

 

 

 

 

  

Observa

re 

curentă  
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O1 

 

 

O5 

Centrul ARTĂ – Activitatea numită Semn de carte 

propune preşcolarilor să decoreze un semn de carte 

folosind litere și cifre autocolante. 

Centrul ȘTIINȚĂ – La acest sector, copiii vor rezolva 

individual cerințele unor exerciții pe fișe de lucru pentru 

ca mai apoi să le adauge conținutului cărții grupei. 

 Centrul JOC DE ROL – Educatoarea propune copiilor 

de la acest centru jocul ”La librărie” . În acest scop,  pe 

rafturile unei etajere, este amenajat un stand de vânzare a 

cărților. Se alege un vânzător iar ceilalți copii din grup 

vor juca rolul cumpărătorilor.  

                 După ce sarcinile au fost prezentate şi 

explicate, preşcolarii încep să lucreze. Pe parcursul 

activității educatoarea trece pe la fiecare sector de 

activitate şi oferă sprijin și indicaţii acolo unde este 

nevoie. La final se prezintă lucrările, se solicită 

efectuarea unei autoevaluări din partea celui care a 

realizat-o şi adresează aprecieri verbale individuale şi 

globale asupra modului cum s-a desfăşurat activitatea şi 

asupra modului de realizare a sarcinilor. 

Educatoarea propune copiilor jocul de mișcare 

”Titirezul” urmat de jocul distractiv ”Fără sunet” în 

cadrul căruia, colectivul grupei aranjat în semicerc, 

trebuie să ghicească ce mimează copilul aflat în fața 

clasei.  

demons

trația  

 

 

 

exerciți

u 

demons

trația  

 

 

 

 

 

 

 

Creeioa

ne 

colorate 

lipici 

 

 

 

Ecuson  

Bani de 

jucărie  

Cărți  

 

 

In grup  

 

 

 

 

 

 

In grup 

 

 

 

 

 

 

In grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produsel

or 

activităț

ii 

 

 

 

 

 

Observa

re 

curentă 

 Incheierea 

activităţii 

10 

min 

        Se stabileşte împreună cu copiii tot ce au învăţat pe 

parcursul zilei, copiii își autoevaluează lucrarile, se emit 

aprecieri globale și individuale.  

Conver

sația  

 

 

Cartea 

realizat

a 

frontal  Analiza 

produsel

or 

activității 
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 Observar

e curentă 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• “Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani “, MECT, 2008; 

• “Activitatea integrată în grădiniţă” - ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008; 

• “Introducere în pedagogia preşcolară“, A.Glava, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 

• “Cartea educatoarei”, Virginia Manasia, Institutul de științe Pedagogice, București, 1962 
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Proiect didactic 

prof.înv. primar Costea Dana Valentina 

Școala Gimnazială Pia Brătianu 

Clasa a II-a 

Aria curriculara: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare in limba română (2 ore)  

Unitatea: Toamna 

Discipline integrate: Comunicare în limba româna, Matematică şi explorarea mediului, Dezvoltare 

personală, Arte vizuale și abilități practice 

Titlul lecției: 1. Text literar/ Povestirea (recapitulare).  

                       2. Dialogul.  

                       3. Ortograma într-o/într-un 

Tipul  lecției: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 

Forma de realizare: activitate integrată, prin intermediul unor conţinuturi specifice disciplinelor: 

Comunicare în limba română (C.L.R), Dezvoltare personală (D.P.),  Matematică și explorarea 

mediului (M.E.M.). Arte vizuale şi abilităţi practice (A.V.A.P.) 

Competențe specifice: 

✓ Comunicare în limba română 

1.3. Identificarea sunetelor şi silabelor în cuvinte şi a cuvintelor în enunţuri rostite cu claritate. 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut; 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază; 

4.3. Exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor convenţionale 

✓ Dezvoltare personală 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 

✓ Arte vizuale şi abilităţi practice 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi utilizând 

tehnici accesibile; 

✓ Matematică și explorarea mediului 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, 

descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, egal, plus, minus) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi 

operatorii logici „ şi”, „sau”, „nu” 

Obiective operaționale: 

În timpul și până la finalul orei elevii trebuie să fie capabili: 

O1 – să citească fluent, coerent și expresiv textul, fiecare în ritmul propriu, în forme variate, obiectivul se 

consideră realizat dacă toti elevii citesc fluent, coerent  și expresiv textul cel puțin în una din formele 

solicitate de cadrul didactic. 

O2 – să formuleze cel puțin o întrebare și cel puțin un răspuns având la dispoziție una dintre întrebările 

(cine?, ce?, cum?, unde?, când?), textul suport și cunoștințele acumulate,  obiectivul se consideră 

realizat dacă toți elevii formulează corect cel puțin o întrebare și un răspuns. 
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O3 - să identifice cuvinte după anumite criterii, obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii identifică cel 

puțin 3 situații din cele 6 cerute. 

O4 - să continue un dialog, având la dispoziție textul suport, obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii 

formulează cel puțin 2 replici. 

Strategii didactice: 

procedurale: conversaţia, explicaţia, exercițiul, dialogul, muncă individuală, jocul didactic, 

metoda exploziei stelare, metoda cadranelor, jocul de rol. 

materiale: Prezentare Power Point, planșa Zâna Toamană, fișe de lucru, caietul de comunicare, 

laptop, tablă, markere, zaruri, platforma Zoom, Platforma https://wordwall.net/, Platforma 

https://www.twinkl.co.uk/resources/romania-teaching-resources, Platforma Google Classroom. 

organizatorice: frontal, individual, în perechi/diade 

Bibliografie: 

Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar 

Manual de comunicare în limba româna, Cleopatra Mihăilescu și Teodora Pițilă, Ed. Didactică și 

Pedagigică, 2020. 

V. Molan – „Didactica disciplinelor Comunicare in limba română și limba și literatura română din 

învățământul primar”, ediție revizuită, actualizată si completată, ed. Miniped, București 2014 

Emanuela Ilie - „Didactica limbii și literaturii române”, ed. Polirom,2014 

Laborator metodic pentru domeniul experiențial limbă și comunicare, ed. Diana, 2009 

 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Momentele 

lectiei 

Ob. 

op 

Conţinut stiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Pregătirea materialelor 

didactice necesare 

desfasurarii lectiei. 

Asigurarea unui climat 

educaţional 

favorabil desfăşurării 

activităţii în condiţii 

optime. 

Conversaţia 

 

 frontal 

 

 

2. Captarea 

atenției 

 

 

 

Zâna Toamnă ne-a adus 

astăzi o nouă poveste- 

Toamna și bursucul sfios. 

Conversația 

 

Explicația 

Prezentare 

Power Point 

Frontal 

 

 

 

Capacitatea de a 

recepata un 

mesaj. 

Formativ, orală 

3. Anunțarea 

temei 

 Astăzi vom recapitula 

texul literar și ne vom 

aminti ce este acela un 

text literar, dialogul și 

cum marcăm dialogul 

într-un text, ortogramele 

într-o și într-un.  

Explicația  Frontal Observarea 

sistematică 

https://wordwall.net/
https://www.twinkl.co.uk/resources/romania-teaching-resources
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4. 

Reactualizare

a 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

Le este prezentată 

copiilor povestea 

Toamna si bursucul sfios. 

Ne mai amintim celelalte 

povești? Care erau 

personajele și cum le-a 

numit Zâna Toamna? 

Sunt puse întrebări 

copiilor cu privire la 

povestirile deja studiate. 

Explicația 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

Power Point  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

învățării 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

Copiii sunt rugați să 

deschidă mapa cu povești 

la textul Toamna și 

bursucul sfios. (Anexa 1)  

Copiii sunt rugați să 

citească textul în 

șoaptă/în gând fiecare în 

ritmul propriu. 

Se verifică citirea 

conștientă prin adresarea 

de 2-3 întrebări de către 

învățătoare. Dacă elevii 

au înțeles textul ei sunt 

rugați să citescă în 

lanț/ștefetă  textul suport. 

Învățătoarea scrie la 

tablă, iar elevii în caiete 

data si titlul lecției. 

Elevii sunt antrenați în 

jocul Data zilei. 

Se explică cuvintele noi 

și se notează în caiete. Se 

formulează propoziții 

oral cu acestea.  

Învățătoarea citește textul 

elevilor clar și cu 

intonație. 

Se trece la decodarea 

textului Toamna și 

bursucul sfios. 

Copiii sunt provocați să 

lucreze în perechi (un 

copil formulează o 

întrebare cu cine?, ce?, 

unde?, cum?, când?, iar 

colegul ales de Roata 

norocului răspunde la 

întrebare). 

Se folosește 

https://wordwall.net/reso

Explicația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda Explozia 

stelară (Anexa 2) 

Explicația 

Mapa cu 

povești de 

toamnă 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material PPT 

Caiet de 

comunicare în 

limba română, 

tablă, 

markere. 

 

 

 

 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perechi 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

Frontal 

 

 

Capacitatea de a 

recepata un 

mesaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativ, orală 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1702 
 

 

 

 

 

 

 

 

urce/5385930/emo%c8%

9bii. 

 Random 

wheel 

(wordwall) 

 

 

Capacitatea de a 

formula 

întrebări și de a 

reda mesaje 

simple pe baza 

textului. 

 

 

 

Ora a II-a 

 O3 Elevii sunt rugați să 

identifice în text 

ortogramele învățate și să 

formuleze oral propoziții 

cu acestea. 

Se propune elevilor un 

joc. Pentru acest joc 

copiii au nevoie de 2 

zaruri. Se invîrte   Roata 

norocului, copilul ales de 

roata aruncă cele 2 zaruri 

și rezolvă operația 

matematică propusă de 

învățătoare. Dacă 

rezultatul este par copilul 

va formula o propoziție 

cu într-o, daca rezultatul 

este impar va formula o 

propozitie cu într-un. 

Tranformându-se în 

vânători, elevii pornesc 

în căutarea altor 

ortograme. Se 

formulează propoziții cu 

acestea, dar însoțite de 

cuvântul ce urmează 

ortogramei.  

Se verifică cunoștințele 

referitoare la 

caracteristicile unui text 

literar, dialog, regulile 

care trebuie respectate 

într-un dialog. 

Copiii primesc o fișă 

împărțită în 4. În fiecare 

chenar trebuie să noteze: 

anotimpul în care se 

peterece acțiunea, 

personajele textului, 

emoția trăită de bursuc și 

Exercițiul 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

Cadranelor 

Prezentare 

Power Point 

 

Fișă cu 

povestea 

Toamna și 

bursucul sfios 

 

zaruri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 
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să realizeze un desen pe 

baza textului. 

Copiii prezintă colegilor 

desenul realizat. 

 

 

 

 

 

 

 

Turul galeriei- 

fosind funcția 

Spotlight (zoom) 

 

 

 

Capacitatea de a 

relaționa cu 

ceilalți. 

 

 

6. Obținerea 

performanțel

or 

O4 Se propune copiilor să 

continue dialogul 

bursucului cu anumite 

animale (urs, iepure, 

veveriță). 

Copiii sunt rugați sa 

mimeze primul animal, 

iar la îndemnul 

învățătoarei  Îngheață, 

trebuie să rămână 

nemișcați. Copilul care 

interpretează rolul 

bursucului trebuie să 

aleagă un copil cu care sa 

continue dialogul. 

Elevii primesc o 

provocare – aceea de a 

împărtăși colegilor dacă 

s-au simțit vreodata sfioși 

și în ce situație.  

 

Joc de rol 

 

 

 

 

Statuile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii primesc o 

provocare – aceea 

de a împărtăși 

colegilor dacă s-au 

simțit vreodata 

sfioși și în ce 

situație.  

 

Prezentare 

Power Point 

 

 

 

Prezentare 

power point 

Perechi  Capacitatea de a 

formula și de a 

recepata un 

mesaj. 

 

7. Tema 

pentru acasă 

și încheierea 

activității 

 Temă pentru acasă – de 

formulat în scris 

propozitii cu cine?, ce?, 

unde?, când?, cum? și de 

răspuns la ele. 

 

 

Conversatia, 

Explicația 

Prezentare 

Power Point 

Classroom 

Frontală 

Individuală 

Aprecieri 

verbale. 

 

Anexa 1 

 

Toamna și bursucul sfios 

     Într-o zi aurie, Toamna se plimba liniştită prin pădure. Admira covorul de frunze și hărnicia animalelor care se 

pregăteau pentru iarnă.  

      Deodată, la rădăcina unui stejar uriaș vede un bursuc care încerca să se ascundă în spatele unei grămezi de frunze. Îl 

privește cu multă atenție, iar apoi îl întreabă:  

- De ce te ascunzi acolo, bursucule?  
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       - Mă ascund să nu mă vadă animalele pădurii. Nu-mi place când alţii își ațintesc privirea asupra mea. Mereu îmi vine 

să mă ascund atunci când mă întâlnesc cu cineva.  

Toamna îi zâmbi cu bunătate și îi spuse:  

       - Ceilalți vor doar să fiți prieteni, să vorbiţi, să râdeți împreună. Nimeni nu-ţi vrea răul aici! În pădurea aceasta toți 

suntem prieteni.  

        Bursucul și-a scos năsucul de după frunze neîncrezător. Toamna i-a zâmbit cu bunătate, iar el a ieşit încet de după 

grămăjoara de frunze. Zâna a râs:  

- Încearcă să ai mai multă încredere în tine, bursucel sfios!  

 

 

ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii sunt provocați să 

lucreze în perechi (un copil 

formulează o 

întrebare cu cine?, 

ce?, unde?, cum?, când?, 

iar colegul ales de Roata norocului răspunde la întrebare). 

Se folosește https://wordwall.net/resource/5385930/emo%c8%9bii. 

Anexa 3 

Anotimpul în care se petrece acțiunea 

 

 

 

 

Personajele participante la acțiune 

Trăirea/emoția bursucului 

 

 

 

 

 

Realizați un desen al întâmplării din 

povestire 

 

 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://adnana-andrei.blogspot.com/2011/12/metoda-starburst-explozie-stelara.html&ei=YS3nVNLQBMrAPM7igOgM&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNE-iZRFMV9sDpwFsNhNOZfOrA6tsg&ust=14245229814387
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                                              Prof. Înv. Primar,  Moraru Iuliana 

CLASA: a III-a                                                                  Școala Gimnazială .„I. Cantacuzino”Pașcani              

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ȊNVĂȚARE: ,,Ȋn lumea sunetelor și a culorilor” SUBIECTUL: Textul narativ. Zâna 

Florilor, de Nicoleta Iordăchescu TIPUL LECȚIEI : fixare şi sistematizare de cunoştinţe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: Ştiinţe ale naturii; Arte vizuale şi abilităţi practice 

SCOPUL LECȚIEI: Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor legate de textul literar prin extragerea unor 

informaţii de detaliu 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

• 3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare 

• 3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit 

 

La finalul lecției, elevii vor fi capabili: 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să extragă din text cuvinte sau enunţuri, respectând criteriile date; 

O2 – să formuleze întrebări și răspunsuri vizând conținutul textului, pe baza lecturii atente a acestuia ; O3 

- să identifice cuvinte cu sens asemănător/ opus cuvintelor indicate, pe baza sensului din context; O4 – să 

precizeze sensurile diferite ale unui cuvânt dat, exemplificând fiecare sens în enunţ propriu; 

O5 - să aleagă forma corectă a cuvintelor indicate, pe baza cunoştinţelor anterioare; 

O6 – să realizeze familia lexicală a unui cuvânt, pornind de la criteriile de formare a cuvintelor înrudite 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

-METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, jocul didactic, jocul de rol, lectura explicativă, 

explozia stelară, cadranele 

-MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: spinner, planşă flori, fişe de lucru, tablă, laptop, videoproiector, 

creioane colorate 

-FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi. 

-RESURSE TEMPORALE: 45 de minute 

-RESURSE UMANE: 13 elevi 
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BIBLIOGRAFIE: 

-MECTS- Programa pentru disciplina Limba şi literatura română, aprobată prin ordin al ministrului 

nr. 5003/02.12.2014, Bucureşti, 2014; 

- Molan, V., Bizdună, Maria, Didactica limbii şi literaturii române, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării- Proiectul pentru Învăţământul Rural, Bucureşti, 2006 

- https://invbc.files.wordpress.com/2013/02/metode-u015fi-mijloace-moderne-cartea-final-do- cx.pdf 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Momentele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Conținutul activității Strategii didactice Evaluare 

Metode/ tehnici/ 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

a activității 

1. Moment 

organizatoric 5 

min. 

 Pregătirea pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activității 

Întâlnirea de dimineață 

Se solicită elevilor să numească ziua, luna, anul. Scriu 

data pe tablă. Realizez prezenţa. Se anunță programul 

zilei, pe scurt. 

Ce temă aţi avut pentru astăzi ? 

- verificarea temei calitativ și cantitativ. Voi numi 2-3 

elevi să citească tema pentru acasă, iar ceilalţi verifică. 

Ȋn acest timp eu verific dacă s-a efectuat tema de către 

toți elevii. 

 

Conversaţia 

 

Caietele de  

teme 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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2. Captarea 

atenției 

3 min. 

 • Joc :Primăvara- wordwall! 

https://wordwall.net/ro/resource/14811775/primava ra 

Conversația 

Jocul didactic 

Video 

proiect or 

Frontal  

Individual 

Observarea 

sistematică 

3. Anunţarea 

temei zilei şi a 

obiectivelor 

operaționale 

2 min. 

 Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale 

urmǎrite, în termeni accesibili elevilor. 

Ȋmpart elevilor fişele de lucru. Proiectez fişa pe tablă 

 

 

Conversaţia Videoproiec 

tor 

Tabla Fişe 

 

 

Frontal Observarea 

sistema 

tică 

4. Recapitularea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

 

 

33 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

• Lectura independentă a textului 

Invit copiii să lectureze textul în gând, cu creionul în 

mână, pentru a sublinia cuvintele necunoscute. 

Ce cuvinte necunoscute aţi găsit? 

Scriu cuvintele noi la tablă la rubrica Vocabular. 

Solicit elevilor să formuleze enunţuri (oral) cu 

cuvintele necunoscute. 

• Lectura model a textului 

Citesc integral textul, folosind intonaţia 

corespunzătoare. 

• Lectura în lanţ 

Solicit elevilor să citească fiecare câte o 

propoziţie, respectând poziţia în bănci. 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

Observarea 

sistematică 

https://wordwall.net/ro/resource/14811775/primavara
https://wordwall.net/ro/resource/14811775/primavara
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O1 O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

• Harta textului 

Solicit elevilor să precizeze: titlul, autorul, timpul 

acţiunii şi personajele. Completez împreună cu elevii 

primele două cadrane de pe fişă. 

• Receptarea şi decodarea mesajului textului 

Voi adresa elevilor câteva întrebări legate de textul 

citit, pornind de la Steluţa curioasă. (Anexa 2) 

 

 

 

Posibile întrebări: 

a) Când are loc balul ? 

b) Cine urma să apară la eveniment? 

c) Ce purtau florile la bal? 

d) Unde şi-au făcut apariţa cavalerii ? 

e) De ce era emoţionată Lăcrămioara ? 

• Lectura selectivă: 

Selectează din text şi transcrie enunţul din care ai aflat 

cine va cânta special pentru Zâna Florilor. 

 

Joc de rol 

 

 

 

Conversaţia 

Exercițiul 

Cadranele 

 

 

 

 

Explozia stelară 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Steluţa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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Autoevaluare 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

Vă propun să ne jucăm cu câteva dintre cuvinte ! 

• Jocul cuvintelor cu sens asemănător 

sosiseră = ………………………………… 

bal = ……………………………………. 

muzicanţi= …………………………….…. 

• Joc : Dacă nu e… atunci e… 

îmbietoare - ………………………........... 

răspunse - ………………………….. 

celebri - ……………………………...…. 

• Formulează două enunţuri cu sensuri diferite ale 

cuvântului ţinute. 

Elevii vor indica prin enunţuri proprii sensurile 

diferite ale cuvântului ţinute.  

• Ȋncercuieşte forma corectă. 

Pe fişa de lucru elevii vor avea trei enunţuri cu 

ortograme studiate. Ei vor selecta prin încercuire 

forma corectă şi vor argumenta alegerea făcută. 

Ghiocelul ia / i-a răspuns zâmbind Lăcrămioarei. 

Florile s-au / sau dus la balul Primăverii. 

Ducele Toporaş nea/ ne-a impresionat cu eleganţa sa/ 

s-a. 

 

Conversaţia 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Jocul didactic 

 

Tabla  

 

 

 

 

 

Fişe 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frontal 

Individual 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare 
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  O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O6 

• Selectează din text câte două: 

substantive comune: ………………… 

substantive proprii: …………………… 

adjective: ……………………………… 

verbe: …………………………………. 

Voi încuraja munca independentă, după clarificarea 

sarcinilor de lucru. Vom completa ulterior toate 

răspunsurile atât la tablă, cât şi pe fişele de lucru. 

• Lectura finală, integratoare , a textului 

Doi copii recitesc integral textul. 

• Joc : Găseşte familia cuvântului ! 

Veți lucra în perechi. Fiecare pereche trebuie să 

găsească familia cuvântului « floare ». 

Activitate recreativă: Colorează floarea/ rochiţa zânei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Fişe 

Video 

proiector 

Laptop 

  

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Autoevaluare 

 

 

 

 

 

 

Interevaluare 
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5. Ȋncheierea 

activității  şi  

aprecieri 

2 min. 

 Precizez şi scriu pe tablă tema pentru acasă 

(diferenţiat) :  Formulează enunţuri cu toate cuvintele 

înrudite                  găsite.  

Apreciez global și individual implicarea elevilor în 

desfășurarea activității, oferindu-le feedback în 

legătură cu ceea ce au reușit pe parcursul activității. 

Conversația Tabla Frontal Aprecieri verbale 

Autoevaluare 
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Anexe  (Textul  literar) 
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Proiect de lecție 

                                                                                        Prof.înv.primar :Kóródi Beáta 

                                                             Școala Gimnazială Vetiș,loc Vetiș, jud:SatuMare 

                                                                                    

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Vis de copil 

Subiectul:Grupurile de litere studiate: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 

Forma de realizare: lecţie integrată 

Tipul lecţiei: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor   

Discipline integrate:Comunicare în limba română ,   Matematică şi explorarea mediului  ,   Arte 

vizuale şi abilităţi practice 

Competenţe generale: 

❖ Receptarea de mesaje orale in concepte de comunicare cunoscute 

❖ Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 

Competenţe specifice: 

CLR 

❖ Identificarea semnificatiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar si rar; 

❖ Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite rar şi clar; 

❖  Identificarea silabelor, şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate; 

❖ Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală. 

Competenţe integrate 

MEM 

❖ Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza unui criteriu. 

 

AVAP 

❖ Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

 

Obiective operaţionale:   

a )Cognitive 

Oc1→ să asocieze sunetul cu grupul de litere corespunzător; 

Oc2→ să identifice în cuvintele date grupurile de litere învăţate, despărţind în silabe cuvintele date; 

Oc3→ sǎ recunoască suntele învăţate în cuvinte, în diferite poziţii ( iniţială, mediană, finală ); 

Oc4→ să completeze cuvinte lacunare cu grupurile de litere, respectiv propoziţiile cu cuvintele 

potrivite; 

Oc5→sǎ citeascǎ cuvinte şi propoziţii fluent, corect, cu accent corespunzător, în ritm propriu, 

respectând intonaţia impusă de   semnele de punctuaţie; 

Oc6→ să scrie corect şi vizibil prin procedee diferite - transcriere, dictare – grupuri de litere, cuvinte, 

propoziţii; 

b) Psiho-motorii 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1716 
 

OPM1: să păstreze poziţia corectă în timpul rezolvării fişei de lucru; 

OPM2: să lucreze ordonat. 

c)Afective 

 OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

OA2: vor manifesta interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de simboluri. 

RESURSE: 

Metodologice  

Strategia didactică: mixtă 

 Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, ciorchinele. 

 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planşe  cu toate grupurile de litere, ghicitori, bileţele, fişe  de 

lucru, caiete, coli,jetoane,  

 Forme de organizare: frontală, individuală 

Umane 

 Clasa are un număr de 13 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică şi fizică 

normală, corespunzătoare vârstei. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal , pe grupe şi individual. 

DURATA: 35 minute activitate de predare-învăţare- evaluare şi 10-15 minute activitate recreativă 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

✓ Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013, MINISTERUL 

EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

✓ Programa şcolară  pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - Clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a, Bucureşti, 2013, aprobată prin ordin al ministrului, Nr. 3418/19.03.2013 

✓ Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi 

Pedagogică, 1995; 

✓ Ilinca Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabacaru”, 

1999; 

✓ Emese Márta Makai, Anna-Maria Nagy „Abecedar; îndrumarul învăţătorului”, Bucureşti, „ALL 

Educaţional”, 2005. 
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Etapele 

lecţiei/ 

Durata 

 

OB

. 

 

Conţinuturi 

Strategii    didactice  

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

Captarea 

atenţiei  10’ 

 Este marcată prin 

repetarea poeziei: 

,,În fiecare 

dimineaţă 

S-avem gândul bun 

pe faţă! 

Către soare să 

privim, 

Iubire să dăruim, 

Şi-n lume s-o 

răspândim! 

Şi-atunci, în fiecare 

dimineaţă 

Avem gândul bun pe 

faţă!” 

Cum te simți 

 azi ? 

 

 

 

Conversaţi 

pe baza 

poeziei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală, 

Individual

ă 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentul

ui elevilor. 

Enunţarea 

obiective-

lor  3’ 

 Anunţ obiectivele 

lecţiei într-o 

manieră accesibilă  

elevilor, le spun că 

vom recapitula 

grupurile de litere 

învăţate, vom scrie 

cuvinte în care se 

află grupuri de 

litere, vom 

compune şi vom 

scrie cuvinte şi 

propoziţii cu 

acestea, vom 

despărţi cuvinte în 

silabe. 

 

 

Explicaţia 

  

Frontală, 

Individual

ă 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentul

ui elevilor. 

Prezentarea 

noului 

conţinut și 

actualizarea 

 Se va prezenta un 

ciorchine cu 

Conversaţi

a 

 

 Frontală, 

lucru în 

grup 

Aprecieri 

verbale 
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cunoștințelo

r 7’ 

grupurile de litere 

învăţate. 

Astăzi deci, ne 

vom reaminti de 

grupurile de litere 

învăţate. 

Actualizarea 

cunoştinţelor se va 

face pe baza 

ghicitorilor  

Ghiciți ghicitoarea, 

puneți cuvăntil pe 

ciorchină la locul 

potrivit, alcătuiți 

propoziție cu 

cuvântul dat. 

 

 

Explica-ţia 

Exerciţiul 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

15’ 

 Se va realiza prin 

rezolvarea unor 

exerciţii. 

1. Împart elevilor 

pliculeţe cu jetoane 

pe care sunt scrise 

silabe.  Cer 

elevilor să lipească 

silabele pentru a 

obţine cuvintele 

date, după care vor 

alcătui propoziţii 

folosind cuvintele 

descoperite. 

2. Găsiţi  cuvintele 

,,certate” 

(antonime) pentru 

cele date: fuge, 

aici,împachetat, 

îngheţat,repede. 

3.Eu spun una tu 

spune mai multe: 

Conversa-

ţia 

Explica-ţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Conversaţi

a 

Explica-ţia 

Exerciţiul 

 

 

 

Plicuri 

 

Jetoane 

Frontală, 

individual

ă 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală, 

individual

ă 

Aprecieri 

verbale 
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deget, ureche, 

unghie, picior, ochi 

Obţinerea 

performanţe

i şi 

conexiunea 

inversă 

(feed-back-

ul) 5’ 

 

 

 Elevii vor primi o 

fişă de lucru şi vor 

avea ca sarcini să 

coloreze imaginile 

care conţin diferite 

grupuri de litere, să 

despartă in silabe 

cuvintele 

reprezentate de 

imagini, 

menţionând poziţia 

grupului de litere 

în cadrul 

cuvântului. 

Conversaţi

a 

Explica-ția 

Exerciţiul 

 

Fişă de 

lucru 

 

lucru în 

grup 

Observarea 

sistematică a 

comportamentul

ui elevilor 

 

Evaluarea 

activităţii 2’ 

 Fac aprecieri 

frontale cu privire 

la modul de 

participare a 

elevilor la 

lecţie.Transmit 

tema pentru acasă. 

Conversaţi

a 

 

 Frontală Aprecieri 

verbale 

Retenţia 

/Fixarea 

7’ 

 Copiilor li se va 

cere să completeze  

cărticica magică. 

(cuvinte care 

conțin gruputi de 

litere,coract/incore

ct ) 

 Fişă de 

lucru 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Prof. înv preșcolar: Bîte Felicia 

G.P.P. 25, Oradea  

Nivel: II (mare)  

Tema anuală de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: ,,Lumea animalelor” 

Subtema: “ O LUME DISPĂRUTĂ”  

Tema activității: “Să-l ajutăm pe Dino” 

Forma de realizare: Activitate integrată  ADE (DLC+DOS) 

Tipul activităţii: consolidare de priceperi și deprinderi 

Componența activității: Joc didactic + Activitate practică 

 

    ADE (Activităţi pe domenii experienţiale):  

➢ ACTIVITATE INTEGRATĂ Domeniul Limbă și comunicare - joc didactic +     Domeniul om şi 

societate: Activitate practică- colaj              

SCOPUL ACTIVITATII: 

•  consolidarea deprinderii de a identifica sunetul inițial, de a alcătui propoziţii simple sau dezvoltate 

corecte din punct de vedere gramatical și exersarea capacităţii de a  despărţi cuvintele în silabe; 

consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE: 

• Să găsească forma de plural/singular, antonimele și diminutivele unor cuvinte date; 

• Să despartă în silabe cuvintele date; 

• Să identifice sunetul inițial al unor cuvinte din imagine; 

• Să realizeze dinozauri prin decuparea elementelor componente și asamblarea lor; 

• Să participe la luarea deciziilor în echipa din care fac parte. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

o metode și procedee: jocul, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, metoda ”Cubului”, 

metoda ”Pălăriilor gânditoare”, ”Turul galeriei” ,lucrul în echipă, demonstrația  

o mijloace didactice: elemente de decor, plicuri cu indicii, pălării colorate, ecusoane, plicuri cu probele, 

machetă, , panou recompense, tuburi de hârtie igienică, foarfece, contur de dinozaur decupat, , lipici 

etc 

Reguli de joc:  

✓ grupa va fi împărțită în 2 echipe, în funcție de ecusoanele primite; 

✓ sarcinile de lucru se rezolvă în unități egale de timp pentru fiecare echipă; 

✓ răspunsurile corecte vor fi recompensate cu o cupă; 

✓ câștigă echipa care a rezolvat corect cele mai multe probe. 

Sarcinile jocului:  

✓ copilul numit/echipa desemnată selectează/ denumește/descrie și așază la locul indicat materialul și 

motivează răspunsul; 

✓ respectă regulile grupei în vederea menținerii ordinii și disciplinei in timpul competiției; 
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✓ fiecare probă de concurs va constitui o sarcină de lucru. 

Elemente de joc: surpriza, aplauze, recompense 

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Metode de evaluare: proba orală, observarea curentă a comportamentului copiilor, aprecieri 

stimulative, analiza produselor activității 

Locul desfășurării: sala de grupă 

Durata: 35-40 min 

Bibliografie: 

• Breben, S. și colaboratorii, ”Metode interactive de grup – ghid metodic”ed. Arves, Craiova, 2002; 

• Preda, V. – coordonator, ”Metodica activităților instructiv-educative in grădinița de copiii”, ed. 

Gheorghe-Cârțu, Craiova, 2009; 

• Preda, V”Abordare în maniera integrată a activităților din grădiniță”, ed. Humanitas Educațional, 

București, 2005; 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

ETAPELE 

ACTIVITATII 

CONŢINUTUL ACTIVITATII STRATEGII 

DIDACTICE 

1.Moment 

organizatoric 

Asigurarea condițiilor optime pentru realizarea activității, 

aranjarea centrelor și pregătirea materialelor didactice. 

Introducerea copiilor în sală și așezarea acestora pe periniţe în 

semicerc pentru întâlnirea de dimineaţă. Se stabileşte liniştea 

necesară bunei desfăşurări a activităţiilor; 

 

frontal 

 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

Captarea atenției se va face prin intermediul scrisorii de la Dino- 

dinozaurul prietenos. 

surpriza 

observaţia, 

conversaţia 

3.Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

-Vreți să îl ajutăm pe Dino să ajungă în lumea lui? 

Copiii sunt anunțați că astăzi vor desfășura o activitate intitulată: 

”Să-l ajutăm pe Dino” și că pe parcursul zilei vor învăța să fie 

harnici și prietenoși, să acorde ajutor celor care au nevoie, să 

lucreze împreună și dacă vor rezolva corect sarcinile, vor fi 

recompensați. 

Titlul activității va fi repetat de 2-3 copii 

 

Conversația 

 

Expunerea 

4.Desfasurarea 

activității 

 

 

Explicarea și demonstrarea regulilor jocului: Se împart 

preșcolarii în două grupe: Cea a dinozaurilor carnivori și cea a 

dinozaurilor ierbivori. Pentru fiecare răspuns corect echipa va 

primi câte un jeton cu un dinozaur. Dacă copilul căruia i se 

 

 

 

Conversația 
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adresează întrebarea nu cunoaște răspunsul acesteia poate apela  

la ajutor echipei. Nerezolvarea sarcinii le oferă posibilitatea 

echipei adverse să răspundă ei la întrebare, primind aceasta 

jetonul-recompensă 

 Rezolvarea fiecărei sarcini aduce după sine găsirea unui nou 

indiciu care îi va duce la următoarea probă  

Executarea jocul de probă 

 Proba 1- metoda cubului 

„Buni la suflet dacă sunteți/ La- ntrebări să îmi răspundeți/ Să 

vorbiți cât mai frumos/ Că de nu v-am și întors/ Din drumul ce-

ați început/ Și veți lucra și mai mult. 

Le voi pune întrebări despre dinozauri 

Descrie: ,,Spune ce știi despre dinozauri” 

Compară: ,,Spune de ce nu sunt la fel un dinozaur carnivor cu 

unul ierbivor” 

Asociază: ,,Spune ce simţi când te gândești că te-ai putea întâlni 

cu un dinozaur” 

Analizează: ,,Spune de unde știm că au existat dinozauri? 

Aplică: ,,Alege forma geometrică asemănătoare cu oul de 

dinozaur” 

Argumentează: ,,Spune de ce e bine să știm cât mai multe lucruri 

despre dinozauri” 

„Pentru că v-ați priceput/ Și mi-a plăcut foarte mult/ Un indiciu 

veți afla/ În dulap de veți căuta” 

Jocul propriu-zis 

Proba2 - ”Sunete și litere”  

În joc acum ați intrat/ Un indiciu ați aflat/ Cuvântul îl veți rosti/ 

Sunetul inițial îl veți găsi/ Litera o veți căuta/ Tot  așa si iar așa. 

Pe rând, va veni câte un copil din fiecare echipă își va spune 

numele de dinozaur (ex. Alina-zaur) va spune care este sunetul 

inițial al numelui și va găsi litera corespunzătoare sunetului inițial. 

- Antonela-zaur, Patrik-zaur, Alexandra-zaur, Amedeo-

zaur, Tudor-zaur, Dani-zaur, Edi-zaur 

 

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

”Cubului” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Jocul 

Expunerea 

Conversația 
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„N-a fost greu , v-ați descurcat/ Sarcina ați terminat/ Un indiciu 

veți primi/ Doar dacă îl veți găsi/ E ascuns și nu se vede/ Într-o 

floare mare verde 

Proba 3    - „Cuvinte în silabe” 

Mai aveți mult de umblat/ Mai aveți și de căutat/ Să știți, ușor nu 

va fi/ Acum veți silabisi./ Câte silabe sunt? / În fiecare cuvânt?/ Îl 

veți și reprezenta/ Și-alt indiciu veți afla. 

*având la dispoziție cuvintele de pe fișă, copiii: 

-despart în silabe cuvintele: lume, dispărută, dinozaur, cuib, urmă, 

schelet,  puternic 

- precizează numărul de silabe al fiecărui cuvânt  

- reprezintă grafic cuvântul 

Alt indiciu am ascuns/ Într-un balon cât mai sus/ Să-l spargeți nu 

va fi ușor/ Dacă n-aveți ajutor. 

Proba 4 - ”Gândește și spune”  

Ce-a fost greu acuma vine/ Numai să vă țineți bine/ Mai multe sau 

mai puține/ Fiți atenți! Să spuneți bine! 

A. Găsește pluralul următoarelor cuvinte:  plantă, copac, 

insulă, vulcan, floare, dinozaur, cuib  

B. Găsește singularul următoarelor cuvinte:  ouă , păsări, 

urme, cascade, nori, aripi, coarne.  

Unde oare, unde este/ Alt indiciu din poveste?/ L-am pus bine, sub 

covor/ Ia căutați-l! S-aveți spor 

Proba5 -  ”Cuvinte potrivite”  

Să spui după cum îți cere/ Sarcina e o placer/ Întâi să-l alinți 

frumos/ Apoi să-l întorci pe dos 

A. ”Alintă cuvintele: colț, bot, picior, gât, burtă , ou, frunză” 

B. ”Găsește opusul cuvintelor: mare, bun , vesel, frumos,  leneș, 

gras” 

Ați spus bine și–ați găsit/ Alt indiciu negreșit/ Sub o masă e lipit/ 

Ascuns este la privit. 

Proba 6 Complicarea jocului - ”Propoziții”  

 

 

 

 

 

 

Problematiza

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentare

a 

 

 

 

 

 

Problematiza

rea 
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Acum să spuneți mai multe/ În propoziții lungi sau scurte/ Cuvinte 

să potriviți/ Frumos cu toți să vorbiți 

A. Alcătuiți  diferite propoziții cu cuvântul DINOZAUR și 

spuneți câte cuvinte are fiecare propoziție. Reprezintă 

grafic propoziția. 

 Ați spus cum v-ați priceput/ Și să știți că mi-a plăcut/ Acum vine 

și răsplata/ Alt indiciu este gata/ Sub un scaun este pus/ Oare 

unde este-ascuns? 

Proba 7 - Realizarea dinozaurilor 

Jocul e aproape terminat/ Acum aveți de lucrat/ Dinozauri 

prietenoși/ Pentru copiii frumoși. 

 

Exercițiul 

5.Obținerea 

performanței 

Ultima sarcină dată este aceea de a lucra cât mai frumos pentru 

realizarea unor dinozauri care să-l însoțească pe Dino în drumul 

lui spre casă. 

Intuirea materialului: Copiii vor fi solicitaţi să recunoască şi să 

descrie materialele puse la dispoziție: tuburi de hârtie igienică, 

foarfeci, Conturul corpului de dinozaur, ochișori, ovale portocalii 

pentru corp, triunghiuri pentru creasta dinozaurului. 

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: Voi prezenta 

copiilor modelul realizat de mine, insistând asupra tehnicii de 

lucru. 

Voi demonstra modul de lucru pe etape, atrăgând atenţia asupra 

faptului că trebuie să lucreze frumos, îngrijit, pentru a duce 

sarcina la bun sfârșit. Voi numi 2 copii să repete etapele de 

realizare a dinozaurilor. 

Voi executa cu copiii exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai 

mâinii: 

”Mișcăm degețelele/ Batem bine palmele/ Ne spălăm mânuțele/ 

Scuturăm pălmuțele/ Și se face liniște”. 

Executarea lucrărilor: 

Urez copiilor „Spor la lucru!”, apoi se trece la realizarea temei. 

Voi urmări modul de executare a lucrărilor, stimulând, ajutând şi 

îndrumând copiii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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Pentru asigurarea unui ambient plăcut în timpul activităţii, copiii 

vor audia cântece  pentru copii. 

Prin metoda Turul galeriei  lucrările vor fi analizate ținându-se  

cont de următoarele criterii: 

• respectarea temei şi a tehnicii de lucru; 

• acurateţea lucrării; 

• finalizarea lucrării. 

 

 

 

Metoda 

,,Turul 

galeriei” 

6.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 Dino le propune copiilor să folosească ”Pălăriile gânditoare” 

pentru a-și exprima părerile.  

Pălăria albă- INFORMEAZĂ oferă o părere obiectivă asupra 

desfăşurării întregii activități 

Pălăria roșie - SPUNE CE SIMTE 

Pălăria neagră – exprimă situațiile negative 

Pălăria galbenă- exprimă situațiile pozitive 

Pălăria verde – găseste o soluție la un comportament dat 

Pălăria albastră – coordonează discuțiile, exprimă concluzii 

 

Metoda 

”Pălăriilor 

gânditoare” 

 

Expunerea 

 

Munca în 

echipă 

7.Fixarea 

cunoștințelor și 

aprecierea 

activității copiilor 

- Cum s-a numit activitatea de azi? (1-2 copii vor repeta 

titlul activității). 

- Vă felicit pentru că v-ați rezolvat corect sarcinile, ați 

lucrat frumos în echipe și ați dat dovadă că puteți fi 

harnici, eu vă invit să ne jucăm împreună jocul 

”Dinozaurul s-a trezit”. 

La sfârșitul activității copiii vor primi recompense dulci. 

 

 

Conversația 

 

Joc  
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                                     Proiect de lecție- Textul literar narativ  

(text suport ”Fata babei şi fata mosului” , după Ion Creangă 

Calapod Valeria 

Şcoala Gimnazială „Sfantul Ierarh Nicolae” Vlădești 

Clasa : a IV-a 

Aria curriculară: Limbă si comunicare 

Disciplina : Limba şi literatura română 

Unitatea de invăţare : Formularea de întrebări si răspunsuri 

Subiectul lecţiei: Textul literar narativ (text suport ”Fata babei şi fata mosului” , după Ion Creangă 

Tipul lecţiei : consolidare și sistematizare 

Formă de predare/învățare: integrat 

Competențe specifice :  

Limba și literatura română  

-2.3. prezentarea ordonată logic și fronologic a unui proiect/ a unei activități derulate în școală sau extrașcolar; 

-3.1. formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 

Educație civică 

2.3. – deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale 

Obiective operaţionale : 

2.3.1- să recunoască momentele texului narativ, ordonând ideile corespunzătoare fiecărei imagini; 

3.1.1 - să citească corect, conştient, şi expresiv textul „Fata babei şi fata moşneagului” de Ion Creangă; 

3.1.2 - să identifice cuvinte ce îndeplinesc criterii date (substantive, adjective, verbe, trăsăturile celor două fete ); 

3.1.3 - să exprime opinii personale referitoare la fragmentul citat din poveste; 

3.1.4 - să formuleze întrebări/ răspunsuri referitoare la conținutul textului citit; 

Educație civică  
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2.3.1 - să argumenteze preferința pentru adoptarea unui comportament prosocial 

Strategia didactică: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, exerciţiul-joc, organizatorul grafic, jurnalul cu dublă intrare ,braistorming, cvintetul, 

diagrama-Venn, Gândim /Comunicăm/ Lucrăm în echipă  

Mijloace didactice : videoproiector, laptop, ecran, ilustraţii cu imagini din poveste, jetoane,  postere, marker ,tabla fleepchart,fişe de lucru 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi 

Evaluarea: observarea sistematică, aprecierea verbală, autoevaluarea 

Bibliografie:  

• Cerghit, Ioan, Didactica. Manual pentru clasa a X – a, licee pedagogice, Bucureşti, 1995 

• Nuţă, Silvia, Metodica predării limbii române, în clasele primare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000 
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Desfășurarea lecției  

Mome

ntele 

lecţiei 

O

b 

o

p

. 

Continutul învăţării Strategia 

didactică 

Mod.

de  

evalu

are 

Activitatea 

propunătoarei 

Activitatea 

elevilor 

Met. 

şi 

proc

e 

dee 

Mij

.did

. 

For

me 

de 

org. 

1.Mo

ment 

organ

izator

ic 

1 

min. 

 

 

- pregătirea 

instrumentelor de 

lucru pentru buna 

desfăşurare a orei; 

asigurarea unui 

climat educativ 

propice. 

Se pregătesc cu 

cele necesare 

pentru ora de 

limba româna 

Inst

ruct

a 

jul 

ver

bal 

 fro

nta

l 

 

2.Ver

ificar

ea 

temei 

pentr

u 

acasă 

5 

min. 

 

 

 

 

-verificarea 

cantitativă a temei ; 

-verificarea temei 

din punct de vedere 

calitativ se 

realizează prin  

numirea a 2-3 elevi 

care vor citi 

exerciţiile   avute 

-în timpul în care 

se face 

verificarea 

caietelor, elevii 

vor rezolva un 

exerciţiu ca 

activitate 

independentă. 

(Anexa nr. 1) 

Co

nve

r 

saţi

a 

Ex

plic

a 

ţia 

fiş

e 

de 

luc

ru 

Ca

iet

ele 

de 

Fr

ont

al 

Ind

ivi 

du

al 

Obs

erva 

rea 

siste

ma 

tică 

(An

exa 

3) 

ca temă pentru 

acasă. 

-verificarea orală a 

muncii 

independente 

-elevii numiţi 

citesc tema avută 

pentru acasă şi 

activitatea 

independenta. 

exe

rci 

ţiul 

te

mă 

 

Apr

ecie

rea 

verb

ală 

3. 

Capt

area 

atenţi

ei 

3 

min. 

 

 

 Prezint elevilor pe 

videoproiector  un 

filmuleț. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=gee

V8BvS0XY 

Recunoașteti 

povestea? 

Urmăresc 

filmulețul. 

 

 

…fata babei și 

fata moșneagului. 

Ob

ser

va 

ţia 

 

Vi

de

o 

Pr

oie

c 

tor 

La

pto

p 

Ec

ran 

 

Fr

ont

al 

 

obse

rvar

ea 

siste

mati

că 

(An

exa 

3) 

 

4.Anu

nţare

a 

subie

ctului 

lecţiei 

 

 

 

 

-„Astăzi vom 

pătrunde  în 

minunata lume a 

poveştilor lui Ion 

Creangă şi ne vom 

întâlni cu fata babei 

 Ascultă cu 

atenţie şi reţin 

mesajul transmis. 

 

 

 

Ex

pun

e 

rea 

 

 

 fro

nta

l 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=geeV8BvS0XY
https://www.youtube.com/watch?v=geeV8BvS0XY
https://www.youtube.com/watch?v=geeV8BvS0XY
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şi a  

obiect

ivelor 

1 

min. 

şi cu cea a 

moşneagului. 

- Trebuie să fiţi 

foarte atenţi la 

lecţie, pentru ca, la 

sfârşitul ei să ştiţi 

să citiţi foarte bine 

textul, să răspundeţi 

la întrebări, să 

povestiti textul 

ajutandu-vă de 

planul de idei ,să 

rezolvaţi exerciţii”. 

-  Notez  titlul 

lecţiei la tablă.  

 Notează titlul 

lecţiei în caiet. 

 

5.Diri

jarea 

invăţ

ării 

20 

min. 

3

.

1

.

4 

 

 

 

Solicit elevii să 

completeze un 

braistorming cu 

informațiile pe care 

le cunosc despre Ion 

Creangă. 

Dau răspunsuri 

cât mai variate in 

legătură cu ceea 

ce ştiu ei despre 

povestitorul Ion 

Creangă. 

Sunt atenți la 

aprecieri. 

brai

stor

min

g 

 

 

 

 

Po

ste

r 

Ma

rke

r 

Ta

blă 

Fr

ont

al 

 

 

 

 

 

 

Apr

ecie

rea 

verb

ală 

 

 

 

3

.

1

.

1 

 

 

 

 

 

3

.

1

.

1 

 

 

 

 

 

3

.

Apreciez modul în 

care au răspuns 

elevii. 

Propun elevilor să 

citească textul în 

lanţ și apoi, selectiv: 

„Citiţi propoziţia în 

care este descrisă 

fata moşneagului”. 

„Citiţi prima 

propoziţie după care 

s-a folosit semnul 

două puncte. De ce 

s-a folosit acest 

semn?” 

Citiţi propozitia în 

care întâlniţi 

cuvintele ,,i-a” și 

,,s-a” scrise cu 

cratimă. De ce s-a 

folosit cratima? 

Numesc cinci elevi 

cărora le cer să 

 

Elevii numiţi 

citesc textul în 

lanţ, selectiv 

respectând 

cerinţele 

învăţătorului. 

 

Explică folosirea 

semnului două 

puncte. 

 

Explică folosirea 

cratimei pentru 

ortogramele ,,i-a” 

și ,,s-a” . 

 

Identifică parţile 

de vorbire cerute. 

Găsesc în text 

cuvintele prin 

care sunt  

 

Exe

rci 

ţiul 

 

Co

nve

r 

saţi

a 

 

 

 

con

ver

sa 

ţia 

 

lect

ura 

exp

lica

ti 

fle

pc

har

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma

nu

a 

lul 

 

 

 

 

 

Fr

ont

al 

 

 

 

 

 

Fr

ont

al 

 

 

 

Fr

ont

al 

 

 

Fr

ont

al 

 

 

 

Apr

ecie

rea 

verb

ală 

 

 

 

 

 

 

 

Apr

ecie

rea 

verb

ală 

 

 

Obs

erva 
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1

.

2 

 

 

 

 

 

 

3

.

1

.

4 

 

 

 

 

3

.

1

.

4 

identifice în text un 

substantiv, un 

adjectiv,un verb,un 

pronume personal şi 

un pronume 

personal de politeţe. 

Identificaţi 

trăsăturile celor 

două fete. Propun 

elevilor ca prin 

metoda RAI să își 

adreseze întrebări în 

legătură cu textul 

citit. 

De ce acest text este 

un text narativ? 

 

Ce fel de text 

narativ este? De ce? 

 

 

caracterizate cele  

două fete . 

 

Își adresează 

întrebări, 

formulând 

totodată și 

răspunsurile 

corespunzătoare. 

...deoarece se 

prezintă o serie 

de întâmplări, 

redate în ordinea 

în care s-au 

petrecut. 

...text narativ 

literar,deoarece 

sunt prezentate 

intamplari care se 

petrec în 

imaginația 

autorului. 

vă 

RA

I 

 

 

 

Exe

rciţ

iul 

 

 

 

 

 

Jur

nal

ul 

dub

lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po

ste

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în 

per

ec

hi 

 

 

rea 

siste

mati 

că 

(An

exa 

3 ) 

 

Obs

erva 

rea 

siste

ma 

tică(

Ane

xa 3 

) 

 

Apr

ecie

rea 

verb

ală 

 

 

 

3

.

1

.

2 

 

 

 

2

.

3

.

1 

Ce personaje 

fantastice apar în 

text ? Dar reale? 

În text apar doar 

pesonaje pozitive? 

De ce a fost atât de 

bine răsplătită fata 

moşneagului? 

Prezint o planşă pe 

care sunt scrise 

ideile principale ale 

textului şi le cer 

elevilor să le 

încadreze în 

momentele textului 

narativ. 

Personajele 

fantastice care 

apar în text sunt: 

Sfânta Duminică, 

cuptorul, părul, 

căţeluşa. 

„Nu, în text apar 

şi personaje 

negative. 

 Fata 

moşneagului a 

fost răsplatită 

pentru bunătatea 

ei. 

Citesc ideile 

principale de pe 

planşă şi le 

încadrează în 

momentele 

textului narativ. 
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VI. 

Obţin

erea  

perfo

rman

ţe 

lor 

(12  

min.) 

 

3

.

1

.

2 

 

 

3

.

1

.

3 

 

 

3

.

1

.

2 

 

 

Propun elevilor 

următoarele sarcini 

pentru a lucra pe 

grupe: - Anexa 2  

Grupa nr. 1 - 

,,Poeții” - Cvintet 

”Fata moşului”  

Grupa nr. 2- 

,,Moraliștii”-  

Învăţăturile care se 

desprind din  text. 

 Grupa nr.3- 

Diagrama Venn -

comparatie între 

fata babei şi fata 

moşneagului  

Grupa nr. 4  

Povestitorii - 

,,Actorii” – Joc de 

rol Grupa nr 5. 

,,Scriitorii”- Bilet 

către fata babei prin 

care să o convingă 

Grupa nr. 1- 

Realizeaza un 

cvintet despre 

fata moșului . 

Grupa nr. 2- 

Desprind 

învățăturile din 

text și le notează 

pe jetoane în 

formă de petale - 

,,Floarea 

înțelepciunii” 

Grupa nr. 3- 

Realizează o 

comparaţie între 

fata moşului şi 

fata babei. 

Grupa nr. 4- 

Elevii vor 

prezenta prin joc 

de rol, un 

moment al 

textului care le-a 

Cvi

nte 

tul 

 

exe

rciț

iul 

joc 

 

Dia

gra 

ma 

Ve

nn 

Gâ

ndi

m/c

om

uni

că

m/l

u 

 

 

Po

ste

re 

Ma

rke

re 

 

Po

ste

re 

Ma

rke

re 

Ilu

str

atii 

 

 

Jet

oa

ne 

Pe 

gru

pe 

 

 

 

 

Pe 

gru

pe 

 

Pe 

gru

pe 

 

 

 

Pe 

gru

pe 

 

Obs

erva

rea 

siste

mati

că 

(An

exa 

3) 

 

 

 

Obs

erva 

rea 

siste

ma 

tică 

(An

exa 

3) 

 

3

.

1

.

4 

 

2

.

3

.

1 

să adopte un 

comportament 

prosocial. 

plăcut cel mai 

mult. 

Grupa nr. 5-  

Colaborează 

pentru redactarea  

biletului. 

cră

m 

în 

ech

ipă 

Po

ste

re 

VI. 

Evalu

area 

(7  

min.) 

 

 

 

 

 

3

.

1

.

3 

 

 

  Invit liderul 

fiacărei grupe să 

prezinte rezultatele 

muncii în echipă. 

 

 

 

Dacă ați fi în 

poveste ce le-aţi 

pune în ladă celor 

două fete ? 

Pe măsură ce 

termină de 

rezolvat sarcinile, 

liderul fiecărei 

grupe prezintă în 

faţa clasei modul 

în care a lucrat 

grupa sa. Fişele 

de lucru se lipesc 

pe tablă, pentru a 

putea fi observat 

şi aspectul lor, nu 

 

 

Ex

pun

e 

rea 

 

con

ver

sa 

ţia 

 

Po

ste 

rel

e 

ele

vil

or 

 

 

Pe 

gru

pe 

 

 

fro

nta

l 

Apr

ecie

rea 

verb

ală 

Aut

oeva

luar

ea 

 

Eval

uare
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Acordă câte un 

calificativ fiecărei 

fete. 

Invit elevii să 

găsească un alt titlu 

potrivit  acestei 

lecturi. 

doar conţinutul 

(fişele conţin şi 

imagini ce pot fi 

colorate de către 

copii). 

  Celelalte grupe 

ascultă şi aduc 

completări sau 

exprimă alte 

opinii. 

Formulează 

răspunsuri la 

întrebări. 

Găsesc un alt 

titlu care se 

potriveşte 

textului. 

a 

cole

gilor 

VII. 

Activi

tati 

de 

inchei

ere 

 Tema pentru acasă: 

de completat  un 

organizator grafic 

cu personajele care 

apar în fiecare 

Notează tema 

pentru acasă. 

 

Participă la 

aprecieri. 

Ex

pun

e 

rea 

 

 

Fr

ont

al  

Apr

ecie

rea 

verb

ală 

(2  

min.) 

moment al textului 

narativ. 

Fac  aprecieri  

asupra  modului  de  

desfăşurare  al  

activităţii şi  se  

evidenţiază  elevii  

care s-au remarcat  

în  timpul  orei. 

Aut

oeva

luar

ea 
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Anexa 1 (  Fişă de lucru – activitate 

independentă ) 

Completaţi rebusul cu cuvintele care au sens 

opus celor date. 

  

  

 

      

      1. frumoasă    2. harnică         

3. bună    4. modestă       5. împăciuitoare 

 

 

Anexa 2 ( Activitate pe grupe ) 

Grupa nr.1: Poeții : Cvintet - Fata mosului -                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                     

Grupa nr. 2 : Moraliștii : Învățăturile desprinse 

din text                 Grupa nr. 3 – Diagrama Venn 

– Analiștii: ( Comparaţie între fata babei şi fata 

moşului)  

 

 

 

 

 

 

  

Grupa nr 4- Actorii- Joc de 

rol 

Grupa nr 5- Psihologii – Bilet 

către fata babei, prin care să o îndemne să 

adopte un comportament prosocial 

Anexa 3 -  fişă de observaţie a lecţiei – pentru 

activitatea frontală 
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Perioada de observaţie: 15.10.2019 

Disciplina: Limba si literatura română  

Subiectul lecţiei: Textul literar narativ  

INDICATORI OBSERVAŢIONALI : 

     I.1  - capacitatea elevilor de a elabora 

răspunsurile în ritmul propriu; 

     I.2.- posibilitatea de a corecta eventualele 

greşeli; 

     I.3. - abilitatea elevilor de a opera adecvat cu 

instrumentele,materialele şi cunoştinţele 

     I.4.  - implicarea activă în realizarea 

sarcinilor din cadrul grupului de lucru / 

individual 
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Proiect de lecție 

EU ȘI DUHOVNICUL MEU 

 Prof. Berilă Iuliana 

 Colegiul Tehnic ” Costin D.Nenițescu”Brăila 

 

 

Scopul lecției: Conștientizarea necesității vieții duhovnicești și a unui preot duhovnic ca îndrumător 

personal în această viață. 

 

TIMP NECESAR: 50 minute 

 

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII:  

 

CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI ATITUDINI 

● Elevii argumentează necesitatea 

prezenței duhovnicului în viața 

unui tânăr, pentru povățuirea și 

inițierea în viața spirituală; 

● Elevii enumeră 

însușirile/calitățile și 

responsabilitățile pe care ar trebui 

să le aibă, atât duhovnicul, cât și 

fiul duhovnicesc; 

 

 

 

 

 

● Elevii identifică spectrul de 

acțiune al duhovnicului, respectiv 

al psihologului în viața unei 

persoane; 

● Elevii identifică rolul 

fundamental al duhovnicului în 

viața tânărului, în îndrumarea 

spirituală; 

 

 

 

 

 

● Elevii manifestă interes pentru 

aprofundarea cunoștințelor 

religioase, în vederea permanenței 

deveniri spirituale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE UTILIZATE PENTRU DOCUMENTARE: 

 

Resurse bibliografice: 

1.    Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 

Bucureşti, 1982. 

2. Bălan, Ioanichie, Călăuză ortodoxă în Biserică, ed. a III-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010. 

3. Duhovnici români în dialog cu tinerii, ed. a II-a,  Editura Bizantină, București. 

4. Mladin, N., Teologia Morala Ortodoxă, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2003. 

5. Opriş, Dorin şi Monica, Metode active de predare-învăţare, Editura Sfântul Mina, Iaşi, 2006. 

6. Stăniloae, Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 

Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997. 

7. Şebu, Sebastian; Opriş M.; Opriş D., Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017. 
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Resurse on-line: 

https://www.youtube.com/watch?v=5XbG-yQJD_4 

https://wordwall.net/resource/7271650/rolul-duhovnicului-%c3%aen-via%c8%9ba-

cre%c8%99tinului 

https://wordwall.net/ro/resource/7245317/eu-%c8%99i-duhovnicul-me 

 

 

ACTIVITĂȚILE PROPUSE 

 

1. MOMENT ORGANIZATORIC / INTRODUCERE ÎN ACTIVITATE 

RESURSE NECESARE: ( 2 minute) 

Rosteşte rugăciunea împreună cu elevii. 

Organizează clasa pentru începerea lecţiei. 

 

DESCRIEREA DEMERSULUI: Elevii sunt antrenați într-un dialog despre problemele cu care se 

confruntă . 

    

Lansarea provocării: Ce face un tânăr când se confruntă cu o serie de probleme, pe care nu le poate 

rezolva singur? La cine apelează? 

 

2. EXPERIENȚA DIRECTĂ 

 

RESURSE NECESARE (6 minute; materiale/mijloace didactice: videoproiector) 

DESCRIEREA DEMERSULUI: profesorul le prezintă elevilor un videoclip în urma căruia vor 

descoperi tema lecției de azi. 

https://www.youtube.com/watch?v=5XbG-yQJD_4 

 

 

3. REFLECȚIA 

RESURSE NECESARE (5 minute) 

DESCRIEREA DEMERSULUI: 

După vizionarea videoclipului, profesorul le adresează elevilor următoarele întrebări: 

- Despre ce a fost vorba în videoclip? 

      -     De ce este important cum să ne alegem duhovnicul? 

      -     Care sunt criteriile alegerii unui duhovnic? 

      -      Care sunt calitățile părintelui duhovnic? 

 

4. GENERALIZAREA 

RESURSE NECESARE: (25 minute; materiale didactice: coli de hârtie, flipchart, instrumente de 

scris, videoproiector) 

DESCRIEREA DEMERSULUI: 

Profesorul prezintă elevilor competențele lecției: 

C1- să explice noțiunile de duhovnic și de ucenic 

C2-să prezinte  Sfânta Taina a Hirotoniei 

https://www.youtube.com/watch?v=5XbG-yQJD_4
https://wordwall.net/resource/7271650/rolul-duhovnicului-%c3%aen-via%c8%9ba-cre%c8%99tinului
https://wordwall.net/resource/7271650/rolul-duhovnicului-%c3%aen-via%c8%9ba-cre%c8%99tinului
https://wordwall.net/ro/resource/7245317/eu-%c8%99i-duhovnicul-me
https://www.youtube.com/watch?v=5XbG-yQJD_4
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C3- să argumneteze necesitatea preotului în viața comunității  

C4- Să evidențieze importanța relației duhovnic-ucenic  

C5- sa conștientizeze importanța selectării duhovnicului pentru viața lăuntrică 

C6- să realizeze organizatorul grafic cu scopul modelării caracterului moral al tânărului crești 

Activitatea frontală: (5 minute) 

 

Activitatea pe grupe: (20 minute)  

Pentru atingerea competențelor, profesorul împarte clasa în patru grupe și distribuie sarcinile 

de mai jos. Fiecare grupă va primi câte un text și o sarcină de lucru. După expirarea timpului acordat, 

câte un reprezentant al fiecărei grupe va expune rezultatul muncii în echipă. 

Cu ajutorul elevilor, identificați rolul duhovnicului, văzut ca un consilier spiritual, calitățile 

unui duhovnic bun, datoriile acestuia față de fiii săi duhovnicești, dar și datoriile credincioșilor față de 

duhovnicul lor. 

 

Grupa 1 

Duhovnicul este persoana consacrată prin Taina Preoției și slujba de hirotesie întru duhovnic, 

în fața căreia credinciosul își deschide sufletul cu toate problemele, necazurile, durerile, păcatele și 

bucuriile vieții. Credibilitatea duhovnicului vine din investirea cu harul divin. Duhovnicia are două 

aspecte: sacramental, de iertare a păcatelor prin Taina Spovedaniei și pedagogic, de a-i îndruma și 

sfătui pe fii duhovnicești. Duhovnicul poate fi asociat cu psihologul, care are darul de a asculta 

problemele oamenilor, dar și cu medicul, în fața căruia suntem sinceri pentru a primi vindecarea. 

Cuvânt duhovnicesc: 

● „Duhovnicul e lumină pentru toți, părinte pentru toți. E prieten, e doctor de suflete, sfetnic bun și 

povățuitor de suflete” (pr. Arsenie Boca). 

Cerințe: 

- Prezentați cine este duhovnicul și care este rolul său în viața unui tânăr.  

- Identificați aspectele duhovniciei și exemplificați cu situații concrete. 

- Prezentați asemănările și deosebirile dintre un preot duhovnic, un psiholog și un medic. 

Grupa 2 

Calitățile unui bun duhovnic: 

Duhovnicul trebuie să aibă viața cu totul înaltă, curată, sfântă. Să fie om de rugăciune, blând, 

smerit, milostiv, răbdător, înțelept, nici prea aspru, nici ușor iertător, profund cunoscător al Sfintei 

Scripturi, al sfintelor canoane și să fie plin de dumnezeiasca dragoste pentru toți. Un asemenea 

duhovnic poate întoarce la pocăință și mântui multe suflete. Iar un duhovnic neiscusit pierde și 

smintește numeroase suflete. 

Cuvânt duhovnicesc: 

„Un om îl întreabă într-o zi pe Sfântul Serafim: „Părinte, cum vezi așa de limpede toată inima mea și 

viața mea?” Și Sfântul Serafim a mărturisit: „Eu nu văd nimic, eu nu știu nimic; eu mă rog și primul 

gând care vine în inima mea îl iau drept cuvânt de la Dumnezeu și pe acela îl dau. E Dumnezeu care 

știe taina vieții tale și taina inimii tale; eu sunt numai un duhovnic.” 

(Despre duhovnicie, Ierom. Rafail Noica) 

Cerințe: 

- Care sunt calitățile unui bun duhovnic? 
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- De ce ar avea nevoie un tânăr de un duhovnic bun?  

- Cum îl poate ajuta duhovnicul în problemele pe care le are sau în relația personală pe care tânărul o 

are cu Dumnezeu? 

Grupa 3 

Datoriile duhovnicului față de fiii săi sufletești: 

Să-i spovedească cu grijă, cu blândețe și răbdare, cât mai des posibil, ori de câte ori cer și au 

nevoie; să-i supravegheze în toate, să-i mângâie în ispite, să-i mustre când greșesc, cu dragoste 

duhovnicească; să-i sfătuiască pe calea mântuirii, să le dea cărți bune de citit, să-i crească în frică de 

Dumnezeu și să se roage până la moarte pentru ei, știind că va da socoteală de toți pe care îi spovedește. 

Cuvânt duhovnicesc: 

● „Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate 

și în cer” (Matei 18,18); 

Cerințe:  

- Care sunt datoriile duhovnicului față de fii săi duhovnicești? 

- În ce constă lucrarea duhovnicului?  

- Dar a fiului duhovnicesc? 

Grupa 4 

Datoriile credincioșilor față de părinții lor sufletești: 

Să se spovedească constant cât mai des posibil și cu toată evlavia, știind că duhovnicul 

reprezintă pe Însuși Hristos, Mântuitorul lumii; să nu ascundă păcatele făcute, oricât de mari ar fi, ca 

să fie iertați de Dumnezeu prin duhovnic; să facă cu evlavie canonul dat și să asculte în toate de 

duhovnic, căci ascultarea ne asigură mântuirea sufletului; să facă toate cu binecuvântarea lui și să se 

roage toată viața pentru duhovnic, căci el este garanția mântuirii noastre înaintea dreptului Judecător. 

Cuvânt duhovnicesc: 

„Nașteți-vă părintele duhovnicesc prin rugăciune! Cereți Domnului: ”Doamne, pune în Sfinția Sa 

cuvântul potrivit!” Smeriți-vă înaintea părintelui, în numele Domnului, și părintele va găsi un cuvânt 

pe care nici el nu-l știe cum este, cum spunea și Sfântul Serafim de Sarov. Nu trebuie să discuți cu 

părintele sfatul ce ți-l dă, că primul lucru pe care ți-l spune pe acela să-l faci. Este de la Dumnezeu.” 

Cerințe:  

- Care sunt datoriile unui fiu duhovnicesc față de părintele duhovnic? 

- Cum înțelegi canonul primit la spovedanie? 

- Cum trebuie să interpretezi sfaturile pe care ți le dă? 

 

 Exercițiu de consolidare (5 minute)  

 Profesorul le prezintă elevilor exercițiul în aplicația wordwall, cu următoarea cerință: Rezolvați 

exercițiul de mai jos care prezintă rolul duhovnicului în viața creștinului. 

https://wordwall.net/resource/7271650/rolul-duhovnicului-%c3%aen-via%c8%9ba-

cre%c8%99tinului 

https://wordwall.net/ro/resource/7245317/eu-%c8%99i-duhovnicul-me 

 

5. TRANSFERUL 

RESURSE NECESARE (10 minute; materiale didactice: articolul de la linkul postat la bibliografie) 

 

https://wordwall.net/resource/7271650/rolul-duhovnicului-%c3%aen-via%c8%9ba-cre%c8%99tinului
https://wordwall.net/resource/7271650/rolul-duhovnicului-%c3%aen-via%c8%9ba-cre%c8%99tinului
https://wordwall.net/ro/resource/7245317/eu-%c8%99i-duhovnicul-me
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6. ÎNCHEIEREA LECȚIEI 

RESURSE NECESARE (2 minute): 

DESCRIEREA DEMERSULUI: evaluarea activității 

Rugăciunea ”Cuvine-se cu adevărat” 

Salutul 
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PROIECT CONSILIERE GRUP ELEVI CES 

ȚUCHEL MARIANA  

CJRAE GALATI- LICEUL TEHNOLOGIC OVID CALEDONIU TECUCI 

 

Tema activitaţii: Eu sunt unic! 

Grup ţintă:    5 elevi clasele V-VIII 

Timp de lucru: 50  minute 

Obiective  generale: 

     Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere si a atitudinii pozitive faţa de sine; 

     Dezvolatarea capacităţii creative prin  activitatea de grup; 

Obiective operaţionale: 

La sfarşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

O1:să-şi  dezvolte capacitatea de autocunoaştere, furnizând informaţii despre sine; 

O2:să cunoască trăsăturile personale pozitive cu ajutorul colegilor colegilor; 

O3:să-şi valorifice capacitatea  creativă în  activitatea de grup; 

 

O4:să manifeste implicare afectivă  în rezolvarea sarcinilor de lucru; 

O5:să dea dovadă  de spirit de echipa si fair-play ; 

O:să-şi coordoneze eficient mişcarile în rezolvarea sarcinilor; 

 

 

         METODE SI PROCEDEE DIDACTICE 

 instructaj verbal ,conversatia, explicatia ,exercitiu, joc de intercunoştere, defriefing,ciorchine, tronul destăinuirilor, activitate  grupe, jocul de rol, 

transpunerea, exerciţiul creativ 

 

RESURSE SI MATERIALE NECESARE 

fise de lucru , minge, postit-uri, coli albe,minge, scaun, materiale din natură, colecţie nasturi 

Bibliografie:  

,,Consiliere psihopedagogica. Baze teoretice si sugestii practice 
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Ion Al.Dumitru, Bucuresti,2005 

     CONSILIERE EDUCATIONALA. Ghid metodologic pentru orele de dirigentie si consiliere,Adriana Baban ;Editura: Asociatia de Stiinte Cognitive din 

Romania,Cluj –Napoca, 2009 

 

DERULAREA SESIUNII  DE LUCRU 

Etapele activităţii 

1.Moment organizatoric 

 -constă în organizarea cadrului în care se va desfăşura activitatea 

-prezentarea regulilor grupului 

Timp:1 minut  

2. Spargerea gheţii  

Timp 3minute 

,,Mingea calătoare’’ 

Copiii sunt asezaţi în cerc in faţa clasei.Cu ajutorul unei mingi se prezintă si spun ce le place. Mingea ajunge pe la fiecare copil până se prezintă fiecare. 

3.Anunţarea temei si obiectivelor 

  1minut 

4..Desfaşurarea activităţii 

 Timp : 40 minute 

Pasul 1: 

Exercitiul,,Steaua respectului de sine (anexa 1) 

      Elevii vor completa individual fişa „Steaua respectului de sine. După ce fiecare elev şi-a completat fişa, se vor discuta şi analiza în grup mare temele 

abordate în fişă. Elevii vor discuta importanţa încrederii în sine.  

 

Pasul 2 

 Exerciţiul ,,Hârtia de pe spate’’(anexa 2) 

Pe spatele fiecarui copil este prinsă  o hartie. La semnalul profesorului copiii se mişcă prin clasă. Când se aude ,,STOP’’ fiecare copil alege un coleg caruia 

îi scrie o calitate. Jocul continuă până se aude ,,STOP JOC’’ 

Pasul 3 

,,Eu sunt creativ’’ 

http://www.librarie.net/autor/52601/adriana-baban
http://www.librarie.net/editura/Asociatia+de+Stiinte+Cognitive+din+Romania
http://www.librarie.net/editura/Asociatia+de+Stiinte+Cognitive+din+Romania
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Elevii vor fi împărţiţi  în patru grupe: 

Grupa I 

Sarcina lucru: 

,, Cum iesim din situatii-limită?” 

Se dă copiilor urmatorul text: ,,Un om a căzut într-o groapa adânca de trei metri, proaspăt sapată şi cu pereţii abrupti, pe care nu se poate urca. Omul nu are 

la el mâncare decât pentru o zi – doua, un cutit, o lingura şi o cana. El ştie că pe acolo nu va mai trece sigur nici un om timp de o luna de zile, aşa ca peste 

doua zile a iesit din groapa.” 

Întrebare: cum a iesit omul din groapa? (raspunsul: a sapat cu cutitul într-un perete al gropii si a pus pamântul lânga peretele opus, bătătorindu-l. Deoarece 

groapa era proaspat săpată, nu a fost imposibil sa construiască, prin bătătorire două praguri de câte jumatate de metru ca sa ajungă la marginea gropii si să 

se salveze). 

Grupa II 

Sarcina lucru: 

Muzeul nasturilor” 

Desfaşurare: se aduce copiilor o ,,colecţie de nasturi” diverşi, cât mai multi, mari, mici, cu încrustaţii, simpli, deosebiti, divers coloraţi etc. Se mai adaugă 

ca fiecare nasture a fost expus în ,,muzeu” deoarece a avut o ,,viata” interesanta, o istorie deosebită. Fiecare copil alege un nasture si-si închipuie povestea 

lui de la fabricare pâna la depunerea în muzeu. Trebuie sa scrie cât mai multe detalii: a cui a fost, cum arată haina/hainele pe care a fost cusut, cum era 

persoana care l-a purtat, când si cum a ajuns la muzeu. Descrierile, sub forma de compuneri pot fi completate si oral, daca elevul mai are o noua idee, ivita 

în timpul prezentarii. Cele mai interesante ,,istorii”vor fi premiate. 

 

 

 

Grupa III 

Sarcina lucru: 

,,Un extraterestru pe Pamânt” 

Desfăşurare: li se explică elevilor ce se presupune a fi un extraterestru ( daca este nevoie), dupa care se organizeaza un joc de rol bazat pe întrebari si 

raspunsuri. Jocul se reduce la rolul unui extraterestru care a ajuns pe Pamânt, unde toate lucrurile îi sunt necunoscute si ciudate. El se întâlneste cu un grup 

de copii pamânteni ( ceilalti copii), pe care îi întrebă diverse lucruri despre viata de pe pamânt, de exemplu. 

- De ce ploua? De ce manânca oamenii? De ce citesc în cărti copiii? De ce dansează etc. 

,,Pamântenii” îi raspund extraterestrului şi imediat îi pun ei o întrebare de tipul: ,,dar pe planeta ta de unde vine apa? …cum trăiti fără sa mâncaţi?”. Pe 

rând, în rolul ,,extraterestrului” intră si ceilalţi copii. 
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Grupa IV 

Sarcina lucru: 

      Transpunerea: ,,Sunt o alta fiinţă” 

   Desfaşurare: exerciţiul se va derula dupa o discuţie pregătitoare despre un animal, insectă, plantă care îl fascinează pe copil (Ce animal te impresioneaza 

cel mai mult?). Se cere elevilor sa-si închipuie că sunt, printr-o vrajă, acel animal şi să se gândeasca la: 

- Care ar fi cea mai mare grijă a lui? 

- Ce l-ar bucura cel mai mult? 

- De cine/ce i-ar fi frică cel mai mult? 

- Ce ar simţi fată de oameni? 

5. Defriefing 

2 minute 

Se vor purta discuţii cu elevii pentru ca aceştia sa evalueze propria participare la activitate 

-Cum v-aţi simţit? 

-Ce va placut cel mai  mult? 

-Ce vi s-a părut greu? 

V-a impresionat ceva anume? 

Ce aţi învăţat din această activitate? 

Intre oameni există asemănări şi deosebiri. 

Fiecare om are şi calităţi dar şi defecte. 

Punctele tari sunt atuuri de care ne putem folosi pentru a avea succes în activităţile noastre, iar punctele slabe sunt cele pe care trebuie să le corectăm pe cât 

posibil 

6. Evaluare 

3 minute 

Se va face o scurtă apreciere asupra activităţii desfăşurate printr-un postit 
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TEXTUL LITERAR LIRIC DE LA SIMBOL LA SEMNIFICAȚIE 

PROIECT DIDACTIC 

                                                                          PROF. TIMARU ELENA-ADELINA 

                                          ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.6  IACOB MUREȘIANU, BRAȘOV 

 

SUBIECTUL LECȚIEI- ”RONDELUL ROZELOR DE AUGUST” DE AL.MACEDONSKI (COMPOZIȚIA POEMULUI, SIMBOLURI ȘI   

SEMNIFICAȚII) 

TIPUL LECȚIEI: DE SISTEMATIZARE ȘI VALORIFICARE A INFORMAȚIEI 

DURATA: 50 MINUTE 

SCOPUL LECȚIEI: Formarea competenței de comunicare, de interpretare și de argumentare, prin elaborarea și adecvarea instrumentelor de predare-

învățare-evaluare. 

MOTIVAȚIA:  

                         ”Omul este mai tare decât fierul, mai puternic decât piatra şi mai fragil decât trandafirul.''(proverb) 

 

    Corespondențe – procedeu artistic simbolist, prin care simbolurile lumii exterioare sugerează universul interior; unitatea lumii, dată de comunicarea 

dintre diferite senzații, este transpusă în simboluri și sinestezii: ” să evoci încetul cu încetul un obiect ca să arăți o stare de suflet, sau invers, să alegi un 

obiect și să desprinzi din el o stare de suflet printr-un șir de descifrări – iată adevărata poezie.( Mallarmé ). În cadrul acestei lecții, prin modul de abordare 

a textului literar, se dezvoltă componenta afectiv-motivațională. Astfel, elevilor li se activează identificarea unor repere motivaționale, punându-se accent 

pe valorile spirituale. Elevii sunt solicitați să lucreze atât individual, cât și în echipe, vizând colaborarea, schimbul de informații, respectarea altor puncte de 

vedere, argumentarea și susținerea justificată a opiniei personale. 

 

Competenţe generale:  

  1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 

  2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor  

  3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare  

  4.Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare  

Competenţe specifice:  
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1.1  Integrarea unei anumite opere într-un anumit context  

2.2 Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textului studiat  

3.1 Interpretarea textului prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură  

4.2 Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse  

Competenţe derivate -La finalul lecţiei elevii vor fi capabili: 

       - să recunoască  trăsăturile simbolismului prezente în text; 

       - să identifice tema și motivele poetice prin care se construiește imaginarul poetic; 

       - să evidenţieze semnificaţiile simbolurilor centrale prin care se ilustrează tema textului; 

       - să precizeze și să comenteze semnificațiile unor elemente structurale şi expresive; 

       -să colaboreze, în vederea formulării celui mai bun răspuns. 

 

 

Strategia didactică 

 

     Metode și procedee: conversația, exercițiul creator, descoperirea, lectura expresivă, problematizare, metoda ciorchinelui, jocul didactic, exercițiul  de 

asociere,    explicaţia-expunere, învăţarea prin transfer, lectura critică şi creativă, investigaţia comună, tehnica răspunsului subiectiv, dezbaterea, tehnica 

imersiunii în subiect. 

     Mijloace de învățământ: textul poetic macedonskian, fișele de lucru. 

     Forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe. 

     Condiții prealabile -capacitatea normală de învățare a elevilor ; 

                                  -deprinderi de a lucra în echipă și de a folosi anumite metode; 

     Evaluare: evaluarea orala, făcută de profesor, interevaluare. 

     Bibliografie: 

     Planificare și proiectare - Alina Pamfil – Limba și literatura română – Structuri didactice deschise, Ed.Paralela45,2009     

     www.constantincucos.ro   

      Alexandru Macedonski- Poezii, ed. Cartex ,2008 

                             

Demersul didactic 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1746 
 

ETAPELE 

LECȚIEI /TIMP 

        SECVENȚE DE  

           CONȚINUT  

 

ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

  

STRATEGII     

DIDACTICE  

      

EVALUARE  

Momentul 

organizatoric 

Se asigură un climat 

favorabil desfășurării 

lecției. 
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   I.EVOCAREA 

  Spargerea gheții 

 

 

Captarea atenției 

  

   

 

 

Anunțarea titlului 

lecției și 

competențelor 

derivate  

Profesorul arată câteva 

cartonașe cu diverse culori 

(negru, roșu, roz, verde, 

albastru, alb), întrebându-i 

cu ce asociază culorile 

respective( sentimente/ 

stări de spirit/ experiențe/ 

trăiri). 

 

Profesorul le prezintă 

elevilor o reprezentare a 

tabloului lui Claude 

Monet- Femei în grădină 

și le solicită elevilor să 

noteze în două – trei 

enunțuri impresiile 

provocate de contemplarea 

tabloului. (Elevii lucrează 

pe grupe) 

 

Profesorul scrie titlul 

lecției și anunță 

Exercițiu de spergere a 

barierelor în 

relaționarea 

interpersonală  și 

comunicare. 

 

 

Elevii răspund  aducând 

argumente în susținerea 

opiniilor enunțate. 

Exercițiu care 

facilitează exprimarea 

emoțională și trecerea 

spre textul propriu-zis. 

     

Conversația 

 

 

 

 

 

Activitate  pe 

grupe 

Conversația  

Se aleg câte 

cinci 

răspunsuri și 

se lipesc pe 

un poster.  

 

 

 

 

 

Argumentare  

orală 
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obiectivele. „Rondelul 

rozelor de august” de Al. 

Macedonski - Compoziția 

poemului, simboluri și 

semnificații. 

 

II.REALIZAREA  

Vom prezenta succint 

conceptele operaționale 

În orele anterioare s-au 

discutat  aspecte legate 

Activitate 

frontală 

Argumentare 

orală 
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SENSULUI 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea învățării 

și asigurarea 

feedbackului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale imaginarului poetic 

macedonskian. Profesorul 

le cere elevilor să  

răspundă prin enunțuri  

scurte la întrebările ce 

vizează trăsăturile 

simbolismului, definirea 

rondelului ș.a.Profesorul 

desenează un cerc, în 

mijlocul căruia scrie 

simbolismul și apoi 

trasează brațe pe care le 

completează cu patru 

trăsături ale 

simbolismului. 

Profesorul împarte  fișa de 

lucru elevilor  cerându-le 

totodată  să se folosească și  

de  noțiunile dobândite 

anterior, în elaborarea 

răspunsurilor. Fișa de 

lucru conține cerințe care 

de curentul literar și de 

sensul termenului 

rondel( istoria și 

definirea speciei și 

trăsăturile acestuia).  

 

 

 

 

   

 

  Analiza elementelor 

structurale și de 

compoziție va conține: 

încadrarea poemului 

într-un curent literar, 

identificarea temei și a 

ideii poetice – 

efemeritatea condiției 

umane;  

Conversația  

 

Ciorchinele  

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală  

 

Conversația  

 

Harta 

conceptuală 

Activitate  

individuală   

Exerciții de 

interpretare , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentele 

prezentate în 

susţinerea 

ideii proprii 

conţin 

elemente de 

originalitate, 

au o logică 

evidentă, 

susţinerea 

orală fiind 

fluentă, 
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Obținerea  

performanței  

vizează compoziția 

poemului pe  cele două  

planuri/ paradigme și 

elementele structurale ale 

acestora, simbolurile și 

semnificațiile desprinse 

din text. Profesorul 

avertizează elevii  cu 

privire la maniera lui 

Macedonski de a ascunde 

sub înţelesul de suprafaţă 

al cuvintelor, sensuri 

simbolice, sugerându-le 

semnificația. 

Profesorul se asigură că 

fiecare elev a înţeles ce 

sarcini de lucru are şi le 

oferă ajutor elevilor, dacă 

au nevoie, urmărindu-le 

evoluţia şi dirijând 

procesul de învăţare. 

 

-semnificația titlului, 

prin descoperirea 

simbolului central; 

-compoziția și structura 

compozițională a 

textului poetic-suport . 

Cele trei secvențele 

prezintă gradat stările 

eului liric: 

I-roza- simbolul realului 

esențializat 

II-ipostaza eului poetic, 

fixată în trecut, III-roza- 

simbolul regenerării.  

Limbajul poetic prin 

identificarea mijloacelor 

artistice prin care se 

construiește ideea 

poetică. 

Elementele de prozodie 

prin care se susține 

de expunere 

a propriilor 

opinii 

 

Fișa de lucru  

Ciorchinele 

 

 

 

Activitate  

fontală  

   

Conversația 

 

corectă, 

coerentă 
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Profesorul le cere elevilor 

să asocieze mesajul 

poeziei cu un instrument 

muzical, cu o culoare sau 

cu un obiect.  

muzicalitatea textului 

simbolist.       

Elevii vor răspunde prin 

prisma propriilor 

experiențe culturale și 

vor identifica unele 

corespondențe între 

mesajul poetic transmis 

și lucruri. 

 

III REFLEXIA 

Evaluarea 

activității  

Profesorul le solicită 

elevilor să realizeze un 

acrostih având ca versuri 

inițiale, literele cuvântului 

SIMBOL. 

Fiecare elev-raportor  

va  răspunde în numele 

grupei sale.  

 

Activitate pe 

grupe 

 

IV EXTENSIA  

Tema pentru 

acasă 

 Pornind de la simbolul 

central al poeziei studiate, 

realizați un proiect în care 

să prezentați motivul 

rozei/ al trandafirului în 

literatură, muzică, artă și 

cinematografie.  
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ECHILIBRUL DE ROTAȚIE 

Proiect de lecție 

Cristina Moise 

Școala Gimnazială ,, George Emil Palade,, - Buzău 

 

DISCIPLINA: Fizică 

 

CLASA: a VI-a 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Echilibrul mecanic al corpurilor 

 

TIPUL LECŢIEI: predare - transmitere de cunoștințe noi 

 

SCOPUL LECŢIEI: stabilirea condiției de echilibru pentru un corp aflat în mișcare de rotație 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

 

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, perceptibile. 

 

2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora. 

 

3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora. 

 

4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii. 
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COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

1.1. Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii simple . 

 

2.1. Identificarea în natură și în aplicații tehnice uzuale a fenomenelor fizice studiate. 

 

2.2. Descrierea calitativă a unor fenomene fizice simple identificate în natură și în aplicații tehnice uzuale. 

 

3.1. Extragerea de date şi informaţii ştiinţifice relevante din observaţii proprii. 

 

3.2. Organizarea datelor experimentale în diferite forme simple de prezentare . 

 

3.3. Formularea unor concluzii simple cu privire la datele obţinute şi la evoluţia propriei experienţe de învăţare . 

 

4.1. Utilizarea unor mărimi fizice și a unor principii, teoreme, legi, modele fizice pentru a răspunde la întrebări/probleme care necesită cunoaștere 

factuală. 

4.2. Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme simple / situaţii problemă experimentale 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

O1- Să definească echilibrul de rotație; 

 

O2- Să identifice corpuri aflate în echilibru de rotație; 

 

O3- Să denumească sisteme fizice din activitatea cotidiană aflate în echilibru mecanic de rotație; 

O4- Să explice diferența dintre echilibrul de translație și echilibrul de rotație; 

O5- Să aplice noţiunile studiate în rezolvarea de exerciţii; 
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O6- Să comunice folosind limbajul științific adecvat. 

 

RESURSELE ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

 

1. Resurse materiale: manualul pentru clasa a VII-a – autori: Victor Stoica, Corina Dobrescu, Florin Măceșanu, Ion Băraru (2019), calculatorul, 

internetul, fișe de lucru, Website-ul PHET Colorado, https://phet.colorado.edu/ 

2. Resurse procedurale: 

 

a) Metode de predare – învăţare-evaluare: învăţarea centrată pe elev, exerciţiul, conversaţia euristică, demonstraţia, algoritmizarea, problematizarea, 

explicația, experimentul virtual, filmul didactic; 

b) Metode de stimulare a creativităţii: - Activităţi individuale și pe grupe, aprecieri verbale; 

 

c) Metode pentru dezvoltarea gândirii critice: - Metoda „ gândiţi/ comunicaţi”, brainstorming-ul. 

 

d) Forme de organizare a activităţii: - independentă, individuală, pe grupe; 

 

INSTRUMENTE DE EVALUARE: 

 

- observaţia sistematică a elevilor, verificarea orală, fişe de lucru, autoevaluare, și evaluarea colegială în cadrul grupei. 

 

Desfăşurarea lecţiei: 

 

• Vor fi evocate cunoştinţele/activităţile/observaţiile din lecţiile anterioare cu privire la ,, echilibrul mecanic,, al corpurilor. 

 

• Va fi reamintită definiţia noțiunilor de ,, translație,, și de ,, rotație,, 

 

• Se va enunța condiția necasară și suficientă pentru a se asigura echilibrul de translație, iar astfel se va anticipa faptul că există o condiție care 

asigură echilibrul de rotație al corpurilor. Elevii vor fi coordonaţi pentru stabilirea acesteia. 

https://phet.colorado.edu/
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Momentele 

lectiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

Metode de 

evaluare 

Moment 

organizatoric 

Face prezența 

Prezintă obiectivele lecției ( 

2 min) 

Răspund la întrebări Conversația Catalog 

electronic- 

ADSERVIO 

  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Pune întrebări referitoare la 

temă și cere unui elev sa 

amintească titlul unității de 

învățare pe care o parcurg. 

Solicită clasei să enumere 

termeni care denumesc 

noțiuni învățate în cadrul 

acestei unități. 

Distribuie fișe de lucru pentru 

reactualizarea cunoștințelor și 

solicită completarea lor. 

(8 min) 

Corectează tema. Elevul 

solicitat ( sau 

altul) va răspunde 

solicitării. 

 

Elevii dau exemplele 

cerute. 

 

 

Completează FIȘA 

NR.1 

Conversația 

euristică 

 

 

Brainstorming 

 

 

Exercițiul 

Caietul 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa nr.1 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

Captarea 

atenţiei 

Propune elevilor vizionarea 

unui material video 

,, Momentul forței. Echilibrul 

de rotație,, ( 7 min) 

https://www.youtube.com/wa 

tch?v=-XtoSqHTpH4 

Vizionează și răspund 

la întrebările 

profesorului 

Conversația 

euristică 

 

Problematizare 

Laptop, 

proiector, 

Internet 

Filmul didactic 

Frontal Aprecieri 

verbale 

 

Analiza 

răspunsurilor 

https://www.youtube.com/watch?v=-XtoSqHTpH4
https://www.youtube.com/watch?v=-XtoSqHTpH4
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Dirijarea 

învăţării 

Împarte elevii în grupe de 3-4 

și solicită folosirea link-ului pe 

care il partajează în 

Classroom, pentru a desfășura 

un experiment virtual. ,, 

Echilibristică,, 

https://phet.colorado.edu/en/s 

imulations/balancing-act 

Website-ul PHET Colorado 

https://phet.colorado.edu/en/s 

imulations/browse 

Accesează link-ul și 

desfășoară 

experimentul virtual. 

 

 

 

Își organizează 

activitatea împreună, se 

consultă, se 

verifică, efectuează 

Explorare – 

experiment 

virtual 

Telefoane, 

internet, 

Website-ul 

PHET 

Colorado, 

Fișa nr.2 

Pe grupe Analiza 

răspunsurilor 

Verificare 

orală 

 

 

Interevaluare 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/balancing-act
https://phet.colorado.edu/en/simulations/balancing-act
https://phet.colorado.edu/en/simulations/browse
https://phet.colorado.edu/en/simulations/browse
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 Distribuie FIȘA DE LUCRU 

NR.2 și cere elevilor să 

parcurgă , pas cu pas, etapele 

experimentului, completând 

fișa . ( 15 min) 

experimentul conform 

cerințelor și indicațiilor 

din fișă. 

    

Obţinerea 

performanţei 

Cere elevilor să noteze în 

caiete condiția necesară și 

suficientă pentru echilibru de 

rotație. ( 5 min) 

Răspund si notează. 

Diferențiază intre 

echilibrul de translație 

și echilibrul de rotație. 

Conversația 

euristică 

Tabla, caietul Frontal și 

individual 

Aprecieri 

verbale 

Verificare 

orală 

Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului de 

cunoştinţe 

1. Cere elevilor să 

găsească,din activitatea 

cotidiană, exemple de 

dispozitive a căror 

funcționare se bazează pe 

îndeplinirea condiției de 

echilibru la rotație. 

2. Distribuie FIȘA NR.3 și 

cere elevilor să rezolve 

problema. ( 10 min) 

Colaborează în cadrul 

grupelor și notează 

răspunsurile. 

Rezolvă problema. 

Gândiți/ 

comunicați 

 

Problematizare 

Fișa nr.3 

caietul 

Individual și 

pe grupe 

Evaluarea 

(notarea) 

elevilor care 

s-au remarcat 

prin 

activitatea 

desfăşurată şi 

răspunsurile 

formulate 
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Tema pentru 

acasa 

1. Partajează în Classroom un 

material video ,, Echilibru 

mecanic,, 

https://www.youtube.com/wa 

tch?v=K8apiqbbYIE 

2. Propune elevilor să 

reflecteze la cunoștințele noi 

pentru a găsi modul în care 

condiția de echilibru de rotație 

poate fi folosită în scopul de a 

determina poziția centrului de 

greutate al unei bare 

neomogene ( obținută 

prin sudarea a două bucăți din 

metale diferite) (3 min) 

Notează tema în caiete. Explicația  Individual  

https://www.youtube.com/watch?v=K8apiqbbYIE
https://www.youtube.com/watch?v=K8apiqbbYIE
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FIȘA NR.1 - ECHILIBRU DE ROTAȚIE 

 

A. Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor afirmații: 

1. O sanie alunecând pe un derdeluș are o mișcare de rotație. A/F 

2. În timpul zborului, un avion este în mișcare de translație. A/F 

3. Un autoturism care rulează cu viteză constantă pe șosea este în echilibru mecanic. A/F 

4. Deschiderea unei cărți se face prin mișcare de translație. A/F 

5. Balansoarul are o mișcare de rotație . A/F 

B. Completează enunțurile următoare cu termeni din lista atașată. 

Traiectoria oricărui punct al unui corp aflat în mișcare de ..............................în jurul unui punct fix este un arc de cerc. Un corp solid este în echilibru 

mecanic dacă este în ................................sau se mișcă......................................... . Condiția necesară și suficientă pentru ca un corp 

solid să fie în echilibru de translație este ca ......................................................tuturor forțelor ce acționează asupra lui să fie ................... . 

Mărimea fizică ce măsoară efectul de rotație al unei forțe asupra unui corp este ......................................... forței. Pentru a obține mai ușor efectul de 

rotație al unei forțe asupra unui corp trebuie ca brațul ei să fie mai ...................... . 

Termeni: momentul, zero, mare, rotație, uniform, rezultanta, repaus. 

 

 

C. Discul din imagine poate fi rotit prin acțiunea a două forțe cu module F1 = 500 N, cu brațul b1 = 30 cm și F2 = 300 

N, cu brațul b2 = 50 cm. 

 

1. Stabilește sensul de rotație în jurul centrului discului pe care îl imprimă fiecare forță. 

2. Calculează momentul fiecărei forțe față de centrul discului. 

3. Care crezi că va fi efectul acestor acțiuni, dacă ele au loc simultan? 

F1 

F2 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1760 
 

 

 

FIȘA NR. 2 – ECHILIBRUL DE ROTAȚIE 

 

1. Folosiți link-ul partajat în classroom. În secțiunea ,, Intro,, bifați căsuțele pentru mase, forțe și poziția de echilibru, precum și cea pentru ruletă. Observați 

comportarea balansoarului, în fiecare dintre situațiile prevăzute în tabel și completați ( g = 10 N/kg. F1 și F3 acționează în stânga centrulu de rotație, iar F2 

în dreapta lui.) 

 

Nr. 

mă 

s. 

F1(N) F2(N) F3(N) b1(cm) b2(cm) b3(cm) M1 (Nm) M2(Nm) M3(Nm) Desen Observații/ comportarea 

balansoarului 

1.  

50 

 

50 

 

- 

 

1,25 

 

1 

 

- 

   

- 

  

2.  

50 

 

50 

 

- 

 

0,5 

 

0,75 

 

- 

   

- 

  

3.  

50 

 

100 

 

- 

 

1,5 

 

0,75 

 

- 

   

- 

  

4.  

50 

 

50 

 

100 

 

1,5 

 

1 

 

1,25 

     

 

2. Intrați în secțiunea ,,Laborator echilibru,, și experimentați după modelul de la punctul 1. Construiți un tabel asemănator în care să 

înregistrați cel puțin 5 seturi de valori obținute pentru forțe sub acțiunea cărora observați că se stabilește sau nu starea de echilibru . 

3. În secțiunea ,, Joc,, verificați observațiile făcute anterior și încercați să acumulați cât mai multe puncte. Succes! 
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FIȘA NR. 3 - ECHILIBRU DE ROTAȚIE 

 

 

 

1. În care dintre afirmaţiile de mai jos este vorba de o mişcare de rotaţie ( bifează afirmația 

corectă): 

 

a. Andrei bate un cui ȋn peretele de la parter. 

 

b. Profesorul deschide catalogul. 

 

c. Ionel apasă pe o tastă a calculatorului. 

 

 

 

2. Pe un balansoar se joacă 3 copii. Mihai are masa m1 = 50 kg și se asează pe jumătatea din 

stânga, la distanța x1 = 50 cm față de centrul de rotație, iar Dan, cu masa m2 = 40 kg se asează în 

dreapta centrului, la distanța x2 = 200 cm față de acesta. 

a. calculează momentele celor două greutăți și reprezintă într-un desen starea în care ajunge balansoarul 

sub acțiunea acestor forțe. 

 

b. pentru a echilibra balansoarul, în ce parte și la ce distanță față de centru va trebui să se așeze Sorin, 

cu masa m3 = 55 kg? 

 

 

 

3. Găseșe termenii ascunși prin folosirea tuturor literelor date: 

 

a) A, I, T, O, E, R, T 

 

b) C, I, H, R, E, L, I, U, R, B 

 

Autoevaluare: pe o scară de la 1 la 10, unde 

consideri că te afli cu privire la noțiunile 

învățate azi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 
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Proiect de lecție 

Profesor Loredana Munteanu  

Școala Gimnazială Nr.1 Rediu, Comuna Rediu, Județul Galați 

  

 

DATA: 12.11.2020 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  

CLASA: a VIII-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

SUBIECTUL LECŢIEI: Textul nonliterar. Cronica de spectacol 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Cum sunt ceilalți? 

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi fixare 

DURATA:50 de minute/ Platforma Google Meet 

PROPUNĂTOR: prof. Munteanu Loredana 

 

COMPETENŢE GENERALE:     

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internaționa 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

        1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, 

exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau 

pornind de la textele citite; 

        1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare 

activă şi manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de interlocutori; 

         2.5. Observarea comportamentelor şi atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită 

îmbunătăţire 

         3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere 

şi structurile specifice, pentru a comunica idei şi informaţii sau pentru a relata experienţe trăite sau 

imaginate; 

          4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi 

sintactico-morfologice în interacţiunea verbală; 

          5.1. Asocierea unor experienţe proprii de viaţă şi de lectură cu acelea provenind din alte culturi; 

 

COMPETENŢE OPERAŢIONALE: 

        Cognitive 

   La sfârşitul lecţiei, elevii vor reuşi: 

✓ să definească textul nonliterar şi cronica de spectacol; 

✓ să identifice elementele  unei cronici a unui spectacol; 

✓ să precizeze două trasături ale cronicii de spectacol; 
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✓ să redacteze o cronică a unui spectacol 

               

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, cubul,  problematizarea, descoperirea, lucrul cu textul, 

explicaţia,  

b) Mijloace didactice: patforme virtuale: Wordwall, padlet 

c) Forme de organizare: frontal, individual. 

Resurse: capacităţi normale de învăţare a elevilor, cunoştinţele lor anterioare. 

Resurse de timp: 40 minute 

Bibliografie:  

 

1. Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Art Klett, 2020; 

2. Gherghina Dumitru, Dănilă Ioan, Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoala 

primară, gimnaziu şi liceu, Craiova, Editura Didactica Nova, 2005 

3. *** Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Academiei, 1998 

4.  Curriculum Naţional. Programa şcolară la limba şi literatura română pentru clasele V- 

VIII, aprobată prin O.M. Nr. 3393 /28.02.2017 
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 Scenariul   didactic 

 

Etapele lecţiei Durata  

Conţinutul instructiv-educativ 

Stategii didactice 

Metode şi 

procedee 

Mijloace  Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

2’          Se realizează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării 

lecţiei.  

Conversaţia   On-line 

3. Captarea 

atenţiei 

5’  

Momentul de captare a atenţiei se va realiza sub forma exercițiu pe 

platforma worwall pentru a-și recapitula diferenșa dintre textul literar și 

cel nonliterar: 

https://wordwall.net/resource/21850195/tr%C4%83s%C4%83turi-text-

literar-text-nonliterar  (Anexa 1_captura de ecran) 

 

Jocul didactic 

  Explicaţia  

 

 

Platforma 

wordwall  

On-line 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

lecţiei 

2’       Profesorul anunţă titlul lecţiei, solicitând participarea elevilor la 

activităţile propuse. 

Conversaţia  

 

  

 

On-line/ frontal 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

20’    Profesorul le prezintă elevilor un articol de ziar  

https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/take-ianke-

si-cadir  

Se solicită lectura textului și identificarea  elementelor componente: 

 

- Informațiile transmise 

- Scopul textului 

- Limbajul folosit 

- Implicarea/ neimplicarea autorului în text 

- Receptorul textului 

Se stabilește definiția cronicii unui spectacol: Text nonliterar în 

care se comentează un eveniment cultural. 

Conversaţia  

Explicaţia  

Descoperirea 

Problematizarea 

 

Ziar online On-line 

https://wordwall.net/resource/21850195/tr%C4%83s%C4%83turi-text-literar-text-nonliterar
https://wordwall.net/resource/21850195/tr%C4%83s%C4%83turi-text-literar-text-nonliterar
https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/take-ianke-si-cadir
https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/take-ianke-si-cadir
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Se stabilesc trăsăturile cronicii unui spectacol: 

 

 

6.Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

10’           

Se solicită elevilor crearea unei cronici a unui spectacol vizualizat/ 

vizionat folosind aplicația padlet 

https://ro.padlet.com/loredanamunteanu/ps8f9miwxs489b1x  

  Conversaţia 

Lectura 

expresivă 

 

Aplicația 

Padlet  

https://ro.pad

let.com/lored

anamunteanu

/ps8f9miwxs

489b1x 

On-line 

7. Evaluarea 5’    Fiecare elev va trebui să noteze impresiile despre lecţia prezentată. 

Mi s-a părut interesant…… 

Am reţinut…… 

Exerciţiul creator caietul On-line 

8. Formularea 

temei pentru 

acasă 

1’  Profesorul le cere elevilor să caute alte cronici de spectacol şi să noteze 

titlul a trei dintre ele, precizând autorul şi sursa. 

Conversaţia  

Eseul 

Fişa de 

portofoliu 

Frontal 

https://ro.padlet.com/loredanamunteanu/ps8f9miwxs489b1x
https://ro.padlet.com/loredanamunteanu/ps8f9miwxs489b1x
https://ro.padlet.com/loredanamunteanu/ps8f9miwxs489b1x
https://ro.padlet.com/loredanamunteanu/ps8f9miwxs489b1x
https://ro.padlet.com/loredanamunteanu/ps8f9miwxs489b1x
https://ro.padlet.com/loredanamunteanu/ps8f9miwxs489b1x
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ANEXA 1 
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POMI ÎN FLOARE 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

ROBU ANDREEA-FLORINA 

GRĂDINIȚA CU P.N. NR.1 ȘENDRENI, JUDEȚUL GALAȚI 

Data: 16.03.2022 

Nivel: I (grupa Mică)  

Tema anuală de studiu: Când,cum și de ce se întâmplă? 

Tema de proiect: Cântec și culoare, iese iarăși soare! 

Tema săptamânii: Copăcel, te-ngrijesc de mititel 

Tema activităţii integrate: Pomi în floare 

Tipul de activitate: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

Forma de realizare: Activitatea integrată (DȘ2+DOS2) 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

1. ALA1: Jocuri și activități alese 

Științe: Șiruri logice (flori mari/flori mici) 

Bibliotecă: Floare de cais-grafisme 

Joc de masă: Joc memo „Floare, muguraș sau frunză” 

2. ADP: Activități de dezvoltare personală 

Întâlnirea de dimineață: Primăvara a venit, cine oare a-nmugurit? 

Tranziții: Exerciții de percuție corporală „Clap-clap song” 

                 Dans: „Ne învârtim- Marili” 

                 Joc muzical-cântec „Primăvara mărțișor” 

                 Joc muzical cântec „Copăcelul” 

3. ADE: Activități pe domenii experiențiale 

DȘ2: Activitate matematică -joc didactic „Copăcelul primăvara”  

DOS2: Activitate practică- aplicație cu plastilină „Minicopăcelul meu” 

4. ALA2 

Joc de atenție: Plimbare printre flori 

Joc de mișcare: Buchețele, buchețele 

ALA1: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

Comportamente: 

1.3 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate  

2. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

     Comportamente: 

1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia  

1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice  

3. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în  

Comportamente: 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți.  

4. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat  
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    Comportamente 

2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum  

2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Științe: Șiruri logice (flori mari/flori mici) 

O1. Să denumească imaginile illustrate pe jetoane; 

O2. Să citească regula de la începutul șirului logic; 

O3. Să continue șirul logic, respectând regula.  

Bibliotecă: Floare de cais-grafisme 

O1. Să denumească imaginea punctată; 

O2. Să unească punctele pentru întregirea imaginii; 

O3. Să coloreze floarea obținută. 

Joc de masa: Joc memo „Floare, muguraș sau frunză”  

O1. Să -și aștepte rândul în cadrul grupului; 

O2. Să întoarcă câte două jetoane, pe rând; 

O3. Să găsească imaginile perechi.  

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode și procedee: explicația, demonstrația, problematizarea, jocul, exercițiul, conversația; 

Metode și mijloace: fișe, carioci, creioane, jetoane memo, jetoane șir logic.  

Forme de organizare: individual, frontal, pe sectoare 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DȘ2: DOMENIUL ȘTIINȚE-ACTIVITATE MATEMATICĂ 

Tema activitătii: Copăcelul primăvara 

Mijloc de realizare: Joc didactic 

Tipul activitătii: Consolidare și sistematizare de cunoștințe  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

1. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Comportamente 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și 

cunoașterea mediului apropiat  

Comportamente 

2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum  

2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

OBIECTIVE OPERAȚIOANLE 

Cognitive:  

O1. Să denumească elementul aflat pe fața zarului și caracteristicile acestuia;  

O2. Să aleagă elementele cu criterii identice imaginii descoperite pe zar; 

O3. Să numere corect în concentrul 1-3; 

O4. Să realizeze corespondenţa între numărul de obiecte a două grupe; 

Psiho-motrice: 
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O5. Să prindă jetoanele -flori de crenguțele copacului cu ajutorul cârligului; 

O6. Să manipuleze materialele în mod organizat; 

Afective: 

O7. Să respecte regulile jocului; 

O8. Să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru. 

Sarcina didactică Consolidarea clasificării obiectelor după criteriile: culoare, mărime, formă și 

numărarea în concentrul 1-3 

Regulile jocului:Pentru derularea frontală a jocului didactic, copiii vor fi dispuși în semicerc În prima 

variantă a jocului  didactic se va utiliza un zar, pe fețele căruia sunt ilustrate flori ale copacului în 

anotimpul de primăvară: flori roz mari și mici, flori albe mari și mici, flori bleu mari și mici. Copiii 

sunt invitați, pe rând să arunce zarul, să prezinte elementul indicat specificând culoarea și mărimea, 

apoi să aleagă de pe masa de lucru aceleași flori pentru a le prinde de copacul în miniatură. În varianta 

a doua a jocului, copiii vor extrage câte un bilet de la Zâna Primăvara, în care vor fi ilustrate alte 

alemente ale copacului primăvara, muguri, frunze, iar preșcolarii vor număra și vor prinde de crengile 

copacului același număr de elemente, realizând astfel corespondența între cele două grupe. 

Elemente de joc: zar, jetoane, aplauze, închiderea și deschiderea ochilor 

DOS2: DOMENIUL  OM ȘI SOCIETATE-ACTIVITATE PRACTICĂ 

Tema activitătii: Minicopăcelul meu 

Mijloc de realizare: Confecționare 

Tipul activitătii: Consolidare de priceperi și deprinderi 

DIMENSINI ALE  DEZVOLTĂRII 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar 

1.3. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente 

(tacâmuri, creion, pensulă, puzzle etc.)  

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive:  

O1. Să denumească materialele puse la dispoziție; 

O2. Să urmărească cu atenție demonstrația lucrării; 

O3. Să aleagă plastilina de culorile alb sau roz pentru flori și verde pentru frunze/muguri; 

O4. Să realizeze biluțe roz, albe, verzi prin tehnica modelajului; 

O5. Să evalueze lucrările colegilor, inclusiv propria lucrare; 

Psiho-motrice: 

O6. Să realizeze mișcări circulare cu degetele arătător, mare și mijlociu, pentru a obține biluțe de 

plastilină (flori, frunze, muguri); 

O7. Să prindă bilele de plastilină de ramurile crenguței primite; 

Afective: 

O8. Să prezinte interes și creativitate în realizarea lucrării practice; 

ACTIVITĂȚI PE  CENTRE DE INTERES 

Știință: Numărăm cu „Copăcel”-Exercițiu cu material individual 

Artă: Minicopăcelul meu-confecționare 
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Joc de masă: Surpriza din grădină-puzzle    

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Știință: Numărăm cu „Copăcel”-Exercițiu cu material individual 

O1. Să prezinte materialele puse la dispoziție; 

O2. Să citească indiciul aflat la baza siluetei de copac; 

O3. Să aleagă din coș jetoanele indicate pentru formarea de grupe, respectând criteriu dat; 

Artă: Minicopăcelul meu-confecționare 

O1. Să denumească materialele puse la dispoziție; 

O2. Să urmărească cu atenție demonstrația lucrării; 

O3. Să aleagă plastilina de culorile alb sau roz pentru flori și verde pentru frunze/muguri; 

O4. Să realizeze biluțe roz, albe, verzi prin tehnica modelajului; 

Joc de masă: Surpriza din grădină-puzzle 

O1. Să reîntregească imaginea, unind logic piese de puzzle; 

O2. Să citească imaginea rezultată.  

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode și procedee: explicația, demonstrația, problematizarea, jocul, exercițiul, conversația, 

posterul; 

Metode și mijloace: siluete copaci, jetoane flori, muguri, frunze, plastilină, crenguțe de copaci, jocuri 

puzzle  

Forme de organizare: individual, frontal, pe centre de interes 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI  ALESE-ALA2 

Joc de atenție: Albinuța, bâz, bâz, printre flori 

Joc de mișcare: Buchețele, buchețele 

Joc de atenție: Albinuța, bâz, bâz, printre flori 

Scopul activităţii 

Dezvoltarea capacităţii de a practica cu interes jocuri distractive şi de atenţie cu materiale ce le sunt 

accesibile.  

Obiective operaţionale: 

O1. Să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea jocului; 

O2. Să perceapă componentele spaţio-temporale(ritm, durată, distanţă); 

O3. Să specifice simbolul jetonului din piept; 

O4. Să urmeze traseul, pășind doar pe simbolurile identice cu cel prins în piept. 

Desfășurarea jocului Copiii sunt dispuși pe două rânduri, față în față, iar în mijloc va fi un traseu 

realizat din flori mici și mari. Copiii vor purta in piept un simbol, o floare mică sau mare, de culoare 

alb sau roz și vor interpreta, pe rând, rolul albinuței care zboară printre flori. Cu ajutorul unei siluete 

în formă de albină, pe care copiii o vor purta în mână, vor imita zborul și vor păși doar pe florile 

indicate în simbolul din piept. După finalizarea traseului vor înmâna albina unui alt copil. 

Joc de mișcare: Buchețele, buchețele 

Obiective operaţionale: 

O1. Să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea jocului; 

O2. Să danseze liber în formație de cerc; 

O3. Să specifice simbolul jetonului din piept; 

O4. Să vină la dans la auzirea denumirii simbolului interpretat. 
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Desfășurarea jocului Copiii sunt dispuși pe două rânduri, față în față, iar în mijloc va fi ringul de dans. 

Pe rând copiii vor fi flori mari, flori mici. Când se va da startul pentru dans, se va striga „Să vină la 

dans toate florile …(mici/mari)! Copiii ce poartă simbolul numit vor forma un cerc și vor dansa 

împreună, în timp ce ceilalți îi aplaudă 

Strategia didactică 

Metode și procedee: explicația, demonstrația, jocul, exercițiul, conversația; 

Metode și mijloace: jetoane, fond muzical 

Forme de organizare: individual, frontal 

1. Curriculum pentru educaţie timpurie, MEN 2019 

2. Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani MECT 2008 

3. Metodica activităţilor instructiv-educative în învăţamântul preprimar  

          Ed. Didactica Nova, Craiova 2007 

SCENARIUL ZILEI 

 Până la sosirea copiilor se pregătesc materialele pentru activități și copiii se joacă liber. După 

ce au venit toți copiii, îi invit să meargă la activitățile de la sectoarele deschise. La Științe le propun să 

citească șiruri logice și să le continue, așezând jetoanele în ordinea corectă. La Bibliotecă: vor 

compune grafic imaginea unei Flori de cais, iar la Joc de masa: vor derula în grup jocul memo „Floare, 

muguraș sau frunză”  

 Activitatea integrată debutează cu Întâlnirea de dimineață, cu jocul cu text și cânt „Înviorarea”. 

Salutul de dimineață se realizează cu ajutorul panului de salut, copiii aleg, pe rând, o formă de salutare. 

Atenția copiilor va fi îndreptată către Calendarul naturii, ziua din săptămână, starea vremii, anotimpul 

curent. Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin metoda interactivă Posterul, organizată printr-un joc 

de reconstruire la tablă a imaginii unui copac în anotimpul de primăvară. Pe tablă voi afișa imaginea 

unui copac gol, iar copiii vor primi jetoane ce ilustrează flori, muguri și frunze. Copiii ce au mugurași 

vor spune „Eu sunt un muguraș și apar primăvara!”. Cei ce sunt flori vor spune „Eu sunt floare de 

copac și apar primăvara!”, la fel vor proceda și cei care au primit jeton sub formă de frunze. Apoi la 

comanda „Toți copiii care au primit mugurași/frunze/flori  vor merge la tablă pentru a așeza jetonul pe 

ramurile copacului. Activitatea de grup se va realiza prin exerciții mișcare și percuție corporală pe 

fondul muzical „Clap.clap song”, care va face trecerea către Activitățile pe domenii experiențiale.  

 Activitatea matematică, cu cele două variante ale jocului didactic, se va desfășura frontal, copiii 

fiind așezați tot sub formă de semicerc. În prima variantă a jocului didactic copiii sunt invitați, pe rând 

să arunce zarul, să prezinte elementul indicat specificând culoarea și mărimea, apoi să aleagă de pe 

masa de lucru aceleași flori pentru a le prinde de copacul în miniatură. Succesiunea invitării copiilor 

în cadrul jocului se va face cu ajutorul zarului, copilul care aruncă primul zarul, îl va înmâna copilului 

următor. În varianta a doua a jocului, copiii vor extrage câte un bilet de la Zâna Primăvara, în care vor 

fi ilustrate alte alemente ale copacului primăvara, muguri, frunze, iar preșcolarii vor număra și vor 

prinde de crengile copacului același număr de elemente, realizând astfel corespondența între cele două 

grupe. 

Tranziția la centrele de interes se va realiza prin dansul „Ne învârtim”, Marili. Înainte de a-și alege 

centrul la care vor începe lucrul se va explica frontal sarcina. La centrul Științe copiii vor citi simbolul 

aflat la baza fiecărui copac, apoi vor selecta din coșuleț jetoanele cu același simbol pentru a completa 

copacul. La centrul Artă vor realiza un minicopac de primăvară, modelând din plastilină flori, muguri 
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și frunze, pe care le vor prinde de ramurile crenguței. La centrul Joc de masă se va reîntregi imaginea 

unui pom înflorit printr-un joc puzzle. După ce se va evalua verbal rezultatul muncii copiilor, se va 

trece la ultimul moment al zilei, ALA 2, în care copiii vor juca Jocul de atenție: „Albinuța, bâz, bâz, 

printre flori” și Jocul de mișcare: „Buchețele, buchețele”  

EVENIMEN

T 

DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGIILE 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1.Moment 

organizatori

c 

Asigurarea unui climat educaţional favorabil 

în concordanţă cu tema săptămânii. 

  

2.Captarea     

atenţiei 

 Trezirea interesului pentru activitate se va face 

în cadrul Întâlnirii de dimineaţă, 

recompunerea imaginii pomului înflorit de 

primăvară, în care copiii vor atașa cu magnet 

jetoane de muguri, flori, frunze 

Conversaţia, 

Metoda 

Posterului, 

Surpriza, 

 

observaţia  

directă 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Astăzi la activitatea matematică vom chema 

Primăvara și-i vom face o surpriză, un Copăcel 

înflorit. Pentru aceasta vom juca jocul didactic 

„Copăcelul primăvara” 

 

conversația 

 

 

 

observaţia 

directă 

4.Dirijarea 

învățării 

Voi aduce în fața copiilor un minicopac, iar cu 

ajutorul unui zar mare, copiii vor descoperi 

elementele cu care îl vor îmbrăca. Astfel se va 

derula un joc de probă. Un copil va arunca 

zarul, va citi elementul, apoi va selecta de pe 

masa cu jetoane doar pe cele ce ilustrează 

aceeași imaginea cu cea prezentată pe zar (flori 

mari, mici, albe/roz, bleu) doua variantă. În a 

doua variant, Zâna Primăvara le-a trimis un 

mesaj în care îi roagă să îmbrace copăcelul și 

cu muguri și frunzulițe. Copiii vor extrage câte 

un bilet, vor denumi și vor număra 

elemenetele, apoi vor alege de pe masa de 

lucru același număr de jetoane, ce ilustrează 

simbolul de pe bilet, pe care le vor prinde de 

ramurile copacului.  

Conversația 

Explicația,  

Problematizarea 

Jocul 

Exercițiul 

Jetoane flori, 

muguri, frunze 

Cârlige, 

Minicopac 

Bilete 

Cutie cadou 

 

observaţia 

directă 

 

aplauze 

 

 

5. Obținerea 

performanțe

-lor 

La centrul Științe copiii vor citi simbolul aflat 

la baza fiecărui copac, apoi vor selecta din 

coșuleț jetoanele cu același simbol pentru a 

completa copacul. La centrul Artă vor realiza 

un minicopac de primăvară, modelând din 

plastilină flori, muguri și frunze, pe care le vor 

prinde de ramurile crenguței. La centrul Joc de 

Conversația, 

explicația, 

demonstrația, 

exercițiul,  

Siluete de 

copaci, 

Jetoane, 

observaţia 

directă 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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masă se va reîntregi imaginea unui pom 

înflorit printr-un joc puzzle. 

Plastilină, 

crenguțe  

6.Evaluarea Copiii vor fi încurajați să-și autoevalueze 

lucrările și să evaluaze și lucrările colegilor, 

prin întrebări simple și aprecieri verbale. 

 

Conversația Aprecierea 

verbală 
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PROIECT DE LECŢIE 

Prof.Oprea Daniela Ana 

Liceul ” Kὄrӧsi Csoma Sándor„ 

 DISCIPLINA : Limba şi literatura română 

 CLASA a VIII-a B 

 SUBIECTUL LECŢIEI: balada Mioriţa – caracterizarea personajelor  

TIPUL LECŢIEI : mixtă  

OB. DE REFERINŢĂ / COMPETENŢE: 

 3.1 - dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;  

4.1 - redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;  

OB. DE ÎNVĂŢARE :  

O1. – să prezinte intriga baladei Mioriţa; 

 O2. – să caracterizeze personajul principal masculin; 

 O3. – să prezinte motivele literare prezente în baladă ;  

O4. – să caracterizeze succint personajele secundare ale baladei Mioriţa;  

O5. – să descrie atitudinea ciobănaşului moldovean în faţa morţii ;  

RESURSE:  

Metodologice: Metoda pălăriilor gânditoare, activitatea pe grupe, activitatea frontală, brainstorming, 

explicaţia, prezentarea, conversaţia, ciorchinele, eseul de 5minute;  

Materiale: fişe de lucru, manualul, caiete, tabla, creta, etc.  

Bibliografie-Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, de Al. Crişan, Sofia Dobra, Florentina 

Sâmihăian, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2008; -Programa de Limba şi Literatura Română 

clasa a VIII-a; -Metodica predării limbii române în şcoală, C.Parfene, Ed.Polirom, Iaşi, 2000; - Limba 

şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Editura Paralela 45, Piteşti, 

2008.  

Temporale: 50min.  

MODALITĂŢI DE EVALUARE: evaluarea continuă  

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:  

I. Captarea atenţiei: -conversaţia situaţională, pregătirea pentru lecţie(elevii îşi pregătesc manualele şi 

caietele), notarea absenţilor în catalog.  

II.  Anunţarea obiectivelor: 

III.  Reactualizarea cunoştinţelor Se verifică executarea şi calitatea temei pe care elevii au avut-o de 

efectuat, fiind puşi câţiva elevi să citească tema, iar ceilalţi urmărind pe propriile caiete şi făcând 

corecturile necesare. 
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IV.  Prezentarea noului conţinut, a sarcinilor de învăţare şi obţinerea performanţei (balada Mioriţa – 

caracterizarea personajelor ). Profesorul le comunică elevilor faptul că vor discuta despre personajele 

baladei Mioriţa. Şi pentru ca ora să devină mai activă şi mai interesantă, profesorul le spune elevilor 

că vor utiliza metoda pălăriilor gânditoare şi împarte elevii în 6 grupe. Fiecărei grupe i sedă câte o fişă 

de lucru, cu sarcini corespunzătoare fiecărui tip de pălărie gânditoare. (ANEXA 1). Profesorul trece 

apoi pe la fiecare grupă, le citeşte sarcina de lucru elevilor şi le explică ce au de făcut, prezentându-le 

totodată tipul de pălărie gânditoare. Timpul alocat acestei activităţi este de 15-20 de minute. Elevii 

colaborează în rezolvarea sarcinilor din fişele de lucru. Pe parcursul rezolvării sarcinilor de lucru, 

profesorul ajută elevii, în funcţie de solicitările acestora. După terminarea timpului alocat, elevii 

fiecărei grupe prezintă cerinţele din fişa grupei şi rezolvările acestora. Elevii celorlalte grupe ascultă 

atenţi şi aduc completări la rezolvările colegilor. Elevii discută despre personaje, despre originea lor, 

despre rolul lor în desfăşurarea acţiunii, despre relaţia dintre ele etc., profesorul le pune întrebări 

ajutătoare cu scopul de a fluidiza discuţia şi de a urmări trăsăturile de caracter ale personajelor.. Pe 

parcursul discuţiei, profesorul desenează pe cele două table ciorchini, ce au în centru numele 

personajelor, şi notează trăsăturile de caracter ale acestora(ce reies din discuţiile copiilor). Elevii 

desenează în caiete (sau pe foi A4) ciorchinii, în timp ce participă la discuţii. 

V.   Asigurarea feedback-ului Se fac observaţii asupra modului cum s-a lucrat. Elevii vor fi informaţi 

continuu despre felul cum îşi îndeplinesc sarcinile de învăţare.  

VI. Asigurarea retenţiei şi a transferului Se dă, ca activitate independentă acasă, realizarea unei compuneri 

de 2-3 pagini în care elevii vor caracteriza personajele baladei Mioriţa, pornind de la trăsăturile de 

caracter schiţate în clasă.  

VII.  Evaluare: Pe parcursul lecţiei, profesorul notează în agenda proprie elevii, în funcţie de răspunsurile 

date de aceştia în timpul orei. La sfârşit, profesorul împarte elevilor câte o fişă (ANEXA 2)- pe care o 

vor completa în ultimele 5 minute ale orei pentru asigurarea feedback-ului.  

Anexa 1  
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POVESTITORUL. Cu pălăria albă pe cap se face o analiză obiectivă a situaţiilor! Cel ce poartă pălăria 

albă prezintă lucrurile aşa cum sunt fără nici o părere, interpretare critică sau emoţie.Gândire obiectivă 

care se bazează pe informaţii.  

Prezentaţi intriga baladei referindu-vă la: -motivul ascuns al complotului celor doi baci; -prezentarea 

cadrului natural; -caracterizarea indirectă a celor doi ciobani.  

 

 

 

MODERATORUL Când gândim cu pălăria albastră încercăm să oferim o privire de ansamblu asupra 

faptelor! Definirea, clarificarea problemei . 

Alcătuiţi portretul fizic al ciobănaşului moldovean aşa cum este văzut de măicuţa sa. Prezentaţi pe 

scurt şi motivul măicuţei bătrâne.  

 

GÂNDITORUL Cu pălăria verde pe cap nu există limite în calea gândurilor! Gândirea creativă se 

bazează pe generarea de idei noi.  

Prezentaţi motivul mioarei năzdrăvane ţinând cont de următoarele aspecte: -definiţia oracolului (scurtă 

povestire despre Oracolul din antichitate); -caracterizarea mioarei prin prisma personificării.  
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PSIHOLOGUL Când gândim cu pălăria roşie pe cap, nu trebuie să dăm nici măcar o justificare! 

Psihologul reprezintă gândirea afectivă care se bazează pe emoţii, sentimente, intuiţie.  

Alcătuiţi portretul moral al ciobănaşului aşa cum reiese din: -motivul complotului; -vorbele mioarei; -

vorbele, gândurile şi sentimentele ciobănaşului; -motivul testamentului.   

 

CREATORUL Cu pălăria galbenă pe cap gândim pozitiv şi vedem numai avantajele situaţiei! E o 

pălărie optimistă.  

Prezentaţi alegoria moarte-nuntă ţinând cont de următoarele aspecte: -definiţia alegoriei; -moartea 

văzută ca o nuntă cosmică; -obiceiurile de nuntă; -mireasa ciobănaşului; -steaua căzătoare.  

 

CRITICUL Cu pălăria neagră pe cap se face o evaluare critică a faptelor! Gândire negativă, se bazează 

pe evidenţierea greşelilor,a punctelor slabe şi a riscurilor. E o pălărie pesimistă.  

Prezentaţi atitudinea ciobănaşului în faţa morţii urmărind: 

 -care sunt tradiţiile populare la moartea unui tânăr necăsătorit? 

 -povestea stelei căzătoare;  

-cum este văzută moartea de către ciobănaş? 

 Anexa 2  

1. Care personaj ţi-a plăcut şi de ce? 

 2. Care personaj nu ţi-a plăcut şi de ce
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PROIECT   DIDACTIC 

Prof. Barcan Alina Elena, 

 Școala Gimnazială Nr. 8 , Piatra Neamț  

 

Data 20.05.2022 

Clasa  a V-a  

Disciplina: Geografie  

Subiectul  lecției –  Protecția plantelor și animalelor 

Tipul  lecției -  însușire de cunoștințe noi 

Competente generale:  

1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice 

3. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru 

6. Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului  

8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva dezvoltării 

durabile 

Competente specifice: 

1.2  Precizarea în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici  

3.5  Explicarea legăturilor dintre realitatea observată și fenomene din domeniul științelor naturii 

6.1  Explicarea importantei mediului geografic pentru om și societate  

6.2  Explicarea diversitătii naturale și umane a lumii realizând corelatii cu informațile dobândite la 

alte discipline școlare 

8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat 

Competențe derivate: 

C1 -  Explicarea rolului și a influenței omului asupra biodiversității planetei  

C2 -  Definirea noțiunilor - mediul antropic, poluare, conservare, rezervație, parc național aducând 

exemple în acest sens din viata de zi cu zi  

C3 -   Enumerarea modificărilor aduse  biosferei de către societatea umană  

C4 -   Indentificarea a două acțiuni pentru protejarea biodiversității  

C5 -  Completarea corespunzătoare a fișei de lucru, a organizatorului grafic  

Strategii   didactice -  dirijată, cognitivă, euristică 

Metode  si  procedee -  expunerea și explicația, conversația, lectura geografică, comparația, lucru cu 

harta și manualul, Tabelul T, organizator grafic de tip cauză – efect  

Materialul  didactic  -  fișă de lucru, coli de flip chart, markere, hârtie colorată, Harta fizică a lumii 

• Prezentare Power Point  

Material  bibliografic  

-  Manual „Geografie” cls. a V-a,   autori  Manuela Popescu, Ioan Mărculeț, Editura Aramis 

- Maria Eliza Dumală, Modele, strategii şi tehnici didactice activizate – cu aplicaţii în geografie, 

Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002 

-  Nicolae Ilinca, Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti, 2000 

-  Lucian Ilinca, Culegere de lecture geografice – Ed. Mustang, 2011 

-  Dicționar  de termeni geografici – Ed. Corint 

 - internetul 
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Protecția plantelor și animalelor 

Schema lecției 

 

Omul este o ființa superioară care se adaptează ușor la condițiile de mediu.  

În natură el are un rol activ și constient. De aceea înainte de apariția omului Terra evolua sub 

influența fenomenelor naturale, după apariția sa, mediul a început să fie modificat de om prin 

activitățile sale.  

Acolo unde mediul a fost complet transformat de om în locul mediului natural a apărut un nou 

mediu numit mediu antropic.  

 Aspecte distructive (negative): 

- defrișările (prin tăiere sau incendiere) au determinat reducerea drastică a suprafețelor de teren 

ocupate de pădure, acest fapt determinând - alunecări de teren, dispariția unor specii de plante și 

animale, scăderea cantității de oxigen 

- desțelenirile (înlăturarea vegetației ierboase prin arare) au determinat distrugerea solului sau 

înaintarea deșerturilor (în Africa) 

- vânătoarea fără limite a determinat dispariția unor animale – bizon, zimbru, dropia, urs panda 

- poluarea apei, solului, aerului 

- pescuitul excesiv (braconaj) 

 Aspecte pozitive – măsuri pentru protejarea biosferei 

- împăduriririle mai ales pe terenurile în pantă pentru stoparea alunecărilor de teren, a inundațiilor 

- răspândirea unor specii (aducerea porumbului, a cartofului, tomatelor din America în Europa sau a 

oilor din Europa în Australia) 

- reducerea poluării 

- legi de protecție și conservare a biosferei 

- declararea de rezervații și parcuri naționale 

 

Conservarea biosferei  

Omul este vinovat  de dispariția unor specii de animale și plante și totodată sunt numeroase 

specii pe cale de dispariție. 

În ultimul timp omul a devenit conștient de puterea de distrugere a sa și a pornit o acțiune de 

conservare a a biosferei și biodiversitații unor regiuni afectate de activitatea omului. 

Rezervație naturală = spațiu în general mic, în care sunt strict protejate diferite elemente naturale.  

Parc național= spațiu întins în care sunt ocrotite, pe lângă animale și plante, peisajele  

Rezervatie a biosferei= spațiu foarte întins, ocrotit pentru peisajul său, pentru plantele și animalele 

existente.  

În România primul parc a fost înființat în 1935 la inițiativa lui Emil Racoviță – Parcul National 

Retezat.  

 Alte rezervatii și parcuri naționale:  

                         Rezervația Biosferei Delta Dunării 

                         Lacul Roșu și Cheile Bicazului 

                         Parcul Național Ceahlău 

              Parcul Yellowstone, Parcul Serengeti, Parcul Colorado etc. 

 

Numele și prenumele                                                                                        Data 

Clasa 
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Fișă de lucru 

Biosfera 

 

I. Menționați litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

 1. Biosfera  este definită ca fiind învelişul  de: 

                a. apă        b. sol   c. vieţuitoare      d. piatră 

 2. Bananierul  se află în cadrul zonei biogeografice numite: 

           a. tundră    b. păduri ecuatoriale     c. deşert         d. stepă 

 3. Pădurile de conifere din Asia şi Europa mai poartă  denumirea de : 

          a. taiga        b. stepă   c. pampas   d. tundră 

 4. Leul este un animal care trăieşte în cadrul zonei biogeografice numite: 

                    a. stepă         b. tundră        c. taiga      d. savană      

            5.  Liliecii şi cârtiţele trăiesc în domeniul: 

               a. apelor oceanice   b. apelor continentale    c. subteran   d. terestru  

II.  Notaţi afirmaţiile de mai jos cu A (adevărat) sau F (fals) : 

       …..1.  Versanţii orientaţi către sud sunt luminaţi şi încălziţi mai puțin de Soare. 

 …..2   La marginea râurilor şi lacurilor se întâlnesc stuful și trestia. 

 .… 3   Vieţuitoarele din domeniul subteran sunt adaptate la întuneric. 

.......4   Primele forme de viață au apărut în domeniul terestru. 

III.   Realizați, prin săgeți, corelația dintre elementele din coloana A și elementele din coloana B. 

  A    B 

a. lumina solară  1. asigură necesarul de apă  

b. vânturile  2. suport pentru plante și mediu de viață pentru animale  

c. temperatura  3. determină hibernarea şi migrarea unor animale 

d. relieful   4. asigură fotosinteza 

e. solurile 5. formarea etajelor de vegetație 

f. precipitațiile  6. contribuie la răspândirea polenului 

IV. Completaţi corect  tabelul de mai jos cu termenii dați: 

  Listă de termeni: 

- molid, maimuța, girafă, tigrul, arborele de cauciuc, palmierul de ulei, cactusul, cămila, fagul, 

măslin,  veverița, mohorul, bradul, iepurele polar, ursul polar. 

Zona climatică Zona biogeografică Vegetaţia (plante) Fauna (animale) 

Zona caldă Padurea ecuatorială   

Savanele ierburi înalte  

Vegetația deșertică   

Zona temperată Vegetația 

mediteraneană 

 hiena 

Păduri de foioase   

Stepa  rozătoare 

Pădurile de conifere   

Zona rece 

 

Tundra și deșeturile 

reci 

muşchi şi licheni  
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Compe-

tențe 

derivate 

DOZA

RE 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA DE PREDARE- ÎNVĂȚARE 
STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI 

1 2 3 4 5 6 7 

 2 min. 
Organizarea 

clasei 

Atenţionează elevii asupra momentelor 

lecţiei. Noteză absenții.  

Pregătirea materialelor necesare 

desfăşurării lecţiei 
Observarea Atenţionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

Verificarea 

cunoștințelor 

din lecția 

anterioară  

Solicită elevilor să citească cu atenție 

itemii fișei de lucru 

 

Ascultă explicațiile, gândesc și 

formulează răspunsurile 

  Conversaţia 

Fișa de lucru  

Exercitii  de 

identificare  

Analiza 

răspunsurilor, 

stimularea 

participarii  

1  min. 
Pregătirea 

aperceptivă 

   Cere elevilor să mentioneze cine 

actionează asupra biosferei ca un agent 

modificator 

Elevii răspund – omul prin actiuni 

pozitive și negative/ distructive 
Dialogul 

Provoacă 

participarea 

tuturor 

elevilor şi îi 

determină să 

dialogheze 

1 min. 
Anuntarea 

temei 

Precizează obiectivele şi strategia de 

rezolvare, condiţiile de lucru  

Scrie titlul lecţiei pe tablă Conservarea 

biosferei 

Ascultă, acceptă, se mobilizează, 

participă, scriu titlul lecţiei în caiet 

 

Descoperirea 
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C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

25 min. 

Dirijarea 

predării – 

învățării 

I. Omul si biosfera 

Cere unei grupe să noteze pe o foaie de 

hârtie acțiunile pozitive ale intervenției 

umane, iar celeilalte grupe acțiunile 

negative.   

Profesorul abordează stilul de învățare 

dialogat. 

 Completează tabelul T pe tablă cu 

actiunile pozitive / negative ale 

intervenției umane, selectând împreună cu 

elevii informațiile.  

Ce fel de mediu creeză omul prin actiunile 

sale? Exemplificați. 

Cere elevilor să precizere efectele 

defrișării. Care este rolul pădurii? 

Numiți alte cauze care determină 

dispariția unor specii de plante și animale.  

Ce este braconajul? 

Ce este poluarea? Ce tipuri de poluare 

cunoasteți? 

Care credeti ca este cea mai importantă 

actiune pozitivă a omului ? 

II. Conservarea biosferei 

 Cere elevilor sa caute în dicționarul de 

termeni geografici notiunile: 

      -    conservarea mediului 

- rezervație naturală 

- parc național 

- rezervație a biosferei 

Gândesc, îsi reamintesc 

cunostintele invatate in anii 

anteriori. 

Colaborează și numesc aspectele 

pozitive, respectiv negative ale 

intervenției umane 

 Notează pe caiete tabelul T cu 

informațiile corespunzătoare   

 

Notează efectele tăierii pădurilor: 

alunecările de teren, dispariția 

unor specii de plante și animale, 

scade cantitatea de oxigen, de 

biomasă 

Răspund: vânătoarea, pescuitul 

fără limite, poluarea 

 

 

 

 

 

Răspund și notează: elaborarea de 

legi privind protecția  și 

conservarea a mediului, înființarea 

de rezervații naturale, parcuri 

naționale, rezervații ale biosferei. 

Citesc explicațiile din dicționar, 

observă deosebirile 

Notează pe scurt explicațiile 

termenilor căutați în dicționar 

 

Lucru pe  

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

să se 

autoevalueze 

sau să 

evalueze 

răspunsurile 

date de alţi 

colegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimularea 

participării 

elevilor, 

analiza 

răspunsurilor 
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C5 

 

 

 

 

Cere elevilor să urmărească cu atenție 

prezentarea Power Point – Parcurile 

naționale din Romania și de pe Glob 

Ce elemente sunt protejate? 

Numiți 3 arii protejate din România și 3 

parcuri naționale de pe glob 

Numiti plante si animale din țara noastră 

protejate prin lege.  

Răspund: elemente floristice, 

faunistice, peisagistice 

Citesc informații despre Parcurile 

naționale 

Notează câteva exemple de plante 

și animale protejate prin lege 

Prezentare 

Power Point 

 

 

Lectura 

geografică 

 10 min 
Atingerea feed- 

backului 

Solicită elevilor să precizeze ce înțeleg 

prin expresia „Respect față de natură”   

 

Notează informațiile pe foile 

colorate primite. 

Afișarea răspunsurilor date. 

 

Elevii 

lucrează în 

pereche 

Stimularea 

participării 

elevilor, 

analiza 

răspunsurilor 

 1 min 

Încheierea 

activității 

Precizarea 

activităţilor pe 

care elevii le vor 

desfăşura acasă 

Profesorul face aprecieri privind evoluția 

elevilor notând elevii care s-au remarcat. 

Comunică tema pentru acasă: să se 

studieze lecția din caiet, manual și alte 

surse de documentare 

Ascultă şi notează Explicarea 
Evaluarea 

prin notare 
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PROIECT DE LECŢIE 

ACTIVITATE ONLINE 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

CLASA: Pregătitoare 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și 

orientare 

UNITATEA DE  ÎNVĂȚARE: ”În 

grădină” 

DURATA: 40 minute  

MEDIUL DE INSTRUIRE: online 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR: Balaj Maria-Cristina 

ȘCOALA: Școala Gimnazială, Florești, Prahova  

 

 

TITLUL LECȚIEI: Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare –„Cum îngrijim        plantele?” 

TIPUL LECȚIEI:   transmitere de noi cunoștințe 

1. Necesitatea studierii temei: 

Formarea unui comportament de protejare a mediului înconjurător. 

2. Structurarea conţinutului lecţiei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IDENTIFICAREA PĂRȚILOR 

COMPONENTE ALE PLANTEI ȘI A 

ROLULUI   LOR 

ETAPELE  DE DEZVOLTARE  CONDIȚII DE VIAȚĂ ALE 

PLANTELOR 

ÎNGRIJIREA PLANTELOR 
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       3. Contextul în care se realizează lecția: 

C1.Experienţa anterioară a  

elevilor  

C2.Cuvinte 

cheie  

 

C3. Resurse materiale  

 

- Elevii sunt familiarizați cu 

identificarea părților componente 

ale plantelor, rolul lor pentru plante, 

etapele dezvoltării unei plante, 

condițiile necesare dezvoltării 

acestora. 

-  Elevii utilizează corect aplicațiile 

online.  

Plante 

Alcătuire 

Dezvoltare 

Îngrijire 

- computere, planșe cu imagini, fișe de lucru, 

material audio-video, aplicații digitale: 

Google Classroom, canalul YouTube,  

aplicația LearningApps, aplicația Wordwall, 

aplicația Purposegames, aplicația ChatterPix, 

aplicația JigsawPlanet. 

          4. Competențe specifice vizate: 

  DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 2.3.  Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple cu acestea; 

 3.3.  Identificarea hobby-urilor, jocurilor și activităților preferate; 

5. Competențe integrate: 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 1.3.  Identificarea sunetului inițial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții 

rostite clar și rar; 

 2.2.  Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat prin mesaje scurte; 

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

 3.1.  Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularități; 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

2.3.  Realizarea de aplicații/ compoziții/ obiecte/ construcții simple, pe baza interesului direct. 

 MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 
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6. Obiectivele operaţionale ale lecției: 

Nr. 

ob. 

Capacitatea care se 

urmăreşte a se dezvolta 

la elevi prin învăţare 

Comportamentul prin 

care elevii dovedesc 

formarea capacităţii 

respective 

Condiţii de probare a 

comportamentului cerut 

Criterii 

de reuşită 

(limita 

minimă 

admisă) 

O1 să localizeze poziția 

sunetului g în cuvinte, 

identificând plantele 

sugerate de imagini 

identificând plantele 

sugerate de imagini 

Elevii stabilesc corect poziția 

sunetului g la începutul, în 

interiorul sau în finalul 

cuvântului, identificând 

plantele sugerate de imagini 

90% 

O2 să identifice părțile 

componente ale unei 

plante  

pe baza imaginii 

 

Elevii stabilesc corect părțile 

componente ale unei plante, 

având ca suport imagini  

90% 

O3 să distingă enunțurile 

adevărate/ false  

prin identificarea corectă 

a condițiilor de viață și a 

modalităților de îngrijire 

a plantelor 

Elevii stabilesc corect valoarea 

de adevăr a enunțurilor 

90% 

O4 să ordoneze imagini  prin ilustrarea etapelor 

dezvoltării unei plante  

Elevii stabilesc ordinea corectă 

a imaginilor, ilustrând etapele 

dezvoltării plantelor 

90% 

O5 să  folosească tehnici 

simple de compoziție  

 

prin crearea unui buchet 

de flori din hârtie 

Elevii realizează un buchet de 

flori din hârtie, urmărind un 

material video 

90% 

O6 să exprime anumite trăiri 

emoționale   

oral sau prin desen  Elevii susțin cu argumente 

trăirea emoțională. 

 

O7 să audieze atent un cântec asociind mişcările 

potrivite cântecului și 

urmărind versurile 

Elevii relatează conținutul de 

idei al textului cântecului pe 

baza întrebărilor formulate de 

profesor. 
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7. STRATEGIA DIDACTICĂ: inductiv-deductivă 

I. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: exercițiul, conversația introductivă, 

problematizarea, conversația euristică, explicația,  demonstrația, jocul didactic, lucrare practică, munca 

independentă. 

II.  MIJLOACE DIDACTICE: computer, internet, material audio-video, canalul YouTube, 

prezentare PPT,  aplicația LearningApps, aplicația Wordwall, aplicația Purposegames, aplicația 

ChatterPix, aplicația JigsawPlanet. 

III. Forma de organizare: frontal (activitate sincron) /individual (activitate asincron) 

 8. EVALUARE: 

• Metode /instrumente: observarea sistematică a elevilor, aprecieri verbale 

9. BIBLIOGRAFIE/ SITEGRAFIE: 

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a , MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE , Anexa nr. 

2 la OMEN nr. 3418/19.03.2013; 

2. Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Oana- O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare, Caiet de creație, Editura Edu, 

Târgu-Mureș, 2016     

3.  https://learningapps.org/display?v=pz6m07pbk21 

4.  https://www.purposegames.com/game/wsGnvsoiwLs 

5.  https://wordwall.net/play/14674/521/420 

6. https://learningapps.org/display?v=pcjjsr1z321 

7. https://youtu.be/oeERIWSbYck 

8. https://wordwall.net/play/14675/177/603   

9. https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12b3b576b9b2  

10.https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE 

11. imagini de pe internet 

https://dbwork.com/5/entity-file/entity/news/field/detail_image_1/instance/362/download/0/newsitem/362-tur-virtual-

gratuit-in-gradina-keukenhof-din-olanda/Tur-virtual-gratuit-%C3%AEn-gr%C4%83dina-Keukenhof-din-

Olanda.jpg 

https://st4.depositphotos.com/2942953/39438/v/1600/depositphotos_394385548-stock-illustration-parts-plant-

morphology-apple-tree.jpg 

https://img3.stockfresh.com/files/c/clairev/m/72/924832_stock-photo-three-cartoon-flowers-on-meadow.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/cywVQyV7XOQ/maxresdefault.jpg 

https://youtu.be/oeERIWSbYck 

https://previews.123rf.com/images/yayayoy/yayayoy1105/yayayoy110500007/9483758-fleur-de-dessin-

anim%C3%A9.jpg 

https://wordwall.net/play/14675/177/603           10. Desfășurarea lecției 

https://learningapps.org/display?v=pz6m07pbk21
https://www.purposegames.com/game/wsGnvsoiwLs
https://wordwall.net/play/14674/521/420
https://learningapps.org/display?v=pcjjsr1z321
https://youtu.be/oeERIWSbYck
https://wordwall.net/play/14675/177/603
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12b3b576b9b2
https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE
https://dbwork.com/5/entity-file/entity/news/field/detail_image_1/instance/362/download/0/newsitem/362-tur-virtual-gratuit-in-gradina-keukenhof-din-olanda/Tur-virtual-gratuit-%C3%AEn-gr%C4%83dina-Keukenhof-din-Olanda.jpg
https://dbwork.com/5/entity-file/entity/news/field/detail_image_1/instance/362/download/0/newsitem/362-tur-virtual-gratuit-in-gradina-keukenhof-din-olanda/Tur-virtual-gratuit-%C3%AEn-gr%C4%83dina-Keukenhof-din-Olanda.jpg
https://dbwork.com/5/entity-file/entity/news/field/detail_image_1/instance/362/download/0/newsitem/362-tur-virtual-gratuit-in-gradina-keukenhof-din-olanda/Tur-virtual-gratuit-%C3%AEn-gr%C4%83dina-Keukenhof-din-Olanda.jpg
https://st4.depositphotos.com/2942953/39438/v/1600/depositphotos_394385548-stock-illustration-parts-plant-morphology-apple-tree.jpg
https://st4.depositphotos.com/2942953/39438/v/1600/depositphotos_394385548-stock-illustration-parts-plant-morphology-apple-tree.jpg
https://img3.stockfresh.com/files/c/clairev/m/72/924832_stock-photo-three-cartoon-flowers-on-meadow.jpg
https://i.ytimg.com/vi/cywVQyV7XOQ/maxresdefault.jpg
https://youtu.be/oeERIWSbYck
https://previews.123rf.com/images/yayayoy/yayayoy1105/yayayoy110500007/9483758-fleur-de-dessin-anim%C3%A9.jpg
https://previews.123rf.com/images/yayayoy/yayayoy1105/yayayoy110500007/9483758-fleur-de-dessin-anim%C3%A9.jpg
https://wordwall.net/play/14675/177/603
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Timp 

 

Etape de instruire 
Arii 

de 

conţi 

nut 

Metode de 

învăţământ 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de organizare 

a activităţii 

Evaluare 

Profesor Elevi Profesor Elevi 
 

2 

min. 

 

1. Secvența inițială: Organizarea clasei  

Asigurarea unui climat educaţional 

favorabil: 

Verific conexiunea la internet și dacă elevii 

s-au conectat pe Aplicația Google Meet. 

Pregătesc materialele în format electronic 

Salut elevii și reamintesc  regulile de 

desfășurare a cursurilor în online. 

Elevii accesează link-

ul pentru conexiune. 

Verifică microfonul și 

camera. 

Salută. 

Se pregătesc pentru 

lecţie. 

  

 

Conversația 

 

Instructajul 

verbal 

Platforma 

Google 

Classroom 

 

Aplicația 

Google 

Meet 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Observarea  

sistematică a 

comporta- 

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

4min. 

2.Captarea atenţiei        

Partajez ecranul și le propun să acceseze 

un link către un puzzle pe grupe. Elevii 

trebuie să  recunoască plantele din imagini, 

să le grupeze în funcție de poziția sunetului 

g în cuvinte (la început, mijloc sau final). 

(Anexa 1) 

Port o conversație scurtă despre ceea ce 

observă elevii în imagine. (Anexa 2) 

Elevii identifică 

plantele și poziția 

sunetului g în cuvinte 

și  descoperă o 

imagine cu multe 

plante. 

Formulează răspunsuri 

pe baza imaginii. 

 

 

 

 

CLR 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația 

introductivă 

Laptop 

Aplicația 

Learning 

Apps 

:https://learni

ngapps.org/di

splay?v=pz6

m07pbk21 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Individual  

Observarea 

sistematică  

 3. Anunțarea temei și a obiectivelor        

https://learningapps.org/display?v=pz6m07pbk21
https://learningapps.org/display?v=pz6m07pbk21
https://learningapps.org/display?v=pz6m07pbk21
https://learningapps.org/display?v=pz6m07pbk21
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2 

min. 

Anunț subiectul lecției: „Cum îngrijim 

plantele?” și obiectivele, spunându-le 

elevilor că astăzi vor: 

*numi părțile componente ale plantei; 

*ordona imagini cu etapele dezvoltării 

plantei; 

*afla care sunt condițiile de viață ale 

plantei; 

*descoperi modalități de îngrijire a 

plantelor ; 

*confecționa o floare din hârtie colorată. 

 

 

Ascultă cu interes care 

sunt tema și 

obiectivele lecției. 

  

 

 

Expunerea 

Laptop 

 

PPT 

Aplicații 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

25 

min. 

5. Prezentarea noilor conținuturi.   

Prezint elevilor o imagine cu un pom (măr) 

și le solicit să numească părțile 

componente. Explic, pe înțelesul lor, care 

este rolul fiecărei părți. ( Anexa 3) 

 

Numesc părțile unei 

plante, apoi accesează 

link-ul și joacă jocul. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică 

Laptop  

 

Aplicația 

Purpose 
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Pentru verificare, invit elevii să acceseze un 

link  pe Aplicația PurposeGames 

și să localizeze pe planta de roșie părțile 

componente. (Anexa 4) 

Propun elevilor să urmărească dialogul 

dintre două flori, realizat cu aplicația 

ChatterPix și să spună câteva motive 

pentru care una este veselă, iar cealaltă 

tristă. ( Anexa 5). Prezint condițiile de 

viață ale plantelor cu ajutorul unei imagini 

și a simbolurilor. (Anexa 6) 

Invit elevii să acceseze link-ul    care îi va 

conduce către un joc în care trebuie să 

stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor 

despre condițiile de viață și îngrijirea 

plantelor. (Anexa 7) 

Prezint etapele dezvoltării unei plante, de la 

sămânță la planta matură, pe baza unui 

suport vizual. (Anexa 8) 

 Propun elevilor să acceseze link-ul  către 

Aplicația LearningApps și să ordoneze 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii enumeră 

motivele pentru care 

cred ei că plantele 

sunt vesele sau triste. 

Află de ce au nevoie 

plantele pentru a trăi. 

Accesează link-ul și 

disting enunțurile 

adevărate și pe cele 

false. 

 

Accesează link-ul și 

ordonează imaginile. 

 

DP 

 

 

MEM 

 

CLR 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

 

 

MEM 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Jocul  

 

 

Games: 

https://www.p

urposegames.

com/game/ws

GnvsoiwLs 

 

Aplicatia 

ChatterPix 

 

 

 

 

 

 

Aplicația 

Wordwall: 

https://wordw

all.net/play/14

674/521/420 

Aplicația 

Learning 

Apps: 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

https://www.purposegames.com/game/wsGnvsoiwLs
https://www.purposegames.com/game/wsGnvsoiwLs
https://www.purposegames.com/game/wsGnvsoiwLs
https://www.purposegames.com/game/wsGnvsoiwLs
https://wordwall.net/play/14674/521/420
https://wordwall.net/play/14674/521/420
https://wordwall.net/play/14674/521/420
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imaginile cu etapele de dezvoltare ale unei 

plante. (Anexa 9) 

Întreb elevii de ce cred că ei sunt 

importante plantele pentru oameni.Invit 

elevii să urmărească un videoclip cu 

etapele de realizare a unui buchet de lalele 

3D, apoi le propun să realizeze și ei un 

buchet pe care să-l ofere unei persoane 

dragi. (Anexa 10) 

Fac aprecieri asupra activității. 

 

 

Formulează un 

răspuns. 

Urmăresc videoclipul, 

folosesc șablonul și 

lucrează buchetul de 

flori în viziune 

proprie. 

 

DP 

 

MEM 

 

 

DP 

 

AVAP 

Explicația 

Demonstra-

ția 

Jocul 

didactic 

Demonstra-

ția  

Lucrare 

practică 

Exercițiul 

https://learni

ngapps.org/di

splay?v=pcjjs

r1z321 

Laptop 

 Canal 

Youtube: 

https://youtu.

be/oeERIWS

bYck  

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Individual 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

4 

min. 

6. Fixare, consolidare  

Activitate asincron propusă:Invit elevii să 

acceseze link-ul unui joc pe wordwall și  să 

identifice părțile componente la planta de 

ardei (Anexa 11), apoi pe JigsawPlanet 

pentru a reconstitui o imagine, aranjând 

piesele de puzzle  (Anexa 12), iar,spre 

final,să realizeze un colaj cu imagini din 

diferite grădini.  

 MEM Jocul 

didactic  

Munca 

independen

-tă 

 

Aplicația 

Wordwall: 

https://wordw

all.net/play/14

675/177/603  

Aplicația 

Jigsaw 

Planet 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

Evaluarea 

curentă 

7.Secvența finală        

https://learningapps.org/display?v=pcjjsr1z321
https://learningapps.org/display?v=pcjjsr1z321
https://learningapps.org/display?v=pcjjsr1z321
https://learningapps.org/display?v=pcjjsr1z321
https://youtu.be/oeERIWSbYck
https://youtu.be/oeERIWSbYck
https://youtu.be/oeERIWSbYck
https://wordwall.net/play/14675/177/603
https://wordwall.net/play/14675/177/603
https://wordwall.net/play/14675/177/603
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3 

min. 

Aprecieri și recomandări 

Propun elevilor jocul Tabloul emoţiilor. 

Completez cu aprecieri generale, 

individuale, anumite recomandări, dacă 

este cazul. ,,Recompensă’’: copiii vor 

audia  cântecul ,, Mica floare’.’(Anexa 13) 

Accesează link-ul și 

,,desenează’’emoția 

trăită, pe care o vor 

încărca în Jamboard. 

sau  

 

 

 

DP 

Exercițiul 

 

 

 

Conversația  

https://jambo

ard.google.co

m/u/2/ 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=8uHr

99OwHSE  

Frontal Individual Aprecieri 

verbale 

https://jamboard.google.com/u/2/
https://jamboard.google.com/u/2/
https://jamboard.google.com/u/2/
https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE
https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE
https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE
https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE
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Împărţirea numerelor naturale în concentrul  0 – 100  - Ordinea efectuării operaţiilor 

şi folosirea parantezelor rotunde 

Plan de lecție pentru clasa a III-a - disciplina matematică 

 profesor învățământ primar Ionescu Iuliana 

Școala Gimnazială Nr. 4 Moreni 

 

DISCIPLINA  DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Matematică 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Natura o colecție de povești vii 

SUBIECTUL/TEMA LECŢIEI: • Recapitulare - Împărţirea numerelor naturale în concentrul  0 – 

100  - Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde 

TIPUL LECȚIEI: lecţie de recapitulare și sistematizare/consolidare 

SCOPUL LECȚIEI: consolidarea împărțirii numerelor naturale în concentrul  0 – 100 și a 

cunoștințelor privind ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde   

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 – 10 000 şi de împărţiri folosind tabla 

înmulțirii, respectiv tabla împărțirii  

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple  

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 10 000 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 să rezolve exerciţii folosind tabla împărțirii(2.5); (obiectivul se consideră atins dacă rezolvă 

corect cel puțin 4 împărțiri) 

O2 să efectueze exerciții de împărțire a unui număr de două cifre la un număr de o cifră cu rest 

zero(2.5); (obiectivul se consideră atins dacă rezolvă corect cel puțin 4 împărțiri) 

O3  să afle un factor  necunoscut (5.1) (obiectivul se consideră atins dacă află corect cel puțin un nr. 

necunoscut) 

O4  să respecte ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor rotunde în rezolvarea unor 

exerciții (2.5); (obiectivul se consideră atins dacă rezolvă corect cel puțin 1 exercițiu) 

O5  să utilizeze corect semnele matematice și  paranteze pentru a face ca relații date să fie adevărate 

(2.5); (obiectivul se consideră atins dacă face ca cel puțin o relație să fie adevărată) 

O6  să rezolve probleme folosind operațiile învățate (5.3); (obiectivul se consideră atins dacă rezolvă 

cel puțin o problemă) 

 

METODE, PROCEDEE ȘI TEHNICI DIDACTICE: conversaţia; explicaţia; exerciţiul; munca 

independentă; jocul didactic; metoda „Ştiu, vreau să ştiu, am aflat”; problematizarea. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manual,  Caietul elevului pentru clasa a III-a – Matematică, 

Editura Intuitext,  carioci; stimulente, fişe de lucru; pc,videoproiector, platforma www.didactic.ro. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, în grup, individual 

DURATA: 50 min 

BIBLIOGRAFIE: ORDIN nr. 3.371din 12 martie 2013 privind aprobarea planurilor- cadru pentru 

învățământ primar   
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Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL 

EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ CLASELE a III-a 

– a IV-a Bucureşti, 

Birgean, S., Lăutaş, R., Jenei, G., Guţu, C, În ţara matematicii – Exerciţii şi probleme pe nivele de 

dificultate (2007), Editura Paralela 45, Piteşti; 

www.didactic.ro – joc didactic – Împărțirea cu Tweety 
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Legendă pentru evidențierea activității diferențiate: *suficient,**bine,***foarte bine 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei / 

Timp 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Activitatea         profesorului 

 
Metode, 

procedee și 

tehnici did. 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

       Se pregătesc materialele necesare lecţiei. 

     Se organizează colectivul de elevi. Copiii sunt aşezaţi câte unul în 

bănci, iar băncile sunt aliniate câte 5 pe 5 rânduri. 

  

  

 frontal   

2. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

        Captarea atenţiei se realizează cu ajutorul unei poezii. 

      Se va solicita atenţie în audierea versurilor  deoarece este o  

„ghicitoare-problemă”: 

„Cuza-Vodă a cerut 

Unui meşter priceput 

Să-i croiască steaguri: două, 

Apoi zece şi-ncă nouă. 

 

Toate-au fost puse-n cutii. 

Trei la număr, ca să ştii! 

Câte steaguri, cine ştie, 

Sunt în fiece cutie?” 

     Se anunţă tema şi se precizează faptul că nu se trece la o lecţie 

nouă, deoarece se doreşte o întărire a cunoştinţelor asimilate până 

acum, referitoare la  împărţirea numerelor naturale până la 100, 

precum şi a ordinii corecte a efectuării operaţiilor. 

     Se enunţă obiectivele: 

• efectuarea unor calcule mintale; 

• rezolvarea unor exerciţii şi probleme în care sunt toate 

operaţiile învăţate; 

• completarea fişelor de muncă independentă; 

• participarea la jocuri; 

  

 explicația 

conversația 

 

caiete 

 

frontal  

 

 

 aprecieri 

verbale 
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     Se menţionează faptul că, pentru fiecare răspuns corect, vor primi 

câte un steguleţ. Elevii care au cele mai multe steguleţe la sfârşitul 

orei de matematică, vor primi diplomă pentru cei mai isteți 

matematicieni. 

3. Dirijarea 

procesului de 

recapitulare şi 

sistematizare a  

cunoştinţelor 

2.5. 

O1 

O2 

O4 

 

5.1

O3 

 

 

2.5 

O5 

 

5.3 

O6 

 

 

      Se efectuează exerciţii de calcul propuse în jocul didactic 

Împărțirea cu Tweety. *https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/78849_impartirea-consolidare-prin-joc-interactiv 

Se rezolvă ex.1 pagina 68 din manual. ** 

Se propun spre rezolvare niște exerciții în care trebuie să 

respecte ordinea efectuării operațiilor – ex. 2 pag. 68. *** 

 

Exercițiul următor solicită elevilor aflarea factorului necunoscut 

– ex. 3 pag.68. 

 

Exercițiul 5 pag. 68 – completarea casetelor cu semnele 

matematice corespunzătoare și paranteze astfel încât să fie 

adevărate relațiile date. 

 

      Se distribuie fişele și se explică sarcinile de lucru. Cerinţele 

sunt diferențiate. 

        Se citesc informaţiile  de pe fişe. Se analizează problemele:  

     *1)   La ora de AVAP, elevii clasei a III-a au decupat 64 de 

oameni îmbrăcaţi în costume populare pe care îi vor folosi, în 

mod egal, la realizarea a 4 colaje. Câți oameni îmbrăcaţi în 

costume populare vor folosi la un colaj? * 

*2) Iulia a primit în dar un joc care conține 10 flori galbene, 

acestea fiind de 3 ori mai puține decât flori roșii și de de 2 ori 

mai multe decât flori albe. Câte flori conține jocul Iuliei? ** 

*3)Iulia a primit în dar un joc care conține 10 flori galbene, 

acestea fiind de 3 ori mai puține decât flori roșii și de de 2 ori 

exercițiul 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

munca 

independentă 

conversaţia  

explicaţia  

 

Metoda „Ştiu, 

vreau să ştiu, 

am aflat” 

pc 
videoproiector 

www. 

didactic.ro 

 

 

 

 

manual 

 

 

 

 

 

 

 

fișe de 

lucru 

frontal 

 

în grup 

 

frontal  

frontal  

 

în grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 aprecieri 

verbale 
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mai multe decât flori albe. Câte flori conține jocul Iuliei? Scrie 

rezolvarea problemei și sub formă de exercițiu. *** 

4. Asigurarea 

retenției și 

transferului 

   Se precizează tema pentru acasă, însoțită de explicațiile 

necesare pentru continuarea învățării și pentru asigurarea 

operării cu setul de achiziții realizat (cunoștințe, strategii 

cognitive etc.) în contexte noi. 

 explicaţia   frontal  

 

  

5. Aprecieri şi 

recomandări 

     Se fac aprecieri pozitive, generale şi individuale, asupra 

activităţii  elevilor. 

    Aprecieri asupra implicării în realizarea probelor de grup. 

     Ofer recompense / stimulente elevilor ce s-au remarcat în 

cadrul activităţii de învăţare. 

conversația  frontal aprecieri 

verbale 

 

Anexa 1 

ŞTIU, VREAU SĂ ŞTIU, AM AFLAT! 

 

ŞTIU 

 

VREAU SĂ ŞTIU 

 

 AM AFLAT 

 

-că sunt ...... omuleţi decupaţi 

 

- numărul omuleţilor decupaţi 

utilizați pentru un colaj 

numărul  oamenilor îmbrăcaţi în costume 

populare folosiți la realizarea unui singur  un 

colaj  

.................................................... 

 

-că vor fi realizate ......... colaje  
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Anexa 2 

ŞTIU, VREAU SĂ ŞTIU, AM AFLAT! 

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT 

-că sunt ..... flori galbene  

............................................. 

............................................. 

.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- numărul ............................. 

.............................................. 

 

a) Numărul florilor  

.................................................... 

 

.................................................... 

b) Numărul florilor  

.................................................... 

 

.................................................... 

c) Numărul florilor  

.................................................... 

..................................................... 

 

 

Anexa 3 

ŞTIU, VREAU SĂ ŞTIU, AM AFLAT! 

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT 

-că sunt ..... flori galbene  

............................................. 

............................................. 

.............................................. 

 

- numărul ............................. 

.............................................. 

 

a) Numărul florilor  

.................................................... 
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.................................................... 

b) Numărul florilor  

.................................................... 

 

.................................................... 

c) Numărul florilor  

.................................................... 

..................................................... 

Rezolvarea sub forma unui exercițiu: 

............................................................ 

.......................................................... 
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PROIECT DIDACTIC 

 Profesor pentru învățământ primar Militaru Gabriela –Vasilica     

Școala Gimnazială Nr. 112                                                                                                                              

▪ Clasa:  a III-a B  

▪ Data:                                                                                                                       

▪ Aria curriculară: Arte și Tehnologii 

▪ Disciplina de învăţământ: AVAP 

▪ Unitatea de învăţare: Parada florilor 

▪ Tema lecţiei:  Colaj Quilling- „Primăvara pe câmpie” 

▪ Tipul lecţiei: de formare a priceperilor şi deprinderilor 

▪ Scopul lecţiei: Formarea de priceperi şi deprinderi necesare pentru realizarea unei creaţii estetice; 

▪ Competenţe specifice:  

▪ 2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, 

ceramică, sticlă etc.) 

▪ 2.4. Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare 

▪ Obiective operaţionale:  

▪  O1 - să identifice materialele cu care au fost confecţionate produsele, obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev identifică materialele cu care au fost confecționate produsele; 

▪ O2 - să ruleze şi să lipească în mod corect şi îngrijit elementele lucrării, obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev rulează, lipește și lucrează îngrijit; 

▪ O3 - să recunoască elementele prezente în planşă, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare 

elev recunoaște elementele prezente în planșă; 

▪ O4 - să prezinte etapele realizarii unui produs şi utilitatea acestuia, obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev preznintă etapele realizării unui produs și utilitatea acestuia; 

• Obiective afective:  

             - să manifeste interes pentru activităţile propuse ; 

             - să se mobilizeze pentru a rezolva sarcinile propuse individual, în grup;                         

• Obiective psihomotrice:   

             - să scrie corect şi lizibil ; 

             - să utilizeze corect materialele . 

• Durata: 50 de minute; 

• Locul desfășurării:sala de clasă
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Obiective 

operaţionale 

Conţinut 

esenţial 
Capacităţi de învăţare disponibile 

Strategii didactice (sarcini şi situaţii 

de învăţare) 

Itemii testului de 

evaluare 

La sfârşitul 

activităţii, toţi 

elevii vor fi 

capabili: 

O1. să identifice 

materialele cu care 

au fost 

confecţionate 

produsele 

CO1-identifică 

materialele cu 

care au fost 

confectionate 

produsele  

G1 - (grupa copiilor cu ritm lent) 

M.M. , N.H., B. D. , D.B, I.C. , D.P. , 

D.D., D. I.  

G2 - (elevi cu ritm mediu de învăţare) 

D.L., G.C., V.M., O.M., H.R. , I.R., Z.A., 

G. B., V G.  

G3 - (elevi cu ritm rapid de învăţare) 

J.G., G. A., D. T., C. I. M. S., E.C. 

SO1 –Identifica corect materiale  

G1 - cel puţin 2 terminologie 

G2 – cel puţin 3 terminologii 

G3 - toate materiale 

I(O1) - Identificaţi  

material care s-au 

folosit 

O2 - să ruleze şi să 

lipească în mod 

corect şi îngrijit 

elementele lucrării 

 

 

 

 

 

O3 - să recunoască 

elementele 

prezente în planşă 

CO2- rulează și 

lipesc corect și 

îngrijit 

elementele 

lucrării 

 

 

 

 

 

CO3- recunosc 

elementele 

prezente în 

planșă 

G1 - (grupa copiilor cu ritm lent) 

M.M. , N.H., B. D. , D.B, I.C. , D.P. D.D., 

D. I. 

G2 - (elevi cu ritm mediu de învăţare) 

D.L., G.C., V.M., O.M., H.R. , I.R., Z.A., 

G. B., V G. 

G3 - (elevi cu ritm rapid de învăţare) 

J.G., G. A., D. T., C. I. M. S., E.C. 

G1 - (grupa copiilor cu ritm lent) 

M.M. , N.H., B. D. , D.B, I.C. , D.P. , 

D.D., D. I.  

G2 - (elevi cu ritm mediu de învăţare) 

D.L., G.C., V.M., O.M., H.R. , I.R., Z.A., 

G. B., V G.  

G3 - (elevi cu ritm rapid de învăţare) 

SO2- Rulează și lipesc corect 

elementele lucrării 

G1 - cel puţin  2 elemente 

G2 – cel puţin 3 elemente 

G3 - toate elementele  

 

 

 

SO3- Recunosc elementele prezente 

în planșă 

G1 - cel puţin  1 element 

G2 – cel puţin 2 sarcini de lucru 

G3 - toate elementele 

 

I(O2)-Rulează și 

lipesc correct și 

îngrijit elementele 

lucrării 

 

 

 

 

 

 

I(O3)Recunosc 

elementele prezente 

în planșă 
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J.G., G. A., D. T., C. I. M. S., E.C. 

O4 -- să prezinte 

etapele realizarii 

unui produs şi 

utilitatea acestuia 

CO4- prezintă 

etapelerealizării  

unui produs și 

utilitatea 

acestuia 

G1 - (grupa copiilor cu ritm lent) 

M.M. , N.H., B. D. , D.B, I.C. , D.P. , 

D.D., D. I.  

G2 - (elevi cu ritm mediu de învăţare) 

D.L., G.C., V.M., O.M., H.R. , I.R., Z.A., 

G. B., V G.  

G3 - (elevi cu ritm rapid de învăţare) 

J.G., G. A., D. T., C. I. M. S., E.C. 

SO4- Prezintă etapele realizării  unui 

produs și utilitatea acestuia 

G1 - cel puţin  2 etape 

G2 – cel puţin 3 etape 

G3 - toate etapele 

 

I(O4) Prezintă etapele 

realizării unui produs 

și utilitatea acestuia 

 

▪ Metode, procedee şi mijloace de învăţământ: a) metode:  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia; 

▪ b) mijloace:  distrugător de hârtie, benzi Quilling, cartoane colorate, calculator, videoproiector, recompense 

▪ c) forme de organizare:  lucru frontal, lucru individual; 

▪ d)resurse umane: 23 elevi 

▪ Bibliografie : 

✓ Programe  şcolare  aprobate  prin  Ordin  al  Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 5003/ 02.12.2014 

✓ Prof. univ. dr. ION NEGREȚ-DOBRIDOR , GHID DE MICROPROIECTARE PEDAGOGICA PENTRU STUDENȚII DIN 

FACULTĂȚILE  , UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 

▪ Locul desfășurării: sala de clasă 
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Desfășurarea activității 

Obiective 

operaţionale 

 

Conţinut   instructiv - educativ 

Durata Strategii de predare - învăţare Evaluare 

Metode 
Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizar

e 

 I.  Moment organizatoric 

  Se asigură disciplina colectivă şi materialul  

didactic necesar desfăşurării orei de AVAP. 

Se împarte clasa în grupe omogene a câte 4-6 elevi. 

  3 min  

 

instructajul 

verbal 

  

 

pe grupe 

Comportamentul 

Frontală 

 

O1. să 

identifice 

materialele cu 

care au fost 

confecţionate 

produsele 

2. Captarea atenției 

Ce am realizat la abilităţi practice ora trecută? 

 -Ce materiale am folosit pentru realizarea lucrării? 

- Unde întâlnim ,, flori”? 

     - Astăzi vom face o realiza o lucrare cu flori-simbolul  

primăverii, folosind tehnica Quilling.  

3min  

conversaţia 

conversaţia 

euristică 

 

planşă 

 

frontal 

 

aprecieri verbale 

Frontală 

   3.  Anunțarea temei și a obiectivelor 

Astăzi vom realiza un colaj Primăvara pe câmpie , 

folosind tehnica quilling 

3 min    expunerea  frontal  

O1. să 

identifice 

materialele cu 

care au fost 

confecţionate 

produsele 

4. Reactualizarea unor cunoștințe necesare desfășurării 

activității 

   Intuirea modelului și a materialelor: 

• Din ce sunt confecționate personajele? 

• De ce instrumente de lucru și materiale avem 

nevoie? 

3min Conversația 

observația 

produsul 

model 

frontal 

 

 

 

aprecieri verbale 

Individuală 

frontală 

O3 - să 

recunoască 
5. Demonstrația sau execuția model 

3min demonstrația 

 

  

frontal 

Individuală 

Frontală 
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elementele 

prezente în 

planşă 

    - Ce este Quillingul? Ce obiecte putem realiza folosind 

această tehnică? De ce avem nevoie pentru a realiza un 

produs folosind această tehnică? Cum se pot obţine 

benzile Quilling?  

Intuirea modelului şi a materialelor 

          Se prezintǎ lucrarea model. Se solicitǎ elevilor sǎ 

numeascǎ materialele din care e confecţionat modelul 

(cartoane colorate, coli colorate, benzi Quilling, foarfece, 

lipici).  Demonstrarea şi explicarea modului de lucru  

         Se prezintă un filmuleţ în care se foloseşte tehnica 

Quilling.  Se vor explica criteriile de evaluare: modul de a 

rulare, asamblarea corectă, estetica lucrării ( sǎ lucreze cât 

mai corect şi estetic, respectând etapele de lucru). Se fac 

observaţii asupra modului de folosire a instrumentelor de 

lucru şi a poziţiei corpului, se realizează mişcări de 

încălzire a muşchilor mâinii (cântăm la pian, morişca, 

strângem şi desfacem pumnii etc.). 

 

observația 

explicația 

  

produsul 

model 
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O2 - să ruleze 

şi să lipească 

în mod corect 

şi îngrijit 

elementele 

lucrării 

 

7. Activitatea independentă a elevilor 

    Se supraveghează modul de lucru şi se oferă indicaţii 

acolo unde este nevoie. Se începe realizarea lucrării, dar se 

precizează câteva reguli ce trebuie respectate în timp ce se 

lucrează (respectă curățenia și poziția corectă în bancă). 

Realizarea lucrărilor de către elev. 

   Vor lucra in perechi. 

• Prima etapă constă în realizarea câmpului 

• În a doua etapă se realizează cerul 

• În a treia etapă sunt realizate florile 

  Se  urmărește executarea  corectă a lucrării.  Se ajută 

elevii neîndemânatici şi se dau indicaţii individuale 

suplimentare. 

27 min observaţia, 

explicaţia, 

munca 

independentă 

laptop individual 

în perechi 

observarea 

sistematică 

aprecieri verbale 

individual 

în perechi 

 

 

O4 -- să 

prezinte 

etapele 

realizarii unui 

produs şi 

utilitatea 

acestuia 

 

8. Analiza , aprecierea  performanţelor elevilor și  

încheierea activității 

  Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor. Se solicită 

elevilor să spună ce pot fi lucrările şi ce titlu pot avea. După 

turul galeriei, se face aprecierea şi autoaprecierea lor, 

ţinând cont   de criteriile:  respectarea etapelor de lucru, 

gradul de finalizare al lucrǎrii, aspectul estetic, mod de 

lucru (acurateţe). Se discută lucrările realizate corect, dar 

şi celelalte mai puţin corecte.Propun elevilor să analizeze 

câteva lucrări şi să aducă argumente în susţinerea 

observaţiilor făcute. Vor fi analizate critic și autocritic, 

după următoarele criterii: corectitudinea execuției, 

aspectul estetic,gradul de finalitate,ordinea și disciplina în 

6 min  

observaţia 

 

lucrările 

realizate 

 

 frontal şi 

individual 

 aprecieri prin 

notare observarea 

curentă verificarea 

orală analiza 

produsului 

activității 

frontal 

individuală 

pe echipe 
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timpul lucrului.Notez elevii care au realizat cele mai 

frumoase lucrări 

 

 

 

 

 

 

9. Încheierea activității 

 Se atrage atenţia asupra curăţeniei pe bănci, selectarea 

deşeurilor şi depozitarea lor în mod corespunzător, 

conştientizând necesitatea reciclării materialelor 

refolosibile.Se fac aprecieri cu privire la participarea 

elevilor la activitate. Recompense : câte o față zâmbitoare 

2 min 

 

 

 

 

 

observaţia   frontală 
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Proiect didactic la matematică  

Profesor pentru învățământ primar Maier Nicoleta 

Liceul de Informatică ”Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca  

 

Clasa:  I  

Aria curriculară:   Matematică și științe ale naturii 

Disciplina:   Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică:   „Cu primăvara ne jucăm” 

Forma de realizare: predare integrată: Educaţie civică, Muzică şi mişcare, Comunicare în limba română 

Subiectul lecţiei:  „Adunarea numerelor naturale 0-100 cu trecere peste ordin” 

Tipul lecţiei:   consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor 

Durata lecţiei: 50 min 

Competenţe specifice:  

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100; 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziționarea pe axa numerelor, estimări, 

aproximări; 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare;  

1.5. Efectuarea de adunări repetate / scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale in 

cocentrul 0-100; 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;  

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0-

100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice; 

Competenţe integrate 

• Educaţie civică:   

1.3 Explorarea grupurilor mici şi a regulilor grupului; 

3.1. Relaţionarea pozitivă, ȋn grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru; 

• Muzică şi mişcare:   

3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale;         

• Limba şi literatura română  

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje ȋn contexte familiare. 

Obiective operaţionale:  

▪ cognitive: 

- să rezolve corect şi rapid toate exerciţiile propuse; 

- să utilizeze corect noţiunile matematice; 

- să compună probleme după un exerciţiu dat; 

- să rezolve exerciţiile, respectând algoritmul învățat; 

- să compare rezultatele obţinute; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1808 
 

- să afle termenul necunoscut dintr-o egalitate; 

- să decodifice un enunţ matematic dat; 

- să rezolve problema, folosind planul de rezolvare. 

▪ psiho-motrice: 

-  să respecte poziţia corectă în bancă şi poziţia corpului la scris; 

-  să menţină ordinea şi curăţenia pe masa de lucru. 

▪ afective:                                                         

- să  participe cu plăcere şi interes la lecţie; 

- să colaboreze cu coechipierii pentru rezolvarea sarcinilor; 

- să exprime păreri faţă de lucrările colegilor. 

Strategii didactice: 

a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, algoritmizarea, metoda 

cubului, copacul de idei, munca independentă, munca pe echipe, muncă diferențiată. 

b) mijloace de învăţământ:  fişe de lucru, videoproiector, autocolante lipite ȋn caiete cu exerciţiile de 

rezolvat la tablă,  tablă, cub cu feţe colorate, patafix, markere. 

c) forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe; 

 d) forme şi tehnici de evaluare: evaluare orală,  observare sistematică. 

Bibliografie: 

1. M.E.C- Programa şcolară –  clasele a III-a  şi a IV-a,  Bucureşti, 2014  

2. Dulamă, E. – Metodologii didactice activizante – teorie şi practică, Ed. Clusium,  Cluj- Napoca, 

2008; 

3. Ionescu, M. – „Lecţia între proiect şi realizare”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998 

4. Neacşu, I. – „Didactica matematicii în ciclul primar”- Editura Aius, Craiova, 2010 
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Momentele  

lecţiei 

 

Obiective 

operaţionale 

 

Conţinutul ȋnvăţării 

Resurse 

 

 

Feedback și evaluare 

Procedurale 

 

Materiale Forme de 

organiza-re 

 

1.Moment 

organiza-tori 

     2 min 

  

     Se asigură condiţiile optime pentru buna 

desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea 

materialului didactic şi stabilirea liniştii. 

 

 

Conver-saţia 

  

Activ. 

frontalǎ 

 

Sarcini de ȋntărire-

reluare a cerințelor 

formulate; 

 2.Actuali-zarea 

cunoştinţe-lor 

anterioare             

3 min           

      Se verifică tema pentru acasă din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ prin citirea orală de către elevi. Se 

corecteazǎ eventualele greşeli. 

     Învăţătoarea adresează ȋntrebări de reactualizare a 

cunoştinţelor, urmărind ca toate răspunsurile să fie ȋn 

propoziţii, corect formulate: 

Consolidarea limbajului matematic: 

“Cum se numesc numerele care se adună?” -  

“numerele care se adună se numesc termeni”                                           

“Dar rezultatul adunării?” – Rezultatul adunării se 

numește sumă sau total. 

“Cum se numeşte numărul pe care ȋl scad?” – scăzător  

“Dar numărul din care scad?” - Descăzut 

“Dar rezultatul scăderii?” – diferență 

 

 

 

 

Conver-saţia 

 

 

 

 

 

 

Caietele 

elevilor 

 

Activ. 

frontalǎ 

 

 

 

 

 

Activ. 

frontalǎ 

 

Aprecieri verbale 

referitoare la  

corectitudinea temei. 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Observarea 

sistematică a 

interesului manifestat 

de elevi 

 

3. Captarea 

atenţiei 

                

5 min 

 

 

 

    ”Dragi copii, jucăriile ne-au adus un joc: avem un 

copac cu două crengi mari. Acesta este copacul 

matematicii pentru clasa I. Una dintre crengi este 

operația de adunare, iar cealaltă este operația de 

scădere. Noi avem pe tablă câteva cuvinte care au 

 

Povesti-rea 

 

Copacul de idei 

O planşă 

cu un 

copac 

 

Jetoa-ne 

cu noți-

Activ. 

frontală 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

Se oferă explicaţii 

suplimentare, dacă 

este necesar 
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legătură cu una dintre cele două operații. Voi veți alege 

jetoanele potrivite pentru fiecare creangă.  

La final, copacul matematicii va rămâne pe tablă să vă 

ajute, în caz de nevoie. 

 

uni de 

adunare și 

scăde-re 

 

Activ. 

Indivi-duală 

Aprecieri verbale 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiective-lor 

             

   2 min 

     „Astăzi, la ora de matematică, vom rezolva mai 

multe exerciţii şi probleme. Titlul lecţie noastre este 

„Adunarea numerelor 0-100 cu trecere peste ordin”. – 

un elev repetă titlul lecţiei. 

     Voi scrie titlul pe tablă “Exerciții și probleme”. 

    Jucăriile ne ajută și la această oră, iar la sfârșitul ei 

vom reuși să rezolvăm mult mai ușor operații de 

adunare cu trecere peste ordin, vom reuși să descifrăm 

mai bine enunțuri matematice și vom rezolva probleme 

ca niște matematicieni adevărați! 

Conver-saţia 

 

 

 

Exerci-ţiul 

 

 

 

 

Tabla 

 

Caie-tele 

elevi-lor 

 

Activ. 

frontală 

 

Activ. 

Indivi-dualǎ 

 

 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 

 

5. Consolida-rea 

şi sistemati-

zarea 

cunoştinţe-lor 

              

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-să rezolve 

corect şi rapid 

toate 

exerciţiile 

propuse 

 

 

-să utilizeze 

corect 

noţiunile 

matematice 

 

a) Exerciţii de calcul oral: 

1. Calculați: 

 2 + 3 =         9 + 6 =         3 + 4 = 

 5 + 0 =         5 + 5 =         7 + 4 = 

 7 + 8 =         8 + 3 =         6 + 6 =  

     2. Aflați suma numerelor:  

       7 și 3;  

       6 și 9;   

       8 și 5; 

      10 și 6. 

3. Alege operația corespunzătoare rezultatelor 

afișate: 

57              35                 28 

21 +14       15 + 13          33 + 24         

 

 

 

 

 

Exerci-ţiul 

 

 

 

Explica-ţia 

 

 

 

Conver-saţia 

 

 

 

Videopro-

iector 

 

Pre-zenta-

re ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Oferirea de explicaţii 

suplimentare, dacă 

este necesar 
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-să compună 

probleme după 

un exerciţiu 

dat 

 

 

 

 

 

- să rezolve 

exerciţiile, 

respectând 

algoritmul de 

lucru; 

 

 

 

 

-să compare 

sumele 

obținute; 

4.     Măriți cu 6 numărul 14! 

Micșorați cu 9 numărul 29! 

La suma numerelor 10 și 13 adaugați 5! 

La vecinul mai mic al lui 12 adăugați 8! 

Ia din vecinul mai mare al lui 29, pe 10! 

Se cere: 

- compunerea orală a unei probleme folosind operația 

23 +14 =. 

b) Exerciţii la tablă 

     Exerciţiile sunt scrise pe tablă, iar elevii le au pe 

hârtie cu autocolant lipită ȋn caiete. Elevii care rezolvă 

mai repede vor avea o fişă suplimentară cu muncă 

independentă  

     Se cere elevilor să rezolve exerciţiile de mai jos: 

1.Calculeazǎ: 

       35+27  =               37 +57 = 

       42+39  =               25 +16 = 

       45+46  =               38 +38 = 

 2.Efectueazǎ adunǎrile și pune semnul potrivit: 

•26 + 16         28 + 10 

   ____            ____ 

•34 + 18          38 + 14 

   ____ ____ 

•26 + 24           64 + 19 

   ____                 ____ 

  3. La suma numerelor 29 și 37 adaugǎ 18. 

  Se va alege a patra bulinuțǎ cu urmǎtoarea cerințǎ          

4. Află termenul necunoscut:  

  b - 48 = 24         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conver-saţia 

 

Exerci-ţiul 

 

 

 

Explica-ţia 

 

 

 

 

Proble-matizare 

 

 

Algoritmi-zarea 

Exerci-ţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caie-tul 

elevi-lor 

Fișa de 

lucru-

anexa 1 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

indivi-duală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

indivi-duală 

 

 

 

Activ. 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

frontală 

 

 

 

Corectarea erorilor, 

dacă este necesar 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciri verbale 

asupra modului de 

formulare a 

propoziţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

legate de răspunsurile 

elevilor 
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- să scrie şi să 

rezolve 

exerciţiul 

corespun-zător 

unui enunţ dat; 

-să afle 

termenul 

necunoscut 

dintr-o 

egalitate; 

 

-să rezolve 

problema, 

folosind planul 

de rezolvare. 

5.Matei are 29 de mașinuțe. El mai primește, de ziua 

lui, încă 19. 

Câte mașinuțe are Matei acum? 

    29 + 19 =  48 

                                  R: 48 mașinuțe 

Activ. 

indivi-duală 

Oferirea de explicaţii  

suplimentare, dacă 

este nevoie 

 

6. Obţinerea 

performan-ţei 

              

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

-să rezolve 

corect 

sarcinile de 

lucru de pe 

fişă; 

c)Activitate pe grupe 

METODA CUBULUI  

     Se ȋmparte clasa în 6 grupe. Reprezentantul fiecărei 

grupe rostogoleşte cubul şi alege fişa de lucru (de pe 

catedra) care corespunde feţei de deasupra  cubului.  

 

1.DESCRIE: 

Folosind codul cifrelor şi punând în ordine 

crescătoare rezultatele obţinute, veți descoperi un 

cuvânt ce defineşte felul în care ați rezolvat operațiile. 

34 + 25 = R 

36 + 27 = E 

 

Metoda cubului 

 

 

 

 

 

Algoritmi-zarea 

 

 

 

 

 

 

Cub 

 

Fişe de 

lucru 

 

Markere 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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-să colaboreze 

cu coechipierii 

pentru 

rezolva-rea 

sarcinilor; 

 

 

 

-să compare 

rezultatele 

obţinute 

 

 

 

 

 

 

-să  descopere 

rezultatul 

corect 

45 + 38 = T 

18 + 19 = O 

17 + 16 = C 

39 + 37 = C 

2.COMPARĂ: 

 52 + 37            66 + 23 

   _____             _____ 

 35 + 19             27 + 26 

   _____              _____ 

 62 + 19             48 + 35 

   _____               _____ 

3.ANALIZEAZĂ: 

  Verificaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor 

matematice (notaţi cu A sau F) 

25 + 49 = 74                 26 + 68 = 84 

69 + 18 = 88                 37 + 49 = 86 

27 + 27 = 54                 53 + 39 = 99 

 

4.ASOCIAZĂ exerciţiul cu rezultatul corespunzător: 

Calculează,trasând săgeţi spre rezultatele corecte: 

58 + 22 =                   63 

73 + 19 =                   95 

53 + 29 =                   82 

36 + 27 =                   80 

27 + 48 =                   92 

56 + 39 =                   75 

5.APLICA Încercuieşte rezultatul corect: 

29 + 12 = 41, 53, 64 

55 + 28 = 65, 83, 75 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Exerci-ţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmi-zarea 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Exerci-ţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. pe 

grupe 

 

 

 

 

 

Activ. pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

Activ. pe 

grupe 

 

 

 

Verificarea modul de 

completare a fişelor 

pe grupe 

 

 

 

Oferirea de explicaţii 

suplimentare, dacă 

este nevoie 

 

 

 

 

Obsevarea 

comportamentului 

elevilor ȋn cadrul 

grupului 

 

 

 

 

 

 

Oferirea de explicaţii 

suplimentare, dacă 

este nevoie 
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27 + 15 = 32, 40, 42 

35 + 57 = 82, 92, 91 

24 + 56 = 81, 70, 80 

17 + 68 = 85, 95, 75 

6.ARGUMENTEAZĂ 

    Dacă la vecinul mai mare al numărului  57 adun cel 

mai mare număr par format dintr-o cifră, obțin 65? 

______________________________________ 

 

    Dacă suma a două numere este 66, termenii pot fi 

23 și 44?  

______________________________________ 

 

Elevii vor rezolva cerinţele ȋn grup, apoi 

reprezentantul fiecărei grupe va citi rezolvarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conver-saţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

frontală 

 

Obsevarea 

comportamentului 

elevilor ȋn cadrul 

grupului 

 

 

Oferirea de explicaţii 

suplimentare, dacă 

este nevoie 

 

 

 

 

Corectarea greşelilor, 

unde este cazul 

 

Interevaluarea 

 

7.Încheierea 

lecţiei 

             3 min 

    

     Se evaluează îndeplinirea obiectivelor propuse la 

începutul orei.  

     Elevii ȋşi notează tema pentru acasă din culegere. 

     Se fac aprecieri generale şi individuale pentru 

ȋncurajarea viitoare a elevilor la lecţii 

 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Culegere 

 

Activ. 

frontală 

 

 

 

Aprecieri generale şi 

individuale 
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Anexa 1   Fişă de muncă independentă/ diferențiată                                                      

 

     1. Calculează: 

          

 9 + 6 + 79 =                                           37 + 97 – 10 =  

=______________                                  =_______________ 

=______________                                  =________________ 

.                                                               =________________ 

6 + 8 + 9  + 49 =                                  

=_________________ 

=_________________ 

=_________________ 

 

 2. Scrieți sub formă de exercițiu și apoi rezolvați: 

 

 a) La numărul 29 adăugați suma numerelor 2, 3 și 4. ……………………………………………………………………………………. 

            b) Din suma numerelor 1 și 39 scădeți suma numerelor 21 și 9. ……………………………………………………………………….. 

            c) La diferența numerelor 49 și 27 adăugați suma numerelor 7 și 9. …………………………………………………………………… 

             

 

3.   Problemǎ: 

 Rochița păpușii Maria are  36 bulinuțe.  Rochița păpușii Irina are 59 de bulinuțe. Câte bulinuțe sunt pe cele două rochițe? 

                                      Rezolvare  

  _______________________________________________________________________ 

                                                                                              Răspuns :_________________ 
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Jocul cerculeţelor 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

  7 + 

 6 

 7 

 5 

 8 

 0  6 + 59 
86 

47 
65 

24 

3

8 
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PROIECT DIDACTIC 

IOANA BĂCEANU 

Școala Gimnazială Gheorghe Costescu,com. Aluniș, Prahova 

 

 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Gheorghe Costescu 

PROFESOR: Băceanu Ioana 

CLASA: a VII - a  

DATA: 31 martie 2022 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea de pe scenă 

SUBIECTUL LECȚIEI: Arta spectacolului. Personajul dramatic 

TIPUL /CATEGORIA LECȚIEI: Formare de deprinderi şi abilităţi 

TIMP: 50 de minute 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte 

monologate şi dialogate; 

2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale; 

2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii 

4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele 

sintactice şi morfologice din limba română standard; 

4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în procesul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

        La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

 - să recunoască particularitățile textului dramatic; 

 - să identifice cele trei componente ale operei teatrale; 

 - să stabilească persoanele implicate în arta spectacolului; 

 - să evidențieze dubla natură a personajului dramatic; 

- să precizeze mijloacele de construcție a personajului dramatic. 

 

Strategia didactică 

 

Metode și procedee: conversația, exercițiul creativ, harta conceptuală, descoperirea, lectura 

expresivă, jocul didactic, exercițiul de asociere,  explicaţia-expunere, învăţarea prin transfer, tehnica 

răspunsului subiectiv. 

     Mijloace de învățământ: textul dramatic, fișa de lucru,  caietele și manualul de clasa a VII-a. 

     Forme de organizare a activității: activitate frontală, activitate individuală, activitate pe grupe. 

     Condiții prealabile -capacitatea normală de învățare a elevilor de clasa a VII-a; 

                                   -deprinderi de a lucra în echipă și de a folosi anumite metode; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1818 
 

     Evaluare: evaluarea orală, făcută de profesor, interevaluare. 

     Bibliografie: 

     Planificare și proiectare: 

- Alina Pamfil – Limba și literatura română – Structuri didactice deschise, Paralela 45, 2009,   

- Floretina Sânmihăian, O didactică a limbii și literaturii române, Art Educațional, 2014, București, 

- Miorița Got, Rodica Lungu, Literatura română, Nomina, 2013, Pitești.  

 - www.constantincucos.ro 

- https://www.youtube.com/watch?v=WIUXJJ43taU 

 

  

      

                                                                                                

http://www.constantincucos.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=WIUXJJ43taU
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Demersul didactic  

 

ETAPELE 

LECȚIEI /TIMP 

        SECVENȚE DE  

           CONȚINUT  

ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

  STRATEGII     

DIDACTICE  

      

EVALUARE  

Momentul 

organizatoric 

Se asigură un climat favorabil desfășurării lecției.    

 I.EVOCAREA 

  Spargerea gheții 

 

 

 

 

Captarea atenției 

  

   

 

Anunțarea titlului 

lecției și 

competențelor 

derivate  

Profesorul împarte aleatoriu bilețele, pe care sunt 

scrise emoții, solicitând  elevilor să le exprime 

nonverbal, iar celorlați colegi să le identifice. 

 

 

 

Profesorul le cere elevilor să vizioneze videoclipul 

cu secvențe din repetițiile dramatizării piesei O 

scrisoare pierdută de I.L.Caragiale, regizată de 

Liviu Ciulei.   

https://www.youtube.com/watch?v=WIUXJJ43taU 

 

 

Profesorul scrie titlul lecției și anunță obiectivele. 

Arta spectacolului. Personajul dramatic 

Exercițiu de spargere a 

barierelor în relaționarea 

interpersonală  și 

comunicare. 

 

 

Exercițiu care facilitează  

trecerea spre textul 

propriu-zis. 

     Conversația 

 

 

 

 

Activitate  

individuală 

 

 

 

 

Conversația  

Se aleg câte 

cinci 

răspunsuri.  

 

 

 

Argumentare  

orală 

 

 

 

 

 

II.REALIZAREA  

SENSULUI 

 

 

 

 

 

Vom prezenta succint conceptele operaționale ale 

textului dramatic. Profesorul le cere elevilor să  

răspundă prin enunțuri  scurte la întrebările ce 

vizează trăsăturile operei dramatice, definirea 

cuvântului teatru, regizor, actor ș.a.. 

 

În orele anterioare s-au 

discutat  aspecte legate 

de textul dramatic și 

particularitățile acestuia, 

elementele textuale, 

paratextuale și 

metatextuale. 

 

Activitate 

frontală 

Conversația  

 

Jocul didactic, 

Exercițiu 

creativ  

 

Argumentare 

orală 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIUXJJ43taU
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Dirijarea învățării 

și asigurarea 

feedbackului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea  

performanței  

Profesorul împarte  fișa de lucru elevilor  cerându-

le totodată  să se folosească și  de  noțiunile 

dobândite anterior, în elaborarea răspunsurilor.  

 

 Fișa de lucru conține cerințe care vizează lectura 

textului pe roluri, jocul didactic și un exercițiu 

creativ. Profesorul se asigură că fiecare elev a 

înţeles  sarcina de lucru şi le oferă ajutor elevilor, 

dacă au nevoie, urmărindu-le evoluţia şi dirijând 

procesul de învăţare. 

 

Profesorul conduce demersul didactic către 

descoperirea persoanelor implicate în arta 

spectacolului, stabilind punctual rolul fiecăruia. 

 

Profesorul avertizează elevii  cu privire la natura 

duală a piesei de teatru, conducând elevii spre 

identificarea elementelor textuale, respectiv 

metatextuale, pentru completarea hărții 

conceptuale. 

 

Profesorul le propune elevilor un exercițiu de 

asociere a unor imagini sugestive, corespunzătoare 

rolurilor persoanelor implicate în reprezentația 

teatrală.  

 

 Analiza elementelor 

structurale prin 

raportarea la textul 

suport, respectiv la scena 

3. 

- Regizorul 

- Actorii  

- Scenograful  

- Costumierul  

- Recuzitorul 

- Machieurul 

- Coregraful 

- Tehnicienii de lumini, 

respectiv de sunet. 

 

Elevii vor răspunde prin 

prisma propriilor 

experiențe culturale și 

vor identifica unele 

corespondențe între 

mesajul dramatic și 

modul de transmitere. 

 

Elevii realizează asocieri 

între imagine și text. 

Activitate 

frontală  

Conversația  

Învățarea prin 

descoperire 

Activitate 

individual și pe 

grupe   

Exerciții de 

interpretare de 

rol și de 

expunere a 

propriilor 

opinii. 

 

 

 

 

Activitate  

fontală  

 Conversația 

 

Argumentele 

prezentate în 

susţinerea ideii 

proprii conţin 

elemente de 

originalitate, au 

o logică 

evidentă, 

susţinerea orală 

fiind fluentă, 

corectă, 

coerentă 

III REFLEXIA 

Evaluarea 

activității  

Profesorul le solicită elevilor să realizeze un 

acrostih având ca versuri inițiale, literele cuvântului 

ACTOR. 

Fiecare elev-raportor  va  

răspunde în numele 

grupei sale.  

Activitate pe 

grupe 
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IV. EXTENSIA  

Tema pentru 

acasă 

Desenați decorul scenei 3 și costumele 

personajelor, în vederea reprezentării scenice a 

textului lui Matei Vișniec.  
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Proiect de activitate integrată (DȘ+DPM) 

Prof. înv. preşcolar: Bunea Daniela  

Colegiul Național ”Inochentie Micu Clain” Blaj 

 

Grupa: mică A- Fluturașii 

Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

Proiect tematic: „Roata anotimpurilor”  

Subtema: „Florile din grădina primăverii”  

Activitate integrată: DȘ (activitate matematică)+DPM 

Teme:  Numerația ȋn concentrul 1-3; Deprinderi motrice de bază 

Subiectul: “Albina hărnicuță” 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Tipul de activitate: Consolidare/sistematizare a cunoştinţelor și deprinderilor 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

Cunoştințe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea 

mediului apropiat 

Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

Comportamente vizate:  

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia;  

Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor;  

Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date;  

Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei; 

Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare. 

Scopul: Consolidarea cunoștintelor dobândite cu privire la numerația și constituirea de mulțimi după 

criterii date în limitele 1-3; Consolidarea deprinderii de a raporta numărul la cantitate și cantitatea la 

număr; Dezvoltarea deprinderilor motrice de bază: mers, alergare, săritură. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a)cognitive: 

     O1: Să grupeze florile după criterii date în limitele 1-3; 

     O2: Să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr; 

     O3: Să numere corect pașii pe care îi parcurge albina până la floare executând mișcările propuse 

pe traseul stabilit; 

b)afective: 
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     O3: să participe conştient în realizarea sarcinii de joc; 

     O4: să manifeste interes şi plăcere pentru acţiunile întreprinse; 

c)psihomotorii: 

     O5: să execute corect mișcările propuse (mers, alergare, săritură) pentru rezolvarea sarcinii 

jocului; 

     O6: să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie; 

SARCINA DIDACTICĂ: Numărarea corectă și formarea de grupe după criterii date în limitele 1-3; 

Raportarea cantității la număr și invers; Executarea corectă a deprinderilor motrice de bază. 

Reguli de joc : Copilul care este numit de albină, merge pe traseul stabilit, numără pașii  pe care îi 

face albina până la floare și execută varianta de mers, alergare sau săritură propusă, întoarce floarea şi 

rezolvă corect sarcina de pe spatele ei. În felul acesta albinuţa poate să meargă mai departe până la 

florile de la care trebuie să culeagă polenul pe care îl va duce la stup. Copiii își așteaptă rândul până 

când sunt numiţi de către albinuţă, execută mișcările propuse pe traseul aplicativ și rezolvă sarcina 

scrisă pe floare. Răspunsul corect este recompensat cu aplauze și stimulente. 

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, numărătoare, traseu aplicativ, aplauze, mânuirea materialului 

didactic. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul. 

MIJLOACE DIDACTICE: flipchart; traseu aplicativ cu drumul albinei şi sarcinile jocului, planşă cu 

grădina cu flori şi stupul albinei, siluetă de albină, imagini şi siluete  cu flori de primăvară; jetoane, 

cifre. 

DURATA: 15-20 minute 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC 

1. (2019) Curriculum pentru educaţie timpurie, aprobat prin O.M.E.N. nr. 4.694/02.08.2019 

2. (2019) Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educaţie timpurie 

3. (2014) Tătaru L., Glava A., Chiș O. -Piramida cunoașterii, Editura Diamant 

 

Secvenţa 

didactică 

Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Strategii 

didactice/ 

Evaluare  

Organizarea 

activităţii 

Voi asigura condiţiile optime pentru 

desfăşurarea activităţii: 
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- aerisirea sălii de grupă; 

- pregătirea materialului didactic 

necesar și aranjarea mobilierului; 

Copiii se aşează pe 

scăunele în semicerc. 

Captarea 

atenţiei  

 

-Ce anotimp este, copii? Care sunt 

florile de primăvară? Cine culege 

nectarul și polenul florilor? 

-O albină hărnicuţă a venit azi să se 

joace cu voi şi vă roagă să o ajutaţi cu 

ceva. Ea nu cunoaşte cifrele şi nu ştie 

să numere, iar mama-albină i-a dat 

nişte sarcini de îndeplinit pentru a 

duce miere la stup. Dar dacă nu ştie să 

numere nu se descurcă prea bine să 

rezolve sarcinile. Vreţi să o ajutăm pe 

albină sa ajungă la stup? 

- Este primăvară. 

Florile de primăvară 

sunt lalelele, 

narcisele, zambilele. 

Albina culege polenul 

pentru a face miere. 

 

 

Conversaţia 

 observaţia 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

Astăzi la activitatea matematică vom 

ajuta albina să parcurgă drumul până 

la stup și vom rezolva sarcinile cerute 

de mama ei. Jocul nostru se numeşte 

“Grădina albinei”  

Copiii sunt atenți la 

explicatiile 

educatoarei. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Dirijarea 

învățării 

Explicarea și demonstarea jocului 

 Copilul care este numit de albinuţă, 

merge pe traseul stabilit, numără paşii 

care trebuiesc făcuţi de albinuţă până la 

floare și execută varianta de mers, 

alergare sau săritură propusă, întoarce 

floarea şi rezolvă corect sarcina de pe 

spatele ei. În felul acesta albina poate 

să meargă mai departe până la florile 

de la care trebuie să culeagă polenul pe 

care îl va duce la stup. Răspunsul 

corect va fi aplaudat. 

 

Copiii ascultă 

explicaţiile 

educatoarei 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Explicaţia 

albina 

 

planşe 

siluete, flori, 

jetoane, traseu 

aplicativ 
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 Pentru a alege copilul care rezolvă 

sarcina jocului voi utiliza 

numărătoarea: 

,,Mă sucesc, mă învărtesc și la tine mă 

opresc! 

Foaie verde garofiţă, să răspundă o 

fetiţă”/Foaie verde ghiocel, să 

răspundă un băieţel” 

Executarea jocului de probă 

Se va executa un joc de probă pentru 

verificarea înţelegerii acestuia. 

-Mergi pe vârfuri până la floarea pe 

care este scrisă cifra 1 și spune ce ai 

găsit. Câţi stupi sunt? Aşează-l pe 

creanga copacului 

 

 

Desfăşurarea jocului: 

Probele motrice și cele scrise pe flori 

vor fi următoarele:  

- Mergi ca piticul până la floarea roșie. 

Numără albinele care se ală lângă stup 

și arată cifra corespunzătoare. (3) 

-Sari ca o broscuță până la plicul cu 

cifra 2.Ce se află în plic? (două  lalele 

roşii) Aşează-le în grădină și arată 

cifra. 

- Aleargă până la plicul 3.Ce se află în 

plicul cu cifra 3? Aşează-le în grădină 

și arată cifra. (trei narcise) 

-Pășește peste obstacol. Aşează soarele 

pe planşă şi arată cifra. 

 

 

 

 

Un copil va parcurge 

drumul pănă la prima 

floare numărând paşii 

pe traseu. Va asculta 

mesajul scris pe 

floare și va rezolva 

sarcina. Copilul va 

număra elementul 

găsit la floarea 

indicată (stupul) și îl 

va așeza pe creanga 

copacului. 

Fiecare copil va 

parcurge drumul 

albinei la stup, va 

număra paşii care 

trebuiesc făcuţi de 

albină până la floare, 

execută mișcările 

propuse, întoarce 

floarea şi rezolvă 

corect sarcina de pe 

spatele ei. 

Copiii sunt atenţi la 

desfăşurarea jocului 

respectând regulile şi 

Demonstraţia 

 

 

 

 

exerciţiul 

Jocul 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Jocul 
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-Sari într-un picior! Numără norii şi 

arată cifra. 

-Mergi printre flori! Numără lalelele 

roz şi arată cifra. 

-Ajută fluturaşul să ajungă pe laleaua 

galbenă alergând și imitând zborul 

acestuia Câţi fluturi sunt? Dar lalele 

galbene? 

-Ocolește copacul mergând ghemuit. 

Câte viorele sunt lângă copac? 

-Aleargă cu genunchii la piept până la 

zambilă. Aşează zambila în grădină. 

Câte sunt? 

-Sari ca iepurașul până la cuibul din 

copac. Câte rândunele se afla in cuib? 

Arată cifra! 

- Udă cu stropitoarea narcisele/ lalelele 

roşii/ viorelele/ zambilele, etc 

numărându-le. Cate sunt? Arată cifra. 

După rezolvarea sarcinilor, albina 

ajunge la stup cu polenul cules de la 

florile din grădină. 

executând sarcina 

propusă. 

 

Evaluarea 

performanţelor 

şi încheierea 

activităţii 

Voi face aprecieri generale și 

individuale asupra modului de lucru şi 

a implicării în activitate.  

Albina  este mulţumită şi le-a pregătit 

un coş cu bunătăţi din stup pentru a le 

servi după gustare. 

 Aprecierea 

verbală; 

Recompensa  
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LESSON PLAN 

 

          Lomnoșanu Cristina-Tita 

       Școala Gimnazială Nr. 30 Gheorghe Țițeica 

School subject:  English 

Grade:    7th – intensive English class – one group 

Level:     Pre-intermediate + 

Number of students:  16 

Time alotted:   50 min 

Lesson:    National Stereotypes – Europe Day 

Type of lesson:   Skill building 

Skills:     Speaking 

Lesson aims:  

• to teach speaking skills; 

Learning objectives:  

• to use personal knowledge to state opinions about travelling and stereotypes; 

• to practice making suppositions, expressing opinions, agreeing and disagreeing; 

• to create a poster of Europe. 

Affective objectives and attitudes: 

• to raise awareness about different attitudes / stereotypes in today’s Europe 

Anticipated problems:  some students might have difficulties understanding what stereotypes  

    are and identifying them or being coherent when making suppositions  

    or expressing opinions / agreeing / disagreeing 

Method:    Communicative Language Teaching 

Teaching techniques:  conversation, frontal explanation and solving tasks, interactive games 

Materials:  Lead-in Questions, Stereotype Definition, Perfect European Picture, 8 Nationality Cards, 8 photos, Make 

Suppositions, 8 Stereotype Cards, Expressing Opinions PPT, Blockbuster Game Chart and Blockbuster 

Game Questions, Europe Poster blank sheet, whiteboard, timer, markers, magnets, laptop, projector. 

Organization of activity:  Frontal and individual activity, pair and group work 

Introduction: 

During this lesson students will develop their speaking skills as they go through the process of expressing 

opinions, making suppositions and sharing ideas while improving their vocabulary. They will be able to 

discuss stereotypes associated with different European nationalities. In the end, they will create a poster of 

Europe made of symbolic/suggestive words.   

 

Activity 1 (warm-up)      Interaction: T-S, S-T    Timing: 7 min 

Objectives:  

• to introduce the topic; 

• to answer questions about travelling, tourists and stereotypes. 

Organisation: class work 

Materials: Lead-in Questions and Stereotype Definition - Annex 1, Perfect European Picture – Annex 2, 

whiteboard, laptop, projector, markers.  

Procedure: 
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1. Teacher asks several questions about travelling and tourists, getting students to express opinions about other 

countries and their people. Teacher also introduces the concept of ‘stereotype’ and provides the definition.    

2. Teacher explains the reason for today’s topic, stating that 9th May is Europe Day and all activities were 

created so as to enable them to celebrate this event, learn more about the continent they live on, improve 

their vocabulary and practice speaking.  

3. Teacher shows students a picture of The Perfect European. This contains 15 mixed funny counterstereotypes 

of European peoples. Students are asked to discuss about their authenticity by sharing personal experience.  

Assessment: Whole class assessment of the activity by correcting possible mistakes. 

   

Activity 2       Interaction: T-S, S-S, S-T    Timing: 10 min 

Objectives:  

• to match the photo with the nationality; 

• to make suppositions. 

Organisation: pairs 

Materials: 8 Nationality Cards – Annex 3, 8 People Photos – Annex 4, Make suppositions – Annex 5, 

magnets, whiteboard, laptop, projector. 

Procedure: 

4. Teacher divides students into pairs, places 8 Nationality Cards on the whiteboard and asks students to pick 

a photo from the 8 ones she holds face down.  

5. After selecting a photo, each pair has to make suppositions regarding the nationality of the people in the 

photo. Eventually, they need to reach a conclusion and justify their choice. If they are right, the teacher places 

their photo below the correspondent nationality. If they fail, the teacher asks the other students to help.  

6. Throughout the activity, teacher displays some helpful vocabulary for making suppositions on the projector.  

Assessment: Teacher monitors the activity.   

   

Activity 3       Interaction: T-S, S-S, S-T    Timing: 10 min 

Objectives:  

• to assign stereotypes to nationalities; 

• to express opinions. 

Organisation: pairs 

Materials: 8 Stereotype Cards – Annex 6, Expressing Opinions PPT – Annex 7, magnets, whiteboard, laptop, 

projector. 

Procedure: 

7. Still in pairs, students pick up another card. This time, the card contains a list of adjectives and noun phrases 

which are considered stereotypes of the nationalities displayed on the whiteboard.   

8. Students have to read them and guess the target people. They also need to mention which stereotype they 

consider more realistic and give reasons for their answer. The other students have to listen and they are 

encouraged to agree or disagree with the facts being presented.   

9. Throughout the activity, the teacher displays some helpful vocabulary for expressing opinion, agreeing and 

disagreeing with the projector.  

Assessment: Teacher monitors the activity. 

 

Activity 4       Interaction: T-S, S-S, S-T    Timing: 15 min 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1829 
 

Objective:  

• to answer vocabulary questions correctly. 

Organisation: team work 

Materials: Blockbusters Power Point – Annex 8, Blockbuster Game Questions – Anenx 9, whiteboard, 

laptop, projector, timer. 

Procedure: 

10. Teacher divides the class into two teams, Orange and Green, and shows students the Blockbusters sheet. The 

Green team's objective is to make a line of tiles from left-to-right across the board, while the Orange team 

has to do the same but from top-to-bottom.  

11. Teams claim a tile by selecting a number from 1-25. They have 30 sec to answer. If they hesitate or fail to 

do so, the opposing team gets the chance to answer the same question and claim the tile. Students nominate 

one member of their team to go first.  

12. Teacher uses the Blockbuster Game Questions to do this activity and provides each team with some useful 

language that enables student to perform the task. 

Assessment: Teacher monitors the activity. 

 

Activity 5 (follow-up)       Interaction: T-S, S-T    Timing: 5 min 

Objective:  

• to describe European peoples using only a word; 

• to create a poster of Europe.   

Organisation: class work 

Materials: Europe Poster blank sheet – Annex 10 

Procedure: 

13. Teacher projects a blank map of Europe on the whiteboard or uses a blank Europe poster and ask students to 

write words for countries of their own choice – words that suggest their new perception of a particular 

country/people. In turns, each student should write one word only. Words must not be repeated.  

14. Taking into consideration all the things that have been discussed, the teacher asks students to think of a word 

which they associate with Europe or a word that best describes this continent. Teacher will display the poster 

on one of the classroom walls.  

Assessment: Teacher checks spelling. 

 

Assigning homework       Interaction: T-S    Timing: 1 min 

Objectives:  

• to further practice vocabulary related to stereotypes. 

Organisation: individual work 

Materials: online quiz 

Procedure: 

15. Teacher asks students to solve the online quiz and explains that they are expected to be able to use at least 5 

of these words in a short oral presentation about the people from a country of their choice. 

National Stereotypes - Adjectives - Potrivește (wordwall.net) 

Assessment: Whole class assessment of the activity by correcting possible mistakes. 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/6432239/esl/national-stereotypes-adjectives
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Round up and feedback       Interaction: T-Ss, Ss-T       Timing: 2 min 

Teacher evaluates students’ work and points out the relevant contributions while encouraging and 

appreciating everybody’s effort during the class by giving advice to those who were not fully involved in all 

the activities. 

Just before the bell rings, Teacher asks couple of students What do you take with you from today’s class? to 

wrap up the conversation and get some relevant feedback from the students. 

 

Resources 

National Stereotypes (http://www.nationalstereotype.com/55-nations-stereotypes-that-will-ruin-or-make-

your-day/); 

Blockbuster Game (https://freeenglishlessonplans.com/2016/01/31/game-just-a-minuteblockbusters-

mash-up/); 

Useful Language (http://www.vocabulary.cl/Lists/Opinions.htlm); 

Macmillan Online Dictionary (https://www.macmillandictionary.com/); 

www.wordwall.net 

Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Longman, 1991 

Scrievener, Jim, Learning Teaching, Macmillan, 1994 

Google Images 

 

 

http://www.nationalstereotype.com/55-nations-stereotypes-that-will-ruin-or-make-your-day/
http://www.nationalstereotype.com/55-nations-stereotypes-that-will-ruin-or-make-your-day/
https://freeenglishlessonplans.com/2016/01/31/game-just-a-minuteblockbusters-mash-up/
https://freeenglishlessonplans.com/2016/01/31/game-just-a-minuteblockbusters-mash-up/
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LESSON PLAN 

prof. Nicolae Andreea 

Școala Gimnazială Valea Plopului, Posești, Prahova 

  

DATE:  

SCHOOL:  Școala Gimnazială Valea Plopului 

CLASS: 6th 

NO. OF STUDENTS:  

TEACHER: Nicolae Andreea 

LESSON: „The adventures of Pinocchio” by Carlo Collodi 

TYPE OF LESSON: mixed (refreshing and acquiring new information) 

 

TIME: 40 min 

 

MATERIALS/RESOURCES: worksheets, laptop, video-projector, board, masks, Wordwall. 

COMPETENCES: -   1.1 Identificarea informațiilor esențiale din fragmente scurte înregistrate, 

referitoare la aspecte cotidiene previzibile, atunci când se vorbește clar si rar. 

- 1.2. Identificarea semnificației generale a mesajelor orale curente, clar și rar 

articulate. 

- 1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiate. 

- 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale cu sprijin din partea interlocutorilor 

- 4.2. Prezentarea unei activități în scris , utilizând cuvinte de legătura. 

AIMS:  By the end of the lesson the students will be able: 

-  to sequence a  story using the words first, second, next, then and last.    

– to identify proper and improper behaviour 

 – to name the features of human being 

              -  to use adjectives in descriptions. 

SKILLS:  

- Speaking 

- Reading 

- Writing 

- Listening  

 

INTERACTION: 

- Teacher- Whole class 

- Teacher- Student 

- Student- Student 

                         -     Student- Teacher  

 

METHODS AND TECHNIQUES: communicative approach, conversation, explanation, 

brainstorming, cluster, Venn diagram, exercise, role play, starbursting 
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CLASS MANAGEMENT: 

- Individual work 

- Whole class 

 

ANTICIPATED PROBLEMS: 

-  To make sure that all the students know what they have to do, the teacher may give 

some explanations in their mother tongue. 

 

 

 

     Bibliography: 

1. Official: The Curriculum for Secondary Education 

2. Methodical: 1. Harmer, Jeremy. 2001. The Practical of English Language Teaching. Pearson 

Education Limited; 

                       2. Scrivener, Jim. 2011. Learning teaching. Macmillan Publishers Limited 

 

 

 

Stages of 

lesson 

Timin

g 

Interactio

n 

Competence

s 

Teacher 

does 

Students 

do 

Observations, 

methods/ 

techniques 

Checking 

attendance 

2 min T-Ss 1.2. T asks if 

there are 

any absents. 

Ss. greet 

and answer 

the 

questions. 

 

 

Checking 

homework 

3 min T-Ss 

Ss-T 

1.2. 

 

T checks if 

there is any 

homework 

assigned.  

Ss. check 

homework

. 

 

- conversation 

Lead in 3 min T-Ss 1.1. T tells a 

silly ”out of 

order” story 

about her 

day. 

This can 

lead to a 

conversatio

n and the 

importance 

of putting 

events in 

order. 

Ss listen. -

communicativ

e approach 

 -conversation 
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T introduces 

the concept 

of 

sequencing. 

Refreshing 

of previous 

knowledge 

4 min T-Ss 

 

2.2. T. tells the 

Ss the focus 

story of 

”The 

adventures 

of 

Pinocchio”.  

Ss listen.  storytelling 

Announcin

g the title 

and the 

aims of the 

lesson 

3 min T-Ss 

 

1.2.  The teacher 

tells the 

students 

what they 

are going to 

speak about.  

Ss write 

down into 

their 

notebooks 

the title of 

the lesson 

 

Practice 

 

10 min T-Ss 

Ss- T 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

4.2. 

T brings out 

a large 

poster that 

already has 

the words: 

first, after 

that, next, 

last. 

 T tells Ss to 

put the 

events in 

order 

 T tells Ss 

they are 

going to 

watch a 

video about 

a famous 

scene from 

Pinocchio, 

 T asks Ss to 

predict the 

content of 

the video. 

 

 

 

 

Ss have to 

put the 

events in 

order. 

Ss watch 

the video 

and check 

whether 

their 

predictions 

about the 

content of 

the article 

were 

accurate or 

not. 

 

 

 

Ss read the 

passage. 

Ss have to 

find new 

words. 

sequencing 

 

 

 

-

communicativ

e approach 

 

listening 

 

 

 

 

Reading,  

 

Scanning 

 

Writing 

 

star bursting 

 

 

brainstorming 

 

cluster 
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T asks Ss to 

read the text 

from the 

video and 

identify the 

new words. 

Then T asks 

Ss to carry 

out the 

True/False 

Activity and 

a matching 

Activity. 

 

T 

encourages 

Ss to answer 

some 

questions.  

 

T asks Ss to 

find the 

main idea of 

the passage.  

Then T 

invites them 

to say what 

are the ideas 

from the 

passage that 

support the 

main idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students 

answer the 

questions 

Production 8min T-Ss 

Ss-T 

1.3. 

 

 

 

2.2. 

T uses the 

Venn 

diagram. T 

asks Ss to 

name 

adjectives 

by 

describing 

Ss fill in 

and check.  

 

 

 

Ss play the 

game. 

 

Venn diagram 

 

 

 

 Wordwall 
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the 

characters 

from the 

story. 

 

Then T 

invites Ss. 

To play a 

game. 

(adjectives- 

comparative 

and 

superlative 

forms) 

Follow-up 5 min T-Ss 

 

S-S 

1.2. 

2.2. 

 T invites Ss 

to watch a 

short video. 

Then she 

asks  them 

to continue 

the 

dialogue. 

  

What lesson 

could be 

learned 

from this 

story? 

 

Ss listen. 

  

Ss act out. 

 

Students 

answer the 

questions 

  

 

 role play 

Assignment 2 min T-Ss 1.2. The teacher  

gives the 

students 

their 

homework.  

Students 

write 

down in 

their 

notebooks 

what they 

have to do 

as 

homework

.  
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PROIECT DIDACTIC 

Dumitru Violeta Marinela 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Piteşti 

 

Unitatea de învăţământ:  

Clasa: I                                                                                         

Data:  

Prof. învăţământ primar:  

Aria  curriculară: Arte  

Disciplina: AVAP (Arte vizuale și abilităţi practice) 

Subiectul lecției: Decoraţiuni de Crăciun 

Tipul lecției: Formare/consolidare de priceperi și deprinderi 

Mijloc de realizare: tăiere după contur, rupere liberă sau după contur, îndoire, lipire, asamblare  

Scopul lecției: -Exersarea şi consolidarea tehnicilor de prelucrare a materialelor;  

                         -Dezvoltarea simţului şi abilităţilor practice, a gustului estetic şi a dragostei pentru 

muncă prin realizarea lucrării propuse. 

►Competenţe specifice:    

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme 

artistice; 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; 

2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut; 

2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile. 

►Obiective operaţionale: La finalul activităţii elevii vor fi capabili: 

O1- să recunoască materialele şi tehnicile necesare pentru realizarea machetei;   

O2- să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii;  

O3 -să respecte ordinea etapelor de lucru;  

O4 -să asambleze corect, prin lipire, elementele componente  în  vederea realizării produsului;  

 

►Strategia didactică: 

▪ Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, activitatea independentă, 

analiza; 

▪ Resurse materiale:polistiren, hârtie colorată, şabloane, foarfecă, lipici; 

 ▪ Forme de organizare: activitate frontală, de grup; 

▪ Temporale: 50 minute, din care 45 de minute este activitatea propriu-zisă, iar 5 minute sunt activități 

recreative; 

▪ Spaţiale: sala de clasă; 

▪ Forme de evaluare: aprecierea verbală colectivă și individuală, aprecieri realizate de colegi, aplauze. 

 

Bibliografie: 

-Ghid metodic – Abilităţi practice şi educaţie tehnologică, clasele I- IV,    Lucian Stan, Steluta Sersea, 

Ileana Stan; 

-Programa școlarǎ pentru Arte Vizuale Și Abiltǎți Practice , Clasa a IV a , OM nr.5003/02.12.2014; 

-



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1837 
 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

Etapele lecției Comp. 

vizate 

Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Observaţii 

psiho-

pedagogice 

1. 

Organizarea 

lecției 

 -Asigur cadrul necesar desfăşurării 

orei de AVAP; 

- Ȋmi pregătesc materialul didactic. 

-Se întorc din pauză 

-Se pregătesc pentru începerea 

activităţii la centrul de AVAP. 

 

 

conversația 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

 Barbă albă, moș frumos, 

În strai roșu, generos, 

Sub brad pune jucării, 

La cei mai cuminți copii. 

Ghici cine-i? 

-oferă ghicitorii răspunsul 

 

 

conversaţia  

3. Anunţarea 

temei 

 - Le explic că ȋn ora de AVAP vom 

realiza o machetă folosind tehnicile 

învăţate. 

- Ascultă titlul lecţiei  

- Ascultă ce le spun, manifestă 

curiozitate ṣi sunt dornici de a 

colabora.  

conversaţia  

explicaţia 

 

5. 

Desfăşurarea 

propriu-zisă a 

lecţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Analizăm materialele necesare 

realizării machetei: elementele pe 

care le au de decupat, foarfeca, 

lipiciul, hârtie colorată, figurine. 

-Le spun și ȋn același timp execut 

fiecare pas pentru realizarea 

brăduţilor şi a oamenilor de zăpadă; 

Le spun să adauge elementele la final: 

ochii mobili și gura la alegere  

Precizez criteriile de evaluare: 

-Sunt dornici și nerăbdători să ȋnceapă 

lucrarea. 

 

 

 

 

 

 

-Împreună cu mine fac exerciţii de 

ȋncălzire a mânii 

conversaţia 

euristică 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

-Le fac 

observaţii 

asupra 

modului de 

folosire a 

instrumentelor 

de lucru (cum 

să le ţină ȋn 

mână, să nu 

pună mult 
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-corectitudinea execuţiei; 

-aspectul îngrijit; 

-gradul de finalizare; 

-originalitatea lucrării. 

-Trecem apoi la executarea lucrării, 

nu ȋnainte de a ne ȋncălzi mâinile: 

-ȋnchidem și deschidem pumnii; 

-ne spălăm pe mâini; 

-Se reiau etapele  de realizare. 

-Le urez spor la lucru și voi  

supraveghea elevii, acordând ajutor şi 

dând explicaţii suplimenatare, acolo 

unde este cazul. 

-Le spun că lucrarea trebuie finalizată 

la sfârșitul activităţii. 

 

 

 

 

 

 

lipici) şi a 

poziţiei 

corpului. 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

-Îi anunţ pe elevi din timp să se 

apropie de finalizarea lucrării; 

-Se evaluează și se autoevaluează 

lucrarea după criteriile stabilite: 

- respectarea temei propuse; 

- aspectul îngrijit al lucrării; 

- finalizarea acesteia. 

 conversaţia 

explicaţia 

observaţia 

exerciţiul 

 

- 

7.  Analiza şi 

aprecierea 

lucrărilor 

 

 

 

 

 - Macheta va fi expusă ȋn faţa clasei.  

-Voi face aprecieri asupra modului 

cum s-a desfășurat activitatea . 

-Se va face o apreciere generală a 

activităţii. 

-Ascultă aprecierile şi se pregătesc 

pentru casă. 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia  

observaţia 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Prof.înv.preșcolar: GROSU STELA 

Grădinița nr.232, București, sector 3 

 

Grupa Mică 

Domeniul experiențial: Domeniul Estetic Creativ – educaţie muzicală 

Tema activității: “Ne jucăm cu muzica” 

Tipul activității: Consolidare, sistematizare de cunoştinte, priceperi şi deprinderi 

Forma de realizare: joc didactic 

DIMENSIUNI ALE DEVOLTĂRII 

➢ Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării; 

➢ Activare şi manifestare  potenţialului creativ; 

COMPORTAMENTE VIZATE 

➢ Îşi coordonează mişcările în funcţie de ritm, cadenţă, pauză, semnale sonore, melodii. 

➢ Demonstrează simţ muzical ritmic, armonie prin cântec, joc cu text şi cânt, dans etc. 

➢ Urmează instrucţiuni cu 2,3 etape, fără legătură cu contextele cunoscute. 

➢ Participă la activităţi, în grupuri mici sau mari. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

➢ Dezvoltarea auzului muzical şi a simţului ritmic al copiilor. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1: să execute corect exerciţiile de respiraţie, dicţie, ritmice; 

O2: să interpreteze expresiv cântecul învăţat anterior, în cor; 

O3: să execute rapid şi corect mişcările comandate la semnale vizuale şi auditive; 

O4: să-şi coordoneze mişcările, respectând ritmul melodic; 

DURATA: 15-20 min 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, jocul, exerciţiul 

Mijloace de învăţământ/Materiale didactice: înregistrări audio şi video –( ,,Vine ploaia, pic, pic, 

pic” şi ,,Afric Simone - Hafanana”), jucării muzicale - maracas 

Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupă 

BIBLIOGRAFIE: 
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”Metodica educației muzicale în grădiniță”- Maria Dolgosev si Elisabeta Marinescu, Editura 

Didactică și Pedagogică, 1970, București; 

”Orientări metodice privind aplicarea programei activităților instructiv- educative în grădinița de 

copii”- Ed. Școala Gălățeană, 2006- Secrienu Ana  și colaboratorii 

”Îndrumător metodic pentru predarea educației muzicale”, Constantin Hutan, 2019 

 

 

DEMERS DIDACTIC 

Etapele activităţii Conţinutul activităţii Metode şi 

procedee 

Materiale 

didactice 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Organizarea spaţiului şi a 

climatului educaţional optim 

desfăşurării activităţii propuse. 

  Orală 

2. Captarea 

atenţiei 

Se realizează prin orientarea 

atenţiei copiilor către spaţiul 

educaţional amenajat 

corespunzător activităţii şi se vor 

prezenta instrumentele muzicale 

de percuţie - maracas(jucărie). 

Conversația 

 

 

Video- 

proiector 

Jucării- 

maracas 

 

3. Anunţarea 

temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Se prezintă tema activităţii şi 

obiectivele, în termeni accesibili 

pentru copii. 

Explicaţia  Orală 
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4. Exerciţii de 

cultură 

vocală 

Vom începe activitatea muzicală 

prin a ne pregăti vocile pentru 

cântat. 

1.Exerciţii de respiraţie: 

a.,,Oftatul”(offfff)- se înspiră 

profund şi se expiră tot aerul, în 

ritm relativ lent; 

b.,,Stingeţi toate lumânările de pe 

tort!”- inspiraţie puternică şi 

expiraţie forţată, prin scoaterea 

aerului din plămâni;  

c. ;,,Umflăm balonul!”-  

inspiraţie lungă, profund şi 

expiraţie controlată, cu buzele 

apropiate; 

2. Exerciţii de ritm şi dicţie: 

Se vor executa fragmente 

ritmico- melodice, ce cuprind 

optimi şi pătrimi, corelate cu 

silaba ,,cioc”. 

,,Într-un copac, o ciocănitoare 

lovea cu ciocul aşa: cioc, cioc, 

cioc” 

4.Exerciţii de intonaţie si de 

omogenizarea vocilor: 

Se cântă sunetele a, e, i, o ,u, 

prelung şi se face omogenizarea 

vocilor prin sunetul m,  cu gura 

închisă, prelung. 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

 Acţional- 

practică 
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5. Dirijarea 

învățării 

A.Cântec:,, Vine ploaia, pic, 

pic, pic”- repetare 

După recunoaşterea cântecului, 

începe repetarea integrala cu 

suport muzical CD., copiii fiind 

puşi în situaţia de a se concentra, 

de a fi atenţi şi a nu greşi. 

B. Joc muzical ritmic- predare 

Copiii vor asculta şi viziona cu 

atenţie o melodie ritmică 

internaţională. Se precizează 

diferenta de durata a sunetelor 

din melodie: sunete mai lungi, 

respectiv, sunete scurte. Corpul 

devine primul instrument care 

creeaza imagini motrice. 

1.Demonstrarea si fixarea 

regulilor jocului muzical- 

ritmic: 

Educatoarea va arata copiilor, in 

mod detaliat, modul in care se 

desfasoara jocul si regulile pe 

care trebuie sa le respecte. Apoi, 

interpreteaza model jocul, 

marcand ritmul cu ajutorul 

maracasului- jucarie si cu unele 

mișcări ale corpului, sugerate de 

mersul liniei melodice. 

2. Jocul de probă 

Copiii marchează ritmul melodiei 

cu ajutorul instrumentului 

muzical, efectuând exerciții 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Video-

proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jucarii- 

maracas 

 Acţional- 

practică 

Orală 
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ritmice corespunzătoare duratei 

sunetelor. 

3.Executarea jocului muzical- 

ritmic 

Jocul se execută de două ori, 

marcând duratele lungi și scurte 

cu ajutorul instrumentelor- 

jucărie. 

6. Obținerea 

performanței 

Copiii vor fi împărțiți în două 

subgrupe și vor repeta aleatoriu 

mișcările învățate. 

Explicatia 

Exercitiul 

jucării 

maracas 

 Acțional 

practică 

 

7. Încheierea 

activității 

Se vor face aprecieri generale, 

asupra modului de desfășurare a 

activității, a atingerii obiectivelor 

propuse.  

Conversatia  Orală 
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Proiect de lecție limba engleză – Healthy Eating 

Prof. Nicoleta Velescu 

Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Galați 

 

Grade: 6 A  

Number of students : 24 

Title of lesson: Healthy Eating 

Time of lesson: 50’ 

Competences:  

 

1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și rar articulate  
 
(Identify the general meaning of clearly pronounced oral messages) 

2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar  

(Give a short presentation on a familiar topic) 

2.4. Manifestarea interesului pentru participarea la schimbul verbal  

(Show willingness to participate in oral exchanges) 

3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat  

(Extract information from a clearly structured text) 

3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură  

(Show willingness to read for information purposes) 

 

LESSON AIMS : 

At the end of the lesson, Ss will be able to: 

- revise and extend food and drink vocabulary 

- name different types of food and divide them into the right category  

- grasp the meaning of a written text and do follow-up activities 

- use modal verbs properly in various situations 

 

COMMUNICATIVE AIMS: 

- talk about food, recipes, healthy diet 

- give advice in various situations 

  

TOPIC AREAS: types of food, healthy eating habits 

 

SKILLS COVERED: reading, speaking, writing, listening 

TEACHING AIDS: workbook, handouts, posters, flashcards, chalk, blackboard, flipchart, laptop and 

sound system 

METHODS: conversation, explanation, storytelling, brainstorming. 

GRAMMAR FOCUS : modals (should/ have to/ don’t have to/ mustn’t) 

ASSUMPTION : the vocabulary that the teacher  uses consists of words which the students are 

supposed to know ; if not, the meaning of the new words is explained  

ANTICIPATED PROBLEMS: the Ss might be noisy during the group work; they might be tempted 

to speak in mother tongue 

EVALUATION: oral, formative 
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ACTIVITY 1 (Organise the class/ check homework) 

Aim: to create a proper atmosphere for the lesson 

 

Procedure Interaction Timing Methods 

The teacher greets the students and asks 

them a few questions; then, the teacher 

randomly checks the students’ homework to 

make sure the task was properly completed 

Teacher-students 

 

 

Whole class 

activity  

3’  

 

Conversation 

 

 

ACTIVITY 2 (Warm up) 

Aim: to get the students involved in the topic 

    

Procedure Interaction Timing Methods 

The teacher gives the students a crossword 

which they have to fill in 

with the words represented through pictures 

(they are all words connected to food and 

drinks); First, they read a description from a 

post-it, guess the word, find it and write it in 

the crossword. When completing the task, 

the students will get the title of the lesson, 

Healthy Eating, vertically. (annex 1) 

Teacher-students 

 

 

Whole class 

activity 

5’  

 

Conversation 

 

 

ACTIVITY 3 (storytelling) + game 

Aims:1: to improve students’ listening skills 

         2: to prepare the students for the activities which follow 

          

Procedure Interaction Timing Methods 

1. The teacher tells the students a made-up 

story called “Eat Well Plate”. She uses 

pictures to tell the story in order to make it 

easier for students to understand. The 

students listen carefully. The message of the 

story is that the “Eat Well Plate” should 

include food from five different categories: 

fruit and vegetables, dairy products, 

proteins, starchy foods and fats/ sweets. 

This plate ought to help people have a 

balanced diet and keep them healthy. (annex 

2) 

 

 

Teacher - students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Storytelling 
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2. The T challenges the Ss to a game, which 

she projects on the whiteboard. The Ss guess 

the category the food belongs to.  

https://www.foodafactoflife.org.uk/11-14-

years/healthy-eating/eat-well/#EC 

 

 

 

 

 

 

Whole class 

activity 

 

 

 

 

 

4’ 

 

 

 

 

 

Game 

 

 

 

 

ACTIVITY 4 (speaking, writing) 

Aims:1: to improve students’ abilities to work in a group in order to solve different tasks 

         2: to create the “Eat Well Plate” 

          

Procedure Interaction Timing Methods 

The students are divided into four groups 

and are given different tasks suitable for 

their group: 

1) The Fruit and Vegetable Group have to 

solve some riddles. 

2) The Protein Group have to arrange the steps 

of an easy recipe in the right order. 

3) The Starchy Foods (Carbs) Group have to 

do a wordsearch and find a few words. 

4) The Dairy group have to arrange the lines of 

a dialogue in the right order. 

A student from each group comes in front of 

the class and presents the group work. 

They are then given some pictures of 

various food asked to find the ones that 

match their food group, stick them on a 

piece of paper, then make the “Eat Well 

Plate”. The plate pieces are glued together 

on the board. The fifth part of the plate is 

made during a whole class activity. The 

students stick all the food items belonging to 

the category of fats and sweets. 

 

 

 

Group work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group work 

 

 

 

 

Whole class 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

Brain-storming 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

 

 

 

https://www.foodafactoflife.org.uk/11-14-years/healthy-eating/eat-well/#EC
https://www.foodafactoflife.org.uk/11-14-years/healthy-eating/eat-well/#EC
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ACTIVITY 5 (reading, writing) 

Aims: 1: to improve reading skills 

 2. to revise and practise modal verbs 

           

Procedure Interaction Timing Methods 

The students receive a worksheet with a 

short text about an unhealthy man who 

wants to change his life style. They read the 

text and do some follow-up exercises:  

1.a true or false exercise 

2. a matching exercise  

3. a writing exercise giving advice on the 

changes he should make (the Ss are given 

some prompts – eat more fruit/ drink coffee/ 

exercise/ practise a sport/ spend all day in 

front of the TV) 

 

 

Individual work 

 

 

 

 

Whole class 

 

10’  

Exercise  

 

Explanation  

 

 

 

 

ACTIVITY 6 (homework) 

Aims: 1: to practise the use of modal verbs and vocabulary  

  2. to encourage learning to learn 

 

Procedure Interaction Timing Methods 

The teacher thanks the students for the 

lesson and grades some of them. 

She gives the students some hw from the 

workbook and a small project. She explains 

the task: They should find 5 FUN FACTS 

about food, write them and present them to 

the class.  

• e.g. Bananas float in water, as do apples 

and watermelons. 

•  

• There are more more than 600 different 

shapes of pasta produced throughout the 

world. 

 

 

 

Whole class 

 

2’  

 

Explanation  
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Annex 1 

HEALTHY FOOD – crossword definitions 

 

CHEESE – a mouse’s favourite food 

 CEREALS – morning food that you have with milk 

                 APPLE – round fruit, very healthy, grows in a tree 

                              CAULIFLOWER – a white vegetable that looks like broccoli 

                                 NUTS – very small brown snack that is salty 

         FISH – food that you get from the water in a net 

               YOGHURT – it’s white and creamy, made of milk, it can have flavours 

 

               EGGS – we collect them from hens 

            CARROT – a long orange vegetable that grows in the ground 

              TOMATO – a round fruit/vegetable, popular in a salad 

            RICE – small white grains, served in a bowl 

           ONION – the vegetable that always makes you cry 

                          ORANGE – a fruit that has the same colour as its name 

 

Annex 2 – The Story of the Eat Well Plate 

(the characters and their lines can be changed according to the teacher’s imagination) 

 

 

It is Mia’s 11th birthday. The house is ready for all the guests she has invited. There are balloons 

and nice decorations, you can see pink and purple everywhere. But what is that in the middle of the 

living-room? OMG, it is the biggest table full of the most delicious food you can think of. But 

everything seems to be alive… and talking: 

Tasty Burger: “You will all see… I will be the first to disappear from the table. Everyone 

looooves burgers!” 

Greeny Broccoli: “Well, excuse me, you’ve never eaten grandma’s roasted broccoli. Who 

needs meat if you can have me instead? ” 

Colourful Candies: “Stop arguing! The kids will eat sweets first, that’s what they always do!” 

Proud Banana: “No kidding me! Try a piece of banana to taste the real sweetness, not the fake 

one. Who needs cavities anyway? I am sure kids are smart these days!” 

Boastful Chicken Leg: “Hey, everyone, lights on me! Aaaand … action: Just look at me all 

cooked in oil and batter! Don’t you just feel like adding some ketchup and dig in? I could go well with 

some chips! Mmmmmm…” 

It all went crazy, they started shouting at each other trying to make themselves heard. I couldn’t 

believe my eyes and ears. Until I heard a soft, but firm voice: 

Wise Apple: “Be quiet all of you! You’re making no sense. There is enough room on a plate 

for all of you. If one divides the plate in five, they can have an EAT WELL PLATE that they should 

enjoy every day, not only at Mia’s party.” 

They finally agreed that the Wise Apple was right and sat quietly waiting for the kids to enjoy 

A LITTLE OF EVERYTHING. 
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Proiect curricular inovativ 

Prof. Ciumău Maria 

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare 

 

« Je joue, je m’amuse et j’apprends! » 

Propunători: 

Prof. Ciumău Maria – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare 

Prof. Mone Rodica – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare 

 

 

ARGUMENT 

«Je joue, je m’amuse et j’apprends! ». Sub această denumire ne propunem o nouă modalitate de 

abordare a limbii franceze la clasele liceale, nivel A2. Elevii din aceste clase vor fi inţiaţi în limba 

franceză prin activităţi interactive, ludice şi creative. Activitățile propuse de către inițiatori se vor 

desfășura sub formă de joc, KAHOOT şi de lectura unor imagini sugestive urmate de eseuri sau poezii 

inspirate de temele propuse. Aceste eseuri şi poezii vor fi publicate în revista francofonă a Colegiului 

Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, «Le Voyageur Francophone», cu scopul de sensibilizare a 

învățării limbii franceze. 

 

SCOPUL  

Prin acest proiect ne propunem să aplicăm la clasă metode, procedee și tehnici de abordare a predării-

învățării inovative preluate din programele de formare. 

  

Obiectivele generale ale proiectului 

- Să trezească interesul elevilor și indirect al părinților acestora pentru studiul limbii franceze, astfel 

încât aceasta să reprezinte o opțiune pentru ei; 

- Să mobilizeze eforturile profesorilor în cât mai multe activități de sensibilizare cu obiective clare și 

coerente; 

- Să trezească interesul viitorilor elevi pentru cultura și civilizația francofonă. 

 

Obiective specifice 

Pentru elevi: 

Să-și dezvolte abilități de comunicare și colaborare; 

Să participe în mod activ la activitățile propuse; 

Să-și dezvolte interesul pentru aspecte culturale în limba franceză; 

Să trezească curiozitatea pentru studiul limbii franceze;  

Să se familiarizeze cu metode inovative de învățare. 

 

Pentru profesori: 

Să dezvolte abilități de comunicare și colaborare între profesori şi elevi; 

Să asigure un climat atractiv și motivațional; 

Să antreneze un număr cât mai mare de elevi; 

Să planifice, să organizeze şi să desfășoare activităţi comune în vederea formării profesionale. 
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Proiectarea, susținerea și evaluarea activităților: 

Prof. Ciumău Maria – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare 

Prof. Mone Rodica – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare 

 

Grup țintă:  

Elevii de nivel A2, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare 

 

Beneficiarii direcți și indirecți: 

Beneficiarii direcți ai proiectului, elevii de nivel A2, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia 

Mare şi cadrele didactice coordonatoare. 

 

Beneficiarii indirecți:  

Părinții elevilor implicați în proiect, ceilalți elevi ai instituției, celelalte cadre didactice din instituțiile 

partenere, alte cadre didactice interesate să participle la proiect. 

 

Durata proiectului: 

Prin proiectul de față ne propunem desfășurarea de activități pe toată durata anului școlar, cu 

posibilitatea de prelungire a acestuia, prin diversificare, prin atragerea de parteneri noi, prin implicarea 

altor instituții (Biblioteca Județeană Baia Mare, ARPF Maramureș etc.).  

 

Activități propuse: 

Nr.crt. 

 

Activitatea Participanţi 

1. Le jeu Kahoot, «Dessine-moi! » 

 

Elevii implicaţi în proiect 

2. «Présenter/Se Présenter/Identifier» 

À l’aide des photos 

Elevii implicaţi în proiect 

3. «L’ami, une deuxiéme famille» 

Quiz sur l’amitié 

Elevii implicaţi în proiect 

4. «Je protège l’environnement», «je 

lis, donc je suis», «Je l’adore…» 

La publicité 

Elevii implicaţi în proiect 

5. Dessin inspiré d’une publicité Elevii implicaţi în proiect 

 

Resurse materiale: 

https://kahoot.it/ 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/151-158.pdf 

https://edict.ro/metode-clasice-si-moderne-in-predarea-limbii-franceze/ 

https://xdocs.ro/doc/publicitatea-n-predarea-limbii-franceze-loxwpgxe1knx 

Francis Yaiche, Photos-Expressions, ©Editions Hachette Livre, 2002 

 

 

 

https://kahoot.it/
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/151-158.pdf
https://edict.ro/metode-clasice-si-moderne-in-predarea-limbii-franceze/
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Modalități de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

Monitorizarea și evaluarea activităților din proiect se va realiza prin : 

1. Fișe de activitate concepute pentru fiecare activitate în parte. 

2. Chestionare adresate părinților și colaboratorilor în vederea îmbunătățirii activităților din proiect. 

3. Rapoarte de activitate prezentate în cadrul comisiilor metodice și ale cercurilor pedagogice de 

specialitate. 

 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 

În scopul dezvoltării proiectului ne propunem următoarele: 

1. Atragerea de noi parteneri: cadre didactice de limba franceză din județ, studenți din cadrul  

Universităţii de Nord, Baia Mare. 

2. Diversificarea activităților prin desfășurarea unor ateliere  

 

Activități de promovare / mediatizare și de disiminare  

Din dorința de a face cunoscute acctivitățile desfășurate în cadrul proiectului, informațiile vor fi 

diseminate prin: 

1. Realizarea de rapoarte de diseminare puse la dispoziția profesorilor de limba franceză în cadrul 

cercurilor pedagogice. 

2. Postarea pe site-ul școlii și pe pagina de Facebook a unor scurte prezentări, însoțite de poze realizate 

în timpul activităților. 

3. Realizarea unor expoziții cu produsele finale ale activităților 
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PROIECT DE LECŢIE 

(educaţia fizică integrată- relaţia educației fizice cu matematica) 

Năstasă Adina Mihaela 

Şcoala Gimnazială “Sf. Andrei”, Slobozia 

 

Clasa :  a III-a 

Loc de desfăşurare: teren de educație fizică și sport     L: 40m ; l: 20 m      

 

Materiale: 20 jaloane. 

 

TEME: 1. Viteza de reacţie la stimuli auditivi; 

              2. Forţă dinamică segmentară –(membrele inferioare) 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfarşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

 

 OBIECTIVE MOTRICE: 

O1. Să reacţioneze cât mai rapid la comenzile profesorului; 

O2. Să execute 5 sărituri într-un picior peste 5 jaloane aflate la distanță de 60 cm. 

 

 OBIECTIVE  COGNITIVE: 

O3. Să descrie corect terminologic exerciţiile demonstrate; 

O4. Să exemplifice 1 mijloc pentru dezvoltarea vitezei de reacție la stimuli vizuali; 

 

 OBIECTIVE  AFECTIVE: 

O5. Să-şi încurajeze colegii; 

O6. Să îi ajute în cazul în care întâmpină vreo dificultate; 

O7.Să colaboreze în realizarea sarcinilor propuse.
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VERIGILE 

LECŢIEI 

CONŢINUTUL LECŢIEI DOZARE FORMAŢII 

DE 

LUCRU ŞI 

INDICAŢII 

METODICE 

METODE 

DE 

EVALUA

RE 

OBS. 

ORGANIZAREA 

COLECTIVULUI 

DE ELEVI 

3' 

-Adunarea, alinierea, salut; 

-Verificarea echipamentului şi a stării de 

sănătate; 

-Prezenţa; 

-Anunţarea temelor de lecţie. 

1` 

30" 

 

1' 

30" 

 

 

Linie pe un 

rând 

  

PREGATIREA 

ORGANISMULU

I PENTRU 

EFORT 

6' 

VARIANTE DE ALERGARE: 

-Mers pe vârfuri cu brațele sus; 

-Mers pe călcâie cu mâinile la spate; 

 

-Joc de atenție: 

Alergare ușoară: 

- la semnalul profesorului (1 fluier),elevii 

se opresc în pozția drepți, la comanda 

profesorului elevii continuă alergarea, 

- la semnalul profesorului (2 fluiere), 

elevii se opesc în poziția ghemuit, la 

comanda profesorului elevii continuă 

alergarea, 

- la semnalul profesorului (3 fluiere), 

elevii schimbă direcția de alergare, la 

comanda profesorului elevii continuă 

alergarea, 

 

-Mers cu mișcări de respirație; 

 

1 l + 1L 

1l 

 

 

 

 

 

3 ture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană 

câte unu 

Evaluare 

individuală 
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-Alergare cu joc de gleznă; 

Mers 

-Alergare cu pendularea gambelor 

înapoi; 

Mers 

-Alergare cu genunchii sus; 

Mers 

-Alergare cu pas săltat; 

-Mers in cadență (intrare în coloană de 

gimnastică) 

1 diag 

1 l + 1L 

1 diag 

 

1 l + 1 L 

1 diag 

1 l + 1L 

1 diag 

1 l 

INFLUENŢAREA 

SELECTIVĂ A 

APARATULUI 

LOCOMOTOR 

5' 

Exerciţiul 1: 

Stând departat mâinile pe şolduri: 

T1-2: aplecarea capului, arcuire 

T3-4: extensia capului, arcuire 

T5-6: aplecarea capului, arcuire 

T7-8: extensia capului, arcuire 

 

Exerciţiul 2: 

Stând departat mâinile pe şolduri: 

T1-2: îndoirea laterală a capului spre dr, 

arcuire 

T3-4: îndoirea laterală a capului spre stg, 

arcuire 

T5-6: idem T1-2 

T7-8: idem T3-4 

 

Exerciţiul 3: 

Stând depărtat mâinile pe şolduri: 

T1-8: rotarea umerilor spre înainte 

 

 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

Coloană de 

gimnastică 

câte 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

individuală 
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T1-8: rotarea umerilor spre înapoi 

 

Exerciţiul 4: 

Stând departat: 

T1-8: rotarea simultană a braţelor spre 

înainte 

T1-8: rotarea simultană a braţelor spre 

înapoi 

 

Exerciţiul 5: 

Stând depărtat: 

T1-8: rotarea alternativă a braţelor spre 

înainte 

T1-8: rotarea alternativă a braţelor spre 

înapoi 

 

Exerciţiul 6: 

Stând depărtat mâinile pe şolduri: 

T1-2: îndoirea laterală a trunchiului spre 

dreapta, arcuire 

T3-4: îndoirea laterală a trunchiului spre 

stânga, arcuire 

T5-6: idem T1-2 

T7-8: idem T3-4 

 

Exerciţiul 7: 

Stând depărtat mâinile pe şolduri: 

T1-2: răsucirea laterală a trunchiului spre 

dreapta, arcuire 

2*8T 

 

 

 

2*8T 

 

2*8T 

 

 

 

 

2*8T 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană de 

gimnastică 

câte 4 
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T3-4: răsucirea laterală a trunchiului spre 

stânga, arcuire 

T5-6: idem T1-2 

T7-8: idem T3-4 

 

Exerciţiul 8: 

Stând depărtat: 

T1-2: extensia trunchiului, arcuire 

T3-4: aplecarea trunchiului, arcuire 

T5-6: extensia trunchiului, arcuire 

T7-8: îndoirea trunchiului, arcuire 

 

Exerciţiul 9: 

T1-4: fandări înainte piciorul drept 

T5-8: fandări înainte piciorul stâng 

 

Exerciţiul 10: 

T1-4: fandări laterale piciorul drept 

T5-8: fandări laterale piciorul stâng 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

2*8T 

 

 

 

2*8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană de 

gimnastică 

câte 4 

TEMA 

=Viteza de reacție = 

(jocuri și ștafete) 

15` 

1.- La semnal sonor (fluier), ridicări 

în stând din diferite poziții: 

2.- Ghemuit; 

3. - Ghemuit cu mâinile pe cap; 

4. - Ghemuit cu mâinile pe genunchi; 

 

5.  Joc ”Cursa pe numere”: 

Jucătorii sunt împărțiți în 4 echipe. 

 

 

2 X 

2 X 

2 X 

 

 

 

 

 

 

 

Coloană  

câte 4 

 

 

 

 

Evaluare 

individuală 
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Aceștia sunt numerotați de la 1 la 

ultimul si sunt în poziție așezat cu 

picioarele încrucișate. 

La semnalul profesorului, numerele 

strigate se ridică (ex:1,2,3...sau 1+0, 

1+2, 1+3..), ocolesc propria echipă și 

se așază la locul lor. 

Elevul care ajunge primul, aduce 1 

punct echipei sale. 

Jocul continuă până când toți 

jucătorii au fost strigați. 

Câștigă echipa cu cele mai multe 

puncte acumulate. 

6. Stând, la primul semnal sonor 

joc de glezne pe loc, la cel de-al 

doilea semnal genunchii sus pe loc, 

la cel de-al treilea semnal sonor 

alergare 5m; 

6. Din ghemuit, la semnal sonor, 

alergare 5 m; 

7. Din ghemuit cu spatele la direcția 

de deplasare, la semnal sonor, 

alergare 5 m; 

8. Din așezat grupat, la semnal sonor, 

alergare 5 m; 

9. Din așezat grupat cu spatele la 

direcția de deplasare, la semnal 

sonor, alergare 5 m. 

10. Ștafetă pe 10 m 

 

 

2 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 X 

 

 

 

 

 

1 X 

 

 

1 X 

 

1 X 

 

1 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 șiruri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa 

câștigătoare 

va primi 

felicitări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 

bilețele 

sunt 

scrise 

operaț

ii 

mate
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La 10 m distanță de șiruri se află câte 

un cerc în care sunt puse bilețele. 

Elevii trebuie să alerge până la cerc 

să aleagă un bilețel, să rezolve 

operația matematică de pe bilet și să 

se întoarcă în alergare la coada 

șirului său. Dacă răspunsul a fost 

greșit echipa va primi un punct 

penalizare. Câștigă echipa cu cele 

mai puține puncte penalizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 X 

 

 

 

4 șiruri 

matice 

simple

, iar 

rezult

atul 

trebuie 

expri

mat 

oral. 

TEMA 

=forţă dinamică 

segmantară= 

 

12` 

Exerciții cu jaloane: (5 jaloane la 

distanță de 40-50 cm) 

1. Stând, 5 sărituri pe ambele 

picioare, mâinile pe șolduri, peste 

5 jaloane aflate la distanță de 50 

cm; 

2. Stând, 5 sărituri într-un picior 

dr./stg., peste 5 jaloane aflate la 

distanță de 50 cm; 

3. Stând, săritură într-un picior, 

urmată de săritură pe ambele 

picioare, peste 5 jaloane aflate la 

distanță de 50 cm; 

4. Stând, 5 sărituri în lateral, peste 5 

jaloane aflate la 50 cm; 

5. Stând, sărituri cu întoarcere 180°, 

peste 5 jaloane aflate la distanță 

de 50 cm; 

 

 

1 X 

 

 

 

1 X 

 

 

1 X 

 

 

 

1 X 

 

1 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloana  

câte 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

se 

întorc 

în 

mers 

la 

coada 

șirului 

lor. 

 

 

Elevii 

se 

întorc 

în 

mers 

la 
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6. Mers ghemuit, printre 5 jaloane 

aflate la distanță de 50 cm; 

7. Alergare printre 5 jaloane aflate 

la distanță de 50 cm. 

 

Joc ”Cursa într-un picior”: Ştafetă- 

parcurgerea distanţei prin sărituri pe un 

picior pănă la un punct fix, întoarcerea 

prin 

săritură pe celălalt picior. 

Câștigă echipa care a terminat prima 

cursa. 

1 X 

 

1 X 

 

 

 

2 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 șiruri 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa 

câștigătoar

e va primi 

felicitări 

 

 

coada 

șirulu

i lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVENIREA 

ORGANISMULUI 

DUPA EFORT 

2' 

 

1. Alergare ușoară; 

 

2. Mers cu mişcări de respiraţie. 

 

 

1 tură 

 

1 tură 

 

Coloană 

câte 1 

 

  

CONCLUZII ,  

APRECIERI 

2' 

Adunarea, Alinierea 

Evidențierea elevilor care au lucrat 

corect; 

Formularea temelor pentru acasă; 

-Salut 

30" 

30" 

 

30" 

30" 

 

Linie pe un 

rând 
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Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași 

Prof. Melinte Elena-Carmen 

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești 

 

Învățarea interdisciplinară presupune utilizarea noțiunilor din mai multe domenii în predarea 

noilor cunoștințe. Această lecție își propune să utilizeze predarea noțiunilor informatice folosind și 

cunoștințe de fizică (electronică) și se bazează pe spiritul practic al elevilor și pe capacitatea acestora 

de a răspunde provocărilor practice (care țin de realizarea circuitului electronic, dar și de scrierea 

programului corespunzător în limbajul C++ folosind programul Arduino).  

 

Plan de lecție 

 

Titlul lecției: Structura repetitivă cu număr cunoscut de pași 

Disciplina: informatică 

Clasa: a IX-a matematică-informatică intensiv informatică / clasa a X-a specializarea matematică-

informatică 

Tipul lecției: predare-invățare 

Unitatea de învățare: Structuri de control 

Competențe generale: Utilizarea unui mediu de programare (C++) 

Obiectivele lecției: la sfârșitul lecției elevii vor putea să: 

1. Să definească structura repetitivă 

2. Să recunoască și să explice structura repetitivă cu număr cunoscut de pași 

3. Să justifice necesitatea utilizării structurii repetitive cu număr cunoscut de pași 

4. Să aplice structura repetitivă cu număr cunoscut de pași 

5. Să identifice situațiile în care se poate aplica structura repetitivă cu număr cunoscut de pași 

Metode didactice: explicația, conversația, experimentul, problematizarea, descoperirea 

Mijloace de învățământ: caiet, calculator, controler Arduino și alte echipamente specifice (plăcuță 

de bază, leduri, rezistoare, cabluri de conectare etc), aplicații Classroom și Livresq. 
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1. Captarea atenției 

Lecția debutează prin introducerea titlului și a subiectului lecției. Elevii sunt invitați să acceseze 

pe classroom link-ul asociat prezentării lecției. Aceasta a fost realizată folosind aplicația Livresq, iar 

elevii au primit acces la vizualizarea acesteia. 

 
2. Transmiterea cunoștințelor 

În meniul asociat lecției elevii pot găsi elementele principale ale acesteia 

(Cuprinsul lecției) și pot accesa independent fiecare etapă. Profesorul vine în 

întâmpinarea elevilor cu exemple din viața reală ale structurii repetitive cu număr 

cunoscut de pași. Elevii participă la discuție și completează profesorul. 

 

 

Momentul lecției  

Prezentare generală: 

Elevilor le sunt prezentate exemple de structuri 

repetitive cu număr cunoscut de pași, precum și 

definiția acesteia. 

 

 

Sintaxa generală: 

Profesorul prezintă modalitatea de scriere a 

structurii repetitive cu număr cunoscut de pași 

în limbajul C++ prin comparație cu limbajul 

pseudocod (studiată anterior). 

Elevii notează în caiete și pun intrebări. 
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Aplicație practică: 

Ineditul lecției îl reprezintă prezentarea 

noțiunilor noi printr-o aplicație practică 

interdisciplinară, în care elevii sunt invitați să-și 

realizeze propriul circuit electronic (care 

conține un controler Arduino).  

Circuit electronic alcătuit din următoarele 

componente: 

1. plăcuță Arduino UNO;  

2. cablu de conectare prin USB la 

calculator; 

3. plăcuță de bază pe care s-au conectat 

echipamentele electronice; 

4. patru led-uri de culori diferite; 

5. patru rezistori cu rezistența de 1K 

Ohm; 

6. opt cabluri conectoare. 

Circuitul realizat permite aprinderea și 

închiderea pe rând a led-urilor montate pe 

plăcuță, după care sunt aprinse și închise 

ledurile în ordine inversă. Secvența este reluată 

până la deconectarea echipamentului Arduino. 

Programul este scris în limbajul C++ folosind 

aplicația gratuită Arduino.  

Acesta va conține două funcții specifice: setup() 

și loop(). 

După compilarea programului acesta este 

încărcat în controler și elevii pot vizualiza 

efectele. 

Elevii sunt încurajați să realizeze modificări ale 

programului și să observe influența acestora. 
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Aprofundarea cunoștințelor: 

Elevii sunt invitați să răspundă la întrebările din 

chestionar. Itemii sunt realizați în legătură 

directă cu circuitul construit anterior, iar elevii 

pot vedea dacă au răspuns corect .  

Chestionarul poate fi reluat dacă nu s-a obținut 

punctajul minim de promovare (70%). 
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3. Realizarea feedback-ului: 

Elevilor li se propune să răspundă la diferite întrebări ale profesorului prin care să se verifice gradul 

de însușire a noilor cunoștințe. 

Exemple de întrebări: 

• De cîte ori se execută instrucțiunea de atribuire? 

• Care este ordinea de execuție a instrucțiunilor din structura repetivă cu număr cunoscut de pași? 

• Ce se execută prima dată: modificarea variabilelor contor sau instrucțiunea propriu-zisă? 

• Care este condiția necesară pentru a evita intrarea în buclă infinită? 

4. Tema pentru acasa: 

Elevii sunt invitați să recitească lecția și să rezolve câteva exerciții de pe:  https://www.pbinfo.ro/ 

Exemple de exerciții propuse: 

 

 

 

https://www.pbinfo.ro/
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Unitatea de învățământ:Școala Gimnaziala,com.Frâncești,jud.Vâlcea 

Data: 15.09.2022 

Educatoare:Popa Tatiana 

Grupă: combinată 

Tema anuală: Când, cum şi de ce se intâmplă? 

Tema proiectului: În impărăţia Toamnei. 

Tema săptămânii: Fructe vesele 

Tema zilei : Ne jucăm cu fructele 

Forma de realizare: activitate integrată (ADP+ALA1+ADE+ALA2)  

Tipul activității: consolidarea şi sistematizarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

➢ Rutine: 

                    Jocul liber 

                    Întâlnirea de dimineaţă. 

• Salutul:,,Bună dimineața, dragii mei!” 

• Prezenţa- ,,Copacul Toamnei” 

• Calendarul naturii 

• Împărtăşirea cu ceilalţi:,,Mi-ar plăcea să fiu...(fructe)” 

• Gimnastica de înviorare 

➢ Tranziții: „Bat din palme clap,clap,clap” 

    ,,Toţi degrabă ne-adunăm" 

    Joc muzical ,,Trenuleţul veseliei” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1): 

Bibliotecă: ,,Citire imagini anotimpul toamna.” 

Artă: ,,Fructul preferat” (colorare). 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE): DLC,,Ce ştii despre mine?" 

 joc didactic + DEC ,,Mărul vesel" (pictură ) 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2): 

,,Coşul rupt!”( joc de mişcare) 

„Fructele”(cântec ) 

Momentul poveștilor: ,,Povestea mărului buclucaş” Vladimir Suteev (povestirea educatoarei)  

 

DOMENII ALE DEZVOLTĂRII: 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII, 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE, 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE, 
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 D.2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare, 

 C.2. Finalizarea sarcinilor și acțiunilor ( persistență în activități), 

 A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

  

 COMPORTAMENTE VIZATE:  

 D.2.2. Respectă reguli de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare 

 D.2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului; 

 C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină    

            dificultăți. 

 A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

 SCOPUL 

❖ Asimilarea regulilor de exprimare corectă prin joc,îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului cu noi 

cuvinte şi expresii,formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unei picturi.           

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

➢ să recunoască fructele de pe jetoane; 

➢ să despartă în silabe cuvintele care denumesc imaginile de pe jetoane;  

➢ să redea numărul silabelor din care este alcătuit cuvântul; 

➢ să alcătuiască propoziții simple corecte din punct de vedere gramatical; 

➢ să ghicească răspunsul la ghicitori; 

➢ să coloreze cu culori adecvate fructul preferat; 

➢ să utilizeze tehnicile de lucru însușite anterior; 

➢ să respecte indicațiile educatoarei; 

➢ să participe activ la activitate. 

 Strategii didactice: 

Metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, jocul didactic  demonstraţia, 

Turul Galeriei. 

Resurse materiale: jetoane cu fructe, imagini anotimpul toamna,cub, panou ghicitori fructe, 

acuarele  pensulă, burete, pahare plastic, şervetele, coşuleț, foi cartonate cu mărul printat, recompense. 

Forme de organizare:frontal, pe grupe ,individual. 

Durata : o zi 

   

 BIBLIOGRAFIE: 

• Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 

pentru educație timpurie, 2019; 

• Breben, Silvia , Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela – Metode interactive de grup (Ghid 

metodic) , Editura Arves,  2008; 

• Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2/2019”,  Editura ARLEQUIN, 2009. 

• Ziua bună incepe la Întâlnirea de dimineaţă”,Ed.Tehno-Art, Smaranda Maria, 

Camelia Lazăr. 
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SCENARIUL ZILEI 

 

  Ziua începe cu primirea copiilor și exersarea deprinderilor igienico-sanitare (de spălare a 

mânuțelor). Copiii vor fi așteptați în sala de grupă, în care aceștia vor găsi următoarele centre de interes 

deschise: ,,Artă”şi ,,Bibliotecă”.   

Educatoarea va anunţa copiii despre importanţa acestei zile în care avem şi invitaţi de onoare 

care au auzit multe lucruri frumoase despre noi si acum doresc să se convingă de aceste spuse. Din 

cauza problemelor cu care ne confruntăm  nu au putut să ajungă la noi dar ne vor vedea prin intermediul 

calculatorului. Să spunem si noi invitaţilor: 

Bună dimineața ! 

Momentul organizatoric constă în stabilirea unor reguli pentru o desfășurare eficientă a 

activității  online pe platforma Google Meet; nu vorbim în timpul activităților, vorbim doar când 

suntem întrebați, suntem atenți la activitate, respectuoși, așteptăm să termine colegul când vrem să 

vorbim. 

1). Întâlnirea de dimineață  

Salutul. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi  

colegii. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei. 

Cu zambetul pe buze, educatoarea îi salută pe copii: “Bună dimineața, dragii mei! 

Astăzi vă propun să ne salutăm cu ajutorul medalioanelor/ fructe pe care le-am primit la 

intrarea în sala de clasă. Mai exact: 

  Bună dimineaţa. Eu sunt Andrei şi azi sunt un măr roşu, gustos. 

Urmăreşte comportamentul adecvat din timpul salutului. 

2). Prezența – Pe parcursul salutului, vom atașa la panou câte o frunză în copacul Toamnei, 

pentru cei prezenți, iar în partea de jos a copacului, câte o frunză pentru cei absenți. Se vor număra 

copiii prezenți/absenți/băieți/fete. 

3). Calendarul naturii - pentru desfășurarea acestei etape, îi voi ruga pe copii să privească pe 

fereastră pentru a stabili starea vremii de astăzi. Astfel, după această etapă vom stabili ziua,luna și 

anotimpul corespunzător cu ajutorul jetoanelor corespunzătoare: 

 În ce anotimp suntem? 

 În ce zi a săptămânii suntem? 

 Ce zi a fost ieri? 

 Ce zi va fi mâine?   

4). Împărtășirea cu ceilalți – fiecare copil va spune care este fructul preferat și va argumenta 

alegerea făcută.  

Gimnastica: Dacă vreau să cresc voinic, 

                     Fac gimnastică de mic 

                     Merg în pas alergător, 

                     Apoi sar într-un picior 

                     Deschid braţele şi zbor 

                     Mă aşez, respir ușor. 

                     Ăsta-i doar un început  

                     Ia priviţi cât am crescut. 
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Trecerea la activitatea pe centre se va face prin tranziția “Bat din palme clap ,clap, clap", după 

care, fiecare copil este invitat să desfășoare activitățile de la centrele de lucru. 

2). Activități liber-alese (ALA 1) 

Bibliotecă: ,,Citire imagini anotimpul Toamna,. 

Artă: ,,Fructul preferat”- colorare 

Sarcini de lucru: 

❖ recunoaşterea anotimpului din imagine ; 

❖ enumerarea unor caracteristicii ale anotimpului; 

❖ găsirea unui titlu potrivit imaginii respective , 

❖ realizarea desenului preferat în culori adecvate. 

Resurse materiale: imagini cu anotimpul toamna, creioane colorate, fișe de lucru. 

La sectorul ,,Bibliotecă” preşcolarii vor citi imagini cu anotimpul toamna şi muncile specifice 

acestui anotimp. 

La sectorul ,,Artă” vor colora fructele preferate cu respectarea conturului. 

După epuizarea jocurilor liber alese și strângerea materialelor folosite, educatoarea lansează 

tranziția “Toţi degrabă ne-adunăm” iar copiii sunt conduși către sala de mese pentru mic dejun, nu 

înainte de a se spăla pe mâini. 

Tranziția : Toţi degrabă ne-adunăm 

                             În perechi noi ne grupăm 

                            Către baie ne-ndreptăm  

                           Mâinile ni le spălăm.  

 În cadrul ADE se desfăşuară la DLC jocul didactic ,,Ce ştii despre mine... (fructe)? “ 

Varianta 1. În cadrul jocului copiii de la grupa mică vor lua pe rând din coş câte un fruct, îl vor 

recunoaşte, şi vor spune ce culoare are.Copilul numit va trebui să răspundă: Acesta este un măr. Mărul 

are culoarea roșie. După care va da mărul altui coleg de grupă mijlocie să continue cu alte două 

caracteristici. Mărul este rotund şi acrişor. După câteva exerciţii se trece la proba următoare. 

Varianta 2. Copiii de grupă mare vor arunca un cub pe feţele căruia se găsesc imagini cu fructe 

şi vor trebui să denumească imaginea, să despartă cuvantul în silabe şi să alcatuiască propozitii cu 

acest cuvant. 

Acesta este un strugure şi are trei silabe. Strugurele este zemos. 

Varianta 3. Va consta în rezolvarea de ghicitori şi aşezarea răspunsurilor la panou. 

Copiii vor răspunde corect la ghicitori şi vor lipi la panou răspunsul ghicitorii redat prin imagine 

realizând Diamantul Toamnei. 

Varianta 4. Adevarat sau Fals Voi prezenta cateva enunţuri.Copiii vor spune care sunt 

adevărate şi care false, folosind două palete. Paleta verde la propozitia adevarată şi paleta roşie la 

propoziţia falsă.ex: Mărul este o legumă.(F). Copiii ridică paleta rosie. 

Pentru interactivitate se vor folosi aplauze.  

Tranziția spre următoarea activitate DEC se va face cu ajutorul cântecului - Trenuleţul veseliei. 

 Activitatea din cadrul Domeniului Estetic Creativ începe printr-o scurtă conversație despre 

măr. Copiii sunt indreptaţi către măsuţe unde vor trebui să picteze mere vesele. Activitatea se va 

incheia cu interpretarea cantecului: ,,Fructele”. 

 

În cadrul ALA 2, copiii se vor distra cu jocul de mișcare: „Coşul rupt”. 
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Sarcini: 

    - să găsească un loc pe scăunel în momentul în care se rupe coșul 

    - să păstreze atenţia la indicaţiile educatoarei. 

Resurse materiale: fructe, coş, scăunele. 

Explic jocul precum și regulile acestuia :  

Copiii vor sta pe scăunele într-un cerc și vor avea câte un fruct în mână. Conducătorul jocului 

se va plimba în interiorul cercului cu coşul pe mână şi va rosti următoarele versuri: Merg la piaţă, să 

cumpăr, să cumpăr......(fruct). Copilul care deţine acel fruct se ridică, pune fructul în coş şi se alătură 

conducătorului. În momentul în care toţi copiii sunt în picioare conducătorul rosteşte următoarele 

versuri: Coşul s-a rupt! Toţi copiii trebuie să se aşeze pe scăunele. Cine rămâne în picioare preia locul 

conducătorului. Jocul se reia de câteva ori. 

            La Momentul poveștilor voi lectura povestea ,,Mărul buclucaș” de Vladimir Suteev. 

În încheierea activității voi aprecia copiii, le voi mulțumi pentru această zi minunată pe care 

am petrecut-o împreună și le voi spune că îi aștept cu drag la gradiniță, ziua următoare. 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

Eveniment 

didactic 

Continut știintific Strategii 

Didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

Se creează condițiile psiho-pedagogice 

necesare desfăşurării activității în bune 

condiții: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea scăunelelor în semicerc,  

-introducerea copiilor în sala de grupă. 

 Observarea 

comportamentu 

lui  copiilor 

 

corectarea 

ţinutei, 

 

2.Captarea 

atenției 

 

Captarea atenției se realizează prin apariția  

unui coş cu fructe ce conține şi o scrisoare 

de la Zâna Toamnă, care le cere copiilor să 

rezolve câteva sarcini pentru a învăța cât 

mai multe despre fructele ei.  

Menționează că le-a pregatit multe surprize 

dacă sunt ascultători pe parcursul acestei 

zile.  

Voi citi scrisoarea adresată copiilor.       

( Anexa 1) 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta 

mentului 

copiilor 

 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

  

Dragii mei drept mulţumire pentru coşul 

primit azi m-am gândit să ii aratăm Zânei că 

noi ştim multe despre fructele ei şi vă  

propun să jucăm un joc numit: 

,,Ce ştii despre mine?’’. 

În jocul de azi trebuie să recunoaşteţi  

fructele, să le denumiţi, să despărţiţi în 

 

Explicația 
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silabe fructul respectiv şi să alcătuiţi 

propozitii cu ele, astfel încât la sfârșit, Zâna 

Toamnă să fie foarte multumită de 

răspunsurile  voastre. 

4.Reactualiza

rea cunostiin-  

ţelor 

Copiii sunt solicitați să răspundă la 

următoarele intrbări: 

În ce anotimp ne aflăm?  

Ce fructe se coc în anotimpul Toamna? 

Ce păsari pleacă în acest anotimp de la noi 

din ţară? 

Conversaţia 

 

Conversația 

 

Evaluarea 

răspunsurilor 

copiilor 

5.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

Se precizează sarcinile și regulamentul 

jocului.Voi explica copiilor regulile jocului. 

Pe rând, vor lua din coşul Toamnei câte un 

fruct.  Trebuie să recunoască fructul, şi să 

spună ce culoare are, apoi să dea fructul 

altui coleg de grupă mijlocie care va spune 

alte două caracteristici ale fructului.  

Jocul de probă: Se desfășoară jocul de 

probă, având ca scop întelegerea şi 

respectarea regulilor. Educatoarea ia un   

fruct din coş – Acesta este un măr.Mărul are 

culoarea  rosie. Adresează unui copil de 

grupă mijlocie intrebarea: 

Ce mai poţi spune despre măr?(formă,gust) 

Răspunsul aşteptat din partea celui numit 

Mărul este rotund şi acrişor.Dacă a răspuns 

corect este aplaudat de către colegi. 

Educatoarea invită un copil de grupă mare 

care aruncă cubul rostind versurile : 

Cubul se rostogoleste / Oare unde se 

opreşte?  Copilul trebuie să denumească 

imaginea, să despartă în silabe cuvântul şi să 

alcătuiască propoziţii cu el. 

Acesta este un strugure şi are tei silabe. 

Strugurele este zemos. 

Sarcina următoare, copiii vor răspunde 

corect la ghicitori şi vor pune răspunsurile la 

panou. 

Desfășurarea jocului propriu-zis: 

Varianta 1: ,,Spune ce fruct este şi ce ştii  

despre el?” Copiii vor proceda conform 

jocului de probă. 

Varianta 2 Se va rosti formula magică: 

 

Explicația 

 

 

Conversaţia  

 

Exercitiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu

lui copilului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 

 

 

Evaluare orala 
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  ,,Cubul se rostogoleste  

  Oare unde se opreste?” 

Ne vom jucam cu acest cub şi vom discuta 

pe baza imaginilor ataşate pe cele şase feţe 

ale lui. Copiii de grupă mare aruncă cubul 

descoperă imaginea, o denumesc, o despart 

în silabe şi alcătuiesc  o propoziţie simplă.  

Copiii vor continua jocul conform regulilor    

stabilite anterior.  

Acesta este un strugure şi are trei silabe. 

Strugurele este zemos 

Varianta 3 Ghicitori. 

Dezlegaţi ghicitorile şi realizati Diamantul 

Toamnei. Copiii răspund la ghicitori şi 

lipesc răspunsurile la panou. 

  Vantul bate cu putere 

  Frunzele au căzut 

  Nu este greu de ghicit  

  Ce anotimp a sosit?

 
                                (toamna) 

 

Este un fruct acrişor 

Rosu, verde, gălbior       

În poveste-i otrăvit 

Ghiceşte fructul oprit. 

 (mărul) 

 

 

 

Pe arac infăşuraţi 

Ciorchini stau doar să-i luaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orala 

 

Evaluare 

individuala 
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.                (strugurele) 

 

 

O sageată de cărbune 

Zboară iute peste lume.  

   (rândunica) 

 

Ce moţată dragii mei  

A prins Creangă intr-un tei? (pupăza) 

 

Să-mi ghiciţi o ghicitoare 

Înaltă cu lungi picioare 

Pene negre pe aripi are 

Cine-i oare? 

  (barza)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obtinerea 

Performanţei 

 

Adevarat sau Fals. 

Voi prezenta câteva enunțuri.  

Copiii vor spune care sunt adevărate sau 

false cu ajutorul a două palete.(paleta verde,  

paleta  rosie). Dacă propozitia este corectă 

vor ridica paleta verde. Dacă este falsă  vor 

ridica paleta roşie .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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Mărul este o legumă.(F) 

Strugurele creşte în pom.(F) 

Caisa este gustoasă.(A) 

Lămâia este acră.(A) 

Fructele cresc în pământ.(F) 

Mărul este acrişor.(A) 

  

7.Evaluarea Se va purta o discuţie  referitoare la 

activitatea desfăşurată. 

Cu ce ne-am jucat noi astăzi ? 

Cum s-a numit jocul pe care l-am jucat noi? 

Ce am invăţat noi astăzi? 

 

Conversația Evaluare orală 

 

Evaluare 

individuală 

 

8.Încheierea 

activităţii 

  

Voi face aprecieri generale și individuale 

asupra desfașurării activității. Preşcolarii vor 

fi recompensaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale și 

colective 

 

   Trecerea la a doua activitate se face printr-oTranzitie: Trenuleţul veseliei. 

 

 

Evenimentul 

didactic 

 

Evenimentul didactic 

 

Strategii  

didactice 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării 

activităţii ,se pregăteşte materialul 

didactic 
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2. Captarea 

atenţiei 

Se face printr-o ghicitoare: 

Un rotund puţin turtit 

In livadă găzduit 

Are frunză şi codiţă, 

Mustăţi dar nu-i pisicuţă 

Ghici ce este? (mărul) 

 

Expunerea 

Conversația 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Tema activităţii de astăzi se numește: 

”Mere vesele” 

 Dacă veţi lucra frumos, vom aranja 

împreună o expoziţie frumoasă, cu 

lucrările voastre, pentru a-i face Zânei o 

surpriză la finalul activităţii. 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

 Care sunt fructele cele mai des 

consumate? 

Sunt importante  fructele în alimentaţia 

noastră? 

De ce?  

Conversația 

Problematizarea 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

5. Dirijarea 

învățării 

 

a). Prezentarea 

și analiza 

modelului 

 

 

b). Explicarea si 

demonstrarea 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor lucra la băncuțe. Fiecare va 

avea de pictat o fişă cu mărul vesel. 

 

Prezint copiilor modelul meu. Se va 

evidenţia modul de utilizare al 

materialelor,respectarea  etapelor de lucru 

si acurateţea lucrării. 

 

Se intuiește materialul pe care copiii l-au 

primit pe mese: foi cartonate cu un măr 

printat,acuarele,burete, pensule,șervețele.  

Voi demonstra şi explica tuturor, tehnica 

de lucru.  

Vom picta mărul cu culoarea roşie iar 

codiţa si frunza cu culoarea verde . 

Copiii de grupa mică,vor picta cu ajutorul 

buretelui iar cei de grupă mare cu pensula. 

Cu mâna stângă ținem foaia iar 

buretele/pensula în mâna dreaptă. 

Înmuiem buretele în culoare, după care o 

aplicăm într-un spaţiu delimitat, folosind 

culoarea corespunzătoare.În acest fel se va 

proceda până când va fi pictată toată 

suprafața. 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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c). Încălzirea 

mușchilor mici 

ai mâinilor 

 

d). Executarea 

propriu-zisă a 

temei 

Vom face câteva exerciţii  de încălzire, 

pentru a putea lucra mai bine: 

 ,,Mișcăm degețelele,  

   Batem tare palmele,  

  Răsucim încheietura 

  Și dăm mingea dura, dura!’’ 

Fiecare copil va realiza lucrarea, ținând 

cont de indicațiile educatoarei. 

Le urez copiilor“Spor la lucru!” 

Îi voi îndruma în timpul executării temei 

și le voi stimula încrederea în forțele 

proprii, încurajându-i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

6. Obținerea 

performanței 

Copiii vin cu lucrările şi le pun la 

panou,realizand  o expozitie (Expozitia 

Toamnei) . 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

7. Evaluarea Se realizează analiza lucrărilor, tinând 

cont de criteriile de evaluare. Cer copiilor 

să-și exprime opinia față de lucrările 

colegilor. 

Turul galeriei 

 

 

8. Încheierea 

activității 

Activitatea se încheie intonand cantecul 

,,Fructele” .Se fac aprecieri individuale 

pentru participare și implicare în 

activitate. Se oferă recompense. 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2) 

   

          Coșul  rupt -  joc miscare 

    Copiii stau în semicerc, pe scăunele,cu câte un fruct în mână. Se alege un copil(conducătorul 

jocului). Conducătorul jocului se învârte în jurul cercului spunând "Eu mă duc, mă duc la piaţă să 

cumpăr fructe!"şi rosteşte numele unui fruct. Copilul care are fructul respectiv se ridică pune fructul 

în coş trece în spatele conducătorului. Conducătorul jocului numşte toate fructele până se ridică toţi 

copiii şi spune: "Cosul s-a rupt, toate fructele-au căzut!"Copiii se aseaza repede pe scăunele.În 

continuare se alege alt copil conducator .. 

      Este un joc foarte distractiv şi apreciat de copii.  
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MĂRUL BUCLUCAȘ 

                                                                                    de VLADIMIR SUTEEV 

 

 

Într-o zi de toamnă târzie când copacii se goliseră de mult de 

frunze, în vârful unui măr sălbatic , din pădure, mai atârna un măr, un 

singur măr. 

Tocmai în timpul acesta, iepuraşul  Iepurici, care alerga prin 

pădure, a văzut mărul. 

Dar cum să-l ia de acolo ? Mărul era sus, sus de tot iar el nu putea 

să sară până la el  

– Crra – crra !  …se auzi de sus dintr-un brad. Era Cioara cea 

neagră care râdea. 

Se uită iepuraşul  Iepurici la ea cu uimire şi-i strigă: 

-Ei, Cioaro , rupe-mi şi mie mărul ala de sus ! 

Cioara a zburat din brad şi a rupt mărul. Numai că nu a reuşit să-l ţină în cioc, şi mărul a căzut. 

– Îţi mulţumesc, Cioaro ! a strigat bucuros Iepurici şi a dat să ridice mărul de jos, dar acesta 

parcă ar fi fost viu, a început deodată să sâsâie…. Şi a luat-o la fugă. 

– Ce-o fi asta? Iepurici s-a speriat foarte tare dar apoi a înţeles: mărul căzuse chiar pe ariciul 

Ţepoşilă, care, făcut ghem, dormea sub pom. 

Ţepoşilă , buimac de somn, a sărit în sus şi s-a pus pe fugă, cu mărul înfipt în ţepii lui. 

– Stai, stai ! striga Iepurici cât îl ţineau puterile. Unde fugi cu mărul meu ? 

Ariciul Ţepoşilă se opreşte şi zice: 

–   Acesta-i mărul meu. A căzut, iar eu l-am prins. 

 

Atunci, Iepurici s-a repezit la ariciul Ţepoşilă: 

–   Să-mi dai mărul chiar acum !  Eu l-am găsit ! 

S-a apropiat în zbor şi Cioara şi zice: 

– Degeaba vă certaţi . Acesta este mărul meu fiindcă eu l-am rupt din pom. Şi s-a pornit o ceartă 

între cei trei, că nu se mai puteau înţelege. Fiecare striga în felul lui. 

– Este mărul meu – striga Iepurici – că eu l-am văzut primul ! 

– Ba e al meu – croncănea  Cioara – că eu l-a rupt! 

– Ba e al meu – striga ariciul Ţepoşilă – că eu l-am prins ! 

Ţipete, mare gălăgie în toată pădurea şi harţa începe. Cioara îl loveşte pe ariciul Ţepoşilă cu 

ciocul în nas, ariciul Ţepoşilă îl înţeapă pe Iepurici cu ţepii în codiţă, iar Iepurici o loveşte pe Cioară 

cu lăbuţa peste cioc. 

Dar iată că apare şi cumătrul Moş Martin, ursul care mormăie supărat: 

– Ei, dar ce s-a întâmplat aici ? Ce-i cu gălăgia asta? 

Toţi se reped spre el, şi-i spun: 

– Tu, Moş Martine, eşti cel mai mare şi mai inteligent din pădure. Te rugăm să ne faci judecată 

dreaptă. Cui vei crede de cuviinţă că i se cuvine mărul acesta, al lui să fie. 

Şi i-au povestit ursului toate câte s-au petrecut. 

A stat Moş Martin s-a gândit ce s-a gândit, s-a scărpinat după urechea dreaptă şi a întrebat: 

– Cine a descoperit mărul ? 
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– Eu ! – a răspuns Iepurici. 

– Dar cine l-a rupt din pom ? 

– Crra – crra  – fireşte că eu ! a răspuns Cioara. 

– Buun ! Şi cine l-a prins ? 

– Eu, Eu Moş Martine – eu l-am prins ! a chiţăit ariciul Ţepoşilă. 

– Iată ce este, a fost de părere Moş Martin, – voi toţi aveţi dreptate, şi de aceea fiecare din voi 

are dreptul să primească mărul! 

– Da, dar nu-i decât un  singur măr ! au sărit toţi cu gura Ţepoşilă, Iepurici şi Cioara. 

– Împărţiţi mărul în părţi egale şi fiecare să ia câte o bucăţică. Toţi au izbucnit într-un glas: 

– Cum de nu ne-a venit ideea asta mai înainte ?! 

Ariciul Ţepoşilă  a luat mărul Buclucaş şi l-a împărţit în patru părţi egale. Prima bucăţică a dat-

o iepuraşului şi i-a zis: 

–    Asta ţie, Iepurici, pentru că tu ai văzut primul mărul. 

A doua bucăţică a dat-o ciorii: 

– Asta ţie, Cioaro, fiindcă tu ai rupt mărul din pom. 

            A treia bucăţică, ariciul şi-a pus-o deoparte pentru sine şi a zis: 

– Asta pentru mine, întrucât eu am prins mărul acesta buclucaş. 

Cea de-a patra bucăţică ariciul i-a pus-o ursului în labă şi ia zis: 

–   Iar asta ţie Moş Martine … 

–   Dar de ce mie ? răspunse, mirat, ursul. 

–   Tocmai pentru că tu ne-ai împăcat şi ne-ai învăţat să gândim ! 

Şi fiecare şi-a mâncat bucăţica sa de măr, şi toţi au fost mulţumiţi că Moş Martin a făcut 

judecată dreaptă şi nu a nedreptăţit pe nimeni. 

Şi iaca aşa s-a sfârşit povestea mea. 

ANEXA 1                 

                           SCRISOARE DE LA ZÂNA TOAMNA 

              Bine v-am găsit, dragi copii din grupa mijlocie  

Mi-a şoptit vântul că sunteţi copii isteţi şi foarte pricepuţi. Am auzit că aţi învăţat multe lucruri 

frumoase despre mine. Nu vreau să mă laud, însă este adevărat că sunt un anotimp foarte bogat, în care 

oamenii culeg roade. Eu dau frunzelor cele mai frumoase culori.Ei, ca să mă conving,de isteţimea 

voastră vă provoc la o activitate interesantă .Am  trimis multe materiale, dar să nu mai lungim vorba 

o să vă las pe voi să le descoperiți .Fiţi atenţi să povestiţi cât mai multe lucruri pe care le știți despre 

mine si să ascultaţi pe doamna educatoare.Pentru că-mi sunteţi tare dragi ,v-am lăsat şi un cos cu 

bunătăţi. 

   Vă pup şi abia aştept să aflu vesti de la voi, despre cum v-aţi descurcat. 

        Cu drag, Toamna                                                            Spor la lucru!                                                        
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PROIECT DE LECȚIE 

                                      Domnițeanu Aurelia 

 Școala Gimnazială ”Prof. Emil Panaitescu”, com. Cudalbi, jud. Galați 

Clasaa VII-a A 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea de învățare: Aproape de ceilalţi 

Subiectul :  Fragment din Inocenţii ,de Ioana Pârvulescu 

Tipul lecţiei: de receptare  a unui text epic 

Propunător: Domniţeanu Aurelia 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Receptarea  textului scris de diverse tipuri 

2. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii ĩn procesul comunicării orale şi scrise 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 Sintetizarea informaţiilor , a intenţiilor de comunicare şi a aitudinilor comunicative din diverse 

texte monologate şi dialogate 

2.1 Recunoaşterea modurilor ĩn care sunt organizate informaţiile din texte literare şi nonliterare, 

continue, discontinue şi multimodale 

2.2 Compararea diferitelor puncte de vedere  exprimate pe marginea unor texte diverse 

2.4 Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii 

  

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 

O1: să prezinte succesiunea întâmplãrilor din text; 

O2: să identifice cuvintele necunoscute şi sã le utilizeze în contexte noi dupã explicarea lor; 

O3: să realizeze rezumatul textului; 

O4: să observe particularitãţile de limbaj şi de topicã ale texului; 

O5: să-şi organizeze ideile în scris apelând la un stil adecvat, la claritate şi la coerenţă în 

exprimare; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Metode şi procedee : conversaţie euristică, exerciţiul,cadranele, tabelul predicţiilor 

2. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală 

3. Mijloace de învăţare:  caietele elevilor,manualul, manualul digital 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

1880 
 

Bibliografie:  

• Crăciun C.-Metodica studierii limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Emia, 2004 
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Secvențele 

instruirii și 

dozarea 

Ob. 

oper. 

Conținutul informațional al lecției Resurse 

Evaluare 
Activitatea profesorului  Activitatea elevilor Procedurale Materiale 

Organiza- 

torice 

1. Moment  

organizatoric 

1’ 

 

 

Se vor asigura condiţiile necesare unei 

desfăşurări optime a lecţiei și se expun  

materialele necesare pentru lecţie. 

Elevii  se pregătesc pentru 

lecție. 

Conversaţia Platforma 

şcolii 

 

Frontal Observarea 

sistematică, 

controlul, 

autocontrolul 

2. Verificarea 

temei  

5’ 

 Se verifică tema, făcându-se aprecieri 

asupra rezolvării cerințelor.Elevii au 

avut de făcut cadrane pornind de la 

textul Inocenţii, ĩn care au specificat 

ce le-a plăcut, ce nu au ĩnţeles, cu ce 

personaj se identifică şi părerea despre 

societatea secretă din text 

Citesc tema. 

Răspund la întrebări. 

Conversația  Caiete  Frontal Evaluare  

orală prin 

sondaj 

3. Captarea 

atenției 

1’ 

 Le propun elevilor să spunã ce cred ei 

că ĩnseamnă SIL( tabelul predicţiilor) 

 

Elevii asociazã cuvinte sau 

structuri: 

 

 

Exercițu-joc  Textul Frontal Observare 

sistematică 

 

 

Aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

4. Anunțarea 

subiectuluiși a 

obiectivelor 

            1’ 

 Titlul: Inocenţii , de Ioana Pârvulescu 

şi anunţ obiectivele 

Elevii rețin titlul și 

obiectivele lecției.  

Expunere   Frontal  Observare 

sistematică 

5. Consolidarea 

cunoștințelor 

12’ 

 

 

 

O1 

Elevii au realizat lectura acasă şi 

solicit ca elevii sã identifice eventuale 

cuvinte şi expresii necunoscute 

 

Elevii semnaleză eventuale 

cuvinte necunoscute  

 

 

Chestionare 

orală  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

Aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 
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O2 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

 

 

 Se explicã cuvintele necunoscute, 

urmând ca elevii  să rezume textul 

citit, să menţioneze personajele, locul 

şi timpul acţiunii, tipul de narator. 

Ex.3 şi 4 manual(pg.59.Art) 

 

Fiecare elev realizeză 

sarcinile 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Observarea 

capacității de 

a lucra  

individual 

6. Obținerea 

performaței 

8’ 

 

 

 

 

 

 

O2 

Elevii sunt provocaţi să interpreteze 

sfatul bunicii de a ĩncepe cu ei atunci 

când vor să schimbe lumea. 

Discutăm despre alte două cărţi ce 

evidenţiază asumarea unor valori, 

Bunica mi-a zis să-ţi spun că-i pare 

rău, de Fredrik Backman şi Să creştem 

mici, de Laura Grűnberg, cea de-a 

doua fiind prezentată ĩn linkul din 

manualul digital 

https://catalog.manualedigitaleart.ro/ar

t-r7/v1/index.html#book/u2-58-59 

Amintesc regulile 

realizãrii unui rezumat 

   

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

Interevaluare  

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

2’ 

 

 Ca temă, elevii vor avea de rezolvat 

exerciţiul 9/59 

Se fac aprecieri asupra gradului de 

participare a elevilor la activitate, 

evidenţiind şi notând elevii care s-au 

Notează tema şi 

eventualele explicaţii 

Aprecierea 

verbală 

 

 

 Frontal 

Individu-

al 

Evaluare 

orală 
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remarcat prin corectitudinea, 

originalitatea răspunsurilor.   
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TRADITIONAL SI MODERN IN PROCESUL DE PREDARE – INVATARE 

MODEL DE PROIECT  DIDACTIC 

GEORGESCU  LELIA 

SCOALA GIMNAZIALA SALCUTA, DOLJ 

 

 

DATA : 31.05.2022 

CLASA :  a IV -a 

PROPUNĂTOR: Georgesscu Lelia 

ARIA  CURRICULARA: Limba și comunicare 

DISCIPLINA : Limba și literatura română 

UNITATEA  DE INVATARE : ,, Intâmplări dintr-o vară’’ 

SUBIECTUL: ,,Stejarul și trestia” de La Fontaine 

TIPUL  ACTIVITĂŢII : achiziții de cunoştinţe 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 

       Limba și literatura  română : 

1.1 Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar; 

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup; 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative; 

3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a sustine o opinie referitoare la 

mesajul citit; 

       

          Științe: 

1.1 Identificarea unor relații  între corpuri în cadrul unor fenomene și procese; 

2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

a)  Obiective  cognitive : 

          O1- să citească cursiv, conștient, expresiv, selectiv, pe roluri textul ,,Stejarul și trestia” de La 

Fontaine; 

• O2- să desprindă informații esentiale din textul citit ; 

• O3- să explice cuvintele necunoscute din text;.  

• O4- sǎ alcǎtuiascǎ propoziţii cu expresiile necunoscute; 

• O5-să descrie personajele principale, intuind tipurile umane prezentate; 

• O6- să formuleze intrebari și raspunsuri referitoare la textul citit; 

• O7- sǎ explice trăsăturile opuse ale celor două personaje ; 

• O8- să desprindă invățătura fabulei ; 

b) Obiective  afective: 

-să manifeste interes pentru citirea textului si rezolvarea sarcinilor propuse ; 

c) Obiective  psiho-motorii 

   - să adopte o poziţie corectă în timpul activităţii. 
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STRATEGII DIDACTICE:  

a. Metode și procedee didactice: conversaţia, explicaţia, lectura,                                                

exerciţiul, problematizarea, lucrul pe echipe, explozia stelară, diagrama Venn -Euler; 

b. Mijloace de invățământ și materiale: manualul, cartea de fabule - La Fontaine, text suport, 

coli albe mari, plicuri si steluțe de hârtie colorată, marker, flipchart, caiete, tabla,  

c. Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe 

 

Locul desfăşurării :  - sala de clasă  

Elevi: 34 

Durata: 45 minute 

 

 BIBLIOGRAFIE :  

 - ,, Programa scolară pentru disciplina  Limba si literatura română, clasa a III-a si a IV-a” MEN, 

Bucuresti, 2014; 

- Manual pentru clasa a IV-a, Limba și literatura română, Ed.Ars Libri, 2016. A.Grigore, C.Ipate-

Toma; 

-  Metodica studierii limbii si literaturii române, Ed.AS’S, Iași ,2005; 

-,,Să aprofundăm textele literare’’ - clasa a IV-a, Ed.Ana, 2006. Aurelia Fierărescu, Ana Lapoviță; 
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DESFǍŞURAREA   ACTIVITǍŢII 

 

Nr. 

crt. 

Evenimentele 

instruirii 

Ob. 

op 

Activitatea învăţătoarei Activitatea  

elevilor 

           Strategii    didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace şi 

materiale 

Forme de 

organizare 

 

  

Moment 

organizatoric 

 

 

 

Captarea  atenţiei 

 

 

 

 

 

Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

- Asigur condiţiile 

necesare pentru buna   

desfǎşurare  a orei de 

limba şi literatura românǎ. 

 

Prezint elevilor  cartea 

‚”Fabule’’ de La Fontaine 

si port discuții despre 

autor.   

 

 

- Ii anunt că lecţia de 

astǎzi se numeşte 

„Stejarul si trestia” şi este 

o fabulă scrisǎ de Jean de 

La Fontaine. 

Prezint o imagine cu 

stejarul și trestia din 

fabulă. 

 

Le prezint etapele pe care 

le vom parcurge și care ne 

vor ajuta să ințelegem 

 

Elevii se pregǎtesc 

pentru lecţie. 

 

 

 

 

Ascultǎ cu atenţie. 

 

 

 

 

Sunt atenţi la 

învǎţǎtoare. 

 

 

 

 

Privesc imaginea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

Materialele   

necesare la 

lectie 

 

 

Cartea cu 

fabule  

 

 

 

 

Imagine cu 

stejar si 

trestie 

 

 

 

 

 

 

caiete 

tabla 

 

frontal 

 

individual 

 

 

frontal 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Observa-rea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-rea 

sistematica a 

elevilor  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea  

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

mesajul si invățătura 

fabulei. 

Scriu pe tablă data, titlul 

textului și autorul. 

 

-Se poartă discuții cu 

elevii despre  noţiunea de 

fabulǎ şi ce se urmărește 

prin intermediul  acestor 

personaje. Le solicit să 

dea exemple de alte fabule 

cunoscute şi studiate de ei. 

 

 

- Le vorbesc copiilor 

despre  alcǎtuirea unei 

fabule,dupǎ care se trece 

la citirea model. 

- Se cere elevilor sǎ 

citeascǎ selectiv si pe 

roluri fabula „Stejarul si 

trestia”. 

- Ỉmpreunǎ cu elevii se 

stabilesc cuvintele 

necunoscute şi se explicǎ. 

-Se alcǎtuiesc propoziţii 

cu expresiile necunoscute. 

 

 

 

Scriu pe caiete. 

 

 

 

Elevii participă la 

discuții . 

 

Fabule învǎţate: 

„Greierul si 

furnica’’, „Corbul 

si vulpea’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii citesc  

 textul 

 

 

Ascultă explicațiile 

si scriu cuvintele 

pe caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lectura 

 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manualul 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

Orala     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

observarea 

sistema-    

tică         

 

 

    

 

observarea 

sistematica 
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O6 

 

 

 

 

 

- Se scriu propoziţiile la 

tablǎ. 

 

- Pentru a analiza si a 

înţelege textul se pun mai 

multe întrebǎri. 

-Care sunt personajele 

fabulei ? 

Ce credeți despre 

stejar?Dar despre trestie? 

- Care este învǎţǎtura ce se 

desprinde din text? 

 

Diagrama  Venn-Euler 

 

Prezint pe o coală albă pe 

flipchart, diagrama în care 

vom completa asemănări 

si deosebiri dintre stejar si 

trestie.  

 

Asemănări: sunt plante, 

fac parte din natură  au 

rădăcini si frunze,  oferă 

adăpost pentru alte 

viețuitoare. 

Deosebiri: stejarul 

aparține uscatului, e 

 

 

 

 

Scriu propozitiile 

pe caiete 

 

 

 

 

Elevii răspund la 

intrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elevii sunt atenți, 

răspund si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

tabla 

 

caietele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coală albă   

flipchart       

marker 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Orala    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

observarea 

sistematică a 

elevilor  
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semeț, puternic, lăudăros 

iar      trestia aparține 

apelor, e mică, slabă, 

firavă, isteață. 

 

  Explozia stelară 

 

Se împart elevii în 5 grupe 

pe 5 culori. Fiecare grupă 

primește câte o stea  

colorată pe care e scrisă o 

întrebare. 

 

Elevii formulează 

întrebări pe marginea 

textului care să înceapă cu 

întrebarea 

scrisă pe steluță. 

Alți elevi răspund la 

întrebările formulate de 

colegi. Un reprezentant al 

fiecărei grupe afișează 

steluțele la panou. 

 

Se realizează printr –o fișă 

de  evaluare .  

 

 

completează pe 

caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă 

explicațiile. 

 

 

 

Elevii scriu 

intrebări pe 

steluțele primite. 

 

Răspund la 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația   

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicuri 

colorate 

 

Steluțe 

colorate 

 

 

Panoul  

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

  individual 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ev. orală   
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare/ 

  feed-back 

 

 

 

Încheierea lecției 

 

Se fac aprecieri generale şi 

individuale asupra 

modului cum au răspuns şi 

s-au comportat copiii. 

 

 

 

 

 

 

Elevii rezolvă 

cerințele de pe fișă. 

 

 

Sunt atenţi la 

aprecieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

evaluare 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

Ev . scrisă 
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Nume  si prenume :                                                                          Data: 

 

 

                                         Fișă  de  evaluare 

 

 

1. Completează spațiile libere cu cuvintele potrivite: 

 

1. Jean de La Fontaine a scris îndeosebi  f .................e . 

2. Fabula ,,Stejarul  și trestia’’ este  un text  în  …………………  . 

3. Trestia  îi spuse că se simte  profund  ……………………….   . 

4.  Izbit și smuls din ………………, s-a  prăbușit  pentru  ……………….   . 

 

2. Scrie cuvinte sau expresii cu sens asemănător celor date: 

• trestie firavă- 

• stejar semeț- 

• s-a  năpustit- 

• se înclină- 

 

3.Realizează  corespondența între subiecte si predicate : 

 

    Trestia                                 reziști. 

         Dumneata                         am  rezistat. 

         Noi                                   vor   rezista. 

         Crengile                            va  rezista . 
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PROIECT DE LECȚIE 

Calu Elena 

Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui 

Data: 

Clasa: a X-a; 

Disciplina: Psihologie; 

Subiectul lecției: Imaginația; 

Tipul lecției: Predare de cunoștințe; 

 

Obiective:  

o să definească imaginația, reliefând principalele caracteristici ale acestui proces și să identifice 

procedeele imaginației(O1);  

o să clasifice formele principale ale imaginației (O2);  

o să exemplifice situații de viață în care au folosit resursele imaginației (O3); 

Resurse metodologice: expunerea (O1), expunerea, lucrul individual și în grup (O2, O3),  

Resurse materiale: fișa de lucru 

Forma de organizare: frontal și în grup 

Evaluarea activității: 

Timp: 50 min 

 

Resurse bibliografice:  

1. Aniței Mihai, “Fundamentele psihologiei”, Ed. Universitară, București, 2010. 

2. Zlate Mielu, “Fundamentele psihologiei”, Ed. ProHumanitate, Bucureşti, 2000. 

3. Elena Lupșa, Victor Bratu, “Psihologie, Manual pentru clasa a X-a”, Editura corvin, Deva, 2005. 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

                                                       

 

Etapele 

activității 

 

 

Timp (minute)  

Activitatea propunătorului 

 

Activitatea 

elevilor 

Dialog cu 

elevii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îi îndemnăm pe elevi să reflecteze asupra 

ce presupune imaginația: 

-A produce ceva nou, ce încă nu există; 

 -A aminti ceea ce a existat, dar nu mai 

există în prezent; 

 -A înţelege ceea ce este dincolo de real;  

-A completa elementele care lipsesc dintr-

un întreg; 

 -A anticipa, a proiecta în viitor; 

 -A depăşi realul- spre posibil;  

-A visa; 

 -A combina, a transforma. 

Ascultă, se 

gândesc, își 

anunță 

opinia 

formulând 

răspunsuri 
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Predare 

de noțiuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îi întrebăm pe elevi dacă viața ar fi posibilă 

fără imaginație și îi încurajăm să 

exemplifice momente grele din viața lor pe 

care le-au depășit cu bine prin imaginație 

Prezentăm definirea imaginatiei cu 

caracteristicile aferente si enunțăm 

formele imaginației. 

Definitie= Imaginația este procesul 

cognitiv de elaborare a unor idei sau 

proiecte noi pe baza selectării, 

combinării și recombinării experienței 

anterioare. 

Caracteristici ale imaginației: 

• "imaginaţia este proces psihic 

cognitiv, 

• ea îşi extrage conţinuturile 

din stocul memoriei (în 

cea mai mare parte), din 

experienţa curentă şi din 

zonele profunde ale 

inconştientului, 

• operează cu imagini, pe care le 

combină, recombină şi le 

transformă, 

• produce construcţii imagistice, 

tablouri, chipuri, proiecte. 

• Imaginația nu are ca specific o 

reproducere a realității, ci de a 

adăuga ceva nou acesteia. 

• Personalitatea subiectului 

este puternic implicată iar 

produsele sale sunt cu 

atât mai valoroase cu cât 

sunt mai diferite de ceea ce 

există deja, deci cu cât sunt 

mai originale. 

• Gândirea permite 

surprinderea a ceea ce este 

esențial, necesar și general 

în realitate sau ceea ce este 

logic posibil, imaginația 

explorează necunoscutul, 

imposibilul, viitorul. 

 

 

Reflectează, 

Exemplifică 

 

 

 

Notează 

 

 

 

 

 

 

Urmăresc cu 

atenție  
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  Principalele însuşiri ale imaginaţiei sunt: 

o fluiditatea (bogăţia de 

imagini şi idei produse 

într-un timp scurt), 

o plasticitatea 

(capacitatea/ușurința 

de abordare a 

situaţiei sau 

problemei dintr-o 

altă perspectivă) 

o originalitatea (raritatea 

ideii cu condiţia să fie 

dezirabilă social). 

     Procedee ale imaginației: 

1. Aglutinarea: câteva obiecte sau 

ființe sunt descompuse pe plan 

mintal, iar elementele obținute sunt 

recombinate într-o formă nouă, fără 

ca elementele să se modifice. 

Astfel a fost creată imaginea 

sfinxului sau a sirenelor, prin unirea 

pe plan mintal a unui corp de leu / 

pește cu un cap de om; tot în acest 

fel a fost imaginat radiocasetofonul. 

2. Modificarea dimensiunilor, 

amplificarea sau diminuarea unor 

însușiri duce la obținerea unor 

produse noi, deosebite de cele de la 

care s-a pornit. 

Prin acest procedeu au fost imaginați 

piticii, uriașii sau personaje ca Setilă sau 

Flămânzilă,extratereștrii,caricaturile, 

minicalculatoarele, etc. 

3. Multiplicarea acelorași elemente 

uneori creează efecte deosebite sau 

omisiunea. 

Prin multiplicarea 

beculețelor colorate s-a ajuns la 

inventarea seturilor de beculețe 

pentru bradul de Crăciun sau pentru 

reclame. Tot prin acest procedeu a 

fost imaginat balaurul cu șapte 

capete, iar prin omisiune a fost 
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inventat Ciclopul. 

4. Schematizarea se realizează prin 

selectarea însușirilor esențiale și 

omiterea celor neesențiale. 

Schemele obținute pot înlocui 

obiectele reale în activitatea de 

cercetare, ușurând munca 

cercetătorilor." 

De exemplu, în chimie 

reacțiile chimice sunt descrise 

schematic, cu ajutorul unor formule 

chimice. În fizică, pârghiile, 

scripeții pot fi redați schematic. Cu 

ajutorul unor astfel de scheme 

înțelegem mai ușor realitatea și 

modificările pe care le suferă 

substanțele, obiectele în diferite 

situații. 

5. Analogia se bazează pe descoperirea 

unor asemănări între diferite obiecte 

sau fenomene. 

Prin acest procedeu s-a ajuns 

de la imaginea sistemului solar la 

descoperirea structurii atomului.  

Există și alte procedee care 

se bazează pe reorganizarea 

elementelor, ca de exemplu 

substituția (înlocuirea unor 

elemente cu altele), omisiunea, 

diviziunea, inversarea ordinii 

elementelor etc. 

FORMELE IMAGINATIEI: 

 În funcție de prezenţa intenţionalităţii în 

actele imaginative :  

a) imaginaţie involuntară: 

 – visul din timpul somnului 

 – reveria;  

 b) imaginaţia voluntară: 

 – reproductivă, 

 – creatoare  

– visul de perspectivă. 
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Exercițiu 

practic 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 

Împărțim fișele de lucru, îi determinăm pe 

elevi să-și folosească imaginația. 

 

 

 

Completează 

exercițiile 

apelând la 

imaginație 
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PROIECT DIDACTIC 

Școala Gimnazială Nr.11 Piatra Neamț 

Olariu Alina-Mirela 

Clasa: a IV-a A 

Aria curriculară: Om şi societate 

Discplina de învăţământ: Educaţie civică 

Unitatea de învățare: ,,Raporturile noastre cu ceilalţi oameni” 

Tema lecţiei: Solidaritate - lipsa de solidaritate 

Tipul lecţiei:  însuşire de noi cunoştinţe 

 

Competențe generale: 

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană 

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viaţă din mediul 

cunoscut 

Competențe specifice: 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni  

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană  

2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale  

 

Obiective operaţionale: 

A. COGNITIVE: 

OC1 - să selecteze corect trăsăturile morale care conduc la stabilirea unor relaţii pozitive între 

membrii unui grup; 

OC2  - să identifice termenii: solidaritate, lipsă de solidaritate din atitudinea personajelor pe baza 

explicaţiilor, imaginilor date;  

OC3 - sa exemplifice anumite situaţii ca fiind rezultatul solidarităţii sau lipsei de solidaritate; 

 OC4 - să introducă în enunţuri proprii cuvinte date din sfera valorilor civice; 

OC5  - să argumenteze consecinţele trăsăturilor de caracter ilustrate de textul citit; 

 OC6 - să rezolve corect exerciţiile şi sarcinile propuse în cadrul lecţiei. 

 

B. PSIHO-MOTORII: 

OM1- să colaboreze cu toți colegii din echipă, dând dovadă de respect pentru opiniile celorlalţi chiar 

dacă nu sunt în concordanţă cu propriile păreri; 

OM2 - să manifeste un comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare, implicare, 

toleranţă, responsabilitate, solidaritate. 

 

C.  AFECTIVE: 

OC1 - vor participa cu interes la activităţile propuse; 

OC2 - vor manifesta un comportament adecvat pe parcursul activităţilor; 

STRATEGIA DIDACTICĂ : inductivă, euristică, de tip dialogat, bazată pe activitatea elevilor. 

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE : observarea sistematică, aprecieri verbale, probă  orală, 

probă scrisă. 
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1. RESURSE PROCEDURALE : 

 a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul. 

  b) Forme de organizare : individuală, pe grupe,  frontală. 

  

2. RESURSE MATERIALE:  planşe, biletele, lipici, fişe de evaluare,  manualul, bol, caiete. 

 

3. RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

a) oficiale 

❖ Program şcolară pentru clasa a IV- a, educaţie civică, Bucureşti, 2014. 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 

 

b) pedagogice 

❖ Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003. 

c) metodico – didactice 

         c1. Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Educație civică, învǎţǎmânt primar şi                                            

gimnazial, Ed. ,,Aramis Print”, Bucureşti, 2001;  

          c2. Dumitra Radu,  Gherghina Andrei, Manual pentru clasa a-IV-a,(semestrul I), Editura  

,,Aramis Print”, Bucureşti,  2006 

• durata orei: 45’ 

• Resurse umane : 25 elevi 

• Loc de desfășurare: sala de clasă 
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Nr. 

crt

. 

Etapele lecţiei Ob. 

Op. 

Conţinutul învăţării Strategii didactice  

Evaluare 
 

Activitatea învăţătorului 

 

Activitatea elevilor 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţăm

ânt 

Forme 

de 

organiza

-re 

1.  

    Captarea      

      atenţiei 

            5' 

     

Captarea atenției se realizează 

prin citirea fragmentului extras 

din povestea „Fata babei și fata 

moșului” (anexa 1). 

 Despre ce este vorba în text? 

     
 

Elevii ascultă cu atenție fragmentul 

extras din poveste. 

 

În text este vorba despre fata moșului 

care a acordat ajutorul său cățelușei, 

părului, fântânii și cuptorului 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 
Fișa cu 

prima 

poveste 

(anexa 1) 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 
Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

2. 

    

    

Reactualizarea 

cunoștințelor 

2' 

 

   

Ce valori morale credeți voi că o 

caracterizează pe această fată? 

 

 

Ce este respectul?  

Ce este responsabilitatea? 

Îmi puteți da exemple de situații 

în care dați dovadă de respect? 

Dar de responsabilitate? 

 

. Valorile morale care o caracterizează 

pe fata moșului sunt respectul și 

responsabilitatea. 

Elevii definesc termenii. 

Elevii dau exemple de astfel de 

situații. 

 

Conversaţia 

 

 

  

Frontal  
 
Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi vom învăța ce este 

solidaritatea, lipsa de solidaritate, 

și cum să ne unim forțele pentru 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1900 

 

3.    Anunțarea 

temei și 

obiectivelor          

  3' 

 
O6 
O4 

 

a trece peste niște situații dificile. 

Vă rog să scrieți titlul de astăzi: 

Solidaritate și lipsa de 

solidaritate. 

Elevii notează titlul. Conversaţia 

Explicația 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea  

învăţării 

30' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O4 

 

 

 

 
O1 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

O6 

 

La ce va gândiți când auziți 

cuvântul solidaritate? 

Pe lângă ajutorul reciproc, 

solidaritatea reprezintă mult mai 

mult de atât. 

 Oamenii își unesc forțele pentru 

o situație gravă. 

Deci...solidaritatea este spiritul 

de înțelegere a unei situații 

grave din viața unei persoane 

sau a unei comunități. 

 La ce vă gândiți când auziți 

cuvintele lipsă de solidaritate? 

 

Haideți să notăm aceste 

informații. 

 

 

 

 

 

    

 

Ne gândim la ajutorul reciproc. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

  

Lipsa de solidaritate este opusul 

solidarității, reprezintă indiferență. 

 

Posibile răspunsuri ale elevilor: 

 

Solidaritate = ajutor, a fi alături de 

cineva, sprijin, afecţiune, etc. 

Lipsa de solidaritate = a nu oferi ajutor 

la nevoie, a nu fi alături de cineva, etc. 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

Solidaritatea este spiritul de 

înțelegere a unei situații grave 

din viața unei persoane sau a unei 

comunități. 

 

   Lipsa de solidaritate 

înseamnă indiferența față de 

problemele grave ale celorlalți. 

  De asemenea, le voi explica 

faptul ca solidaritatea trebuie 

manifestată fără a se aştepta o 

răsplată, deoarece oricare dintre 

noi am putea trece printr-o 

situaţie dificilă.  

Vă rog să deschideți manualele 

la pagina 45. Uitați-vă la 

exercițiul 2 în josul paginii.  

 Fiți foarte atenți la definiția dată 

mai devreme pentru a nu încurca 

un simplu gest de bunătate sau 

sensibilitate cu un act de 

solidaritate. 

I-am donat prietenului meu un 

creion. 

 

Am donat rechizite pentru o 

familie nevoiașă. 

 

 

 

Elevii notează definiţiile în caiete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asculta cu atentie explicatiile oferite. 

 

 

 

 

Un elev citește cerința: 

Discutați enunțurile care sugerează 

solidaritatea. Argumentați alegerile 

făcute. 

 

 

 

Este un simplu gest de bunătate, nu 

implică o situație gravă. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia  

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

Conversatia  

 

 

 

 

 

Manual  

 

 

 

 

Caiete  

 

 

 

 

 

  

 

 

Caiete de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprecieri 

verbale 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

O6 
 

 

 

 

 
O1 

 

 

O6 
 

 

 

 

 

 

Am donat haine și încălțăminte 

pentru locuitorii unei zone 

inundate. 

 

Am făcut cadou o rochie 

prietenei mele. 

 

 

Am plâns în timpul filmului. 

 

Am plâns aflând despre 

accidentul aviatic. 

 

Împart câte un bilețel cu un citat. 

Vă rog să îl citiți cu mare atenție 

și să vă exprimați opinia în 

legătură cu acesta formulând 

argumente concrete. 

 „Am un suflet de frate pentru toți 

cei nefericiți.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este un act de solidaritate deoarece 

familia respectivă se afla într-o situație 

dificilă. 

Este un act de solidaritate deoarece 

locuitorii se aflau într-o situație gravă. 

 

 

Este un simplu gest de bunătate 

deoarece fata nu avea neapărat nevoie 

de ea. 

 

 

Este doar un act de sensibilitate, 

lacrimile nu au ajutat pe nimeni 

 

 

 

La fel ca mai devreme este doar un act 

de sensibilitate 

 

 

 

 

 

 

 

Sufletul de frate simbolizează 

solidaritatea pe care autorul o are 

pentru toți cei aflați în impas, într-o 

situație dificilă 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Conversatia  

 

 

 

Lucrul cu 

manualul 

Exercițiul 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 
Observare

a sistema-

tică  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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O5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Bilețele 

cu un 

citat 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

5' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

 

O4 

 
 

Se realizează prin joc în 

wordwall. 

 

 

Elevii rezolvă exerciţiile . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

Individual 

 

calculator 
 

 

7. Fedback-ul  

2' 
 Despre ce am vorbit noi astăzi? 

 

 

 Ce este solidaritatea? Dar lipsa 

acesteia? 

Astăzi am vorbit despre solidaritate și 

lipsă de solidaritate. 

Elevii definesc termenii 

Explicaţia Frontal  Aprecieri 

verbale 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1904 

 

9. Evaluarea 

performanțelor 

1’ 

  

-Anunţ tema pentru acasă: 

Ex.7,8 pag.61 din manual 

Se fac aprecieri individuale și 

colective. 

 

 Frontal Manual 

 

Apreciere

a verbală 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Barth Mia Rodica 

Şcoala Gimnazială Gherţa Mică,Jud.Satu Mare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română                        

Clasa I, an şcolar 2021-2022 

UNITATEA  TEMATICĂ: Magia primăverii                                                                            

SUBIECTUL  LECŢIEI: „Legenda ghiocelului”  

FORMA  DE  REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL  LECŢIEI: transmitere și dobândire de noi cunoștinte 

DISCIPLINE  INTEGRATE: Comunicare în limba română  

                                                  Matematică şi explorarea mediului 

                                                  Arte vizuale și abilități practice                                                 

DURATA : 45 minute (35 de minute de curs + 10 minute de activități  recreative) 

COMPETENȚE    SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

         1.1. Identificarea  semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar ; 

         1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar ; 

         1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute ; 

. 

Matematică şi explorarea mediului 

           3.2. manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene/procese/structuri din mediul apropiat; 

 

   Arte vizuale și abilități practice 

    2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct.  

Obiective  operaționale:  

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

C.L.R. 

O1 – să asculte cu atenție” Legenda ghiocelului „ 

O2 – să identifice personajele principale ale poveştii (Zăpada,  Iarba, Macul,Vioreaua, Floarea-soarelui, Ghiocelul); 

O3 – să   alcătuiască  propoziții cu  cuvinte date ( amărât, înduioşat, veşmântul, recunoştinţă); 
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O4-  să răspundă la întrebări pe baza textului; 

O5- să formuleze răspunsuri în propoziţii clare, corecte demonstrând receptarea conţinutului poveştii, având ca suport imagini; 

M.E.M    

O6- să precizeze caracteristicile specifice anotimpului primăvara, pe baza imaginilor, a textului şi a cunoştinţelor anterioare; 

A.V.A.P. 

O8 – să lipească părţile componente pentru a obţine ghioceii ;  

  Strategii   didactică:  

Resurse procedurale: 

 Metode şi procedee:  conversaţia, exerciţiul,  explicația, observația, explozia stelară-Steluţa curioasă, aprecierea 

verbală,evaluarea orală 

 Forme de organizare: frontal, individual. 

Resurse materiale: calculator-  prezentare ppt, fişa de lucru, foi colorate, şablon ghiocel 

Resurse temporale: 35 minute + 10 minute activități în completare. 

      BIBLIOGRAFIE/Webgrafie: 

• Molan, V.- „Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și Literatura română din învățământul primar”, 

Editura Miniped, București, 2014 

• soft educaţional: „O călătorie distractivă spre cunoaştere-clasa 1”, www.edituraedu.ro, 2016     

• Programa şcolară pentru clasa pregătitoare-clasaI-clasa II, Nr. 3418/19.03.2013 

• https://clasamea.eu/download/fise-de-lucru-pentru-textul-legenda-ghiocelului/  

• https://www.youtube.com/watch?v=UiW4ANvDc4w&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii  

ETAPELE 

LECŢIEI 

Ob. 

op. 

ACTIVITATEA 

ȊNVĂŢĂTORULUI 

ACTIVITATEA ELEVILOR Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric(1 

min.) 

 Voi asigura condiţiile necesare pentru 

buna desfăşurare a lecţiei. 

Se pregătesc pentru activitate.     

 

2. Captarea 

atenţiei 

(2 min.) 

 Le voi adresa copiilor o ghicitoare 

despre primavara: 

Eu alung iarna din ţară, 

Şi-aduc dulcea primăvară, 

Sunt micuţ şi frumuşel, 

Răspund la ghicitoare.  

 

conversaţia 

     

 

 

ghicitori 

 

 

 

frontală 

 

 

observare 

sistematică 

http://www.edituraedu.ro/
https://clasamea.eu/download/fise-de-lucru-pentru-textul-legenda-ghiocelului/
https://www.youtube.com/watch?v=UiW4ANvDc4w&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii
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Şi mă cheamă ... 

                                    Ghiocel 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

(2 min.) 

 Astăzi, la ora de Comunicare în limba 

română, vă voi citi „ Legenda 

ghiocelului”. Vom discuta despre 

primăvară, despre primele flori ce 

apar primăvara. Vom afla de ce 

ghiocelul este vestitorul primăverii. 

Vom învăţa cuvinte noi, pe care le 

vom folosi în propoziţii. Vom 

formula întrebări şi răspunsuri în 

legătură cu textul şi vom povesti acest 

text. 

  

Sunt atenţi la anunţarea temei şi a 

obiectivelor. 

 

 

 

 

conversaţia 

  

 

 

 

frontală 

 

 

 

observare 

sistematică 

4. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

(1 min)  

 

 

O7 

 

 

 O4 

Iniţiez un dialog despre anotimpul 

de primăvară: 

Care sunt semnele sosirii 

primăverii? 

Care sunt lunile anotimpului de 

primavară? 

Ce ne aduce primăvara? 

Ce este aceea o legendă? 

Ce altă legendă aţi mai ascultat? 

 

 

-zăpada se topeşte, apar ghioceii, 

sosesc păsările călătoare; 

- martie,aprilie,mai  

 

- Mărţişorul, Ziua mamei, păsări... 

 

Povestirea apariţiei unui 

lucru,naşterea lui.  

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

observare 

sistematică 

Legenda ghiocelului
după Eugen Jianu

Eu alung iarna din ţară,

Şi aduc dulcea primăvară,

Sunt micuţ şi frumuşel,

Şi mă cheamă ...
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4. Dirijarea 

învăţării 

(20 min.) 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

O4 

Voi citi povestea model elevilor de pe 

materialul power point.Pe parcurs ce 

povestea va fi citită se expun imagini 

în  ordinea cronologică a secvențelor 

din poveste.  

Citirea textului de către elevi 

Explic elevilor cuvinte noi întâlnite:  

   Cuvinte noi :  

amărâtă=tristă 

înduioşat= emoţionat 

veşmântul=haina 

recunoştinţă=mulţumire 

Adresez câteva întrebări: 

- Care este titlul textului citit astăzi? 

 

- Care sunt personajele acestui text? 

 

Solicit formularea unor întrebări şi 

răspunsuri despre text, hexagonul: 

Cine?, Ce?, Unde? , Cui?, De ce? . 

 

 

Steluţa curioasă 

 
 

 

 
Sunt atenţi. 

Citesc textul integral, apoi pe 

alienate  

Alcătuiesc propoziţii cu noile 

cuvinte.  

 

- Textul citit astăzi se numeşte 

„Legenda ghiocelului”. 

- Personajele textului sunt : 

zăpada, iarba, macul, vioreaua, 

floarea-soarelui, ghiocelul. 

Formulează întrebări şi răspunsuri 

folosind cuvintele propuse: 

Ce personaje întâlnim în această 

legendă? 

Cine a porn it să-si aleagă o 

culoare?(zapada) 

Cui i-a cerut mai întâi 

ajutorul?(ierbii) 

Cum era culoarea macului?  

(rosie strălucitoare) 

Ce flori au mai refuzat-o?                                  

(vioreaua si floarea-soarelui) 

 

 

lectura 

explicativă 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explozia 

stelară 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observare 

sistematică 

aprecieri 

verbale 

 buline 
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Cer elevilor să povestească pe scurt 

conţinutul legendei. 

Unde a găsit ajutor?(ghiocel) 

De ce îl lasă zăpada să fie 

prima floare care răsare? 

(recunoştinţa) 

 

conversaţia 

dramatizarea 

observaţia 

5. Obtinerea 

performantei 

( 5 min.) 

 

O5 

Efectuez împreună cu copiii 

exerciţiile de pe fişa de lucru folosind 

funcţiile ppt-ului 

Rezolvă ex.date,transcriu  conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

   

frontală 

Aprecieri 

verbal 

observare 

sistematică 

6. Activitatea 

recreativă 

(8 min) 

 

O8 

Elevii vor lucra câte un ghiocel, 

urmând indicaţiile din filmuleţul 

prezentat.  

Vor asculta cântecelul Ghiocelul în 

timp ce lucrează 

Elevii sunt atenți la explicațiile 

date și rezolvă sarcina dată. 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

Şabloane 

Lipici 

foarfecă 

individual  

7. Evaluarea 

activităţii 

(2 min.) 

 

 

  

Fac aprecieri asupra activităţii. 

 

Împart stimulente elevilor. 

Sunt atenţi la învăţătoare.  

conversaţia 

 

stimulente 

 

frontală 

observare 

sistematică 

stimulente 
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 F ş           
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Unitatea de învățământ:Școala Gimnazială, comuna Frâncești,GPN.Genuneni 

Data: 17.12.2021 

Educatoare:Udrete-Stoiculete Gabriela-Cristina 

Grupă: combinată 

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema proiectului: Magia sărbătorilor 

Tema săptămânii: Vine,vine Moș Crăciun 

Tema zilei : Să-l ajutăm pe Moș Crăciun! 

Forma de realizare: activitate integrată (ADP+ALA1+ADE+ALA2)  

Tipul activității: consolidarea şi sistematizarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

➢ Rutine: 

                    Jocul liber 

                    Întâlnirea de dimineaţă. 

• Salutul:,,Bună dimineața, dragii mei!” 

• Prezenţa- ,,Bradul” 

• Calendarul naturii 

• Împărtăşirea cu ceilalţi:,,Cadoul dorit” 

• Gimnastica de înviorare 

➢ Tranziții: „Bat din palme clap,clap,clap” 

    ,,Din picioare trap,trap,trap 

    Joc muzical ,,Trenuleţul veseliei” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1): 

Bibliotecă: ,,Hainele lui Moș Crăciun”-colorare/decorare 

Artă: ,,Globuri minunate”-dactilopictură 

Construcții:Căsuța lui Moș Crăciun 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE): DȘ 2(Activitate matematică)„Așează-mă 

la locul meu" joc didactic + DOS(Activitate practică) „Bradul"-colaj(mototolire si lipire) 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2): 

Colinde de Crăciun-audiție 

Momentul poveștilor: ,,Povestea lui Moș Crăciun” (povestirea educatoarei)  
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DOMENII ALE DEZVOLTĂRII: 

E.  DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE, 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE, 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat, 

 C.3. Activarea și manifestare a potențialului creativ , 

 A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

  

 COMPORTAMENTE VIZATE:  

 E.2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime,formă și greutate, 

 C.3.1. Manifestă creativitate în activitate în activități diverse; 

 C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină    

            dificultăți. 

 A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

 SCOPUL 

❖ Fixarea cunoștințelor referitoare la sortarea obiectelor după criteriul mărimii și culorii 

❖ Consolidarea unor cunoștințe și abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.           

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

➢  să selecteze piese geometrice după mărime și culoare 

➢  să verbalizeze acțiuniunea utilizând un limbaj matematic adecvat 

➢  să construiescă cu piesele geometrice diferite obiecte 

➢  să confectioneze bradul cu materialele puse la dispoziție 

➢  să utilizeze tehnicile de lucru însușite anterior; 

➢  să respecte indicațiile educatoarei; 

➢  să participe activ la activitate 

➢  să finalizeze sarcinile de lucru. 

SARCINA DIDACTICĂ:recunoașterea și diferențierea obiectelor după criteriul mărimii și culorii 

REGULILE JOCULUI:copiii vor sorta globuri mari și mici și le vor așeza în bradul corespunzător 

ELEMENTE DE JOC:surpriza,descoperirea globurilor,închiderea ochilor. 

 Strategii didactice: 

Metode şi procedee:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, jocul didactic  demonstraţia, 

Turul Galeriei. 

Resurse materiale: : doi braduti artificiali (unul mic si unul mare), globuri mari si mici,globuri din 

polistiren, acuarele, servetele umede, cuburi, culori,planșe model format A3,șablon brazi,hârtie 

creponată,lipici,leptop, recompense 

Forme de organizare:frontal, pe grupe ,individual. 

Durata : o zi 
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(Ghid metodic) , Editura Arves,  2008; 

• Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2/2019”,  Editura ARLEQUIN, 2009. 

• Ziua bună incepe la Întâlnirea de dimineaţă”,Ed.Tehno-Art, Smaranda Maria, 

Camelia Lazăr. 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

  Ziua începe cu primirea copiilor și exersarea deprinderilor igienico-sanitare (de spălare a 

mânuțelor). Copiii vor fi așteptați în sala de grupă, în care aceștia vor găsi următoarele centre de interes 

deschise: ,,Artă”, ,,Bibliotecă”și „Construcții”.   

Educatoarea va anunţa copiii despre importanţa acestei zile în care avem şi invitaţi de onoare care 

au auzit multe lucruri frumoase despre noi si acum doresc să se convingă de aceste spuse. Din cauza 

problemelor cu care ne confruntăm  nu au putut să ajungă la noi dar ne vor vedea prin intermediul 

calculatorului. Să spunem si noi invitaţilor: 

Bună dimineața ! 

Momentul organizatoric constă în stabilirea unor reguli pentru o desfășurare eficientă a activității  

online pe platforma Google Meet; nu vorbim în timpul activităților, vorbim doar când suntem întrebați, 

suntem atenți la activitate, respectuoși, așteptăm să termine colegul când vrem să vorbim. 

1). Întâlnirea de dimineață  

Salutul. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi  

colegii. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei. 

Cu zambetul pe buze, educatoarea îi salută pe copii: “Bună dimineața, dragii mei! 

Astăzi vă propun să ne salutăm cu ajutorul globulețelor pe care le-am primit la intrarea în sala 

de clasă. Mai exact: 

  Bună dimineaţa. Eu sunt Octavian şi azi suntun globuleț albastru. 

Urmăreşte comportamentul adecvat din timpul salutului. 

2). Prezența – Pe parcursul salutului, vom atașa la panou câte o steluță în brad, pentru cei prezenți, 

iar în partea de jos a bradului, câte o steluță pentru cei absenți. Se vor număra copiii 

prezenți/absenți/băieți/fete. 

3). Calendarul naturii - pentru desfășurarea acestei etape, îi voi ruga pe copii să privească pe 

fereastră pentru a stabili starea vremii de astăzi. Astfel, după această etapă vom stabili ziua,luna și 

anotimpul corespunzător cu ajutorul jetoanelor corespunzătoare: 

 În ce anotimp suntem? 

 În ce zi a săptămânii suntem? 
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 Ce zi a fost ieri? 

 Ce zi va fi mâine?   

4). Împărtășirea cu ceilalți – Educatoarea întreabă copiii dacă doresc să primească daruri de la 

Moș Crăciun. Cine cred ei că-l ajută pe Moș Crăciun să confecționeze și să împartă cadouri.Ce doresc să 

primească. 

   Copiii vor preciza și vor argumenta opțiunea facută 

   -Doresc să primesc………pentru că…… 

 

Gimnastica: Dacă vreau să cresc voinic, 

                     Fac gimnastică de mic 

                     Merg în pas alergător, 

                     Apoi sar într-un picior 

                     Deschid braţele şi zbor 

                     Mă aşez, respir ușor. 

                     Ăsta-i doar un început  

                     Ia priviţi cât am crescut. 

Trecerea la activitatea pe centre se va face prin tranziția “Bat din palme clap ,clap, clap", după 

care, fiecare copil este invitat să desfășoare activitățile de la centrele de lucru. 

2). Activități liber-alese (ALA 1) 

Bibliotecă: ,,Hainele lui Mos Crăciun”-colorare,. 

Artă: ,,Globuri minunate”- pictură 

Construcții:„Căsuța lui Moș Crăciun”-îmbinare 

Sarcini de lucru:  

❖ realizarea desenului preferat în culori adecvate 

❖ citirea de imaginii cu Moș Crăciun 

❖  îmbinarea cuburile pentru construirea casei lui Moș Crăciun 

❖ realizarea desenului respectând culorile 

❖ decorarea globurilor utilizând semne grafice insușite 

Resurse materiale: imagine cu Moș Crăciun,acuarele, creioane colorate, fișe de lucru. 

La sectorul ,,Bibliotecă” preşcolarii vor obeserva imagine cu Moș Crăciun și vor colora in culorile 

adecvate. 

La sectorul ,,Artă”vor decora globurile utilizând semne grafice insușite și le vor picta  utilizând 

culori diferite. 

La sectorul „Construcții” vor îmbina cuburile să realize căsuța lui Moș Crăciun 

După epuizarea jocurilor liber alese și strângerea materialelor folosite, educatoarea lansează 

tranziția “Toţi degrabă ne-adunăm” iar copiii sunt conduși către sala de mese pentru mic dejun, nu înainte 

de a se spăla pe mâini. 
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Tranziția : Toţi degrabă ne-adunăm 

                             În perechi noi ne grupăm 

                            Către baie ne-ndreptăm  

                           Mâinile ni le spălăm.  

 În cadrul ADE se desfăşuară la DȘ 2 jocul didactic ,,Așează-mă la locul meu “ 

Se aud batai in usa si langa usa gasim un saculet si doi braduti. 

   Educatoarea gaseste in sac o scrisoare de la Mos Craciun pe care o citeste copiilor: “Buna ziua, dragii 

Mosului! Am gasit acesti doi braduti in gradina mea si erau tare suparati deoarece pe ei nimeni nu i-a 

luat sa-i  imbrace frumos de sarbatoare. M-am gandit ca voi o sa-i ajutati, pentru ca v-am urmarit pe la 

geam si am vazut ca sunteti harnici si priceputi, asa ca, o sa va rog sa-I impodobiti cum stiti voi mai 

frumos, iar eu o sa va recompensez aducandu-va multe cadouri.  

      Multumesc, Mos Craciun!” 

    Ii voi intreba pe copii daca vor sa-l ajutam pe Mos Craciun si voi rasturna pe masuta continutul 

saculetului , spunandu-le copiilor ca astazi, la activitatea matematica vom desfasura un joc care se 

cheama: “Globuri mari, globuri mici”, unde vor trebui sa sorteze globurile dupa marime si culoare. 

       Urmeaza desfasurarea propriu- zisa a jocului. 

      Pentru interactivitate se vor folosi aplauze.  

Tranziția spre următoarea activitate DOS se va face cu ajutorul cântecului - Trenuleţul veseliei. 

 Activitatea din cadrul Domeniului Om și Societate începe printr-o scurtă conversație despre brad. 

Copiii sunt indreptaţi către măsuţe unde vor rupe hârtia creponată,o vor mototoli și o vor lipi pe conturul 

„Bradului”. 

      Le voi spun copiilor ca Mos Craciun ne-a trimis si braduti pe care o sa-i decoram. 

   Copiii intuiesc si descopera materialele de pe masute, dupa care prezint copiilor modelul executat și 

demonsrez modul de lucru. 

   Voi executa exercitii de incalzire ai muschilor mici ai mainii si prezint criteriile de evaluare al 

lucrarilor:respectarea temei, acuratetea lucrarii, elementele de noutate.Activitatea se va incheia cu 

interpretarea cantecului: ,,O,brad frumos”. 

    Dupa finalizarea lucrarilor, fiecare copil va merge la panou si isi expune lucrarea. Se va realiza o 

expozitiesi se va aplica metoda Turul galeriei. 

      ALA II. Intr-o atmosfera placuta de sarbatoare , copiii vor audia colinde de Craciun . 

            La Momentul poveștilor voi lectura povestea ,,Poveste lui Moș Crăciun”. 

SINTEZA ZILE :În spațiul dedicat Întâlniri de dimineață fiecare preșcolar va spune ce activitate i-a 

plăcut cel mai mult și motivează alegerea făcută. 
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În încheierea activității voi aprecia copiii, le voi mulțumi pentru această zi minunată pe care am 

petrecut-o împreună și le voi spune că îi aștept cu drag la gradiniță, ziua următoare. 

 

 

 

                                                   DEMERSUL DIDACTIC 

Eveniment     

didactic 

          Continut știintific Strategii 

      didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

Se creează condițiile psiho-

pedagogice necesare desfăşurării 

activității în bune condiții: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea scăunelelor în semicerc,  

-introducerea copiilor în sala de grupă. 

 

 Observarea 

comportamentu 

lui  copiilor 

 

corectarea 

           ţinutei, 

2.Captarea 

atenției 

Se realizaza printr-un saculet si doi 

brazi gasiti la usa, alaturi de o 

scrisoare. Le voi citi copiilor 

scrisoarea de la Moș Craciun si ii voi 

intreba daca sunt de acord sa-l ajutam 

pe Moșul.(Anexa 1) 

 

Conversatia 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Sunt anunțate tema:„Globuri mari și 

globuri mici “si obiectivele  pe 

intelesul copiilor. Astazi il vom ajuta 

pe Mos Craciun, ne vom comporta 

frumos, vom lucra frumos si in liniste. 

Explicația  

4.Reactualizarea 

cunostiinţelor 

Copiii sunt solicitați să răspundă la 

următoarele intrbări: 

În ce anotimp ne aflăm?  

Cine vine în anotimpul iarna? 

Cu ce vine Moș Crăciun? 

Conversaţia 

 

 

Evaluarea 

răspunsurilor 

copiilor 

5.Dirijarea 

   învățării 

 

 

 

 

 

 

Se precizează sarcinile și regulamentul 

jocului.Voi explica copiilor regulile 

jocului.  

Voi explica modul in care vom 

desfasura jocul: cu ajutorul unei 

baghete magice gasite in sacul de la 

Mos Craciun, va fi numit un copil sa 

iasa sa aleaga cu ochii inchisi un 

Explicația 

 

 

Conversaţia  

 

Exercitiul  

 

 

Observarea 

comportamentului 

copilului 
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6.Obtinerea 

performanţei 

globulet din cutie, sa spuna forma 

acestuia, culoarea si marimea. 

Copiii de grupă mică vor identifica și 

denumi culoarea și forma globului. 

Eu am un glob mic,albastru,rotund!    

Mă asigur că toți copii au înțeles 

regulile jocului,după care se va 

desfășura jocul de probă.                 

 Jocul de proba:jocul de proba insotit 

de explicatii suplimentare. 

Desfasurarea propriu- zisa a 

jocului: 

Un copil ales de bagheta magica cu 

ajutorul formulei:”Bagheta se-

nvarteste si la tine se opreste” iese in 

fata, cu ochii inchisi alege un globulet 

si il descrie. 

Apoi il va aseza in bradul 

corespunzator. (Exemplu: Eu am un 

glob mic, albastru si il voi aseza in 

bradul mic). 

Fiecare raspuns corect va fi aplaudat, 

iar copilul va primi o bulina. 

Variantă de joc: 

 

Se împarte grupa în două echipe- 

globurile albastre și globurile roșii. 

Aceștia se vor așeza în coloană, 

ateptându-și rândul. Pe un spațiu 

delimitat, copiii se vor deplasa , câte 

unul de la fiecare echipă. Ei își vor 

alege un glob din coș( mare sau mic), 

vor sări din cerc în cerc până la brad. 

Vor așeza globul mic sus, globul mare 

jos.Va căștiga echipa care nu va greși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală 

7.Evaluarea Voi îndrepta copiii spre masuțe unde 

vor rezolva o fișă de lucru care are ca 

Conversația Evaluare orală 
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item colorarea globurilor mari cu 

culoarea roșu,globurile mici cu verde 

și formare de multimi. 

Sarcina va fi ușurată pt grupa 

mică/mijlocie. 

Se va purta o discuţie  referitoare la 

activitatea desfăşurată. 

Cu ce ne-am jucat noi astăzi ? 

Cum s-a numit jocul pe care l-am 

jucat noi? 

Ce am invăţat noi astăzi? 

 

Evaluare 

individuală 

8.Încheierea 

activităţii 

Voi face aprecieri generale și 

individuale asupra desfașurării 

activității. Preşcolarii vor fi 

recompensaţi. 

 

Conversația 

 

Aprecieri 

individuale și 

colective 

 

   Trecerea la a doua activitate se face printr-oTranzitie: Trenuleţul veseliei. 

 

 

 

 

Evenimentul 

didactic 

 

          Continut știintific Strategii  

      didactice 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare 

desfăşurării activităţii ,se pregăteşte 

materialul didactic 

  

2. Captarea 

atenţiei 

Se face printr-o ghicitoare: 

De copii este iubit, 

De Crăciun împodobit, 

Verde e, majestuos 

Cine e aşa frumos? 

(brad) 

 

Expunerea 

Conversația 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

Le voi spune copiilor că Moş Crăciun 

le-a trimis şi brăduţi pentru a-i decora 

- Bravo, foarte bine v-aţi descurcat 

până  acum. Uitaţi, copii, încă o 

surpriză de la Moş Crăciun. Haideţi să-

Conversaţia 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

i arătăm Moşului înca o dată cât suntem 

noi de pricepuţi şi că merităm cadourile 

pe care ni le va aduce. 

Ce culoare are bradul? 

Unde crește el? 

Când împodobim bradul? 

 

 

 

 

 

Conversația 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

5. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

a). Prezentarea 

și analiza 

modelului 

 

b). Explicarea si 

demonstrarea 

modului de 

lucru 

 

 

c). Încălzirea 

mușchilor mici 

ai mâinilor 

 

 

 

d). Executarea 

propriu-zisă a 

temei 

 

 

 

Copiii vor lucra la băncuțe.Fiecare va 

avea un șablon de brad(brad mic 

pentru grupa mică),lipici și hârtie 

creponată de culoare 

verde,galben,roșu,albastru,mov(culori 

primare pentru grupa mică) pe care 

trebuie să o mototolească in biluțe 

mici și apoi să o lipească pe șablon. 

Copiii de grupă mare pot decupa 

bradul pe linia punctată 

 

Prezint copiilor modelul executat de 

mine pe care îl vom analiza.  

 

 

Le arăt cum să rupă hârtia 

creponată,apoi să o mtotolească și sa o 

lipescă pe șablon alternâd culorile. 

 

 

 

Vom face câteva exerciţii  de 

încălzire, pentru a putea lucra mai 

bine: 

 ,,Mișcăm degețelele,  

   Batem tare palmele,  

  Răsucim încheietura 

  Și dăm mingea dura, dura!’’ 

 

Fiecare copil va realiza lucrarea, 

ținând cont de indicațiile educatoarei. 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Le urez copiilor“Spor la lucru!” 

Îi voi îndruma în timpul executării 

temei și le voi stimula încrederea în 

forțele proprii, încurajându-i. 

Se asigură un FOND MUZICAL 

liniștitor. 

 

 

 

Exercițiul 

6. Obținerea 

performanței 

 

 

 

7. Evaluarea 

După finalizarea lucrărilor, fiecare 

copil merge la panou şi-şi expune 

lucrarea. 

Se realizează analiza lucrărilor, tinând 

cont de criteriile de evaluare 

(mototolirea corectă,imbinarea 

culorilor,modul de 

decupare,acuratețea lucrarii,încadrarea 

in timp). Cer copiilor să-și exprime 

opinia față de lucrările colegilor. 

Conversația 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

8. Încheierea 

activității 

Activitatea se încheie intonând 

cântecul ,,O, brad frumos!” .Se fac 

aprecieri individuale pentru 

participare și implicare în activitate. 

Se oferă recompense 

 Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2) 

 

 

  Într-o atmosfera placuta de buna dispozitie si sarbatoare se vor audia  “Colinde de Craciun. 

 

 

Cel mai iubit si cel mai asteptat personaj in perioada sarbatorilor de iarna, Mos Craciun, are marea datorie 

de a indeplini dorintele tuturor copiilor cuminti. Dar care este istoria acestui mos atat de intragit in intreaga 

lume? Unde si cum a aparut? Versiunile sunt variate si difera de la o zona la alta. 

Una dintre povestile legate de Mos Craciun spune ca, demult demult, in vremuri nestiute, traia la 

marginea unui oras un batran care tot timpul anului facea jucarii pe care le vindea mai apoi in Ajunul 

Craciunului. Intr-o seara, in timp ce se intorcea acasa dupa o zi in care statuse sa vanda jucarii, privirea 

i-a fost atrasa de ceea ce a vazut prin fereastra unei case saracacioase. Aici, erau trei copilasi sarmani, 

tristi pentru ca ei nu primisera nici o jucarie. Copiii vorbeau intre ei cu glas tare si spuneau ca si-ar dori 

sa aiba macar un soldatel de plumb cu care sa se joace toti trei, fara sa se certe. Impresionat de ceea ce 

vedea, batranul s-a intristat si el pentru ca nu mai avea nici o jucarie cu el ca sa ii ajute pe micuti. Dar 
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uitandu-se mai cu atentie in sac, a observat pe fundul acestuia chiar un mic soldatel de plumb pe care l-

a daruit celor trei frati. Bucuria a fost tare mare. Mosul a plecat si el fericit spre casa pentru ca a reusit sa 

aduca zambetul pe fetele unor copii sarmani. In drumul sau spre casa, a intalnit o caprioara ranita si a 

ajutat-o si pe aceasta sa se puna pe picioare. In semn de recunostinta, caprioara i-a spus mosului ca ii va 

indeplini orice dorinta pentru bunatatea sa. Mosul a avut o singura dorinta, sa poata sa daruiasca cate o 

jucarie fiecarui copil din lume, dar in special acelora care erau prea saraci pentru a putea primi daruri. 

Caprioara i-a indeplinit dorinta. Hainele mosului s-au transformat in hainele rosii atat de bine 

cunoscute iar in fata lui a aparut o sanie trasa de reni. Mosul s-a urcat in sanie si a trecut intr-un taram 

plin de case frumos colorate si luminate, unde traiau spiridusii. Aici, mosul s-a apucat de facut jucarii, 

ajutat de sprintenii spiridusi. Tot anul munceau pentru a face jucarii iar in Ajunul Craciunului mosul 

zbura cu sania trasa de reni in intreaga lume pentru a aduce cadouri copiilor. 
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PROIECT DIDACTIC 

  

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.N. Haret, Școala Gimn. Nr. 2 Mărășești 

Prof. Înv. Preșc.: Nistoroiu Cristina 

Nivelul de vârstă / Grupă combinată: „Mickey Mouse”  

Domeniul experiențial: DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV   

Categoria de activitate: EDUCAȚIE ARTISTICO-PLASTICĂ   

Tema anuală de studiu: "Când, cum și de ce se întâmplă?"   

Tema proiectului: "Bine ai venit, Primăvară!"   

Tema săptămânii: "Parfum de primăvară"   

Tema activității: "Lalele"   

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi   

Tehnica de lucru: acuarelă   

Mijloc de realizare: pensulație, amprentare.    

Dimensiuni ale dezvoltării:   

▪ Activare și manifestare a potențialului creativ.   

▪ Autocontrol și expresivitate emoțională.   

Comportamente vizate:    

▪ 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative.   

▪ 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, obiecte de artă.   

   

Scopul activității: Formarea priceperilor și deprinderilor de a realiza planșa cu ajutorul pensulației și a 

tehnicii amprentării, dezvoltându-și creativitatea.   

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:   

O1: să denumească materialele de lucru folosite, în vederea realizării lucrării;   

            O2: să realizeze lucrearea propusă, respectând etapele de lucru prezentate;   

            O3: să evalueze (autoevalueze) lucrările, ținând cont de următoarele aspecte: finalizare, 

corectitudine, aspect.   

Strategia didactică:   

o Metode și procedee: Instructajul, Problematizarea, Expunerea didactică, Demonstrația cu 

substitute, Conversația catehetică, Explicația, Demonstrația cu acțiuni, Observarea, Conversația 

euristică, Exercițiul, Observarea, Turul Galeriilor. 

o   Mijloace de învățământ: fișa cu textul ghicitorii, planșa model, planșe cu etapele de 

lucru ale florii, planșe de lucru, acuarele, pensoane, pahare cu apă, furculițe, șervețele, laptop, 

boxe.   

o Forme de organizare: frontal, individual.    
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Bibliografie:   

 ***MECTS, Curriculum pentru educație timpurie, București, 2019.   

 I., Serdeanu, F., Dituleasa, Metodica predării lucrului manual, Editura Didatică și 

Pedagogică, București, 1972;   

 G., Lazăr, M., Borș, Elemente de metodică – abilități practice în învățământul preșcolar 

și primar, Editura Media, 2002.   

 Durată: 30-35 minute  
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

DIDACTICE 

   

Nr.   

Crt.   

   

Secvențele activității 

didactice   

   

Ob.  

Op.   

   

Conținutul instructiv-educativ   

S trategia didactică       

Evaluare   
Metode și 

procedee   

Mijloace de 

învățământ   

Forme de 

organizare   

 1.       

Etapa pregătitoare   

a) Momentul  

organizatoric   

   

   

b) Informare și 

instructaj   

   Se creează climatul optim pentru buna 

desfășurare a activității:   

- Se aerisește sala de grupă;   

- Se așază mobilierul;   

- Se distribuie materialul didactic 

pe măsuțe;   

Intrarea organizată a copiilor în sala de 

grupă.   

   

   

   

Instructajul   

   

   

Materialele de 

lucru necesare 

activității   

   

   

Frontal   

   

   

Capacitatea 

preșcolarilor de a 

se organiza 

pentru activitate.   

  2.      

Etapa de incubație   

a) Discuții 

pregătitoare   

     

   

b) Anunţarea 

temei   

şi a obiectivelor   

   

   

   

c) Prezentarea   

planșei model   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Se va realiza cu ajutorul unor ghicitori:   

"Cupe albe, sângerii,   

Stau pe lujere înfipte,   

Parc-ar fi niște făclii!   

Hai, ghicește-le, de știi!" (Lalelele)   

   

„-Copii, astăzi la activitatea  

artisticoplastică, vom picta lalele, apoi vom 

face o expoziție, folosind planșele voastre."   

   

Voi adresa apoi copiilor, câteva întrebări în 

vederea realizării lucrării.   

-„Ce observați în această planșă?" (Noi  

observăm lalele.) (Anexa 3)   

   

Problematizarea   

     

   

   

Expunerea 

didactică   

   

   

Demonstrația cu 

substitute   

     

   

   

   

Fișa cu textul 

ghicitorilor   

   

   

     

     

     

   

Planșa model   

   

   

   

   

   

   

   

Frontal   

     

   

   

   

   

Individual   

   

   

   

   

   

   

   

Capacitatea 

preșcolarilor de a 

răspunde corect  la 

ghicitoare.   

   

   

   

   

   

Capacitatea 

prescolarilor de a 
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d) Explicarea 

și demonstrarea  

modului de lucru   

   

   

   

     

   

 

 

   

 

e) Verificarea 

noilor cunoștințe   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

O1   

   

 

 

O2   

   

   

O3   

 

 

-„Ce culori am folosit pentru a realiza 

planșa?” (Culorile utilizate sunt: verde, roșu, 

alb, galben, violet, roz (se obține prin 

combinația de culori roșu și alb).   

Voi prezenta, explica și demonstra  copiilor 

etapele de lucru pentru realizarea lucrării:   

Lalele  

Etapa I:    

Copiii vor picta furculița, folosind după 

preferință culorile galben, roșu, violet, alb și 

roz, după care vor ștampila cu aceasta planșa 

în partea de sus, conform indicațiilor.   

   

Etapa II: Copiii vor picta pe planșă, cu 

pensonul, tulpina și frunzele florii, flosind 

culoarea verde, sub fiecare ștampilă făcută cu 

furculița. (Anexa 4)    

 

 La final copiii vor putea picta iarbă printre 

lalele, conform planșei model. (Anexa 3) Se va 

realiza printr-o serie de întrebări:   

- „Care este titlul lucrării?”   

-„Care sunt materialele utilizate?”   

-„Care sunt etapele de lucru?”   

Conversația 

catehetică   

   

   

   

 

 

 

 

 

Expunerea 

didactică   

   

   

Explicația   

   

   

Demonstrația cu 

acțiuni   

   

Observarea   

   

Conversația 

catehetică   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

etapele de lucru    

   

Planșe de lucru   

   

Acuarele   

   

Pensoane   

   

Pahare cu apă   

   

Furculițe   

   

Șervețele   

   

Frontal   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

   

   

Individual   

   

   

   

   

   

   

Frontal     

răspunde la 

întrebările   

adresate.   

   

     

   

 

 

 

 

 

Capacitatea  

copiilor de a 

înțelege cele 

explicate și   

demonstrate.   

   

Capacitatea copiilor 

de a   

reține etapele de 

lucru în vederea   

realizării lucrării.   

   

Capacitatea 

preșcolarilor de a 

răspunde la 

întrebările adresate.   
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 3.      

Etapa de iluminare   

     

   

a) Realizarea 

lucrărilor   

   

     

     

     

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

O1   

     

   

O2   

   

Voi face câteva precizări cu privire la 

condițiile de care preșcolarii trebuie să țină 

cont pe parcursul întegii activități: Păstrarea 

acurateții:   

-Să lucreze îngrijit;   

-Să termine lucrarea.   

   

Înainte de începerea activităţii, voi face 

câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici 

ai mâinilor cu ajutorul cntecului: ,,Mișcăm 

degețelele/Batem tare palmele! 

- Închidem şi deschidem pumnii;   

- Cântăm la pian;   

- Plouă;   

- Tună;   

- Ai ieşit soarele!   

Voi da semnalul de începere a lucrului:   

"Spor la lucru!"   

   

Expunerea 

didactică   

   

Conversația 

euristică   

   

   

Demonstrația 

cu acțiuni   

   

   

Explicația   

   

   

Exercițiul   

   

   

   

Planșe de 

lucru   

   

Planșe cu 

etapele de 

lucru    

   

Acuarele   

   

Pensoane   

   

Pahare cu apă   

   

   

Furculițe   

   

   

Frontal   

   

     

   

   

     

   

Frontal   

   

     

     

   

   

   

   

   

   

   

Capacitatea 

preșcolarilor de a 

utiliza   

corespunzător 

materialele de 

lucru.   

   

     

  

     

     

   

     

     

   

b) Crearea ambianței 

necesare   

   

   

   

O3   

   

Copiii vor fi încurajați să vizualizeze atent 

etapele de lucru afișate, în vederea realizării 

lucrării.   

Voi observa modul în care preșcolarii 

lucrează. Voi oferi ajutorul și voi rexplica 

modul de realizare a planșei, acolo unde este 

cazul.    

 Fond muzical:   

Chopin - Spring Waltz   

   

Observarea   

   

   

Demonstrația 

cu substitute   

   

   

   

   

Șervețele   

   

   

Laptop   

   

   

Boxe   

   

     

   

Individual   

   

   

   

Capacitatea 

preșcolarilor de a   

realiza planșa, 

respectând   

etapele de lucru.   

   

   



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1927 

 

   

 

  4.      

Evaluarea   

   

a) Verificarea 

noilor   

cunoștințe   

   

b) Aprecieri 

generale și 

individuale   

   -„Cum se numește titlul activității?”  

-„Care sunt materialele necesare?”   

-„Ce mijloc de realizare am folosit?”  

Prezint criteriile de evaluare a lucrărilor:    

 - finalizarea lucrării;      

 - corectitudinea execuţiei;         

- aspectul estetic.   

Se vor expune lucrările în faţa clasei, după 

care copiii îşi vor aprecia fiecare  lucrarea. 

   

Conversația 

catehetică   

   

Turul Galeriilor   

   

Expunerea 

didactică   

   

   

Lucrările 

copiilor   

   

   

   

Frontal   

   

   

Individual   

Capacitatea 

preșcolarilor de  

a-și evalua   

munca, dar și pe   

cea a colegilor.   

Evaluarea 

formativă prin   

aprecieri verbale 

și stimulente.   

  5.      

Încheierea acțivității   

      

Copiii vor face ordine la masa de lucru.  

Vor părăsi sala de grupă în mod ordonat.   

   

   

Exercițiul   
      

Frontal   
Capacitatea 

preșcolarilor de a 

lăsa ordine la   

spațiul de lucrul.   

   



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1928 

 

 ANEXA 3 - PLANȘA MODEL    

 Titlul lucrării: "Lalele"   

 Tehnica de lucru: acuarelă   

 Mijloc de realizare:pictură, amprentare.   
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  

„SCUFIȚA ROȘIE NE-NVAȚĂ” 

Prof. înv. preșcolar Enache Mirela 

Grăd. Cu P.N. Brădăcești, Nereju, Vrancea 

Nivel: I (Grupa mică) 

Tema anuală de studiu: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 

Tema săptămânii: Povești de la bunica 

Tema activității integrate: Scufița Roșie ne-nvață 

Tipul de activitate: mixtă 

Forma de organizare: frontală, individuală. 

Forma de realizare: activitate cu conținuturi integrate: DLC (povestea educatoarei: „Scufița Roșie”) + 

DS (joc didactic: „Grupează după culoare!”) 

Scop: îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea capacității de a asculta o poveste, de a grupa obiectele 

după un criteriu dat (culoare), de a număra elementele unei mulțimi. 

Obiective operaționale: 

• Să asculte cu atenție povestea; 

• Să rețină cuvinte noi, înțelegându-le sensul; 

• Să redea pe scurt conținutul poveștii; 

• Să formeze mulțimi după culoare; 

• Să identifice mulțimi de diferite culori, să le denumească; 

• Să utilizeze limbajul matematic adecvat; 

• Să numere elementele unei mulțimi (1-3 elemente); 

• Să identifice greșelile strecurate intenționat. 

Regulile jocului 

Copilul chemat ca la „jocul mut”, printr-un semn cu degetul, va veni la masa educatoarei sau la 

panou, va asculta sarcina și apoi o va rezolva. Dacă nu reușește, își va chema ajutor. Răspunsurile bune 

vor fi recompensate cu aplauze. 

Sarcina didactică 

- Formează mulțimi după un criteriu dat (culoare), identifică și numesc mulțimi de diferite culori, numără 

elementele mulțimilor date. 

Elemente de joc: surpriza, aplauze, mișcarea, mântuirea materialului, închiderea, deschiderea 

ochilor. 

Strategii didactice: 

- Metode și procedee: povestirea, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea 

- Resurse materiale: planșe, păpușa „Scufița Roșie”, o poieniță cu flori de diverse culori, un tablou cu 

mulțimi deja constituite, un pom cu frunze (culorile toamnei), jetoane cu hăinuțele Scufiței Roșii, 

„șifonier” pentru hăinuțe, coșulețe cu legume și fructe de toamnă de diverse culori, medalioane pentru 

toți copiii. 

- Resurse umane: grupa mijlocie 

BIBLIOGRAFIE: 
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1. MECT, Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, București, 2019. 

2. ȘTEFANIA ANTONOVICI, CORNELIA JALBĂ, GABRIELA NICU, Jocuri didactice pentru 

activitățile matematice din grădiniță-culegere, Edit. Aramis, 2005. 

Scenariul activității 

În etapa „Noutatea zilei” apare Scufița Roșie, foarte supărată că unii copii nu mai știu povestea 

ei, și de aceea uneori mai greșesc. Pentru că ea nu prea știe să numească culorile, nu prea știe să numere 

și nici nu are cine s-o ajute, a venit la grădiniță să-i roage pe copiii grupei să-i asculte povestea, iar cu 

materialele pe care le-a adus în coșuleț s-o ajute să învețe culorile și să numere. 

Activitatea integrează: DLC și DS – activitate matematică. Copiii vor asculta povestea până la 

momentul când Scufița Roșie rămâne singură în pădure să culeagă flori pentru bunicuța ei. Apoi, cu 

materialele puse la dispoziție, copiii vor forma mulțimi după culoare, vor identifica mulțimi de flori, vor 

număra elementele mulțimilor date. După acestea vor asculta continuarea poveștii. 

EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

Aerisirea sălii de grupă, așezarea 

mobilierului, pregătirea materialului, 

organizarea colectivului de copii. 

 Aprecieri 

globale 

2. Captarea 

atenției 

    Intră în sala de grupă Scufița Roșie, 

chiar în timp ce la calculator se aude 

cântecul cu același titlu. Ea se prezintă 

copiilor și începe un dialog cu aceștia. 

    Le reamintește că atunci când a fost la 

bunica l-a întâlnit pe lup și, în loc să 

asculte sfatul mamei, l-a ascultat pe el. Dar 

de atunci, accentuează ea, a devenit cea 

mai ascultătoare fetiță, cea mai harnică. 

Este tare supărată totuși, fiindcă nu toți 

copiii îi mai știu povestea. În plus, 

recunoscând că ea nu cunoaște prea bine 

culorile, nici să numere, a venit la ei pentru 

ajutor. 

      Scufița Roșie le spune copiilor că 

doamna educatoare a fost cea care a 

anunțat-o cu o seară înainte că la grădiniță 

vor asculta cu toții povestea și vor juca 

jocul „Grupează după culoare!” Foarte 

curioasă și interesată, Scufița a venit în 

sală, dar va sta liniștită într-un colțișor și 

va fi atentă! 

Conversația 

 

 

 

Personaj 

Scufița Roșie 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1931 

 

3. Anunțarea 

temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

Personajul Scufița Roșie își exprimă 

bucuria și nerăbdarea de a asculta propria 

ei poveste și interesul de a cunoaște toate 

culorile și de a face operații cu mulțimi, 

fiindcă deja doamna educatoare i-a spus că 

vor forma mulțimi după culoare, vor găsi 

mulțimi cu elemente de diverse culori și 

vor număra elementele mulțimilor. 

Explicația  

4. Dirijarea 

învățării 

      Prezint conținutul poveștii până la 

momentul când Scufița Roșie rămâne 

singură în pădure, să culeagă flori pentru 

bunicuța. 

      Intuirea materialului 

     „Avem aici pădurea prin care trece 

Scufița Roșie, cu flori, avem copăcei cu 

frunze în culorile toamnei și un „șifonier” 

pentru Scufiță”. 

     Explicarea jocului 

     „Copilul chemat de mine, va veni la 

măsuță, va asculta sarcina pe care o va 

avea de rezolvat. Dacă nu știe, își cheamă 

un ajutor. Răspunsul bun va fi aplaudat.” 

      Jocul de probă 

      Chem un copil care va „culege” florile 

galbene și va forma mulțimea de flori 

galbene. Va verbaliza acțiunea. Răspunsul 

bun va fi aplaudat. 

     Desfășurarea propriu-zisă a jocului 

     Se va forma mulțimea de flori roșii, 

mulțimea de flori albastre. Dacă grupa 

permite, se va forma și mulțimea de flori 

portocalii. 

     Copiii vor identifica apoi mulțimile de 

flori din pădurea prin care Scufița a trecut 

spre bunica ei. 

     Se arată apoi copiilor „șifonierul 

Scufiței Roșii”: este reprezentat printr-un 

panou cu trei compartimente 

dreptunghiulare distincte, sugerând ușile. 

Pe „rafturile” acestora, copiii trebuie să 

Povestirea 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

Macheta 

pădurii, 

copăcei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

Flori galbene, 

roșii, 

Albastre, 

portocalii 

 

 

Panou cu trei 

diagrame, 

jetoane cu 

hăinuțe 

colorate 

Aprecieri 

individuale, 

globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale 
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așeze hăinuțele Scufiței, ordonate după 

culoare. Hăinuțele galbene sunt deja 

așezate. 

     Cer copiilor să aducă din clasă o 

mulțime de creioane de o anumită culoare 

și să le numere. 

     Scufița i-a dus bunicuței legume pentru 

ciorbă. Bunica le pune în oală pe culori. 

Întâi pe cele verzi, apoi pe cele roșii și în 

final pe cele portocalii (dacă grupa permite 

acest lucru). 

     Copiii trebuie să realizeze aceste 

operații. 

     La fel vor proceda și cu fructele. 

     La copăcei, copiii sunt solicitați să 

așeze frunze de anumită culoare (galbene) 

într-unul dintre ei, iar în celălalt, mere de o 

anumită culoare (roșie), respectând 

pozițiile spațiale cerute. 

      Se vor număra elementele unor 

mulțimi formate. 

      Complicarea jocului 

     Atrag atenția copiilor asupra tabloului 

cu Scufița Roșie. Copiii închid ochii și eu 

fac să dispară sau să se modifice o 

mulțime. Ei trebuie să numească mulțimea 

ascunsă sau greșeala strecurată. 

     Tranziție cu deplasare către sectorul 

Bibliotecă „Noi suntem piticii” sau „Când 

am fost noi la pădure”. 

 

 

Coșulețe cu 

fructe și legume  

de toamnă de 

diverse culori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluetele a doi 

copăcei 

 

frunze în culori 

de toamnă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale 

5. Atingerea 

performanței 

     Copiii ascultă în continuare povestea. 

Folosesc un ton cald, îmi modelez vocea în  

funcție de rolul interpretat, afișez planșele 

ce sugerează momentele importante. 

     Consolidarea conținutului poveștii o voi 

face prin redarea unui fragment, a 

dialogului purtat la un moment dat de 

personaje. Voi accentua mesajul poveștii. 

Povestirea 

Conversația 

 

 

planșe 

Aprecieri 

individuale 

6. Încheierea 

activității  

     Voi aprecia răspunsurile copiilor și 

comportamentul lor. 

Explicația 

Exercițiul 

Aprecieri 

globale 
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Evaluare       Dau stimulente tuturor, sub formă de 

flori de diverse culori. La cererea mea, ei 

se vor grupa după culoare. 

      Scufița Roșie le va mulțumi pentru 

ajutorul primit. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.Blaga Marinela  

Școala Gimnazială Muncelu De Sus   

 

 CATEGORIA DE ACTIVITATE :  ADE –DS+ DLC  

MIJLOC DE REALIZARE : joc didactic  cu caracter interdisciplinar . 

TIPUL DE ACTIVITATE:  consolidare . 

COMPETENŢE GENERALE  :     Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ; 

Utilizarea unor cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme. 

COMPETENŢE SPECIFICE : Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexte de 

comunicare ; 

Efectuarea operaţiilor de seriere ,grupare .clasificare .măsurare a obiectelor ; 

Rezolvarea de situaţii problemă pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date.  

SCOP  :  Consolidarea cunoştinţelor cu privire la conţinutul şi ordinea secvenţelor poveştii Ridichea 

uriaşă ;    

 Verificarea cunoştinţelor matematice privind însuşirea număratului în concentrul 1-5 . 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

 1. Să recunoască personajele poveştii Ridichea uriaşă;  

 2. Să le ordoneze conform secvenţelor poveştii;  

 3. Să formeze  mulţimi după anumite criterii;  

 4. Să numere conştient obiectele unei  mulţimi;  

 5 . Să raporteze numărul la cantitate asociind cifra corespunzătoare ,în concentrul  1-5;  

 6. Să verbalizeze acţiunile utilizate;  

 7. Să utilizeze un limbaj matematic adecvat.  

SARCINA DIDACTICĂ :  Identificarea personajelor din poveste ,amplasarea lor pe panou în ordinea 

secvenţială ,rezolvarea sarcinilor matematice . 

REGULILE JOCULUI  : Copiii sunt împărţiţi în două echipe (echipa ridichilor ,echipa salatei ) 

.Pentru fiecare răspuns corect primeşte o recompensă (salată sau ridiche )şi se va întoarce câte o planşă 

din puzzle-lul ascuns numerotat pe spate cu cifre .Răspunde copilulul indicat de educatoare , 

răspunsurile corecte vor fi aplaudate . 

ELEMENTE DE JOC : Surpriza ,personaje din poveste ,cifre 1-5 ,aplauze ,mişcarea ,recompense 

,puzzle mare . 

STRATEGII DIDACTICE:  

a)Metode şi procedee : -expunerea ,demonstraţia ,conversaţia ,mâna oarbă ,explicaţia ,exerciţiul ,jocul 

,problematizarea ,piramida . 

b) Material didactic: – siluete cu personaje din poveste ,plicuri ,cifre de la 1 la5 ,palete cu cifre , panou 

,recompense ,un tablou cu alt final al poveştii ,,Ridichea uriaşă ,, în puzzle ,numerotat pe spate cu cifre  

,piramidă ,tablou pictat reprezentând un peisaj rustic .    

c) Forma de organizare  frontal ,pe grupe ,individual . 

DURATA 30-35 minute  
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BIBLIOGRAFIE  

Curicculum pentru învăţământul preşcolar -2018  

Florica Mitu ,Stefania Antonovici –Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar ,editura 

Humanitas Education -2008   
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Nr 

ctr  

 

Etapele 

Activităţii   

Ob   

 

Conţinut  Instructiv-Educativ 

            Strategia  Didactică    

 

EVALUARE  Metode  şi  

Procedee   

Mijloace  de  

Învăţământ   

Mod de  

Organizare   

1 Moment 

 organizatoric  

 Se aeriseşte sala de grupă şi se aşează 

mobilierul , 

Se pregăteşte materialul didactic 

    

2 Captarea 

atenţiei 

 

3 min 

 Se discută despre personajele siluete 

mari din povestea Ridichea uriaşa pe 

care le au în faţă ,se descoperă tabloul 

aşezat pe tablă ,se cere copiilor să 

spună ce văd în tablou ,să-l descrie  în 

propoziţii simple . Se cere apoi să 

descopere ce au pe măsuţă în faţa 

tabloului  şi ce cred ei că ar putea să 

facă cu aceste materiale . 

Conversaţia  

 

 

Surpriza  

 

 

Siluete  

 

Panou  

Cifre  

personaje 

medalioane  

plicuri 

recompense 

puzzle  

piramidă  

 

Frontal  Observarea 

sistematică a 

copiilor  

3 Anunţarea 

temei 

 

 

2min  

 După descoperirea elementelor 

surpriză  le propun copiilor să facem 

un joc cu aceste materiale ,un joc în 

care ei vor ordona personajele din 

poveste conform secvenţelor poveştii 

,vor alcătui mulţimi cu materialele 

din tablou ,vor număra elementele din 

tablou ,vor alcătui o piramidă cu 

elementele din tablou şi vor aşeza şi 

număra cifrele în ordine crecătoare şi 

descrescătoare .La fiecare răspuns 

Conversaţia  

 

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 Frontal   
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corect vor primi aplauze ,şi 

recompense pe panou ,totodată vor 

intoarce căte o piesă din puzzle-lul 

surpriză  Se vor împărţi pe două 

echipe (ridichi şi salată).Jocul se va 

numi Ajutăm moşul să scoată 

ridichea 

4 Dirijarea 

învăţării 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea şi demonstrarea jocului  

Se prezintă sarcinile şi regulile 

jocului şi se explică modul de 

desfăşurare . 

Copiii vor fi împărţiţi în două echipe 

(ridichi şi salată ) prin metoda mâna 

oarbă ,iar fiecare răspuns corect al 

echipei va fi aplaudat şi recompensat 

,întorcăndu-se şi o piesă din 

puzzle.La sfărşit se vor număra 

recompensele ,echipa căştigătoare 

este cea care are mai multe 

recompense . 

Executarea jocului de probă  

Cu ajutorul educatoarei  se va executa 

jocul de probă pentru a se asigura 

înţelegerea şi fixarea sarcinilor şi 

regulilor .Copii vor extrage un plic 

unde va fi scris : 

A)să aşeze două rândunele pe panou;  

B)să pună un soare pe panou ; 

 

Desfăşurarea jocului propiu –zis  

Explicaţia  

 

 

Conversaţia  

 

 

Mana oarbă  

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rândunele  

Soare 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1938 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O4 

O5 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

 

 

 

O4 

 

O5 

Cu ajutorul baghetei educatoarea va 

numi câte un copil din fiecare echipă 

să vină să extragă plicul. 

Proba nr 1  

.Educatoarea le citeşte cerinţele  

a)aşează pe panou o legumă de 

primăvară  mare şi roşie ; 

b)aşează pe panou un personaj din 

poveste;  

 proba nr 2  

a)aşează două animale domestice;  

b)aşează animalul cel mai mic ; 

proba nr 3  

a)aşează personajele din poveste care 

lipsesc ; 

b) corectează dacă este nevoie 

ordinea secvenţială ; 

proba nr 4  

a)numără câţi oameni sunt în poveste  

b)caută şi aşează cifra 

corespunzătoare ; 

proba  nr 5  

a)numără animalele formând o 

mulţime;  

b)caută cifra corespunzătoare şi 

aşeaz-o pe tablou ; 

proba nr 6  

a )numără câte personaje l-au ajutat 

pe moş să scoată ridichea ; 

 

 

Exerciţiul  

 

Problematizarea  

 

Exerciţiul  

 

Jocul  

 

Problematizarea 

Aprecierea  

 

Jocul 

 

Exerciţiul  

 

Problematizarea 

 

Aprecierea  

 

 Jocul  

Exerciţiul  

Problematizarea  

 

Jocul  

 

Exerciţiul  

 

Problematizarea 

 

Ridiche  

 

Personaj din 

poveste 

 

 

Personaje din 

poveste    

 

 

 

 

Cifre  

 

 

 

 

Cifre  

 

 

 

Cifre  

 

 

 

 

 

Cifre  

 

Pe echipe  

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

Pe echipe  

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

Evaluarea    

cunoştinţelor cu 

privire la legume 

 

Evaluarea 

cunoştinţelor cu 

privire la 

animalele 

domestice 

 Evaluarea 

cunoştinţelor cu 

privire la 

conţinutul şi 

ordinea 

secvenţială a 

poveştii Ridichea 

uriaşă  

Evaluarea 

cunoştinţelor  

matematice 

despre numeraţie  

 

Evaluarea 

cunoştinţelor 

matematice  cu 

privire la 

raportarea 

numărului la 

cantitate  
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O4 

 

O5 

 

 

O4 

O5 

b)caută şi aşează cifra 

corespunzătoare ; 

proba nr 7 

a)numără câte ridichi sunt în tablou;  

b)caută şi aşează cifra 

corespunzătoare ; 

proba nr 8  

a )numără câţi copaci sunt în tablou;  

b) caută şi aşează cifra 

corespunzătoare ; 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

Problematizarea 

 

 

Cifre 

 

 

Cifre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Obţinerea 

performanţei 

5min 

O5 

O6 

 

Proba nr 9  

Completaţi piramida cu elemente din 

tabloul realizat ( ANEXA nr 1)  

 

 

Exerciţiul  

 

Problematizarea  

Piramida  

Elemte din 

tablou  

Frontal  ,pe 

echipe  

Individual  

Evaluarea  

sumativă  

6 Asigurarea 

retenţiei şi  a 

transferului  

5 min 

O6 

 

O7 

Să ordoneze cifrele în ordine 

crescătoare şi să numere crescător . 

Să ordoneze cifrele în ordine 

descrecătoare şi să numere 

descrescător  

Exerciţiul  

 

Problematizarea  

Palete cu cifre 

în limitele 1-5  

Pe echipe  Evaluarea 

cunoştinţelor 

matematice cu 

privire  la 

numeraţie  

7 Încheierea 

activităţii  

 

5 min 

 Se va   face aprecieri ,exprimând 

modul cum s-a lucrat ,cum s-a 

comunicat ,cum au colaborat . 

Apoi se vor uita la puzzle-lul mare 

care a fost întors piesă cu piesă  ,după 

fiecare probă ,şi vor vedea  alt final al  

poveştii Ridichea uriaşă ANEXA nr 3  

Exerciţiul  Panou cu 

recompense  

Puzzle  mare  

Frontal   Evaluarea 

sumativă  

 

Aprecierea 

rezultatelor  
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Activitatea se va încheia cu un căntec 

despre primăvară  
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PROIECT DIDACTIC 

O stradă cu sentimente de Ana Blandiana  

Boldor Alexandra Anca 

Școala Gimnazială „Georgiu Popa” Câmpani  

DATA: 4 februarie, 2022 

CLASA: a-V-a  

SCOALA: Şcoala Gimnazială „Georgiu Popa” Câmpani 

PROFESOR:  Boldor Alexandra Anca 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

TEMA/SUBIECTUL: Textul descriptiv literar.  O stradă cu sentimente de Ana Blandiana.  

TIPUL LECŢIEI:  mixtă 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE: 

2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi 

multimodale 

2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare  

 

Metode şi procedee: lectura expresivă,  explicaţia, conversaţia, exemplul, exerciţiul, jocul didactic. 

Mijloace de învăţământ: tabla, manualul, varianta digitala a manualului, telefonul 

Forme de organizare a activităţii: activitate pe grupe, activitate frontală, activitate individuală.  

Timpul de învăţare : 50 minute 

 

Modalităţi de evaluare: 

-evaluare frontală 

-evaluare formativă 

-evaluare orală, scrisă 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Etapele lecţiei Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevului 

 

Metoda folosita/mij 

loace 

1. Momentul 

Organizatoric 

 

 

Salutul; 

Notarea absenţelor;  

Pregătirea pentru lecţie. 

 

Elevii se pregătesc 

pentru lecţie. 
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2.Captarea 

atentiei 

Se propune un joc didactic în care elevii 

trebuie să discute despre ce le place pe 

strada pe care locuiesc, după ce își exprimă 

preferințele vor asculta un interviu din 

varianta digitală a manualului. 

 

Se propune rezolvarea pe caiete a ex. 1 şi 2 

pag.84 

 

Elevii se conformeaza 

şi intră în joc 

 

 

 

Notează pe caiete 

răspunsurile, le citesc și 

le dicută 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Manual 

Caiete 

 

3.Anunţarea 

noii lecţii şi a 

obiectivelor 

 

 

Se anunţă tema lectiei 

Astăzi vom trece la unitatea 3 a manualului 

nostru mai exact PE STRADA MEA și 

vom începe astăzi cu lecția Textul 

descriptiv literar „O stradă cu sentimente” 

de Ana Blandiana 

 

 

Elevii ascultă și noteaza 

titlul unității si a lecției 

 

 

Tala , caietele 

elevilor 

4.Constituirea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare se face  o scurtă prezentare a 

scriitoarei amintind și de alte opere ale 

sale. Se va asculta varianta digitala cu 

informațiile despre scriitoare (se explica 

noțiunea de pseudonim). 

În continuare se va sculta varianta digitala 

a poeziei cu lectura model apoi vor citi pe 

rând textul support „O stradă cu 

sentimente.” 

După lectură se explică cuvintele 

necunoscute cu ajutorul dicționarului apoi 

se propune un exercitiu ce constă in 

alcătuirea unui tabel cu patru cadrane în 

care să noteze:  

Ce v-a plăcut? 

Ce nu v-a plăcut? 

Ce nu ați înțeles? 

V-a adus aminte de… 

 

Elevii vor citi pe rând răspunsurile și le vor 

discuta. 

 

Se împart coli albe pe care elevii vor 

desena strada așa cum și-o imaginează 

Elevii ascultă cu atentți 

și intervin când li se 

cere. 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă exerciţiile 

cerute 

 

 

 

Elevii notează de pe 

tabla și rezolvă 

cerințele 

 

Răspund la întrebari şi 

notează 

 

Elevii intră în joc  

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Exprimarea 

individuală a 

opiniilor 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia  
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încercînd să exprime sentimenele pe care 

le trăiesc. 

5.Reflecția Se cere elevilor să raspundă la scurte 

întrebari referitoare la tema lecţiei, la 

strada descrisă de autoare. Ce întrebări i-ar 

pune ei autoarei cu privire la text? 

Elevii îşi exprimă 

opinia, formulează 

opinii  

 

Conversația 

 

6.Evaluarea 

 

 

 

Evaluarea se realizează permanent pe tot 

parcursul lecţiei prin aprecieri verbale. Vor 

fi notaţi elevii care s-au remarcat prin 

răspunsurile date şi prin participarea activă 

la lecţie. 

 

 

Conversaţia 

7.Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

Tema pentru acasă : alcătuiţi o poezie, 

minim un catren- 4 versuri  în care să 

prezentați strada voastră. 

Elevii îşi notează tema 

pentru acasă. 

Conversaţia 
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PROIECT DIDACTIC 

                                 Prof. Dumitru Anca 

Șc.Gimnaz.Ion Heliade Rădulescu,București 

 

CLASA : PREGĂTITOARE 

DISCIPLINA:MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

TIPUL ACTIVITĂȚII:CONSOLIDARE 

 

COMPETENȚE  VIZATE: 

1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-10; 

1.3.Ordonarea numerelor în concentrul 0-10,folosind poziţionarea pe axa numerelor; 

 1.4.Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-10, prin adăugarea/extragerea a 1-3 elemente dintr-o 

mulţime dată;  

1.6.Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice(sumă,total,diferenţă,+,-,=) în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme;  

3.2.Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul familiar;  

 5.2 Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-3 unităţi in 

concentrul 0-10,cu ajutorul obiectelor 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• O1: să numere crescător și descrescător în concentrul 0-10 utilizând suportul dat  ; 

• O2 - să efectueze  operaţii  de adunare și scădere  cu numere naturale de la 0 la 10 (cu suport intuitiv); 

• O3 - să rezolve probleme ce presupun efectuarea unor operaţii de adunare și de scădere cu numere 

naturale de la 0 la 10, cu suport intuitiv; 

•  O4 - să identifice și să denumească corect parți ale corpului  din imaginea dată;   

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode: conversaţia, explicaţia, demonstraţie, exerciţiul,  problematizarea 

 

Mijloace: fişe, planşe didactice în format electronic, laptop, videoproiector 

 

a) Forme de organizare: frontală, în perechi, individuală, observare sistematică, aprecieri verbale 

EVALUARE: 

 observare sistematică, analiza produselor  activităţii, aprecieri verbale,evaluarea colectivă,interevaluarea 
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Secvenţele 

lecției 

O

b

.  

Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evalu

are Metode Mijloace Forme de organizare 

F G I 

Moment 

organizator

ic 

 

 

 

 

Captarea 

atentiei 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţarea 

temei  şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

conţinutu 

lui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

Pregătirea materialelor care urmează să fie 

folosite la lecţie. 

 

Se asigură condiţii optime pentru începerea 

orei 

 

 

Copiii vor fi anunțați  că ne aflăm în 

săptămâna poveştilor. Vor fi solicitați să-şi 

amintească  titlul unor poveşti .Ne oprim 

asupra poveştii „Albă ca Zăpada şi cei 7 

pitici” si ascultam cântecul  

https://www.youtube.com/watch?v=Uv9i2q

8V5II 

 

 

 

Elevii sunt anunţaţi că în această lecţie vor 

efectua exerciţii care presupun operaţii de 

adunare şi scădere şi probleme cu numerele 

de la 0 la 10. 

     Ora de matematică se va desfaşura sub 

formă de concurs. Ei au de rezolvat 

exerciţiile şi problemele aduse în plicuri de 

fiecare pitic din poveste. Elevii care vor 

rezolva corect  vor primi flori.Fiecare rând  

trebuie să strângă cât mai multe flori de la  

Albă ca Zăpada pentru a câştiga. 

 

 

 

Plicul primului pitic conţine următorul 

exerciţiu : 

Scrieți pe floricele numerele de la  

0 la 10.Colorați cu roșu florile cu numere 

pare și cu galben pe cele cu numere impare. 

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

conversați

a 

problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerci

ţiul 

Munca 

independe

ntă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

Cu 

Piticii 

din 

poveste 

Albă ca 

Zăpada 

floricele 

  

 

 

 

 

Fişă 

individu 

ală de 

lucru 

Plicul 

nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

front

ală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 

echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indivi

duală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orala  

Selec 

tivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fron 

tală 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uv9i2q8V5II
https://www.youtube.com/watch?v=Uv9i2q8V5II


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Elevii lucrează individual. Primii elevi vor fi 

recompensaţi cu floricele. 

Al doilea plic conţine exerciţiul următor: 

Găseşte numărul casei şi scrie-l pe 

acoperişul ei. Dacă nu are acoperiş, 

desenează-l! 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Al treilea plic va conţine exerciţiile: 

Completează cu unul din semnele “+” 

sau “-“  căsuţele libere pentru a obţine 

rezultatul corect: 

 

    1     2=3                   6    0= 6 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicul 

nr.2 

     

 

 

 

 

 

Plicul 

nr.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indivi

duală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2    7+3 

 

 9- 1 
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Secve

nţele 

lecție

i 

O

b

.  

Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare 

Metode Mijloace Forme de organizare 

F G I 

 

 

Obţin

erea 

perfor

man 

ţei şi 

conex

iunea 

invers

ă 

(feed-

back-

ul)  

 

 

Activ

itate 

recrea

tivă 

 

 

Aprec

ieri și 

reco

mand

ări 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 În al patrulea plic vor găsi indicația: 

Urmarește filmulețul si scrie operațiile pe 

fișă 

https://www.youtube.com/watch?v=g7DTb

FnEcwc 

 

La tablă au mai rămas 3 pitici 

De pe fiecare rând,vor fi lipite floricele 

câștigate în dreptul fiecărui  pitic.Câte un 

reprezentant numără florile și spune 

rezultatul.Vor câștiga cei care au primit cele 

mai multe floricele. 

 

 

 

Copiii vor primi o fișă cu un pitic și vor 

rezolva după indicațiile date ,identificând 

părțile corpului omenesc.Vor verifica 

împreună cu colegul de bancă dacă au scris 

corect. 

 

Se fac aprecieri verbale individuale şi 

colective cu privire la activitatea elevilor, 

precum şi asupra comportamentului lor pe 

parcursul orei. 

 

Exerci

ţiul 

Munca 

independe

ntă 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Jocul 

didactic 

 

 

Conversați

a 

Plicul 

nr.4 

 

 

 

 

 

 

Planșe cu 

pitici 

Lipici 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fron

tala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

front

ală 

  

 

 

Indivi

duala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

în perechi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g7DTbFnEcwc
https://www.youtube.com/watch?v=g7DTbFnEcwc
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ANEXA 1 

 

ACTIVITATE INDEPENDENTĂ 

 

1. Scrieți pe floricele numerele de la 0 la 10.Colorați cu roșu florile cu numere pare și cu galben pe 

cele cu numere impare 

 
     2. Găseşte numărul casei şi scrie-l pe acoperişul ei. Dacă nu are acoperiş, desenează-l! 

 

 

                                                     

                                                                                                                                 

 

 

 

               

 

 

 

 

3. Completează cu unul din semnele “+” sau “-“  căsuţele libere pentru a obţine rezultatul corect: 

                    1    2=3                    6     0= 6                       

 

 

4.Scrie operațiile problemelor aici: 

*          

          

*          

          

*          

          

*          

          

*          

6-2   7+3 

 

 9-1 
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 ANEXA 2 

 

Colorează conform indicațiilor date: 

-scrie numere de la 0 la 3 pe membrele piticului; 

-scrie 2 numere pare pe trunchi; 

-scrie cel mai mare număr de o cifră pe fruntea acestuia. 

Colorează-l cum dorești. 
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                                                                      LESSON PROJECT  

Ioana-Andreea Pleşca 

 “Alexandru Vlahuţǎ” Technological College, Podu Turcului 

Grade: 1st B 

Textbook: Comunicare în limba modernă 1 - Engleză 

Level of study: Beginners 

Unit: 3: Body Parts 

Lesson: The Parts of the Body 

Time: 50 minutes 

Type of lesson: introducing new material 

Lesson aims: 

a) Cognitive objectives: 

By the end of the lesson, students will be able to: 

➢ listen in order to get specific information; 

➢ practise the pronunciation of the new words; 

➢ identify the parts of the body; 

➢ use the new vocabulary in different contexts; 

 

b)  Affective objectives: 

➢ to make students confident in their ability to use the language; 

➢ to create a pleasant atmosphere in the classroom; 

➢ to stimulate the students’ creativity and imagination. 

Skill focus: listening, speaking. 

Visual aids:  

• Textbook 

• Blackboard 

• Worksheet 

• Drawing 

Methods and techniques: 

a) Main method: The Communicative approach 

b) Elements of Audio-visual approach; elements of audio-lingual approach, Direct method 

c) Techniques 

▪ Conversation 

▪ Explanation 

▪ Oral exercises  

• Types of interaction: individual work, group work 

• Previous knowledge students may already know some parts of the body. 

• Anticipated problems: students might find difficulty in understanding all the tasks given by the teacher. 

• Materials: Textbook, video-projector, lap-top, handouts, puzzle, a bowl. 

Bibliography: 
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1. Bonta, Elena, English Teaching Methodology, Suport de curs, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacau, 

2001.  

2. Harmer, Jeremy, The Practice of English Language Teaching, Longman, 1983.  

3. Scrievener, Jim, Learning Teaching. A Guidebook for English Language Teaching, Macmillan Education, 

Oxford, 2005. 

4. https://youtu.be/BwHMMZQGFoM, accessed January, 29th, 2019. 

5. https://en.islcollective.com, accessed February, 13th, 2019.  

 

 

Stages of the 

lesson 

Teacher’s activity Students’ 

activity 

Inter- 

action 

Skills Methods and 

Techniques 

Aims 

 Warm-up - 7’ 

 

1.Introductory 

conversation 

2. Teacher checks 

absentees and 

students answer. 

3. Puzzle piece 

search 

Teacher puts 15 

pieces of a puzzle in 

a bowl and invites 

the students to come 

and take one piece 

that they have to put 

it in the right place, 

so that they can 

reconstruct the 

puzzle.  

4. Teacher asks the 

students to say what 

they see in the image. 

 

Students 

take turns 

and 

reconstruct 

the puzzle, 

then answer 

the teacher’s 

question.  

T-Ss,  

Whole 

class 

 

speaking 

 

conversation checking 

presence and 

stimulating 

the students’ 

interest in the 

new topic 

 

Introducing new material 

Activity 1: Lead-

in: listening to a 

song - 7’ 

1. Teacher asks the 

students to listen to a 

song in order to learn 

the parts of the body. 

She also asks them to 

follow the children’s 

movements in the 

Students 

listen to the 

song, 

imitate the 

children’s 

movements 

T – Ss 

 

listening 

 

elicitation introducing 

the new 

vocabulary 

and 

listening for 

specific 

information 

https://youtu.be/BwHMMZQGFoM
https://en.islcollective.com/
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video and try to sing 

along.  

2. Teacher plays the 

song twice to make 

sure the students 

have kept in mind all 

the body parts 

presented in the 

video. 

and sing 

along.  

 

 

 

Activity 2: 

Introducing 

vocabulary  

8’  

 

 

 

 

 

  

1. Teacher shows the 

students a poster 

with the parts of the 

body. The poster 

contains more body 

parts than those 

shown in the video.  

2. The teacher 

pronounces the 

words and asks the 

students to repeat 

them. 

 

 

Students 

repeat 

chorally and 

then 

individually. 

T-Ss listening  

speaking 

drills practising the 

pronunciation 

of the new 

words 

Activity 3: 

matching 

4’ 

 

 

Teacher gives the 

students a worksheet 

and asks them to 

draw a line from 

each word to the 

correct part of the 

body. 

 

Students 

solve the 

task. 

 

 

 

T-Ss  

IW 

 

 

 

 

 writing 

speaking 

 

matching exercise 

 

 

 

practising the 

new 

vocabulary 

III. Reinforcement 

Activity 1: 

playing “Zack 

says…” 

8’ 

 

Teacher asks the 

students to come in 

front of the 

classroom and form a 

circle. Then she tells 

the students that they 

are going to play a 

Students 

form the 

circle and 

they play 

the game. 

T-Ss 

 

Ss-T 

speaking game providing a 

stimulating 

means of 

practising the 

vocabulary  
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game where they 

have to touch 

different body parts. 

e.g. Zack says: 

Touch your 

nose/eyes/ears etc.… 

Teacher also tells the 

students that the one, 

who does not touch 

the right body part, 

gets out of the game.  

Activity 2: 

“Building faces” - 

10’ 

1. Teacher divides 

the class into 4 

groups and appoints 

a representative for 

each of them.  

2. Then, she will give 

each group a blank 

portrait and images 

of different parts of 

the body. Each 

representative reads 

the instructions from 

a sheet of paper and 

gives them to his/her 

group so that the 

group can “build” the 

face.  

 

Students 

answer 

listen to the 

instructions, 

then solve 

the given 

task. 

 

 

T-Ss,  

GW 

 

speaking 

 

communicative 

game 

producing and 

consolidating 

the new 

vocabulary 

Feed-back and 

evaluation 

3’ 

Teacher offers feed-

back and rewards 

the students. 

 

Students 

listen 

 

  conversation 

explanation 

to let students 

know how 

they worked 

Homework  

       3’ 

Teacher asks the students to draw a portrait of a boy/girl and write the parts of the body they have 

studied. 

 

reinforcing 

the newly 

acquired 

information 
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PROIECT DE LECTIE 

VASILE VASILICA MĂDĂLINA 

LICEUL “CAROL I”, ORAŞUL PLOPENI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

Clasa: a II-a  

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii  

Disciplina: Matematică                                     

Unitatea de învaţare: Comunitatea mea. Despre comportamente  

Subiectul: „Repetăm, jucându-ne!” 

Tipul lecţiei: Recapitulare  și sistematizare a cunoștințelor 

Forma de activitate: : Lecție integrată. Activitate transdisciplinară 

Discipline integrate: Comunicare în limba română 

                                   Muzică și mișcare 

                                   Arte vizuale și abilități practice   

Competenţe specifice MEM: 

1.2.  Compararea numerelor în concentrul 0-1000; 

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare 

și/sau grupare ori de câte ori este necesar; 

1.5. Efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate; 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferență, rest, 

descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărțit, împărțitor, <, >,=. +, -, x, :) în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a+b= x; a+b+c= x în concentrul 0-1000; a x b= x; a: b = x, în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

 

Competențe specifice discipline integrate: 

CLR:  

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 

MM: 

2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, asociind dirijatul intuitiv; 

2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură 

AVAP: 

2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei. 

 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul orei, elevul va fi capabil: 

- să efectueze corect, oral şi în scris, operaţii de înmulțire, adunare și scădere cu numere naturale ; 

- să folosească terminologia matematică, specifică operaţiilor de adunare, scădere și înmulțire; 

- să găsească răspunsul corect pentru ghicitorile propuse; 

- să compare două produse, folosind corect semnele de relaţie <, > sau =, în cel puţin două situaţii; 
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- să asocieze corect  rezultatul operaţiilor de înmulțire cu piesele puzzle corespunzătoare , în cel 

puţin trei situaţii; 

- să rezolve corect probleme ce presupun două operaţii; 

 

Strategii didactice:  

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, exerciţiul, munca 

independentă;  

b) Mijloace de învăţământ: planșă, plicuri, ghicitori, fișă de lucru, puzzle 

c) Mod de organizare: frontal,  individual. 

 

Loc de desfăşurare: sala de clasă 

 

 

 

 Resurse bibliografice :   

1. Ministerul Educaţiei Naționale -  Programa  școlară - clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a,  

      București, 2013; 

2. Grigore Adina, Toma Ipate Cristina, Neagoe Ioana, Negrițoiu Claudia ș.a „Ghidul cadrului 

didactic pentru clasa a II-a” Editura Ars Libri, Argeș, 2011 

3. Neagu Mihaela, Mocanu Mioara, „Metodica predării matematicii în ciclul primar”, Editura 

Polirom, Iași, 2007 

4. Coord. Neacşu I., “Metodica predării matematicii la clasele I-IV”, Ed. Lumina, Chişinău 1995 

5. Dumitru Ana, Maria Luiza Ana, Elena Stroescu-Logel, „Metodica predării matematicii la clasele I-IV”, 

Editura Carminis Educational, Pitești, 2003  

6. Dumitra Radu, Celina Iordache, „Matematică - manual pentru clasa a II-a”, Editura CD Press, 

Bucureşti, 2004 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Momentele 

lecţiei 

 

Conţinutul instructiv -educativ 

 

STRATEGII  DIDACTICE 

Evaluare 
Metode şi 

procedee 

Materiale şi 

mijloace 

didactice 

 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

     

 Se pregǎtesc materialele necesare 

unei bune desfăşurări a lecţiei. 

  

 

Conversaţia 

 

Fişe. Caiete. 

Instrumente 

de scris 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

2. Verificarea 

temei și 

reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se verifică tema pentru acasă 

cantitativ şi calitativ prin citirea 

rezultatelor. 

   Sunt evidenţiaţi elevii care au 

rezolvat corect tema. 

Se reactualizează cunoştinţele elevilor  

despre terminologia specifică 

operaţiei de înmulțire  cu ajutorul 

următoarelor întrebări: 

-Cum se numesc numerele care se 

înmulțesc/se adună/se scad?  

-Cum se numeşte rezultatul 

înmulțirii/adunării/scăderii?  

- Ce operaţii ne indică expresiile 

„cu… mai mare”, „măreşte cu...”, 

„mărește de ...”, „adună...”, „adaugă”, 

„mai mult cu..”.  

CALCUL ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

3.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

    

  Se deschide plicul şi se  citeşte 

scrisoarea găsită în interior. 

 

Conversaţia 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

   

Se  precizează că elevii îi vor putea 

ajuta pe copii să-şi găsească săniuţa 

dacă rezolvă corect exerciţiile de pe 

planşă. 

Se anunţă că astăzi vor repeta 

cunoştinţele despre înmulțire,  vor 

rezolva exerciţii de înmulțire, 

probleme şi vor descoperi multe 

surprize.  

Se scriu data şi titlul lecţiei pe tablă.        

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

Planșa 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Dirijarea  

consolidării 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se îndreaptă atenţia asupra planşei pe 

care se află ilustrat drumul până la 

căsuţa copiilor. 

Se explică elevilor că acesta este 

presărat cu obstacole de care vor trece 

dacă rezovă corect exerciţiile propuse.  

Pentru rezolvarea corectă a fiecărui 

exercițiu, elevii primesc un jeton ce 

reprezintă o piesă de puzzle. 

Căutările săniuţei vor începe de la 

locul unde s-au jucat copiii. 

 Elevii descoperă în spatele omului de 

zăpadă  săniuţa celor doi băieţi. 

Omul de zăpadă le propune spre 

rezolvare  ghicitori matematice.  

(Anexa 2)   

Se solicită elevilor să rezolve pe rând 

exerciţiile întâlnite în cale până la 

căsuţa celor doi băieţi. (căţeluşul, 

podul, brăduţul, căsuţa băieţilor) 

Cățelușul: 

Aflați numărul cu 5 mai mare decât 6. 

Aflați numărul de 3 ori mai mare decât 

6. 

  Podul: 

Din produsul numerelor 9 și 8 scade 

suma numerelor 17 și 3. 

  Bradul : 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Problematiza

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale

. 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Evaluare 

orală  
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 Comparaţi produsele  următoarelor 

operaţii: 

            8            4 x 5 

   7 x 7               20 

 8 x 2 x 0           8 x 2  

  10 x 10            7  x  1   

Vrăbiuța: 

Află dublul, apoi triplul numerelor: 3, 

9, 4 și 1. 

Căsuţa băieţilor: 

  Vasilică are 8 ani, iar mama lui are  

de 4 ori  mai mulți ani. 

  Câţi ani au împreună cei doi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati- 

zarea  

 

 

 

 

 

Jetoane cu 

ghicitori 

 

 

 

 

Piesa de 

puzzle 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

7. Obţinerea 

performanţei 

 

 

    Se asamblează piesele  puzzle-ului 

pe panou și pe fișe. 

Explicația 

Exercițiul  

Problemati-

zarea 

 

Puzzle  

 

Frontal 

 

Individual 

Observare 

sistematică 
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8. Încheierea 

 activităţii  

 

  Pentru că băieţii şi-au recuperat 

săniuţa, aceştia le mulţumesc copiilor 

pentru ajutor.  

Elevii vor interpreta cântecul 

„Săniuța”. 

Se fac aprecieri asupra modului de 

participare a elevilor la lecție. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi copii, 

 

     Noi suntem doi frăţiori năzdrăvani. Ieri am fost la 

săniuş. Am făcut un om de zăpadă, după care am încins o 

bătaie cu bulgări de zăpadă cu alţi prieteni. 

      Bucuroşi şi neatenţi am plecat către casă, dar am 

uitat sania pe derdeluş. Ajutaţi-ne voi s-o recuperăm şi noi 

vă vom fi recunoscători! 

      Drumul către casa noastră îl veţi recunoaşte 

rezolvând corect exerciţiile de pe planşă. 
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Anexa 2  

❖ Omul de zăpadăl: Ghicitori 

 

1. Ana-i mică, dar citește 

Tot mereu, fiindcă dorește 

Lucruri multe să învețe. 

Luni, 8 pagini a citit 

Marți de 5 ori mai mult 

Spuneți acum dacă știți 

Marți ea câte a citit? 

 

3.În vază sunt 7 crizanteme 

Triplul lor sunt tufănele 

Află repede, măi frate, 

Câte tufănele-s toate? 

Triplul lor sunt tufănele 

Află repede, măi frate, 

Câte tufănele-s toate? 

 

 

 

           2. În casă –i veselie mare 

Este sigur sărbătoare 

Bradul e împodobit 

Mama prăjituri a pregătit: 

9 prăjituri cu prune 

Dublul lor sunt cu alune 

Spune acum, dacă știi 

Câte  cu alune sunt? 

 

❖ Cățelușul:  

Aflați numărul cu 5 mai mare decât 6  

Aflați numărul de 3 ori mai mare decât 6. 

 

❖ Podul: Din produsul numerelor 9 și 8 scade 

suma numerelor 17 și 3. 

❖ Vrăbiuța: Află dublul, apoi triplul numerelor: 

3, 9, 4 și 1. 

 

 

❖ Bradul: Comparaţi produsele  următoarelor operaţii: 

                       8             4 x 5 

       7 x 7               20 

 

 8 x 2 x 0           8 x 2  

   10 x 10            7  x  1   

 

 

❖ Căsuța: Problemă : 

Vasilică are 8 ani, iar mama lui are  de 4 ori mulți ani. 

Câţi ani au împreună cei doi? 
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Anexa 3 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Gușă Petruța Felicia 

Școala Gimnazială Plosca, Loc. Plosca, Jud. Teleorman 

 

Clasa: a-VI-a 

Disciplina de învăţământ: Biologie 

Unitatea de învățare: Funcțiile de nutriție în lumea vie – Respirația 

Subiectul/Tema lecţiei: Fiziologia sistemului respirator 

Tipul lecţiei: lecție de comunicare – însușire de cunoștințe 

Durata: 50 minute 

Scopul lecției: Dobândirea cunoştinţelor privind principalele caracteristici ale structurii și funcțiilor 

organelor sistemului respirator, necesare înţelegerii modului de realizare a schimbului de gaze 

respiratorii între organism și mediu, dar și în interiorul organismului; Dezvoltarea gândirii logice şi 

formarea capacităţii intelectuale prin însuşirea corectă, în clasă, a noţiunilor nou predate, asigurându-

se o mai bună înțelegere și consolidare a cunoștințelor referitoare la rolul organelor respiratorii și al 

legăturii dintre sistemul respirator, circulator și organele interne. 

 Competenţe specifice vizate:  

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode 

științifice 

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale 

3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativității 

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții 

Obiective operaţionale:  

La sfârşitul activităţii, elevii trebuie să fie capabili să realizeze următoarele:  

O1: să utilizeze corect terminologia ştiinţifică;  

O2: să recunoască căile aeriene și plămânii și să definească respirația;  

O3: să descrie etapele realizării procesului de respirație;  

O4: să identifice deosebirile dintre inspirație și expirație și să descrie adaptările plămânilor pentru 

realizarea schimburilor eficiente de gaze respiratorii; 

O5: să descrie transportul sanguin al O2 și al CO2 și să explice procesul de respirație celulară. 

Metode, procedee și tehnici didactice: învățarea programată cu ajutorul calculatorului; conversația 

euristică și de verificare; observația; explicația; problematizarea; comparația; exercițiul; joc didactic 

 

Mijloace de învăţământ: calculator; prezentare ppt; film didactic; torsul uman. 

Forme de organizare: activitate individuală, activitate frontală 

Forme de evaluare: observarea sistematică, aprecierea verbală, autoevaluarea, fișa de evaluare 
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SCENARIUL DIDACTIC  

 

Etapele 

lecției/ timp 

 

Ob. 

Op. 

 

Eșalonarea conținutului Strategia didactică  

Evaluare Activiatea 

profesorului 

Activitatea  

elevilor 

Metode, 

procedee și 

tehnici 

didactice 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare a 

activității 

 

1. Moment 

organizatoric  

 

 

 Verifică prezenţa; 

Asigură desfăşurarea în condiţii 

optime a procesului didactic. 

Pregătesc documentele 

şcolare. 

 

Conversația - Activitate 

frontală 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

2. Reactualizarea 

cunostintelor si 

deprinderilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dirijează conversația adresând 

întrebări legate de anatomia 

sistemului respirator: 

 

 

-Din ce este format sistemul 

respirator la om? 

 

-Care sunt căile aeriene? 

 

 

 

 

-Unde sunt localizați plămânii? 

 

-Ce culoare și ce aspect au 

aceștia? 

-Din ce sunt formați plămânii? 

 

-Ce se găsește la nivelul lobilor 

Elevii sunt atenți la 

întrebările adresate de 

profesor și răspund la 

acestea: 

 

-Sistemul respirator este 

format din căi aeriene și 

plămâni.  

-Căile aeriene sunt: fose 

nazale, faringe, laringe, 

trahee, 2 bronhii care în 

plămâni se ramifică si 

formează arboreal bronșic. 

-Plămânii sunt localizați în 

cutia toracică. 

-Au culoare roz și aspect 

buretos. 

-Fiecare plămân este 

format din lobi. 

-La nivelul lobilor 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică și de 

verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecția 

predată ora 

anterioară 

legată de 

anatomia 

sistemului 

respirator. 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală/ 

individuala 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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Activitate/discuție 

introductivă 

pulmonari? 

 

-Din ce este format un acin 

pulmonar? 

 

 

-La nivelul cărei structuri are loc 

schimbul de gaze? 

 

Făcând apel la cunoștințele 

anterioare ale elevilor, cere 

acestora să definească respirația 

și să precizeze de ce este 

important acest proces pentru 

organismele vii. 

pulmonari se găsesc acini 

pulmonari. 

-Un acin pulmonar este 

format din bronhiole care 

conțin saci alveolari cu 

alveole pulmonare. 

-Schimbul de gaze are loc 

la nivelul alveolelor 

pulmonare. 

-Definesc respirația și 

precizează importanța 

accestui proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

dirijată 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 Anunță tema:  

„Fiziologia sistemului 

respirator” 

și solicită notarea titlului lecţiei 

în caiete; 

Precizează competențele 

derivate/ obiectivele 

operaţionale ale lecției. 

 

Notează titlul lecţiei pe 

caiete. 

Ascultă precizările 

profesorului privind 

competențele ce vor fi 

dobândite și exersate pe 

parcursul lecției. 

 

Expunerea 

 

 

 

Explicația 

 

 

Caiete  

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prezentarea 

optimă a 

 

 

 

 

1.1 

 

Activitatea se desfăşoară frontal 

și individual, profesorul 

indicând forma de organizare la 

momentul oportun.   

 

Utilizând ca suport intuitiv 

Elevii sunt atenți la 

explicațiile și indicațiile 

profesorului, participând 

activ la lecție. 

 

Observă imaginile și 

 

Explicația 
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conținutului. 

Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

3.1 

3.2 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imaginile din slide-ul 

prezentării, torsul uman, solicită 

evidențierea diferențelor celor 

două imagini. 

 

Prezintă și explică elevilor că 

mecanismul respirației se 

desfășoară în trei etape: 

pulmonară, sanguină și celulară. 

 

Solicită elevilor să urmărească 

filmul didactic și să precizeze 

unde se desfășoară etapa 

pulmonară. 

 

Cere elevilor să inspire/expire și 

să explice ce schimbări observă. 

 

 

Astfel se evidenţiază cele două 

faze ale etapei pulmonare, se 

descriu completându-se şi 

schema lecţiei la tablă. 

 

Explică elevilor ce este 

frecvența respiratorie și solicită 

exemple când aceasta poate 

crește. 

 

 

remarcă faptul că în prima 

imagine volumul cutiei 

toracice este mai mare 

decât în a doua imagine. 

 

Sunt atenți la explicațiile 

profesorului. 

 

 

 

Precizează că etapa 

pulmonară are loc la nivelul 

plămânilor. 

 

Participă la activitatea 

sugerată de profesor și 

descriu schimbările care au 

loc. 

 

Participă la completarea 

schemei tablei. 

 

 

Sunt atenți la explicațiile 

profesorului și prezintă 

situații când frecvența 

respiratorie poate crește: 

după o alergare/efort fizic, 

emoții. 

 

 

Exercițiul 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Conversația de 

verificare 

 

 

 

Observația 

Conversația 

dirijată 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

Explicația 

Observația 

Conversația 

dirijată 

 

 

Prezentare 

ppt 

Torsul uman 

 

 

 

 

 

 

 

Filmul 

didactic 

 

 

 

 

Prezentare 

ppt 

 

 

 

 

 

 

 

Joc de rol 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală  

 

 

 

Activitate 

individuală/ 

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală/ 

individuală 

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

Oral  

 

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

Scris 
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1.2 

3.1 

3.2 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

Descrie, folosind imagini și 

solicitând ajutorul elevilor, 

etapa sanguină; 

Prezintă o schemă în care este 

evidențiat oxigenul care pleacă 

de la plămâni și ajunge la 

celule, iar dioxidul de carbon de 

la celule este transportat la 

plămâni de unde este eliminat. 

 

Completează, cu ajutorul 

elevilor, schema tablei. 

 

Pe baza imaginilor din 

prezentarea ppt, prezintă etapa 

celulară, solicitând elevilor să 

identifice locul unde se 

desfășoară aceasta. 

 

Făcând apel la cunoștințele 

elevilor, solicită identificarea 

structurii din celulă unde se 

realizează respirația și care sunt 

produșii rezultați în urma 

acestui proces. 

 

 

 

Colaborând cu elevii, 

Observă imaginile indicate 

de profesor și descoperă că 

sângele are un rol 

important în procesul 

respirator: gazele 

respiratorii sunt 

transportate de sânge la și 

de la celule. 

 

 

 

Copiază schema în caiete și 

participă la completarea ei. 

 

Sunt atenți la imagini și 

indică locul de desfășurare: 

în celulă. 

 

 

 

Din cunoștințele dobândite 

anterior, precizează că 

respirația celulară se 

realizează la nivelul 

mitocondriei, proces în 

urma căruia rezultă o 

cantitate mare de energie, 

dioxid de carbon și apă. 

 

Participă la completarea 

 

Observația 

Conversația 

dirijată 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea prin 

descoperire 

Observatia 

 

 

 

 

Conversația 

eurstică și de 

verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

ppt etapa 

sanguină 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

ppt a etapei 

celulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală/ 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scris 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 
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Fixarea 

 cunoștințelor 

completează schema tablei cu 

noțiunile asimilate. 

 

Pentru a face legătura între 

sistemul respirator, sistemul 

circulator și organele corpului, 

solicită unui elev să vină în fața 

clasei, să realizeze o alergare 

prin clasă timp de câteva 

secunde și apoi să explice ce 

modificări s-au produs în ceea 

ce privește respirația, bătăile 

inimii și ce organe ale corpului 

au determinat modificarea 

parametrilor normali ai 

corpului. 

schemei tablei. 

 

 

Participă la jocul didactic 

indicat de professor și 

descrie modificările 

apărute (respirație crescută, 

bătăile inimii cresc). 

 

 

 

 

 

Conversația  

dirijată 

Învățarea prin 

descoperire 

Problematizare 

 

 

 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă 

practică și 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

cunoştinţelor şi 

deprinderilor 

  1.2 

3.2 

4.1 

4.2 

5.3 

 

Inventariază principalele 

informații ale lecției, solicitând 

elevilor completarea unui rebus. 

(anexa 1) 

 

Răspund la întrebările 

adresate de profesor și 

participă la completarea 

rebusului. 

 

Conversația de 

verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuala/ 

frontala 

 

Auto - 

evaluare 

Fișă de 

evaluare 
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6. Aprecieri şi 

recomandări 

 

4.1 

4.2 

Profesorul solicită elevilor să 

exprime un punct de vedere 

privind activitatea desfășurată 

pe parcursul lecției. 

 

Prezintă tema pentru acasă 

Profesorul face aprecieri aspra 

activității elevilor și îi notează. 

Ascultă, analizează și 

exprimă puncte de vedere 

privind activitatea 

desfășurată pe parcursul 

lecției.  

Notează cerințele temei. 

Ascultă aprecierile 

profesorului.  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Tema pentru 

acasă 

 

 

 

Notare 

 

SCHEMA LECȚIEI LA TABLĂ 

Fiziologia sistemului respirator 

Respirația – funcția prin care se asigură energia necesară realizării funcțiilor organismului. 

Etapele respirației                    pulmonară 

                                                   sanguină 

                                                   celulară 

Etapa pulmonară  

- Schimburile gazoase au loc la nivelul plămânilor : O2 din alveolele pulmonare trece în vasele de sânge iar CO2 din sânge trece 

în alveole pentru a fi eliminat. 

- Implică 2 procese : - inspirație : aerul încărcat cu O2 ajunge în plămâni, volumul acestora și al cutiei toracice se mărește, mușchii  

                                 intercostali se contractă iar presiunea din plămâni scade ; 

                               -expirație : aerul încărcat cu CO2 este eliminat din plămâni, volumul acestora și al cutiei toracice scade,  

                                 mușchii se relaxează, iar presiunea din plămâni crește. 

- Frecvența respiratorie = numărul mișcărilor respiratorii pe minut. 

Etapa sanguină : are loc în sânge : O2 este transportat de la plămâni la celule, iar CO2 este transportat de la celule la plămâni. 

Etapa celulară : are loc în celule : O2 intră din sânge în celule (în mitocondrii), iar CO2 trece din celule în sânge – plămâni 

                                                                           FIȘA DE EVALUARE                                                                         (Anexa 1) 

Completați rebusul. Pe verticală veți descoperi denumirea unor organe cu rol important în desfășurarea funcției de nutriție a 

organismului. 

1. Membrană care acoperă plămânii. (pleura)                                                                  
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2. Organ al vorbirii. (laringe)                                                                                                                    

3. Proces în urma căruia rezultă energie. (respirație)                                                                                         

4. Organit la nivelul căruia se desfășoară respirația celulară. (mitocondrie)                                           

5. Transportă gazele respiratorii (o2 și co2). (sange) 

6. Proces în urma căruia volumul plămânilor și al cutiei toracice se mărește. (inspirație)  

7. Proces în urma căruia plămânii și cutia toracică revin la forma inițială. (expirație).                   
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Înv. Preșc.: Popa Adina 

Grădinița cu program prelungit ”Hofeherke”, Sfântu Gheorghe 

 

Nivelul : I +II  Grupa combinată  

Tema anuală: ‘‘Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?‘‘ 

Tema săptămânală: ,,Cele cinci simțuri” 

Tema zilei: ,,Povestea întunericului” 

Forma de realizare: activitate integrată de tip ADE (DOS-DEC) 

Domenii experiențiale: DOS- Povestea educatoarei : ”Povestea întunericului” de Mate Angi 

   DEC- Activitate artistico-plastică: Pictură pe borcane ”Lampioane” 

Tipul activității: fixare de cunoştinţe şi  deprinderi. 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri 

Scopul activității:  

 Dezvoltarea capacității de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și de a răspunde emoțiilor 

celorlalți; 

 Dezvolatrea capacității de a stabili și menține interacțiuni cu alți copii; 

 Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură; 

Obiective operaționale: 

Socio-emoționale: 

 Să participe la experiențele noi care provin din zona și din afara zonei de confort;  

 Să descopere emoții necunoscute; 

 Să-și exprime emoțiile trăite; 

 Să să înțeleagă și să răspundă emoțiilor celorlalți. 

Cognitive: 

 Să asculte cu atenție conținutul poveștii; 

 Să răspundă corect și în propoziții la întrebările educatoarei; 

 Să rețină titlul poveștii; 

 Să formuleze propoziții corecte din punct de vedere gramatical, ca răspuns la întrebările educatoarei; 

 Să recunoască elemente ale limbajului plastic; 

 Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la activitatea de pictură/ dactilopictură; 

Psiho-motorii:  

 Să intuiască materialele de lucru; 

 Să aplice culorile conform indicațiilor primite; 

 Să manipuleze corect materialele puse la dispoziție; 

 Să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini ai mâinilor; 

Metode și procedee: povestirea, jocul, observarea, conversația, explicația, demonstrația,  

Material didactic: suport de teatru de păpuși, o capsulă uriașă de mac, eșarfe, imagini reprezentănd 

ziua/noaptea, săculeț cu îmbrăcăminte de culoare albastră și violetă (jetoane), , acuarele,borcane din sticlă, 

pensule 

Forme şi metode de evaluare: frontală şi individuală 
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Aramis, București 
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Secvențe 

didactice 
 

Conținutul științific 

Strategii didactice 

Evaluare 
Metode Mijloace 

Form

e de 

organ

i-zare 

1.Moment 

organizato-

ric 

Voi asigura condiţiile optime 

pentru desfăşurarea activităţilor: 

Aerisirea sălii de grupă; 

Pregătirea materialului necesar 

pentru activităţi. 

    

2.Captarea 

atenției 

Captarea atenției se realizează prin 

cadrul pregătit pentru a se prezenta 

povestea educatoarei: un șemineu, 

un dovleac aprins lângă șemineu, 

pernuțe pentru poveste.... 

Conversația 

euristică 

 

Surpriza 

Capsula 

de mac 

și 

Zâna 

Întuneri-

cului 

 

Semi-

cerc 

Frontală 

 

Individuală 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se anunța tema activității: 

”Povestea Întunericului”  

Astăzi veţi asculta povestea 

”Povestea Întunericului”  

Să fiţi atenţi pentru că după ce veţi 

asculta povestea ne vom juca şi veţi 

primi câteva sarcini pe care veţi 

putea să le faceţi numai dacă veţi fi 

foarte atenţi. 

Conversația 

 

Explicația 

 

Elementele 

surpriză 

 

 

 

 

 

 

Semi-

cerc 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

4. 
Prezentarea 

noului 

conţinut şi 

dirijarea 

învăţării 

Voi spune ”Povestea 

Întunericului”  

 clar , accesibil, expresiv. 

Pe parcursul expunerii mă voi 

folosi de materialul didactic 

pregătit pentru a face ușor de 

Povestirea 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Observația 

Capsula 

de mac, 

Zâna 

Întuneric

-ului, 

suportul 

pentru 

Semi-

cerc 

 

Globală 

Individuală 
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înțeles conținutul povestirii și de 

copiii maghiari. 

Se poartă apoi, o scurtă conversație 

pe baza lecturii audiate: 

-Cine este personajul poveștii 

noastre? 

-Ce a făcut ea în timp ce stătea în 

capsula de mac ? 

-Ce culori aveau hainele tricotate 

de ea? 

-Ce a făcut cu hainele tricotate ? 

-După ce a împărțit hainele, ce s-a 

întâmplat în Lume? 

-Vă este frică de întuneric? De ce? 

 teatru de 

păpuși 

 

5. Obţinerea 

performanţei 

Joc : ”Mâinile vii” 

Copiii vor sta în cerc. Vor veni pe 

rând, câte doi (pentru a forma o 

pereche), doar cei care se oferă. 

Unul dintre ei va fi legat la ochi (tot 

cel care se oferă). Perechea din 

mijlocul cercului va primi  

instrucțiuni de genul : 

”Faceți cunoștință !” 

”Certați-vă cu mâinile !” 

”Împăcați-vă cu mîinile !” 

”Iubiți-vă cu mâinile” 

”Luați-vă rămas bun cu mâinile !” 

Perechea din centrul cercului se va 

schimba de 2-3 ori. 

Joc : ”Ghidează-ți partenerul !” 

După metoda ”Mâna oarbă” copiii 

vor alege din săculețul pregătit de 

Zâna Întunericului unul din cele 

două elemente prezente lună sau 

soare. Se vor grupa în perechi 

soare-lună. Copilul ”Soare” va 

plimba perechea copilul ”Lună” 

legat la ochi.  

Se vor prezenta impresii din 

ambele părți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

experiențial 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Observația 

 

Eșarfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane: 

lună/ste-

le 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eșarfe 

 

Cerc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe-

rechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

Globală 

Individuală 

 

 

 

 

Globală 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 
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Joc: ”Tunelul timpului” 

Copiii se grupează pe două șiruri 

paralele: reprezentanții Lunii / 

reprezentanții Soarelui. 

Prin tunelul format va trece câte un 

copil, la început dezlegat la ochi, 

după care dintre cei curajoși vor fi 

și legați la ochi. În timpul 

traversării tunelului, copilul va fi 

mângăiat de ceilalți participanți la 

joc. 

Se vor prezenta impresii din 

ambele părți. 

Se vor așeza la măsuțe măsuțe unde 

vor realiza ”Lampioane” cu 

ajutorul pensulelor /degețelelor. Se 

realizează intuirea materialului, 

apoi se explică și se demonstrează 

tehniica de lucru. 

Se va evidenția modul de utilizare 

al materialelor, acuratetea lucrării. 

Încălzirea mușchilor mici ai mâinii 

se realizează conform mișcărilor 

sugerate de poezia recitată în ritm 

lent de către educatoare:  

Pic-pic plouă. 

Bum-bum tună. 

Ia priviți, 

Vine-o furtună !!! 

La pian acum cântăm, 

Liniște! Să ascultăm! 

Ploaia cade ne-ncetat 

De lucru ne-am apucat!.” 

Se urează ,,Spor la lucru!” 

Executarea temei de către copii, în 

mod individual, conform 

modelului educatoarei, respectând 

indicațiile primite, utilizând o 

tehnică de lucru corectă; vor fi 

ajutați copii care solicită ajutor sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelul 

educatoa

-rei 

Două 

șiruri 

parale

-le 
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adresează întrebări; atenționarea 

păstrării ordinei și disciplinei 

6.Reactualiza

rea feed-

back-ului 

Se analizează acuratetea si 

corectitudinea cu care s-a lucrat si 

se asează la expozitie toate 

lucrările.Se specifică utilitatea 

lampioanelor pe întuneric pentru a 

veghea copilașii înainte de a 

adormi. 

Copiii fac aprecieri asupra 

lucrărilor, alegând lucrarea 

preferată, axplicând alegerea 

făcută. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Indivi

-duală 

 

Pe 

grupe 

 

Globală 

 

 

Individuală 

7.Încheierea 

activitații 

Educatoarea recompensează copiii 

cu stimulente, precizând că toți au 

reușit să realizeze niște lucrări 

foarte frumoase. 

La final copiii cântă și dansează pe 

melodia ”Nu mi-e frică de Bau-

Bau !” 

 

Conversația 

Aprecierea 

Recom-

pense 

Semi-

cerc 

Frontal 

Aprecieri 

verbale 

 

Anexa 1 

 

Întunericul 

 

 A fost odată ca niciodată o Zână a Întunericului. Această băbuță trăia în capsula unui mac.  

Stătea Zăna Întunericului pe săunelul cu trei picioare în capsulă și scutura semințe de mac. Când 

se plictisea de scuturat semințele de mac,  începea să înșire șiraguri de semințe.  Așeza biluțe mov-albăstrui 

una lângă cealaltă și din când în câd bombănea : înșir, înfășor, țes…piiim-paaam, pim-pim-pam, piiim-

paaam…. 

Și după ce le-a înșirat pe toate, a început Zâna Întunericului să țeasă din firele de mac materiale.  

Apoi, a suflat în degetarul fermecat, s-a luat la trântă cu acul și a început să coase. Când a terminat,  

șchiopătând  până la pat,  a scos un sac de sub acesta, a luat toate hainele cusute și le-a așezat în el. A luat 

sacul în spate, a încuiat capsula de mac și a așezat o tăbliță afară : ”Am plecat în lume, vino după mine !” 

-Bună, Lume! -spune Zâna Întunericului ajunsă în mijlocul lumii.Ți-am cusut una-alta, mov-

albastre, albastre-mov…Ia-le pe tine și poartă-le din când în când ! 

Zâna Întunericului aruncă hainele și le așează la început pe turnuri, apoi pe furnale, pe 

clădiri…Aruncă căciulițe, fulare, mănuși, șosete, bluze, pantaloni…și totul se întunecă : dealurile, copacii, 

animalele. 
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Și de atunci, Lumea împărțea hainele cusute de Zâna Întunericului în capsula ei de mac, în timp 

ce se legăna pe scaunul său cu trei picioare.  

Și tot căra Lumea puțin câte puțin din haine, în fiecare zi…Și când căra…se făcea Noapte ! 
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PROIECT DIDACTIC 

Dumitru Liliana 

Școala Gimnazială Şerban Cioculescu Găeşti, jud. Dâmboviţa 

 

Clasa a II-a  

Disciplina:  Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare:  Ploaie de stele 

Subiectul lecției: Textul narativ- Text suport: „Globul pământesc” , de Emilia Căldăraru 

Tipul lecției:   Comunicare/însușire de noi cunoștințe 

Scopul lecţiei: comunicarea /însușirea cunoștințelor privind textul narativ; 

 

Competențe specifice vizate : 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat ; 

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut ; 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut  

 

Obiective operaționale: 

O 1.2.1.- să completeze enunțuri lacunare cu informații dintr-un text audiat; obiectivul se consideră 

realizat dacă fiecare elev completează unul din enunţurile cu   informații  din textul audiat; 

O. 1.2.2 – să formuleze răspunsuri la întrebări referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, 

Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.); obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev  

formulează răspunsuri pentru 3 dintre întrebările adresate adresate; 

O 3.1.1.- să citească în ritm propriu un text scurt, cu adaptarea intonației impuse de semnele de 

punctuație, în forme variate (citire cu voce tare,în șoaptă, în gând, în ștafetă, în lanț); obiectivul se 

consideră realizat dacă fiecare elev citește în ritm propriu  enunțuri,respectând  unele semne de 

punctuație; 

O 3.2.1.- să formuleze corect enunțuri ( întrebări/ răspunsuri/mesajul textului) în legătură cu textul 

citit; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev  răspunde unei întrebări adresate  și  formulează 

o întrebare pentru un răspuns dat; 

 

Metode și procedee: 

-lectura explicativă, explicația, conversația, exercițiul, problematizarea, metoda  “ Explozia stelară” 

 

Mijloace de invățământ: 

-laptop, videoproiector, manualul digital Ed. Inuitext, Caietul elevului, fişe sub formă de steluță pentru 

activitatea pe grupe, steluțe,, markere, lipici, rebus, imagine cu globul pământesc, Glob pământesc 

 

Forme de organizare: 

- frontal, în grup, individual 

 

Durata :  45 minute 

 

Resurse umane :  27   elevi 

 Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică, probă scrisă, probă orală.  
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Bibliografie: 

 

- **Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. 

Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. (2014). Bucureşti 

- Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. (2014). Manual pentru clasa a II-

a. București: Ed. Intuitext 

- Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. (2014). Caietul  elevului pentru 

clasa a II-a. București: Ed. Intuitext 

- Molan, V. (2014). Didactica disciplinei ,,Limba şi literatura română” în 

învăţământul primar. Bucureşti: Ed. Miniped 

- **Didactici inovatoare ale citit – scrisului – suport de curs pentru cadrele didactice din 

învăţământul primar 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

1980 

 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei / 

Timp 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Activitatea         

profesorului 

Activitatea             

elevilor 
Metode, 

procedee și 

tehnici did. 

Mijloace de 

înv. 

Forme de 

organizare 

1. Momentul  

Organizatoric 

1 min 

   Se pregătesc 

materialele necesare 

pentru începerea 

activităţii. 

 

 Îşi pregătesc 

materialele necesare 

pentru desfăşurarea 

activităţii. 

  

  

Manual, 

caietul 

elevului, 

videoproiector, 

laptop, fişe, 

glob 

pământesc 

Activitate 

frontală 

  

2.  Reactualizarea 

cunoştinţelor  și 

deprinderilor  

 

5 min 

   Copiii primesc o fişă 

pe care au un rebus 

ANEXA 1. 

Completând rebusul 

vor obţine cuvântul 

GLOB.  

Intrebările vizeză 

cunoştinţele legate de 

semnele de punctuaţie, 

felicitare, banda 

desenată, formule de 

începere a dialogului 

 Completează rebusul   

 problematizarea 

Fisă de lucru Activitate pe 

grupe 

 Probă scrisă 
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3. Activitate/discuție 

introductivă 

 

5 min 

   Au loc discuţii legate 

de cuvântul obţinut- 

glob 

La ce vă gândiţi când 

auziţi acest cuvânt? 

 

 

 

Ce formă are ? 

Cu ce obiect seamănă? 

Au loc discuţii despre 

globul pământesc.( 

culoare, continente, 

mişcarea de rotaţie şi 

de revoluţie 

 

Prezint elevilor 

aplicaţia  

Google Earth 

 

 

Formulează răspunsuri 

la întrebările adresate. ( 

glob de împodobit 

bradul, Globul 

pământesc) 

 

Are formă sferică. 

Enumeră obiecte 

 

 

Elevii vor avea 

posibilitatea să spună ce 

informații dețin despre 

Globul pământesc.. 

 

  

  

 

 

Exerciţiul 

Conversaţia 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Glob 

pământesc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaţia 

Google Earth 

Activitate 

frontală 

 Probă orală 

4. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

 

1 min 

       Anunţ elevii că în 

această oră vom citi 

textul Globul 

pământesc, de Emilia 

Căldăraru 

    Prezint obiectivele 

activității: să citească 

textul, să formuleze 

corect întrebări și 

 Ascultă în linişte 

indicaţiile doamnei 

învăţătoare 

 Manualul 

 

  

explicaţia Activitate 

frontală 
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răspunsuri, să lucreze  

individual,  în grup 

respectând regulile 

grupului, să completeze 

enunţuri lacunare cu 

informaţii din textul 

audiat, să fie atenți și 

activi. 

5. Prezentarea 

optimă a 

conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

 

20 min 

 3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 

 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 Propun elevilor să 

citească în șoaptă  

textul” Globul 

pământesc”, de Emilia 

Căldăraru şi să 

sublinieze cuvintele 

necunoscute. 

Citire cu voce tare 

Adresez câteva 

întrebări legate de 

conţinutul textului: 

titlu, autor, personaje, 

număr de alineate 

 Sunt explicate oral 

cuvintele noi: glob 

pământesc, suport, 

spațiu ceresc, precum 

și expresiile “minge cu 

felurite culori”, “toate 

 Citesc textul în gând şi 

identifică cuvintele sau 

expresiile necunoscute 

 

 

 

 

 

Citesc textul 

 

 

 

Formulează răspunsuri 

la întrebările adresate. 

 

 

 

 

 

 

 Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

  

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

independentă 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 Observare 

sistematică: 

calitatea 

actului citirii 

➢ lista de 

verificare: 

– citirea 

corectă şi 

clară 

(articulează 

cuvintele din 

textul citit); 

– citirea 

fluentă 

(cuprinde în 

câmpul vizual 

cel puţin două 

cuvinte, astfel 

încât lectura 

să fie 

curgătoare, 

inteligibilă); 
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3.1.1 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 

 

 

3.1.1 

câte sunt pe lume”, 

“loc din povești”. 

Se alcătuiesc enunțuri 

cu cuvintele noi 

explicate. 

Se citeste model lectia 

 

Citire ştafetă. 

 

 

 

Intrebări pe marginea 

textului: 

Ce a văzut Toma într-

un colţ? 

Cu ce a confundat 

băiatul Globul 

pământesc? 

De ce credeţi voi că a 

confundat copilul 

globul cu o jucărie ? 

 

Se rezolvă ex. 1 și 2- 

Caietul elevului 

Se verifică răspunsurile 

date de copii 

 

Citire selectivă: 

Explică cuvintele noi 

 

 

Formulează enunţuri cu 

cuvintele , expresiile 

noi 

 

Realizează citirea 

ştafetă a lecţiei 

 

Formulează răspunsuri 

la întrebări 

 

 

 

 

Citesc  cerința și 

rezolvă.  

 

 

E, imaginea mică, 

rotund..., se învârte...... 

- Nu e o jucărie! 

E Globul 

pământesc! 

Toma zări în librărie, pe 

Ştefana 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

digital 

 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul 

elevului 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate 

independentă 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

independentă 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Activitate 

frontală 

– citirea cu 

intonaţie 

adecvată 

(intonează 

enunţurile 

potrivit 

semnelor de p 

punctuaţie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temă în clasă 

-bifează 

răspunsurile 

corecte 
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1.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

 

 

3.2.1 

 

 

 

 

Citeste cuvintele care 

prezintă globul 

pământesc. 

Citeste răspunsul 

primit de  Toma la 

întrebarea „ Cum te 

joci cu această 

jucărie?” 

 

Pe cine a zărit Toma în 

librărie? 

 

 

Cu ce este asemănată  

România ? 

 

 

Citire în lanţ a lecţiei 

 

 

Exerciţiul 3, p. 32 

manual 

 

  

Dacă ai fi Planeta 

pământ ce i-ai sfătui pe 

oameni? 

 

Iată: Ro-mâ-ni-a, loc 

din poveşti, cu toate 

culorile pământeşti. 

Realizează citirea în 

lanţ a lecţiei 

Elevii completează 

enunţurile lacunare 

 

Formulează răspunsuri 

 

 

Formulează răspunsuri 

la întrebările date. 

Problematizarea 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Problematizarea 

 

 

exerciţiul 

 

Problematizarea 

 

Problematizarea 

 

 

Problematizarea 

 

 

Manualul 

letric 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

Manualul 

 

 

 

 

Fişă Anexa 2 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă orală 
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Anexa 2 Joc: Ajută-l pe 

Toma să formuleze 

întrebări pentru 

răapunsurile date-

Activitate în 

completare ( în funcţie 

de timp)-. 

Toma admira o vitrină. 

Pământul e ca şi micul 

glob, rotund. 

Vânzătoarea  a scos 

dintr-o cutie un glob. 

 

6. Fixarea 

cunoştinţelor  

 

10 minute 

 3.2.1 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 

 Propun elevilor o 

activitate pe grupe. 

Desfășor metoda 

EXPLOZIA 

STELARĂ. 

Fiecare grupă trebuie 

să formuleze cel puțin 

două întrebări pornind 

de la întrebarea aflată 

pe fișă. 

Precizez timpul pe care 

îl au la dispoziție 

pentru realizarea 

sarcinii 

Propun evalurea frontal 

. 

  

Lucrează împreună la 

rezolvarea sarcinii 

Conversaţia 

Explozia stelară 

Exercitiu-joc 

 Jetoane sub 

formă de stea 

pe care sunt 

scrise 

întrebări, 

Planşă cu 

metoda “ 

Explozia 

stelară “ 

lipici 

Activitate pe 

grupe 

 Probă scrisă 
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7. Asigurarea 

retenției și  

transferului  

2 min 

   Tema pentru acasă 

Exerciţiile  4 şi 5 , p. 

40 ,manual 

Suplimentar:Joc, 

Caietul elevului, p.32 

 Notează tema  Explicaţia 

  

Manualul 

Caietul de 

clasă 

Activitate 

frontală 

  

8. Aprecieri şi 

recomandări 

1 min 

   Copiii vor primi câte o 

steluţă pe care vor 

desena un emoticon 

care să sugereze cum s-

au simţit la această 

activitate.  

Aceste steluţe vor fi 

aşezate în jurul 

imaginii cu Globul 

Pământesc. 

Aprecieri, recomandări 

 

  

Rezolvă sarcina 

  

 Explicaţia 

Imagine cu 

globul 

pământesc 

Steluţe 

lipici 

Activitate 

independentă 
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Anexa 1 

 
 

Anexa 2 
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PROIECT DE LECȚIE 

Profesor Sălăjan Raluca Anamaria 

Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare 

 

Clasa: a VIII-a  

Disciplina: Matematică/Geometrie 

Unitatea de învăţare: Elemente ale geometriei în spațiu 

Titlul lecţiei: Unghiul a două drepte în spațiu 

Tipul lectiei: Consolidare a cunoştinţelor 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au  fost 

definite 

CG2. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a 

algoritmilor de prelucrare a acestora 

CG3.  Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă 

CG4. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei 

situaţii concrete 

CG5. Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din 

diferite domenii 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

CS1. Folosirea instrumentelor geometrice adecvate pentru reprezentarea, prin desen, în plan, a corpurilor 

geometric 

CS2. Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic (axiome, 

teoremă directă, teoremă reciprocă, ipoteză, concluzie, demonstraţie)  

CS3. Identificarea unor elemente ale figurilor geometrice plane în configuraţii geometrice spaţiale 

date 

CS4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în 

spațiu 

CS5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor 

spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

A.Cognitive: 

OC1. Să utilizeze simbolurile matematice şi  terminologia adecvată noţiunii de unghi exterior al unui 

triunghi; 

OC2. Să  identifice/ să construiască  unghiul format de două drepte în spațiu; 

OC3. Să calculeze măsura unghiului format de două drepte în spațiu. 

B: Psiho-motorii: 

OP1: Aşezarea corectă în pagină; 

OP2: Scrierea lizibilă pe caiete şi pe tablă; 
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OP3: Utilizarea corectă a mijloacelor auxiliare folosite. 

 C: Afective: 

OA1: Dezvoltarea gândirii creative si a spiritului de observaţie; 

OA2: Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii; 

OA3: Dezvoltarea tenacităţii,perseverenţei,capacităţii de concentrare si a atenţiei distributive; 

OA4: Manifestarea spiritului de competiţie,ordine şi disciplină; 

OA5: Manifestarea dorinţei de a învăţa lucruri noi; 

OA6: Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială 

şi profesională. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Principii didactice:      

• Principiul participării şi învăţării active, 

• Principiul asigurării progresului gradat al performanţei. 

Metode şi procedee:      

• conversaţia (euristică, examinatoare), 

• explicaţia, 

• învăţarea prin problematizare,  

• metoda exerciţiului,  

• transferarea cunoştinţelor, 

• problematizarea,  

• învăţarea prin descoperire,  

• observaţia sistematizată. 

Mijloace didactice: 

• calculator, platforma classroom, site-ul https://wordwall.net, tablă virtuală, 

• manual, instrumente geometrice. 

Resurse: 

a) umane: clasă omogenă de elevi; 

b) temporale: 50 minute. 

c) oficiale: programa şcolară, planificarea. 

    d) bibliografice: Manual de matematică, clasa a VIII-a, Editura CD Press, Constantin 

Basarab, Cătălin Cristea, Dănuț Drăcea, Dan Seclăman, 2020 

https://wordwall.net/
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Forme de organizare:  

• frontal, individual. 

Forme de evaluare:  

• analiza răspunsurilor date, observarea sistematică, aprecierea. 
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ETAPELE 

LECŢIEI 
DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUA

RE METODE 
MIJLOAC

E 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

Moment 

organizatoric 

(3 min) 

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: se notează 

absenţii, se verifică dacă există conexiune la internet, dacă toţi elevii au 

microfoanele active, camerele pornite (acolo unde este posibil), 

manualul, caietul de matematică și trusa geometrică. 

 

Conversaţia 

   

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare şi 

verificarea temei 

(2 min) 

Se verifică frontal tema, calitativ şi cantitativ (prin sondaj), noţiunile 

predate anterior şi se rezolvă eventualele neclarităţi/nelămuriri întâlnite. 

Se reactualizează cunoștințele anterioare teoretice  referitoare la 

unghiurile cu laturile respectiv paralele și unghiul a două drepte în spațiu 

cu ajutorul unui joc pe https://wordwall.net (Anexa 1). 

Conversaţia 

Explicaţia 

Observația 

Caietul de 

teme 

  

Activitate 

frontală 

 

 

Evaluare 

orala 

 

  

Captarea atentiei 

și  

anunțarea lecției 

noi și a 

obiectivelor 

(2 min) 

Anunţarea şi scrierea pe tabla virtuală și în caiete a titlului lecţiei 

„Unghiul a două drepte în spațiu” şi informarea elevilor  asupra 

obiectivelor principale ale lecţiei. 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

   

 

Dirijarea 

învăţării și 

asigurarea feed-

back-ului 

(40 min) 

Profesorul împreună cu elevii vor rezolva pe tabla virtuală exercițiile   1 

a), b), 2 a), b), 3 a), b) și 4 a), b) din manual, de la pagina 103 (Anexa 

2). 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Descoperirea 

Caietul de 

matematică 

Trusa 

geometrică 

Tabla 

virtuală 

Activitate 

frontală 

 

 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului  

Se vor recapitula noțiunile noi învățate. 

Se  vor discuta dificultățile întâlnite pe parcursul lecţiei. 

 

Conversația    
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(1 min) 

Aprecierea 

activităţii elevilor 

(1 min) 

Concluziile și aprecierile profesorului vor fi orale, de încurajare pentru 

toți elevii. Se vor nota elevii care au fost activi și au răspuns corect la 

intrebările adresate. 

Conversaţia 

Evaluare 

orală 

 Activitate 

frontală 

 

 

• Concluzii şi 

enunţarea temei 

pentru acasă 

(1min) 

Elevii vor primi ca temă exerciţiile din Anexa 2 nerezolvate în clasă. 

Se verifică dacă au rămas nelămuriri/neclarităţi în ceea ce priveşte lecţia 

si rezolvarea temei pentru acasă. 

 

Conversaţia  Activitate 

frontală 
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ANEXA 1 
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ANEXA 2 

                                                           Rezolvați următoarele probleme: 
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PROIECT DIDACTIC 

Titi Radu, 

 Liceul de Arte – “Dinu Lipatti”, Piteşti 

 

Data: 22. 10. 2021 

Profesor : Titi Radu-Constantin 

Elev: Dărmănescu Lucian 

Clasa: a II -a 

Obiectul: Pian 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă  

Subiectul lecţiei: Exercițiu de degete, Gama Do M în terțe, M.Clementi -Sonatina  Partea I, J.S.Bach 

– Joc din cimpoi  

Obiective generale: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor pianistice 

Obiective operaţionale: 

O.1: să recunoască cu uşurinţă notele și semnele muzicale din partitură; 

O.2: să înţeleagă importanţa cântatului ritmic;  

O.3: să-şi consolideze corelarea mâinilor cu cititul partiturii. 

Metode şi procedee didactice: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, lucrul cu partitura, exerciţiul. 

Materialul didactic:  -   M.Clementi – Sonatina  Partea I 

- J.S.Bach – Joc din cimpoi 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

                                    

                                ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

               METODE 

  

ACTIVITATEA PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA ELEVULUI 

 

 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

Profesorul pregăteşte sala de clasă 

pentru ora de instrument. 

 

  

Elevul se pregăteşte pentru oră, îşi 

aşează scaunul la pian şi îşi aranjează 

partiturile. 

 

 

 

 

Conversaţia 

    

  2. Captarea atenţiei 

elevului şi enunţarea 

obiectivelor 

 

 

 

Profesorul discută cu elevul despre ceea 

ce a avut de pregătit pentru lecţia de pian 

şi îi comunică obiectivele lecţiei pe care 

urmează să le desfăşoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevul răspunde la întrebările 

profesorului şi ascultă explicaţiile 

acestuia. 

 

Explicaţia, conversaţia  

  

 

 3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Profesorul cere elevului să execute 

Gama Do Major pentru încălzirea 

musculaturii mâinilor.  Apoi cere 

elevului să execute repertoriul ce l-a 

 

Elevul interpretează materialul studiat 

şi ascultă indicaţiile profesorului.  

 

Exerciţiu, demonstraţia. 
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avut de studiat pentru acasă: 

M.Clementi -  Partea I și J.S. Bach – Joc 

din cimpoi 

   Profesorul dă indicaţii elevului pentru 

eventualele greşeli şi pentru o 

interpretare corectă. 

 

4. Prezentarea 

conţinutului, a sarcinilor 

de învăţare şi executare 

 

 

 

 

 

Profesorul predă elevului, făcând 

demonstraţia,  ceea ce şi-a propus pentru 

lecţia în curs şi anume M.Clementi -  

Partea I și J.S. Bach – Joc din cimpoi. 

Profesorul îi explică elevului cum se 

execută corect  formulele ritmice 

întâlnite în piese. 

 

 

 

 

Elevul ascultă demonstraţia 

profesorului şi explicaţiile acestuia.  

 

Elevul execută formulele ritmice la 

indicaţiile profesorului. 

 

Demonstraţia, exerciţiul. 

 

5. Coordonarea 

învăţării şi obţinerea 

performanţelor. 

 

 

 

 Profesorul îi spune elevului să cânte 

împreună cu cele două mâini, rar şi 

numărat, corectând permanent 

eventualele greşeli. 

  

Elevul execută piesa urmând paşii 

impuşi de profesor. 

 

Conversaţia, demonstraţia, 

exerciţiul 

 

6. Evaluarea   procesului 

         de învăţare 

Profesorul face aprecieri asupra modului 

de înţelegere şi executare al elevului. 

Evaluarea se va face sistematic de la o 

oră la alta.  

Elevul ascultă aprecierile 

profesorului. 

 

Conversaţia, explicaţia 
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7. Încheierea activităţii 

 

Profesorul dă elevului tema pentru acasă 

şi îi oferă indicaţii pentru studiul 

individual. 

 

  

Elevul ascultă indicaţiile profesorului 

şi îşi notează tema pentru acasă. 

Conversaţia  
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PROIECT DIDACTIC 

SZABO ILDIKO 

Școala Gimnazială ”Sfântul Petru” Sânpetru de Câmpie 

Clasa I 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Unitatea de învățare: Magia primăverii / Din lumea celor care nu cuvântă / Prietenii mei necuvântători 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Subiectul lecției: Toți avem emoții 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul lecției: formare şi dezvoltare de comportamente moral – civice 

Scopul lecției:dezvoltarea capacității elevului de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră pozitivă trăirile personale, 

abilitățile de relaționare și comunicare 

Competențe specifice: 

*Dezvoltare personală 

2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă 

2.3. Explorarea caracteristicilor necesare pentru  a fi bun prieten 

*Arte vizuale și abilități practice 

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice 

*Comunicare în limba română:   

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme  accesibile, rostite cu claritate 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate  

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

* Matematică și explorarea mediului 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural  

* Muzică și mișcare 

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii 

Obiective operaționale: 

Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili : 
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O1- să identifice cel puțin patru tipuri de emoții 

O2- să numească cel puțin patru tipuri de emoții 

O3- să facă transfer de la emoțiile unor personaje din filme animate la cele trăite personal 

O4- să explice motivele pentru care personajele racționează în mod diferit  

O5- să numească etapele de dezvoltare ale plantei  

O6- să recunoască grupurile de animale întâlnite la ora de MEM 

O7 - să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor individuale și pe grupe. 

O8 - să manifeste interes pentru activitățile propuse  

O9 – să enumere dovezile de prietenie pe baza derulării întâmplărilor din film 

O10 – să precizeze mesajul transmis de film pe baza unor întrebări de sprijin 

O11 – să  precizeze personajul preferat motivând alegerea făcută. 

Resurse: 

 I. Metodologice 

Strategii didactice 

Metode şi procedee: observarea dirijată, explicaţia, demonstrația, conversaţia, munca independentă, problematizarea 

Mijloace de învăţământ: fișă de lucru, laptop și boxe, etichete cu emoții, stikere cu fețe zâmbitoare 

Forme de organizare: frontal, individual, activitate directă, activitate independentă 

II.Temporale – 45+5 de minute 

III.Umane - 23 elevi. 

 Forme de evaluare: observația sistemică, aprecieri verbale 

Bibliografie:  

*** Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al 

ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

Coord. Albulescu, Ion și Catalano, Horațiu (2020) – Sinteze de pedagogie generală, Editura Didactica Publishing House 

Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Koszorus – O  călătorie distractivă spre cunoaștere - Caiet de creație 3, Mapa elevului, 

Editura Edu Tg. Mureș 

Aurelia Șeulean, Mărioara Minculescu, Elena Oltean – Dezvoltare personală – Auxiliar pentru clasa I, Ed Kreativ, 2016 

Resurse web: https://www.youtube.com/watch?v=9cN1-6XQdpQ Bobiţă şi Buburuză: Florile soarelui 

https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ Emotia este prietena ta I CriCriCri #cantecepentrucopii 

www.kifesto.hu  

https://www.youtube.com/watch?v=9cN1-6XQdpQ
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
https://www.youtube.com/hashtag/cantecepentrucopii
http://www.kifesto.hu/
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  CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Strategia didactică  

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

Timp alocat 

Obiecti

ve 

opera-

ționale 

Activitatea învățătorului 

 

Activitatea elevilor 

 

Metode, 

procedee și 

tehnici 

Resurse 

materia-

le 

Forme 

de 

organi-

zare 

EVALU-

ARE 

Moment 

organizatoric 

2 min. 

 

O8 

Se organizează așezarea elevilor în bănci, se verifică 

materialele necesare. Elevii pregătesc cele necesare 

desfășurării activității: caiet cu foi veline, penar 

conversația  

frontală 

 

Captarea atenției 

5 min. 

 

O2 

 

 

 

O1 

 

Se duce o conversație pornind de la textul cititi la ora de 

Comunicare și informațiile de la ora de Matematică:  

Ce emoție trăiește un copil care primește cadou? – bucurie 

Ce simți când cineva te supără? – tristețe, furie. 

Propun un joc: Am adus cu mine o floare curioasă. Petalele 

ei conțin denumiri ale emoțiilor. Vă arăt un cuvânt care 

denumește o emoție și voi veți mima/arăta emoția fără să îi 

spuneți numele. Emoțiile acestea sunt scrise pe petale. 

Împreună vom reconstrui Floarea Emoțiilor și o vom așeza 

pe tablă.  

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Floarea 

emoțiilor

, 

magneți 

frontală Aprecieri 

verbale 

joc 

Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

1 min. 

O7 - Azi ne vom juca cu emoțiile și vom vedea cum pot acestea 

să ne ajute sau să ne încurce în viața de zi cu zi. 

La sfârșitul lecției va trebui să decidem dacă putem trăi fără 

emoții. 

conversația  frontală  
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Dirijarea învățării/ 

Desfășurarea 

activității 

25 min. 

 

O3 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

O4 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

O10 

O11 

 

 

 

- Pentru început vă invit la un filmuleț al cărui personaje 

sunt copilași din minunata lume a necuvântătoarelor.  

Invitații nosti sunt Bobiță și Buburuză. V-ați mai întâlnit cu 

ei?  

Se vizionează filmulețul cu titlul ”Florile Soarelui” 

https://www.youtube.com/watch?v=9cN1-6XQdpQ 

 

Întrebări pe baza celor vizionate: 

1. Cu cine ne-am întâlnit în această poveste? 

2. Unde locuiesc personajele? 

3. Ce sunt acestea? (animale, insecte,etc) 

4. Ce plante au în grădină Bobiță și Buburuză? 

5. Ați observat cum au apărut acestea? 

6. Care sunt părțile componente? (rădăcină,tulpină, frunze, 

floare) 

7. De ce s-au întristat florile? Dar personajele? 

8. Ce au simțit Bobiță și Buburuză când...? 

9. Ce au făcut prietenii? 

10. Ce emoții ați mai observat la personaje? 

11. Cine era personajul rău? De ce?  

12. El vroia să fie rău? 

13. Cum s-a rezolvat conflictul? 

14. Cine a oferit sfatul? 

15. Ce v-a plăcut ? 

16. Care personaj ai vrea să fi și de ce? 

Obs.În caz de nevoie revedem diverse secvențe. 

Credeți că s-ar putea trăi fără emoții? De ce?  

Am descoperit un cântecel despre emoții și propun să îl 

ascultăm. ”Emoția este prietena mea” 

https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ  

 

conversația 

 

 

Vizionare 

 

Discuții 

libere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati-

zarea 

 

Laptop 

boxe 

 

 

 

Laptop, 

boxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  Observația 

sistemică a 

comportam

entului și a 

modului de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbală 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9cN1-6XQdpQ
https://www.youtube.com/watch?v=YnsGJ5NNZkQ
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O10 

Care emoții au apărut în cântecel? 

Vouă v-a fost vreodată frică? Ce ați făcut? Sau ați fost 

furioși? Ce vă ajută în aceste momente? 

Audiție  

Laptop, 

boxe 

Realizarea feed-

back-ului 

10 min. 

O1 

O2 

Ați primit o fișă cu câteva fețe care exprimă emoții, titlul 

fișei este Cum mă simt ? – are două coloane. 

Vom discuta emoția și vom decide ce se poate face dacă ne 

aflăm în astfel de situații. (anexa 1) 

Problemati-

zarea 

 

 

Fișa de 

lucru 

in
d
iv

id
u
al

 scrisă 

Obținerea 

performanței 5 min. 

O3 

O9 

Concluzionăm că în toate situațiile dominate de emoții, se 

pot găsi soluții prietenoase fără a face rău propriei persoane 

sau celor din jur.  

Am adus cu mine și o fișă de colorat cu Bobiță și Buburuză. 

Cum par a fi ele în imagine? (Anexa 2) Cred că sunt fericite/ 

mulțumite /bucuroase că voi  ați lucrat azi cu atenție. Le veți 

colora acasă. 

conversația Pagină 

de 

colorat 

in
d
iv

id
u
al

 

In
d
iv

id
u
al

ă 

  

Încheierea activității 

2 min. 

O8 Voi împărți recompense cu stickere cu fețe zâmbitoare la 

alegere și le vom lipi  pe fișa de lucru. 

 stickere frontală individuală, 

verbală 
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Anexa 1 – Fișa – Cum mă simt? 

Anexa 2 – Imaginea de colorat (tema)  
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                                                             PROIECT DIDACTIC 

                                                                        Prof. înv. primar- Căzăceanu Anca Violeta 

                                                                                 Școala Gimnazială Comișani, jud. Dâmbovița 

Clasa: a IV-a 

Disciplina de învățământ: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: ,, Primim și dăruim” 

Tema lecției: Pronumle personal. Numărul pronumelui personal 

Tipul lecției: comunicare- însușire de cunoștințe 

Scopul lecției: însușirea de cunoștințe despre pronumele personal și numărul acestuia 

Competențe specifice vizate: 

2.4- Inițierea și menținerea unei interacțiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup 

3.1-Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

4.5- Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte informative și 

funcționale 

Obiective operaționale: 

2.4.1- să formuleze întrebări care conțin pronume personale; ( obiectivul se consideră realizat dacă elevii 

formulează enunțuri simple cu pronume la persoana I) 

3.1.1- să înlocuiască substantivele cu pronume; (obiectivul se consideră realizat dacă elevii înlocuiesc 

cel puțin substantivele ce denumesc ființe cu pronume personale) 

3.1.2- să definească pronumele personal; (obiectivul se consideră realizat dacă elevii demonstrează cel 

puțin definirea pronumelui personal pentru persoanele I și a II-a) 

3.1.3- să clasifice pronumele personale în funcție de număr; (obiectivul se consideră realizat dacă elevii 

grupează pronumele cel puțin la numărul singular) 

3.1.4- să identifice pronumele personale dintr-un șir de părți de vorbire; (obiectivul se consideră realizat 

dacă elevii recunosc  cel puțin pronumele personale la persoana I) 

4.5.1- să formuleze enunțuri în care pronumele personale date au altă valoare gramaticală; (obiectivul se 

consideră realizat dacă elevii alcătuiesc  cel puțin enunțuri cu cuvântul ,,noi” cu altă valoare 

gramaticală) 

Metode, procedee și tehnici didactice:conversația, explicația, exercițiul, observația, jocul 

didactic,metoda Partenerului de sprijin 
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Mijloace de învățământ: planșă cu aritmogrif, fișe de lucru, caiete, manualul de Limba și literatura 

română, CD (manual digital), laptop, videoproiector 

Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi 

Durata: 45 minute 

Bibliografie: Ministerul Educației Naționale. (2013).  Programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. 

București 

Șerdean, L.(1991). Metodica predării limbii române la clasele I-IV. București: Editura Didactică și 

Pedagogică 

Mihăescu, M.,Pacearcă, S., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O.,Limba și literatura română, manual 

pentru clasa a IV-a, Semestrul I. Ministerul Educației Naționale  și Cercetării Științifice: Editura 

Intuitext 

Cod- scrierea italică reprezintă activitate diferențiată 
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Nr. 

crt. 

 

        Etapele  

activității/ 

Timp 

 

 Eșalonarea conținuturilor 

 

Ob. 

op. 

               Strategia didactică 

 

 

       Evaluare 

Metode, 

procedee și 

tehnici 

didactice 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

Pregătirea și distribuirea materialelor 

pentru ora de Limba și literatura română 

     

2. Reactualizarea 

cunoștințelor și 

deprinderilor 

3 min. 

 

    Verificarea  temei pentru acasă din punct 

de vedere cantitativ și calitativ. Verificarea 

achizițiilor realizate anterior se derulează 

sub formă de aritmogrif. (Anexa 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

explicația 

aritmogrif activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Activitate/ 

discuție 

introductivă 

5 min. 

Desfășurarea jocului Hedbenz, în care 

elevii vor descoperi cuvinte ce denumesc 

imaginile de pe jetoane( substantive- Moș 

Crăciun, elev, poștaș, bunică). 

 Explicația 

-conversația 

Jocul 

didactic 

Joc Hedbenz, 

jetoane 

Activitate 

frontală 
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Realizarea legăturii cu pronumele. Fiecare 

substantiv  descoperit poate fi înlocuit cu 

altă parte de vorbire numită pronume. 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

1 min. 

Anunțarea temei și a obiectivelor: ATO: 

Pronumele. Pronumele Personal. Numărul 

pronumelui 

Scrierea datei și a titlului pe tablă, iar copiii 

în caiete 

 Explicația caiete  Activitate 

frontală 

 

5. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

dirijarea 

învățării 

25 min. 

Alcătuire/formulare de propoziții cu 

cuvintele descoperite pe jetoanele de joc. 

Înlocuirea cuvintelor descoperite în urma 

jocului Hedbenz cu alte părți de vorbire: 

pronume 

Alcătuire de propoziții cu pronumele 

găsite. Prezentarea altor forme ale 

pronumelui personal: dânsul, dânsa, dânșii, 

dânsele. 

Rezolvarea ex.2/66 din manual pentru 

identificarea corectă a altor forme de 

pronume personale. 

Rezolvarea din manual a exercițiului 3/66 

pct. a și pct. b. 

3.1.1 

 

3.1.2 

 

 

3.1.3 

 

 

3.1.4 

 

 

3.1.4 

 

2.4.1 

 

 

 

 

 

conversația 

Explicația 

 exercițiul 

 

 

Explicația 

 exercițiul 

 

 

 

 

 fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

manual 

 

 

 

 

 Activitate 

frontală 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate în 

perechi 
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Formularea de întrebări legate de cadourile 

pe care și le doresc să le primească de la 

Moș Crăciun. 

Rezolvarea exercițiului nr. 4/66 cu ajutorul 

manualului digital. 

Completarea unor texte cu pronume 

potrivite . 

 Alcătuire de propoziții în care pronumele 

personale ,, noi” și ,, voi” să aibă altă 

valoare gramaticală. 

Ca urmare a rezolvării exercițiilor, se 

concluzionează ce este pronumele, 

pronumele personal, numărul pronumelui și 

alte forme de pronume: dânsul, dânsa, 

dânșii, dânsele, completându-se în caiete. 

 

 

 

 

4.5.1 

 

 

 

 

metoda 

Partenerului 

de sprijin 

 

 

 

 

Explicația 

 exercițiul 

Explicația 

 exercițiul 

 

 

exercițiul 

 

 

conversația 

 

 

CD, laptop, 

videoproiector 

 

 

 

 

 

 

Coală de 

flipchart cu 

planul noului 

conținut 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 6. Fixarea 

cunoștințelor 

5 min. 

        Sarcinile propuse spre rezolvare 

pentru fixarea cunoștințelor sunt 

diferențiate. 

Anexa 2 

Anexa 3 

Anexa 4 

 

 

 

-conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Fișe de lucru 

 

 

Planșe cu 

rezolvarea 

exercițiilor 

Activitate 

frontală 
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Verificarea rezolvării acestor exerciții. 

 

 7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

3 min. 

Precizarea temei pentru acasă însoțită de 

explicațiile necesare pentru continuarea 

învățării (diferențiată) 

 -conversația 

- explicația 

Fișe de lucru 

 

Activitate 

frontală 

 

 8. Aprecieri și 

recomandări 

2 min. 

Se fac aprecieri generale și individuale  

asupra modului în care elevii au participat 

la lecție.  

 -conversația  Activitate 

frontal 

- aprecieri 

verbale 

 

 

 

Anexa 1 

1. Substantivul ……………………………..se scrie întotdeauna cu literă inițială mare. 

2. Semnul grafic al sunetului este……………………………. 

3. Substantivul ……………………………se scrie cu literă inițială mică. 

4. Este format din una sau mai multe silabe. 

5. Partea de vorbire care denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii se numește…………………… 

6. Se realizează între vorbitor și ascultător. 

7. Partea de vorbire care denumește însușirea unui substantiv se numește………………. 
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Anexa 2 

Alege pronumele corespunzător ( eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele) 

           Dănuț spune: 

- ……. alerg după minge. 

- Monica, ….. ești arbitrul acestui meci! 

 

Dănuț spune despre Maria: 

- …….a învins în această partidă. 

 

Maria spune despre Dănuț: 

- ……..a pierdut partida aceasta. 

 

Anexa 3 

Colorați cercurile care conțin pronume: 
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Anexa 4 

     floare 

 
         tu 

 

amărui 

 

        voi 

 

  dânsul 
        el   creion        noi 
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el                              nor                         

noi                 foc 

 

a străluci      eu          ele         dânsul         

copac 

 

voi        ei       prieten           tu     fericire 

 

Descoperă cuvintele ce reprezintă pronume personale și transcrie-le: 

 

Tema pentru acasă: 

Varianta 1    

Subliniază cu o linie pronumele personale: 

Va merge și el în excursie cu voi. 

Ei vor aduce azi cărțile cu povești. 

Dânsa îi spune Mădălinei despre întâlnirea cu noi. 

Varianta 2  

Subliniază cu o linie pronumele personale și completează tabelul: 

Va merge și el în excursie cu voi. 

Ei vor aduce azi cărțile cu povești. 
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Dânsa îi spune Mădălinei despre întâlnirea cu noi. 

Pronumele  Numărul 

  

  

  

  

  

Varianta 3 

1.Subliniază cu o linie pronumele personale și completează tabelul: 

Va merge și el în excursie cu voi. 

Ei vor aduce azi cărțile cu povești. 

Dânsa îi spune Mădălinei despre întâlnirea cu noi. 

Pronumele  Numărul 

  

  

  

  

  

2. Bifează enunțurile în care cuvintele subliniate sunt pronume personale: 

a)  A mers cu noi la tipografie.  Sanda are ghete noi. 

b)  Eu voi pleca la munte.  Am plecat spre voi când ați sunat.
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Proiect didactic 

Prof. Popa Elena Alisa 

Școala Gimnazială Apele Vii, Județul Dolj 

Unitatea de învãţãmânt: Școala Gimnazială Apele Vii 

Profesor: Popa Elena Alisa 

Clasa: a VII-a 

Unitatea de învãţare: Al doilea război mondial 

Lecţia: Holocaustul  

Tipul lecţiei: mixtã 

 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate. 

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice 

 

Competenţe specifice: 

1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau 

orală 

3.3. Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XIX-lea, pe 

baza informaţiilor din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere 

3.4. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XIX-lea, în surse istorice date 

3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor 

istorice 

 

Metode de lucru: expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, invatarea prin descoperire, demonstraţia. 

Strategii didactice: activităţi frontale, activități individuale; 

Resurse:  materiale -  manual, imagini, fise de lucru, Power Point,  hartă istorică; 

                 Umane - elevii clasei a VII-a 

Scopul lecţiei:  

- informativ: înţelegerea şi folosirea surselor istorice pentru delimitarea timpului şi a spaţiului istoric; 

- formativ: să înţeleagă şi să utilizeze adecvat limbajul istoric; 

- educativ: educarea sentimentului de cunoaştere prin însuşirea de noi elemente despre istoria universală 

 

Bibliografie: 

1. Bernstein, Serge; Milza Pierre, Istoria Europei, vol. V, editura Institutul European, Bucureşti, 

1998. 

2. Perovici, Minodora, Istorie universală. Atlas școlar ilustrat, editura Corint, București, 2009. 

3. Oane, Sorin, Ochescu, Maria, Manual pentru clasa a VII-a, editura Humanitas, Bucureşti, 2001 
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DESFĂȘURAREA OREI 

MOMENTELE LECȚIEI ACTIVITATE PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE 

 

I. MOMENTUL 

ORGANIZATORIC 

2 min. 

 

 

- notează în catalog elevii absenţi; 

- organizează clasa şi materialele; 

- creează un climat cooperant; 

 

- elevii de servici, comunică profesorului 

absenţii; 

- îşi pregătesc materialele necesare lecţiei; 

- îndeplinesc sarcinile trasate de profesor; 

 

II. REACTUALIZARE

A CUNOȘTIINȚELOR 

10 min. 

(Reorganizarea lumii 

postbelice) 

- formulează întrebări; 

-face aprecieri 

 

- elaborează răspunsuri la întrebări; 

- adresează propriile lor întrebări; 

 

conversaţia 

euristică; 

- explicaţia; 

III. DISCUȚII 

PREMĂRGĂTOARE 

NOILOR CUNOȘTIINȚE 

2 min. 

 

- realizează trecerea la noul subiect, făcând apel la 

cunoștințele anterioare ale elevilor si prezentand 

cateva imagini Power Point sugestive pentru 

democratie si totalitarism; 

-notează pe tablă titlul lecţiei noi; 

- precizează ce vor afla elevii la sfârşitul lecţiei noi; 

- notează în caiete titlul lecţiei; 

-comentează imaginile 

- sunt atenţi la explicaţiile profesorului; 

- răspund întrebărilor profesorului 

- adresează întrebări; 

 

 

- conversaţia 

euristică; 

 

 

IV. DOBÂNDIREA DE 

NOI CUNOȘTIINȚE 

25 min. 

 

-  elevii sunt împărţiţi în trei grupe 

-elevii mprimesc indicaţii de rezolvarea a fiselor de 

lucru (Anexa 1) 

-profesorul cere elvilor sa identifice pe harta statele 

democratice si cele totalitare 

 

-profesorul ajută elevii la realizarea sarcinilor de lucru 

 

 

- prima grupă prezintă definiţia regimului 

democratic si a totalitarismului 

- notează definiția în caiete; 

-  notează în caiete principalele caracteristici 

ale democratiei 

-identifica pe harta statele democratice si 

cele totalitare; 

- sunt atenți la explicațiile profesorului; 

-a doua grupa prezinta caracteristicile 

fascismului si a nazismului, pe baza textelor 

 

 

expunerea, 

explicaţia, 

conversaţia 

euristică, invatarea 

prin descoperire, 

demonstraţia. 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2017 

 

 

-explică elevilor noile informaţii dobândite 

- -aduce informaţii în plus  

-dirijeaza activitatea elevilor 

-prezinta imagini in Power Point cu liderii regimurilor 

totalitare 

istorice, iar a treia grupa prezinta 

principalele caracteristici ale comunismului 

-privesc imaginile 

-noteaza in caiete 

 

V. Fixarea cunoștințelor 

5 min 

 

 

- prezintă elevilor un text si le cere sa identifice 

principalele deosebiri dintre democratie si totalitarism, 

intr-un tabel (Anexa 2); 

- ajută elevii la rezolvarea sarcinii de lucru; 

-ofera explicatii 

- răspund întrebărilor profesorului; 

- completeaza tabelul; 

- exprimă propriile păreri 

 

explicaţia, 

conversaţia 

euristică 

 

VI. INDICAȚII 

PENTRU STUDIUL 

INDIVIDUAL 

3 min. 

- notează pe tablă pagina la care se află lecţia în 

manual; 

- indică ale posibile surse de informare 

 

- notează pagina în caiete; 

 

 

 

 

VII. APRECIERI 

3 min. 

 

- face bilanţul lecţiei şi evidenţiază elevii care au 

participat activ la oră. 

 

- pot să exprime propriile păreri 
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Anexa 1 

FIŞA DE LUCRU NR.1 

 

“Democraţiile [...] sunt, în primul rând instituţii prevăzute să ne apere împotriva dictaturii. Ele nu îngăduie o conducere de tip dictatorial, 

o acumulare de putere, ci caută să limiteze puterea statului. Este vital, în acest sens, ca o democraţie să rămână deschisă posibiltăţii de 

a destitui guvernul fără vărsare de sânge atunci când acesta ne violează drepturile şi îndatoririle, dar şi atunci când politica ni se pare 

nedreaptă şi nepotrivită. Democratia este, asadar, un regim politic in care cetatenii guverneaza tara in mod direct sau prin intermediul 

reprezentantilor alesi. Principalele caracteristici ale unui stat democratic sunt plralismul politic, separarea puterilor in stat, libertatea 

oamenilor, etc ”                                          (K.R.Popper, Lecţia acestui secol) 

 

“ Totalitarismul desemnează regimuri de extremă stânga (comunismul) sau de extremă dreapta (fascismul/nazismul) care în perioada 

intrebelică s-au bazat pe: nerespectarea principiului separării puterilor în stat, încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, existenţa 

unui partid unic, care deţine puterea politică, promovarea cultului personalităţii, aplicarea cenzurii, interesele individului sunt 

subordonate intereselor statului, regimul este menţinut prin teroare şi violenţă cu ajutorul poliţiei politice, statul se implică în toate 

domeniile de activitate (inclusiv în viaţa privată a cetăţenilor săi), oponenţii regimului sunt exterminaţi sau trimişi în închisori (epurare 

politică).  

                                                                                                               (Ramona Ionescu, Despre regimurile totalitare)                                                   

 

Sarcini de lucru: 

1. Precizaţi, pe baza textului, ce este democratia. 

2. Stabiliţi care sunt caracteristicile democratiei. 

3. Pe baza textului, stabiliţi ce este regimul totalitar. 

 

FIŞA DE LUCRU NR.2 

Citiţi cu atenţie următorul text: 

 

             “ Ca o reacţie la ofensiva stângii, a apărut mişcarea fascistă condusă de Benito Mussolini in Italia. Mussolini  a instaurat, 

progresiv, un regim de dictatură cu ajutorul partidului fascist şi al unei poliţii a partidului. Partidele şi  sindicatele au fost interzise. Presa, 

radioul şi cinematograful au fost cenzurate. Votul universal a fost suprimat, deputaţii fiind aleşi de către guvern. Tinerii au fost 

înregimentaţi în organizaţii paramilitare. Au fost create corporaţiile care reuneau patronii şi sindicatele fasciste. Stăpânit de ideea 

restaurării măreţiei Romei antice, Mussolini a implicat ţara sa în cel de-al Doilea Război Mondial cu urmări catastrofale pentru Italia.”                                                                                                          

(Florin Constantiniu, Despre fascismul italian) 

 

Sarcini de lucru: 

1. In ce tara si sub a cui conducere a aparut regimul fascist? 
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2. Stabiliţi caracteristicile regimului fascist. 

 

      “In Germania, după preluarea puterii, Hitler a instituit un regim totalitar, nazismul, bazat pe partidul unic şi pe reprimarea tuturor 

oponenţilor (comunişti, social-democraţi). El a proclamat superioritatea rasei “ariene”, germanice, a dezlănţuit prigoana împotriva 

evreilor (antisemitismul) şi a desfăşurat o politică de expansiune, cu scopul de a obţine aşa-numitul <spaţiu vital> pentru germani, 

declanşând, astfel, cel de-al Doilea Război Mondial.”                                                                                                              (Florin 

Constantiniu, despre  nazismul german) 

 

Sarcini de lucru:    

1. In ce stat a aparut nazismul si sub conducerea cui? 

2. Prezentaţi caracteristicile regimului nazist din Germania. 

FIŞA  DE  LUCRU  NR.3 

 

Citiţi cu atenţie următorul text: 

 

       “Regimul communist a aparut pentru prima data in URSS, sub conducerea lui Stalin. Politica economică a lui Stalin avea ca scop 

modernizarea URSS prin două metode de bază: colectivizarea şi industrializarea. În domeniul industrial a pus accent pe dezvoltarea 

industriei grele. Pentru aceste uriaşe transformări economice şi sociale entuziasmul nu era deajuns. Stalin a recurs la teroare cu ajutorul 

poliţiei politice (NKVD). Noua Constituţie votată în 1936 era în aparenţă cea mai democratică din lume. În realitate, URSS a cunoscut 

un regim totalitar. Puterea aparţinea partidului unic, şi de fapt lui Stalin, care controla toate asociaţiile (sindicatele, mişcările de tineret), 

cât şi mijloacele de informaţie (presa, radioul).Libertăţile de expresie, de asociere sau de cult nu existau.” 

                                                                                                      ( S. Oane, M.Ochescu, Despre comunismul în URSS) 

Vocabular: 

Euprare= acţiune de înlăturare a unor membri dintr-o instituţie, întreprindere sau colectiv de lucru, consideraţi a fi necorespunzători 

din motive politice, rasiale, etnice, politice, sociale. 

Colectivizare=suprimarea proprietăţii private, transformată în proprietate colectivă. 

 

Sarcini de lucru: 

1. Unde a aparut comunismul si sub conducerea cui?. 

2. Extrageti din text cateva trasaturi ale regimului comunist. 

Anexa 2 

Citiţi cu atenţie următorul text: 

 

“Înfruntarea dintre democraţie şi totalitarism este una din caracteristicile secolului al XX-lea. Democraţia presupune votul universal, 

separarea puterilor în stat, pluralismul politic şi ideologic, libertăţi individuale garantate. Statele totalitare au fost produse ale ideologiilor 
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extremiste: de stânga – comunism sau de dreapta –fascism. Spre deosebire de statele democratice, în care partidele acced la putere în 

urma alegerilor şi îşi exercită mandatul pe un termen limitat, în statele totalitare, un sigur partid – şi, adesea , un singur om –deţine 

întrega putere, îşi exercită autoritatea, fără limită în timp, asupra tuturor cetăţenilor şi a tuturor sectoarelor vieţii publice şi chiar a celei 

personale, impune o ideologie unică şi foloseşte teroarea împotriva oricărei forme de opoziţie. “                                                                              

                                                                                                   (Florin Constantiniu, Statele democratice şi statele totalitare) 

     Sarcină de lucru: 

1. Identificaţi caracteristicile regimului democratic şi ale regimurilor totalitare. 

             

REGIMURI DEMOCRATICE 

  

REGIMURI TOTALITARE (fascism, nazism, comunism) 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

"Șoferul iscusit" 

Ana-Maria Rusei 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Iaşi 

Profesor educator:  Rusei Ana-Maria 

Data:  

Clasa: a II- a B  

Descrierea colectivului: Clasa are un efectiv de 6 elevi, dintre care: 2 băieţi şi 4 fete. 

Colectivul clasei este eterogen ca problematică şi caracteristici: elevii provin din medii diferite (rural 

şi urban, din familie, în situaţii de ocrotire). 

Toţi copiii prezintă deficienţă mintală- întârziere în dezvoltarea psihică, psihomotorie şi a  limbajului 

în diferite grade, astfel: 

- 2 elevi prezintă deficienţă mintală severă, întârziere gravă în dezvoltarea psihică, psihomotorie şi a 

limbajului, unul dintre ei fiind diagnosticat cu autism infantil; 

- 1 elev prezintă autism infantil asociat cu deficienţa mintală moderată cu achiziţii cognitive de nivel 

moderat şi abilităţi reduse de comunicare (deprinderi de scris-citit şi calcul matematic în curs de 

formare); 

- 3 elevi prezintă defienţă mintală  moderată cu achiziţii cognitive satisfăcătoare raportate la programa 

şcolară (deprinderi de scris-citit şi calcul matematic în curs de formare). 

Aria  curriculară: Terapie educațională complexă și integrată 

Disciplina:  Stimulare cognitivă 

Subiectul: Șoferul iscusit 

Tipul lecţiei: consolidare şi reactualizare a cunoştinţelor 

Scopul activității:   Consolidarea cunoștințelor despre mijloacele de transport și a deprinderilor de 

orientare în spațiu și de direcție  

Obiective operaţionale: 

Obiective cognitive: 

O1. Să parcurgă cu mașinuța traseul tip labirint 

 Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevii parcurg cel puțin jumătate din traseul marcat. 

O2. Să recunoască mijloacele de transport după denumirile lor 

 Obiectivul este atins la nivel minim dacă fiecare elev recunoaște cel puțin unul dintre cele două 

mijloace de transport de pe jetoane. 

O3. Să asocieze mijloacele de transport cu locul pe unde se deplasează  

Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevii asociază corect mijloacele de transport cu locul pe unde 

se deplasează în 50% dintre situațiile prezentate. 

O4. Să așeze mașinuțele pe planșă, după model, respectând orientarea și direcția de mers Obiectivul 

este atins la nivel minim dacă elevii vor așeza corect pe planșă cel puțin două dintre cele patru 

mașinuțe. 

O5. Să asocieze mijloacele de transport cu umbrele lor 

Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevii vor asocia imaginile cu umbrele lor în 50% dintre 

situațiile prezentate. 

Obiective psihomotorii 

O6. Să manipuleze materialul didactic în vederea îndeplinirii sarcinilor. 
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 Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevii manipulează materialele conform explicaţiilor cadrului 

didactic în proporţie de 65 %. 

O7. Să prindă cu bolduri jetoanele cu mijloace de transport la panou 

 Obiectivul este atins la nivel minim dacă elevii prind cu bolduri jetoanele la panou în 65 % dintre 

situații 

O8. Să lipească mașinuțele pe planșe respectând orientarea și direcția 

Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii realizează sarcina corect în 65 % dintre situațiile 

prezentate 

Obiective afective: 

O9. Să participe activ la rezolvarea sarcinilor 

 Obiectivul este realizat la nivel minim dacă climatul va fi lucrativ. 

O10. Să îşi menţină concentrată atenţia pe parcursul activităţii 

 Obiectivul este realizat minim dacă elevii îndeplinesc sarcinile propuse fără să le fie distrasă atenţia 

pe parcursul a cel puţin 50% din timpul alocat activităţii. 

 

Strategii didactice: 

 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, jocul didactic; 

Material didactic: planșe și jetoane cu mijloace de transport, mașinuțe, labirint, mașinuțe decupate, 

lipici, bolduri. 

Resurse temporale: 40 de minute 

Resurse umane: 6 copii 

Forme de organizare: activitate frontală si individuală 

Evaluare: formativă, sumativă 

  

 

Bibliografie: 

 

Alois Ghergut, Luciana Frumos, Gabriela Raus: „Educaţie specială – Ghid metodologic”, Ed. Polirom, 

2016 

 

www.twinkl.com 

 

 

http://www.twinkl.com/
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Nr. 

crt. 

Secvenţele 

activităţii 

Ob. 

op. 
Conţinutul instructiv - educativ 

Strategii didactice 

Evaluare Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

I. 

 

Momentul 

organizatoric 

2 min 

 

Pregătirea materialelor şi asigurarea climatului psiho 

– pedagogic necesar desfăşurării activităţii.  

    

II. Captarea 

atenţiei 

5 min 

 

 

O1 

O6 

O9 

O10 

Joc ”Labirint”: 

Elevii vor avea la dispoziție un traseu tip labirint și 

mijloace de transport. Fiecare elev va parcurge 

traseul, destinația fiind parcarea.  Elevii vor fi 

întrebați cu ce s-au deplasat, intuind astfel tema 

lecției. Anexa 1 

Elevii care întâmpină dificultăți în realizarea 

sarcinii vor avea de parcurs cu creionul un traseu 

punctat (Traversează corect). 

Anexa 5 

Conversaţia 

Explicația 

 

Jocul 

didactic 

 

Labirint  

 

Mașinuțe 

 

Frontal 

 

Individual 

Capacitatea de 

orientare spațială 

  

Aprecieri verbale 

III. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

3 min 

 Le comunic elevilor titlul activității, ”Șoferul 

iscusit” și faptul că, pe parcursul activității, ne vom 

juca o serie de jocuri care vor fixa cunoștințele lor 

despre mijloacele de transport. 

Conversaţia 

 

 Frontal Aprecierea 

capacităţii 

elevilor de a 

recepta mesajul 

verbal 

IV. Dirijarea 

învăţării 

25 min 

 

 

O2 

O6 

O7 

O9 

O10 

Joc ”Eu am..., Cine are...?”: 

Fiecare elev va avea câte două jetoane cu imagini ale 

diferitelor mijloace de transport.  

Voi avea jetoane cu denumirile mijloacelor de 

transport și voi juca rolul ”Cine are...?”(voi ridica 

un jeton și voi spune ” Cine are camionul?”; elevul 

care va avea jetonul cu imaginea camionului va 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

Jocul 

didactic 

 

Jetoane  

cu 

denumirile 

mijloacelor 

de 

transport 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

recunoaște 

mijloacele de 

transport 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O6 

O9 

O10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

O6 

O8 

O9 

010 

 

răspunde: "Eu am camionul" și o va expune la 

panou lângă jetonul cu denumirea sa). 

Anexa 2 

Elevii cu care se lucrează diferențiat vor asambla 

puzzle din două piese cu mijloace de transport. 

Anexa 6 

Joc ”Pe unde se deplasează?”: 

La panou vor fi expuse trei planșe cu locul pe unde 

se deplasează mijloacele de transport. Pe catedră 

vor fi jetoane cu mijloace de transport. 

Fiecare elev se va deplasa la panou pentru a lipi 

mijloacele de transport la planșa care indică locul 

pe unde se deplasează acestea. 

Anexa 3 

Joc ”Cum ne deplasăm?” 

Fiecare elev va avea o planșă cu o străduță și patru 

mașinuțe decupate de culori diferite. Pe planșă vor 

fi indicații legate de modul în care se deplasează 

mașinile, ordinea lor și direcția de mers. Sarcina 

elevilor va fi aceea de a lipi mașinile în ordinea în 

care sunt dispuse culorile și în direcția indicată de 

săgeată (de exemplu mașinile se vor deplasa în sus, 

iar ordinea lor este: roșu, galben, verde, albastru). 

Anexa 4 

Elevii care întâmpină dificultăți in realizarea 

sarcinii vor avea de parcurs câteva trasee de 

dificultate redusă de tip labirint.  Anexa 7 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

Conversația 

Explicația 

Jocul 

didactic 

Jetoane cu 

imagini ale 

mijloacelor 

de 

transport 

 

 

 

Planșe 

Jetoane 

mijloace de 

transport 

 

 

 

 

 

Planșe 

străduțe 

Mașinuțe 

decupate 

lipici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

asocia mijloacele 

de transport cu 

locul pe unde se 

deplasează 

Aprecieri verbale 

 

 

 

Capacitatea de 

orientare 

spațială, de a 

recunoaște 

direcția și 

ordinea de 

dispunere a 

obiectelor 

Aprecieri verbale 
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V. Evaluare 

Aprecieri şi 

concluzii 

5min 

O5 Elevii primesc și rezolvă fișe de lucru, sarcina fiind 

de a asocia mijloacele de transport cu umbrele lor. 

Se fac aprecieri verbale individuale şi de grup asupra 

modului de rezolvare a sarcinilor, asupra gradului de 

implicare în activitate, evidenţiind progresele 

elevilor. 

Conversaţia  

 

Frontal 

Individual 

Aprecieri verbale  
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Anexa nr. 1 

Traseu labirint 

 
 

Anexa  nr. 2 

Eu am...Cine are? 
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Anexa 3 

Pe unde se deplasează? 
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Anexa 4 

Cum se deplasează? 
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PROIECT DIDACTIC 

               Prof. Zaharia Camelia 

 Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu 

CLASA: a -VII-a  

DISCIPLINA: Matematică  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Ecuaţii şi sisteme de ecuații 

TEMA: Ecuaţia de gradul I  

TIPUL LECŢIEI:  consolidare  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  La sfârşitul acestei activităţi elevii vor fi capabili: 

 O1-să recunoască formatul unei ecuaţii de gradul I şi să identifice pe formatul standard "componentele";  

 O2- să definească soluţia ca element al mulţimii de definiţie / existenţa şi procedurile de verificare;  

 O3-să definească mulţimea soluţiilor, relaţia cu mulţimea de definitie; 

 O4-să aplice algoritmul de rezolvare/să utilizeze corect  proprietăţile permise în interiorul relaţiei de echivalenţă; 

 O5-să aplice metodele cele mai potrivite în scopul eficientizării rezolvărilor; 

 O6- să rezolve ecuaţii de grad superior, reductibile la ecuatii de grad I; 

 O7- să rezolve sarcini multiple( cantitate - volum - calitate) în condiţii cât mai variate - organizare, timp, etc; 

 O8- să înveţe regulile unei comunicări civilizate. 

MOTIVAŢIA: Lecţia este utilă pentru aplicaţiile sale în cadrul altor teme la matematică în gimnaziu şi liceu, în cadrul altor discipline, dar 

şi în viaţa cotidiană.  

STRATEGII DIDACTICE: 

RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL LOR:                                        

       -    resurse de timp: 50 minute 
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       -    resurse umane: clasa de elevi 

       -   resurse materiale/mijloace: M1–fişe de lucru;M2–manualul; M3–culegerea de probleme; M4–diplome „Grupa câştigătoare  la lecţia 

„Ecuaţia de gradul I”; M5–ecusoane cu feţe vesele sau triste;  

METODE SI PROCEDEE: m1-spargerea gheţii(alegerea grupelor); m2-ciorchinele; m3-brainstorming; m4-conversaţia; m5- explicaţia; m6-

exerciţiul; m7-„schimbă perechea”; 

FORME DE ORGANIZARE A CLASEI: frontal, pe grupe, în perechi. 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

 

 

ELEMENTE DE CONŢINUT 

STRATEGII 

DIDACTICE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

 

EVALUARE 

METOD

E     

MIJLOACE 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

                                                       

 

-Se notează absenţii şi se verifică dacă toţi elevii 

au cele necesare lecţiei. 

 

m4   frontal 

 

 

1.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

  

 

      

Omul este, de la Dumnezeu, iscoditor, curios, 

mereu în căutare de "altceva" , mereu in lupta cu 

necunoscutul zilei de mâine. Matematica îl 

susţine în acest zbucium permanent punându-i la 

dispoziţie noţiuni si metode de lucru deosebit de 

puternice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

 

 

frontal 
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Acolo, intr-un ungher, stă  ascunsă  şi ecuaţia de 

gradul I, la care vom face referire în lecţia de 

astăzi 

 

2.ANUNŢAREA  

OBIECTIVELOR  

ŞI VERIFICAREA 

TEMEI 

E
V

O
C

A
E

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 E

V
O

C
A

R
E

 

        

Se anunţă obiectivele lecţiei. 

Se împart elevii în două grupe A şi B. 

Are loc verificarea temei şi rezolvarea 

eventualelor neclarităţi  întâlnite: verificarea 

temei elevilor prin sondaj, folosind dialogul 

profesor –elev, elev-elev, prin confruntarea 

rezultatelor. 

 

 

m1 

m4 

m5 

m6 

 

 

 

M2 

M3 

 

frontal 

 

 

în perechi 

 

 

 

-Evaluare orală 

-Argumentarea 

răspunsurilor 

3.REACTUALIZA-

REA 

CUNOŞTINŢELOR  

 

Elevii Grupei A vor contribui la realizarea unui 

ciorchine care să pună în evidenţă „problemele 

esenţiale” referitoare la ecuaţiile de gradul I şi ce 

trebuie să ştim pentru rezolvarea acestora.  

Elevii Grupei B fac completări( ce s-a uitat, ce 

trebuie reţinut). 

Elevii Grupei B sunt provocaţi să răspundă la 

întrebarea:  

Unde aţi întâlnit, în cadrul căror discipline pe 

parcursul claselor V-VII ecuaţii? Daţi exemplu. 

m2 

 

m3 

 

 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Evaluare orală 

-Argumentarea 

răspunsurilor 
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Răspunsuri posibile: 

- la fizică 

V

m
tvd == ;  

- la chimie - la scrierea ecuaţiilor reacţiilor 

chimice; 

- la biologie -la aflarea densităţii populaţiei = nr. 

de indivizi/S  

-la geografie- scara hărţii= distanţa dintre 2 

puncte de pe hartă/distanţa dintre aceleaşi 2 

puncte din realitate măsurate cu aceeaşi unitate de 

măsură 

-la geometrie-la calculul unghiurilor 

suplementare complementare, formule pentru 

ariile figurilor geometrice plane, rezolvarea 

triunghiului dreptunghic etc. 

-în cotidian. 

Este subliniată importanţa acestei teme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 
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4. FIXAREA ŞI 

CONSOLIDAREA  

CUNOŞTINŢELOR 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
R

E
A

L
IZ

A
R

E
A

 S
E

N
S

U
L

U
I 

             R
E

A
L

IZ
A

R
E

A
 S

E
N

S
U

L
U

I 

 

 

 Lecţia continuă cu organizarea unui concurs între 

cele două echipe. 

Fiecare pereche va rezolva itemul corespunzător 

de pe fişă. Fiecare grupă va trimite un 

reprezentant care va rezolva la tablă exerciţiul 

respectiv şi acesta va fi corectat de echipa 

adversă. Se  

realizează „schimbarea perechii” şi se continuă 

concursul. 

Pentru fiecare exerciţiu corect rezolvat, fiecare 

grupă va primi punctajul corespunzător, notat pe 

fişă. Câştigă grupa cu cele mai multe puncte. 

 

Se vor verifică rezolvările la tablă, cu corecturile 

şi completările de rigoare. 

 

m7 

m6 

m4 

m5 

 

 

M1 

 

în perechi 

 

 

 

 

 

frontal 
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5.REALIZAREA 

TRANSFERULUI  

DE CUNOŞTINŢE 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
R

E
F

L
E

C
Ţ

IA
 

 

Fiecare elev va alege o ecuaţie din manual pe care 

o va da spre rezolvare colegului de bancă, iar apoi 

o va corecta şi o va nota. Fişele vor fi înmânată 

profesorului pentru evaluare. 

 

Elevii vor primi o fişă de evaluare a lecţiei: 

„Ce parte a lecţiei v-a plăcut mai mult? De ce? 

 

Se fac aprecieri asupra activităţii desfăşurate. Se 

vor nota elevii care s-au remarcat. 

Se premiază echipa cu cel mai mare punctaj. 

Se indică tema pentru acasă. 

m6 

 

m4 

M2 

 

 

 

 

M5 

M7 

 

 

M4 

M3 

în perechi 

 

 

 

 

frontal 

- Evaluare 

orală 

 

 

-Eseul de 5 

minute.  
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FIŞĂ CONCURS 

                                                                  GRUPA A 

 

PCT GRUPA B 

 

 

1 Stabiliţi care din elementele mulţimii 

A={1;0;-2;4} este  soluţie pentru ecuaţia:                     

 

                    5x+10=0 

1p Stabiliţi care din elementele mulţimii 

A={-1;0;-3;4} este soluţie pentru 

ecuaţia:                     

                    2x+6=0 

 

1 

2 Să se rezolve ecuaţiile: 

R

R

=−

−=

xxb

xxa

,753)

,42)
  

 

2p Să se rezolve ecuaţiile: 

R

R

=−

−=

xxb

xxa

,972)

,63)
  

2 

3 Să se rezolve ecuaţiile: 

N

Z

++=−

−=−+

xxxxb

xxxxa

,3)2(5)12(3)

,64862)
 

 

4p Să se rezolve ecuaţiile: 

N

Z

−+=+

−+=−

xxxxb

xxxxa

,6)32(3)2(5)

,86264)
 

3 

4  Să se rezolve ecuaţiile: 

 

R−=− x
x

x ,4
32

3
2  

4p Să se rezolve ecuaţiile: 

 

R+=+ xx
x

,
4

1
1

2

1
1

4

3  

4 

5 Să se rezolve ecuaţia: 

R
+

−
−

=
−

−
+

x
xxxx

,
18

74

9

1

3

52

6

37
 

 

3p Să se rezolve ecuaţia: 

R
+

−
−

=
+

−
−

x
xxxx

,
4

15

3

34

6

13

12

56
 

5 

6 Să se rezolve ecuaţia: 

R−=+ xxx ,6323)2(  

2p Să se rezolve ecuaţia: 

R−=− xxx ),3(23)2(  

6 

7 Să se rezolve ecuaţia: 

R−=+−+ xxxx ,3)12()2( 222  

3p Să se rezolve ecuaţia: 

R=−−+ xxx ,8)23()2(9 22  

 

7 
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TEST DE EVALUARE 

 

  Elevul...............................rezolvă ecuaţia................................. 

........................................................................................................................................................................

..................................... 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................ 

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 A corectat elevul............................... 

 Nota acordată................................... 

 

 

Fişă de evaluare a lecţiei 

Care parte a lecţiei v-a plăcut mai mult? De ce 
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PROIECT  DIDACTIC 

Profesor Cucoş Gina 

Liceul ,,Ştefan Procopiu,, Vaslui 

 

Unitatea de invăţămant:  

Unitatea de invăţare: Lumea românească până la jumătatea secolului al XIX lea 

Profesor:  

Clasa: a VIII a 

Data :  

Lecţia: Tudor Vladimirescu 

Tipul lecţei: predare-invăţare 

Competenţe generale: 

❖ Descrierea datelor şi evenimentelor elementare din istoria românilor. 

❖ Orientarea în spaţiul istoric,utilizînd hărţi istorice simple. 

❖ Caracterizarea personalităţilor remarcabile din istoria spaţiului românesc, localităţii. 

Concepte specifice:  

Competenţe specifice: 1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici: rascoala, miscare revolutionară, Eteria, 

panduri în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală; 

                                        2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice 

referitoare la fapte desfăsurate in anul 1821; 

                                        3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a marilor descoperirilor 

geografice,  pe baza surselor istorice; 

Obiective operaţionale:  

 Cognitive: 

   O1: să definească noțiunile și termenii istorici: rascoală, miscare revolutionară, Eteria, 

panduri  ; 

   O2: să explice importanta documentului,,Declaratia de la Pades’’ ; 

O3: să localizeze pe harta istorică traseul parcurs de Tudor Vladimirescu de la Pades la Bucuresti 

 Formative: 

     O4: să analizeze importanța Eteriei;      

   O5: să formuleze opinii argumentate privind importanța rascoalei lui Tudor Vladimirescu ; 

                        O6: să analizeze, pe baza textului istoric, cauzele marilor descoperiri geografice; 

                         O7: să formuleze aprecieri privind consecințele marilor descoperiri geografice. 

  Atitudinale:  

                           O9: să manifeste o atitudine de înțelegere a rolului istoriei în viața prezentă și ca factor 

de predicție a schimbărilor 

Obiective ale evaluării: 

               Cognitive: 

         Oe1: să opereze cu noţiuni şi concepte istorice: exploratori, astrolab, telescop, ,,Noua Lume’’, misionarism, 

tinutul mirodeniilor, conchistador ; 
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              Formative: 

                         Oe2: să argumenteze consecințele marilor descoperiri geografice;                         

                         Oe3: să evidențieze deosebirile dintre traseul parcurs de Columb si cel parcurs de 

Magellan; 

                    

                Atitudinale: 

                          Oe5: să manifeste rigoare în analiza și interpretarea faptelor istorice; 

                          Oe6: să relaţioneze pozitiv cu ceilalţi. 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: Lucru cu harta, explicaţia, Clustering, Cercetarea, PRES, Comparaţia, Piramida 

personalităţii, discuţia dirijată, Rebus. 

Forme de activitate: activitate în grup, frontal, individual 

Mijloace didactice:  manualul şcolar ,,Istoria” clasa a VIII-a, postere, dicţionare explicative 
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Secvenţele        

didactice 

Conţinuturi vizate Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse 

materiale  

     

Metode 

 

Evaluare  

Momentul 

organizato

ric 

 - salută elevii; 

-notează absenţii; 

-organizează clasa in şase grupe 

necesare realizări metodei cubului 

şi  materialul didactic; 

-creează un climat cooperant. 

-răspund cerinţelor; 

-pregătesc materialele; 

 

 Conversaţi

a euristica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare

a temei 

 

 

 

,,Modernitate 

timpurie,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propun elevilor rezolvarea unui 

rebus 

 

 

 

 

 

 

Joc energizant:  

Scop: fiecare elev scrie pe o rază ce 

înţelege prin cuvîntul:  

1. răscoală 

 

 

 

 

 

 

 

Asculta cu atentie cerinta si rezolva 

rebusul. 

Vor descoperii termenul 

RASCOALA 

 

 

Elevii scriu: 

  Revoltă          Revoluţie         

       

Lupte                           proteste  

        răscoală 

 

mişcare de                  răzvrătire 

eliberare naţională               

 

 

Tabla 

creta 

Conversaţi

a euristică 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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- Scrie titlul lecţiei pe tablă şi 

prezintă planul lecţiei. 

-Enumeră conceptele operaţionale 

propuse pentru această lecţie. 

 

 

 

Se conformează şi notează titlul 

lectiei. 

 

 

 

Captarea 

atentiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conţinuturi: 

Tudor Vladimirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Creează o stare de bună dispoziţie. 

 

 

 Prezinta materialul ,,Marsul Lui 

Tudor ,, 

(https://www.youtube.com/results?search_

query=marsul+lui+tudor)   

 

 

 

Scrie pe tabla titlul lectei,,Tudor 

Vladimirescu,, şi prezintă planul 

lecţiei. 

-Enumeră conceptele operaţionale 

 

Vor fi enumerate cauzele revoluţiei 

din 1821 

 

Prezintă documentele ,, Declaratia 

de la Pades,, si ,,Cererile Norodului 

Romanesc,, 

 

 

 

-Ascultă cu atenţie cerinţa şi vor 

participa activ la rezolvarea cerintei 

 

Impreuna vor defini noii termeni 

care se regasesc in cantec. 

 

 

 

 

 

Realizeaza schema pe caiet. Coloana 

,,am invăţat’’ va fi completata la 

sfasitul orei de fiecare elev cu noile 

informaţii dobandite 

 

 

 

 

 

 

 

Video 

proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstor

ming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare frontală 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare frontală 

orală 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=marsul+lui+tudor
https://www.youtube.com/results?search_query=marsul+lui+tudor


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezinta armata pandurilor din 

filmul ,,Tudor Vladimirescu,,  

(https://www.youtube.com/watch?v=izcTK

B7yxh4&t=2254s) 

 

 

 

Prezinta Societatea secreta 

Eteria/Tovarasia. 

 

Prezinta la harta Traseul lui Tudor 

Vladimirescu  

 

 

 

 

 

Prezintă acuzarea lui Tudor de 

tradare care va sfarsi ucis langa 

Targoviste(imagini din filmul 

Tudor Vladimirescu) 

 

 

 

 

 

 

Asculta cu atentie si extrag din 

citatele celor doua documente  

prevederile si importanta. 

 

 

Pe baza imaginilor vor prezenta 

armata pandurilor 

 

 

 

Prezinta la harta manastirile 

transformate in puncte intarite: 

Tismana, Cozia si Bistrita 

 (https://quizlet.com/249046382/rascoala-

de-la-1821-sub-conducerea-lui-tudor-

vladimirescu-diagram/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor completa coloana din tabel,,am 

invatat’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video 

proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverstigat

ia 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

frontală orală 

https://www.youtube.com/watch?v=izcTKB7yxh4&t=2254s
https://www.youtube.com/watch?v=izcTKB7yxh4&t=2254s
https://quizlet.com/249046382/rascoala-de-la-1821-sub-conducerea-lui-tudor-vladimirescu-diagram/
https://quizlet.com/249046382/rascoala-de-la-1821-sub-conducerea-lui-tudor-vladimirescu-diagram/
https://quizlet.com/249046382/rascoala-de-la-1821-sub-conducerea-lui-tudor-vladimirescu-diagram/
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Tema 

pentru 

acasă 

 - Rolul istoric a lui Tudor      

                  Vladimirescu 

- Ascultă cu atenţie şi îşi notează în 

caiete. 

 Explicatia 

 

 

Evaluarea(

competenţe

lor, 

atitudinilor 

 - Analizează critic şi obiectiv 

prestaţia elevilor, laudă, 

ierarhizează, notează cei mai buni 

elevi. 

 

- Se raportează la aprecierile 

formulate. 

 Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

Anexa1 

Proclamaţia de la Padeş 

Fraţilor locuitori ai Ţării Românești, veri de ce neam veţi fii! Nici o pravilă nu opreşte pe om a întâmpina răul cu rău! Şarpele când îţi iasă înainte, dai 

cu ciomagul să-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai de multe ori ni se primejduieşte din muşcarea lui. Dar pe balaurii care ne înghit de vii, căpeteniile 

noastre, zic, atât cele bisericeşti, cât şi cele politiceşti, până când să suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Veniţi dar, fraţilor cu 

toţii, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine! 

Eterie                      Acţiunea de a (se) elibera de sub  

                                      stăpînirea altui stat 

 

Fanariot                  Soldat din oastea lui Tudor  

                                      Vladimirescu. 

 

Emancipare           Mişcarea revoluţionară a grecilor  

                                     din 1821 împotriva turcilor 

 

Pandur                   Grec din păturile înstărite care   

                                      locuia în cartierul Fanar din 

                                      Constantinopol numit ca domnitor 

                                      În Ţările Române 

Eterie                      Acţiunea de a (se) elibera de sub  

                                      stăpînirea altui stat 

 

Fanariot                  Soldat din oastea lui Tudor  

                                      Vladimirescu. 

 

Emancipare           Mişcarea revoluţionară a grecilor  

                                     din 1821 împotriva turcilor 

 

Pandur                   Grec din păturile înstărite care   

                                      locuia în cartierul Fanar din 

                                      Constantinopol numit ca domnitor 

                                      În Ţările Române 
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Vechilul lui Dumnezău, prea puternicul nostru împărat, voieşte ca noi, ca nişte credincioşi ai lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul ce ni-l pun peste cap 

căpeteniile  noastre! 

Să se aleagă căpeteniile noastre din cei care pot să fie buni. Aceia sunt ai noştri şi cu noi dimpreună vor lucra binele, precum ne sunt făgăduiţi. 

Nn vă leneviţi, ci siliţi de veniţi în grabă cu toţii, care veţi avea arme, cu arme, iar care nu veţi avea arme, cu furci de fier şi lănci (…) să vă faceţi 

degrabă şi să veniţi unde veţi auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele şi folosul a toată ţara! 

Şi ce vă vor povăţui mai marii Adunării, aceea să urmaţi, şi unde vă vor chema ei, acolo să mergeţi! Că ne ajunge, fraţilor, atâta vreme de când 

lacrămele de pe obrazele noastre nu s-au uscat! 

Şi iar să ştiţi că nimeni dintre noi nu este slobod (…) ca să se atingă măcar de un grăunte, de binele sau de casa vre unui neguţător, orăşean sau ţăran sau 

de al vre unui locuitor, decât numai binele şi averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri să se jertfească, însă al cărora nu vor urma nouă – precum n 

unt făgăduiţi – să se ia pentru folosul de obşte 
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PROIECT DE LECȚIE 

Propunător: Enășescu Radu-Ștefan 

Școala de provenientă: Liceul de Arte “Sabin Păuța”, Reșița 

Data: 

Ora: 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Geografie 

Unitatea de învățare: Terra o planetă în transformare 

Propunător: Enășescu Radu-Ștefan 

Școala de proveniență: Liceul de Arte ,,Sabin Păuța,, Reșița 

            Subiectul: Alcătuirea internă a Pământului 

Tipul de lecție: lecție de predare-învațare. 

Scopul: - cunoașterea straturilor interne ale Pamântului și a factorilor care au    determinat 

această formare. 

Obiective operaționale: 

                  O.1. Să  explice alcătuirea Pământului; 

O.2. Să  precizeze care sunt factorii care au determinat structurarea internă a                   

Pământului; 

O.3 Să   definească mantaua, nucleul și scoarța terestră; 

O.4. Să  numească principalele tipuri de scoarță terestră;  

O.5. Să  menționeze parțile nucleului; 

O.6. Să identifice straturile Pământului. 

           Metodee:-  demonstrația, conversația, explicația, expunerea, metoda cuburilor. 

           Resurse materiale:    

• Manualul 

• Planșe 

• Videoproiectorul  

• Youtube 

• Google classroom 

Modul de organizare: frontală; individuală.       

BIBLIOGRAFIE:   - Rodica Munteanu –,,Metodica predării geografiei’’, Ed.Mirton-Timișoara,1995; 

                                         -  Maria Eliza Dulama-,,Didactica geografica”, Ed.Clusium-Cluj-  

                          Napoca,1996.                                       
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Desfăşurarea activităţii: 

 

Nr. 

Crt. 

Ob 

op. 

Doz

a 

re 

Eveniment

ele 

instruirii 

Activitatea profesorului 
Activitatea 

elevilor 

Mijloace de 

învățământ/Re

surse materiale 

Evaluare 

1  2’ Momentul  

organizato

ric. 

 

Verifică prezența! 

Pregătește materialele 

necesare desfășurării 

orei în condiții optime. 

Atenţionează elevii 

asupra momentelor 

lecţiei. 

Prezența. 

Pregătește materialele. 

Comunicarea 

absențelor. 

Pregătirea 

caietelor și 

documentelor 

școlare pentru 

lecție. 

Materiale: 

catalogul, 

caietele 

elevilor si 

manualele. 

Procedurale: 

-conversația 

Aprecieri, 

 

Atenționări. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ Pregătirea 

aperceptiv

ă 

Profesorul adresează 

interogaţii de control cu 

privire la cunoştinţele ce 

urmează să fie 

verificate. Se prezintă 

un filmuleț didactic 

legat de mișcările 

Pământului. 

      Ce mișcări execută 

Pământul în spațiul 

cosmic? 

      Cum are loc 

mișcarea de rotație? Dar 

mișcarea de revoluție? 

 Care sunt consecințele 

mișcării de rotație?  

Care sunt consecințele 

mișcării de revoluție? 

În  aceasta lecție veți 

putea cunoaște 

,,ALCĂTUIREA 

 Elevii ascultă, 

analizează, 

reflectează, 

răspund, 

formulează 

răspunsuri 

aşteptate, 

îndrumaţi de 

profesor. 

 

Materiale : 

manualul, 

planșe, 

youtube,  

Procedurale: 

 -interogaţii 

de control. 

 -conversația 

-explicația 

-expunerea. 

 

Stimularea 

participativă 

a elevilor la 

răspunsuri. 

Atenționare. 
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INTERNĂ A 

PĂMÂNTULUI ,,. 

Profesorul specifică 

obiectivele operaționale  

astfel că elevii vor fi 

capabili la sfârșitul 

lecției: 

-să  definească nucleul, 

mantaua și scoarța 

terestră; 

- să precizeze factorii 

care determină 

structurarea internă a 

Pământului ; 

-să numească părțile 

nucleului ; 

- să menționeze tipurile 

de scoarță terestră. 

3  2’ Anunţarea 

temei şi a 

obiective 

lor 

Precizează obiectivele şi 

strategia de rezolvare, 

condiţiile de lucru. 

Scrie titlul lecţiei pe 

tablă:  

,,ALCĂTUIREA 

INTERNĂ A 

PĂMÂNTULUI ,, 

 

Elevii sunt atenți 

la întrebări: 

ascultă, acceptă,se 

mobilizează. 

Notează în caiete 

titlul lecției. 

Materiale: 

Tabla. 

Procedurale: 

-conversația; 

-lucrul la tablă; 

-observarea  

sistemati- 

că; 

4  

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

Se face schema lecţiei la 

tablă . 

Se specifică din ce este 

alcătuit Pământul. 

Ascultă, acceptă şi 

se motivează. 

Noteaza ideeile 

principale în 

caiete. 

 

Materiale: 

manualul 

planșe, 

videoproiector

ul 

Procedurale: 

Stimularea 

participării 

elevilor la 

răspuns 

uri; 
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O1 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Se prezintă învelișurile 

concentrice, cu ajutorul 

unui filmuleț 

    Interiorul Pământului 

este format din trei 

învelișuri concentrice: 

-nucleu 

-mantaua 

-scoarța terestră 

Se precizează factorii 

care determină 

structurarea internă a 

Pământului.  

Factorii care au 

determinat structurarea 

internă sunt: gravitația 

și mișcarea de rotație. 

NUCLEUL: 

-reprezintă partea 

centrală sau miezul 

Pământului 

-este alcătuit din nucleu 

intern, care este solid și 

nucleu extern, aflat în 

stare lichidă. 

-este format din 

elemente grele (metale 

grele, mai ales fier) 

MANTAUA: 

-înconjoară nucleul  

-este alcătuită dintr-o 

parte inferioară foarte 

densă și o parte 

. 

 

                 

 

 

 

 

Ascultă și notează 

în caiete 

principalele idei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-conversatia 

 

 

-expunerea 

 

 

 

-explicaţia; 

 

 

 

-expunerea 

 

 

 

-observarea 

dirijată; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

 

 

Atenționări. 
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05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superioară în care se 

formează materie topită 

numita magma. Aici se 

produc fenomenele care 

determină formarea 

vulcanilor și a 

cutremurelor de 

pământ. 

SCOARȚA 

TERESTRĂ: 

-reprezintă învelișul 

exterior, solid al 

planetei noastre, numită  

litosfera. 

-este alcatuită din 

minerale și roci. 

Scoarța terestră are 

grosimi mai mari pe 

continente unde 

formeaza scoarța 

continentală (grosimi de 

70-80 km) și grosimi 

mai mici sub oceane (5-

15 km) unde poartă 

numele de scoartă 

oceanică. 

Mineralele : 

-sunt corpuri naturale,  

alcătuite din unul sau 

mai multe elemente 

chimice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale: 

manualul 

 

Procedurale: 

 -explicația 

- lucrul cu 

tabla, 

manualul. 

-explicaţia; 

-expunerea; 

-observația. 

-conversația. 
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03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

-cel mai răspândit 

mineral din scoarța 

terestra este cuarțul. 

-cel mai dur mineral 

este diamantul. 

Rocile: 

- sunt formate din unul 

sau mai multe minerale 

Dupa felul in care s-au 

format se impart in 3 

categorii : 

-magmatice 

-sedimentare 

-metamorfice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează în 

caiete principalele 

tipuri de scoarță și 

din ce este 

formată aceasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedurale:-

conversaţia 

euristică; 

 

- -explicaţia; 

 

-conversaţia 

euristică; 

 

 

 

Aprecieri. 

Atenționări. 

Stimularea 

participării 

elevilor. 

 

 

 

Aprecieri. 

Atenționări. 

Observarea 

comportamen

tului elevilor. 

Stimularea 

participării 

elevilor. 

5.  2’ Atingerea 

feedback-

ului. 

Profesorul cere eleviilor 

să enumere straturile 

concentrice ale 

Pământului. Să 

specifice care este cel 

mai fierbinte strat al 

Pământului, 

argumentând de ce. 

Elevii specifică 

din ce este alcatuit 

Pământul: 

- nucleu ;  

- mantaua, 

- scoarța terestră.  

Materiale: 

-lucrul cu tabla. 

Procedurale: 

-conversația 

-observarea 

-expunerea 

  

Evaluarea 

directă a 

răspunsurilor. 

Aprecieri. 

Atenționări. 

 

6  2’ Obţinerea 

performan

ţei 

Profesorul cere eleviilor 

să deschidă manualele 

și să definească pe baza 

imagini din manual care 

este diferența dintre 

magmă și lavă. 

Elevii deschid 

manualele si 

formuleaza 

raspunsuri la 

intrebarile 

adresate de 

Materiale : 

Manualul 

Procedurale: 

-conversația 

-expunerea 

-demonstrația 

Evaluarea 

directă a 

răspunsurilor; 

Atenționări. 

Aprecieri. 
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profesor,sub 

indrumarea lui. 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’ Asigurarea 

retenţiei  

şi 

transferulu

i. 

Profesorul cere eleviilor 

să specifice factorii care 

determină structurarea 

internă a Pământului, 

prin rostogolirea unui 

cub pe care sunt trecute 

cerințele. 

Elevii reflectează, 

analizează, 

argumentează și 

răspund. 

Elevii vor 

răspunde la 

întrebarea 

adresată de 

profesor  . 

Materiale: 

Manualul 

 

Procedurale: 

-observarea 

-expunerea 

-metoda 

cubului  

-conversația 

 

 

Evaluarea 

directă a 

răspunsurilor; 

Atenționări. 

Aprecieri. 

Analiza 

răspunsurilor 

Observarea 

comportame-

ntului 

elevilor. 

8  1’ Precizarea 

activităţilo

r pe care 

elevii le 

vor  

desfăşura 

acasă. 

Comunică sugestiile şi 

conţinuturile ce vor fi 

parcurse spre studiu. 

Pentru ora viitoare veti 

realiza o comparație 

între manta și scoarța 

terestră. 

Elevii ascultă şi 

notează. 

Materiale : 

Manualul 

Procedurale: 

-expunere 

-conversație 

Observarea 

comporta 

mentului 

elevilor; 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

” PEȘTIȘORUL CURCUBEU” 

Prof. înv. preșcolar Pâslaru Felicia Andreea 

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Fetești 

 

GRUPA: Mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ” Cine sunt /suntem?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ” Eu simt,eu contez” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ” Peștișorul curcubeu”  

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:  

✓ Activități de dezvoltare personală 

Rutine: Primirea copiilor,micul dejun,gustarea ( deprinderi specifice) 

Întâlnirea de dimineață: ”Sunt fericit pentru că..”( discuții libere) 

Joc liber  

Tranziții:”Bat din palme” 

Moment de mișcare: joc cu text și cânt ”Dacă vesel se trăiște” 

✓ Jocuri și activități liber alese (ALA): 

Bibliotecă: Exerciții grafice – Solzii peștișorului 

Construcții: ”Acvariul”- Asamblare piese puzzle 

Știință: ”Lumea apelor”- Puzzle 

Joc de mişcare ” Dansul Prieteniei” ”La pescuit” 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

Domeniul Limbă și comunicare (DLC):Povestirea educatoarei- ”Povestea peștișorului curcubeu”  

Domeniul Om și Societate : Lipire” Peștișorul curcubeu” 

MIJLOCUL DE REALIZARE: activitate integrată  ADP+ALA1+ADE( DLC+DOS)+ALA2 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 A.1.1 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei.  

 A.1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate 

 B.2.5 Demonstrează acceptare și înțelegere față de celelalte persoane din mediul apropiat 

 B.4.1 Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese musicale, texte literare, obiecte 

de artă etc 

  C.1.1.Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi 

  C.3.2 Demonstrează creativitatea prin activități artistic-plastice, musicale și practice, în 

conversații și povestiri creative 

 

 D.1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui (comunicare receptivă) 

 D.2.1 Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 

emoții proprii (comunicare expresivă) 

D.2.2 Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite context de comunicare 

E.1.4 Identifică posibilele răspunsuri/soluții la întrebări, situații- problemă și provocări din 

viața proprie și a grupului de colegi 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Comportamente vizate Obiective operaționale 

 A.1.1 Își coordonează mușchii în 

desfășurarea unor activități diversificate, 

specific vârstei. 

A.1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru 

realizarea de activități variate 

O.1. Preșcolarul va fi capabil să execute cu 

sprijin/fără sarcini de realizare a unor 

materiale de învățare: manipulare piese 

lego,piese puzzle,realizare exerciții 

grafice,exerciții de încălzire a mușchilor mici 

ai mâinii, 

C.1.1.Manifestă curiozitate și interes pentru 

experimentarea și învățarea în situații noi 

D.1.1 Exersează, cu sprijin, ascultarea activă 

a unui mesaj, în vederea înțelegerii și 

receptării lui (comunicare receptivă) 

D.2.1 Demonstrează capacitatea de 

comunicare clară a unor idei, nevoi, 

curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă) 

D.2.2 Respectă regulile de exprimare corectă, 

în diferite context de comunicare 

C.1.1.Manifestă curiozitate și interes pentru 

experimentarea și învățarea în situații noi 

 E.1.4 Identifică posibilele răspunsuri/soluții 

la întrebări, situații- problemă și provocări 

din viața proprie și a grupului de colegi 

  

 

 

 

C.3.2 Demonstrează creativitatea prin 

activități artistic-plastice, musicale și 

practice, în conversații și povestiri creative 

O.2. Preșcolarul va fi capabil să precizeze 

succesiunea evenimentelor povestirii,pe baza 

imaginilor prezentate 

O.3. Preșcolarul va fi capabil sa denumească 

personajele întâlnite în povestea prezentată 

O.4.Preșcolarul va fi capabil sa extragă ideile 

principale din povestire cu ajutorul metodei 

interactive ”Explozia stelară” 

O.5. Preșcolarul va fi capabil să prezinte 

situații din experiența proprie, situații de viață 

similar cu cele ale Peștelui- curcubeu 

O.6 Preșcolarul va fi capabil să se exprime 

corect din punct de vedere fonetic,lexical,și 

gramatical în situațiile de comunicare date 

 

 

 

 

 

O.1. Preșcolarul va fi capabil să execute cu 

sprijin/fără sarcini de realizare a unor 

materiale de învățare: manipulare material 

mărunt,decupare și lipire stegulețe,exerciții 

de încălzire a mușchilor mici ai mâinii, 

O.7.Preșcolarul va fi capabil să taie cu 

foarfeca pe conturul dat pentru a obține 

peștișorul,respectând indicațiile educatoarei 

 O.8. Preșcolarul va fi capabil să lipească 

pompoanele ,în spațiul indicat, respectând 

indicațiile educatoarei  
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Mijloace de învățământ: coli de carton, creioane colorate,articole decorative,puzzle,panou pentru 

decorul povestirii,figurine din fetru reprezentând personajele din povestire,planșa explozia 

stelară,pompoane colorate,foarfecă,lipici 

Medode și procedee didactice:conversația,povestirea,explicația,învățarea prin descoperire,explozia 

stelară,problematizarea. 

Forme de organizare a activității: frontală,individuală,de grup 

Durata: 1 zi 

Evaluare: Ținând cont că proiectarea activității s-a axat pe comportamente, pe parcursul activității 

integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte:acuratețea răspunsurilor verbale oferite de copii 

referitoare la povestire,estetica produselor activității,aspecte legate de motrocitatea fină, 

Bibliografie: ”Curriculum pentru educație timpurie- 2019” 

                       ”Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 

operează curriculumul pentru educație timpurie 2019” 

                      ” Piramida cunoașterii”- Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar 

 

Scenariul activității: ” Peștișorul curcubeu” 

 

Activtăți pe domenii experiențiale     

DLC- Povestirea educatoarei ” Povestea peștișorului curcubeu” 

DOS-Activitate practică -lipire ” Peștișorul curcubeu” 

     

  Jocuri și activități liber alese      

  Bibliotecă: Grafisme- solzi de pește 

  Construcții: ”Acvariul cu pești” 

  Știință: Puzzle- Animale marine  

  Jocuri de mișcare ”Dansul prieteniei” ”La pescuit ”                                                         

 

                                   

ADP 

Rutine: Primirea copiilor,micul dejun,gustarea ( deprinderi 

specifice) 

Întâlnirea de dimineață: ”Sunt fericit pentru că...”( discuții libere) 

Joc liber  

Tranziții:”Bat din palme clap ,clap” 

Moment de mișcare: joc cu text și cânt ”Dacă vesel se trăiește” 

 

1.Captarea atenției 

 

 

    Activitatea debutează  cu Întâlnirea de dimineață . Salutul este inițiat de către educatoare, apoi 

fiecare copil indică modalitate in care doreste să fie salutat ( cu o strângere de mână, o îmbrățișare, o 

bătaie din palme) își salută colegul din dreapta, până la capătul șirului.Prezența se va face de către 

educatoare,  prin așezarea imaginilor cu pozele copiilor, la locul potrivit: prezenți sau absenți.   

Activitate integrată 

”Peștișorul 

curcubeu” 

O.6. Preșcolarul va fi capabil să se exprime corect din punct de vedere fonetic,lexical,și gramatical 

în situațiile de comunicare date 
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Împărtășirea cu ceilalți se va face prin împărtășirea experiențelor personale sau întâmplări 

petrecute cu o zi înainte.Calendarul naturii este completat de către copii. Ei vor preciza anotimpul, 

luna și ziua săptămânii în care se află. Momentul de mișcare va fi realizat prin intermediul jocului 

”Vesel,trist” Noutatea zilei constă în apariția invitatului surpriză ”Peștișorul curcubeu”.  

Educatoarea le spune copiilor că astăzi,se vor juca și vor afla povestea noului lor prieten ”Peștișorul 

curcubeu”  

2.Dirijarea învățării 

 

   

 

  

 

 

 

 

Se vor prezenta copiilor temele centrelor de interes și obiectivele propuse spre realizare.În acest sens 

se va trece pe la toate centrele de activitate deschise. 

Prin intermediul tranziției :”Bat din palme clap,clap” copii se îndreaptă spre centre.“  

Vor fi date explicațiile necesare realizării obiectivelor menționate și vor fi prezentate mijloacele de 

învățământ ce vor fi folosite. 

Copiii își vor alege centrul la care doresc să lucreze pentru început : 

   Bibliotecă: ”Solzi de pește”- grafisme 

  Constrcții: ”Acvariul cu pești”- asmblare piese lego 

  Știință: ”Animale marine” - Puzzle 

        Cei care termină o activitate la centru fac schimb cu alți copii de la alt centru. Copiilor li se oferă 

sprijin și li se explică ce au de făcut. Se fac aprecieri verbale când se finalizează o sarcină de lucru. 

Se urmărește modul în care relaționează preșcolarii,cum comunică , cum interacționează cu partenerii 

de grup, dar și cum manipulează materialele pentru joc. 

  După încheierea activității pe centre, se face turul galeriei și cu ajutorul tranziției “Trenulețul veseliei 

” se merge la baie. 

 Rutina. Copiii merg la baie, arătând că sunt adevărați prieteni ai curățeniei și vor                                                           

fi îndemnați și susținuți să își păstreze igiena corporală: să se spele pe mâini, să folosească săpunul și 

prosopul. 

Povestirea educatoarei 

Peștișorul curcubeu îi așteaptă pe copii în fața unui tablou mare, este nerăbdător să le spună acestora 

povestea lui,și să afle părerea lor despre cele întâmplate, așa ca Peștișorul îi invită pe copii în adâncul 

mării pentru a afla cum începe povestea lui. 

Educatoarea expune povestea clar folosind intonația adecvată,cu modularea vocii, pentru imitarea 

personajelor,voi marca pauzele și voi folosi mimica și gestica adecvată situației.În timpul expunerii 

poveștii se vor utiliza figurine corespunzătoare personajelor care vor fi așezate pe tablou pe parcursul 

expunerii povestirii. 

Pe parcursul povestirii voi explica cuvintele necunoscute întâlnite precum și unele expresii.                  

Intrând în decorul subacvatic, cu suntetul valurilor surdină voi începe povestirea: ,, În largul mării 

trăiește Peștele Curcubeu.... 

O.1. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/fără sarcini de realizare a unor materiale de învățare: 

manipulare piese decorative,piese puzzle,realizare exerciții grafice,exerciții de încălzire a mușchilor mici 

ai mâinii, 

O.3. Preșcolarul va fi capabil să precizeze succesiunea evenimentelor povestirii,pe baza imaginilor 

prezentate 

O.3. Preșcolarul va fi capabil sa denumească personajele întâlnite în povestea prezentată 

O.6. Preșcolarul va fi capabil să se exprime corect din punct de vedere fonetic,lexical,și gramatical în 

situațiile de comunicare date 
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Fixarea povestirii se va face cu ajutorul figurinelor , pe care copiii le vor rearanja pe tablou în 

ordinea apariției lor în poveste. 

3.Obținerea performanței și asigurarea transferului 

O.4.Preșcolarul va fi capabil sa extragă ideile principale din povestire cu ajutorul metodei interactive 

”Explozia stelară” 

O.5. Preșcolarul va fi capabil să propună soluții pentru rezolvarea sarcinilor,cu ajutor sau fără 

raportându-se și la  experiențele personale, 

O.6. Preșcolarul va fi capabil să prezinte situații din experiența proprie, situații de viață similar cu 

cele ale Peștelui- curcubeu 

 

   Cu ajutorul exploziei stelare copiii vor repovesti peripețiile Peștișorului Curcubeu, Învățămintele 

povestirii vor fi desprinse de către copii cu ajutorul întrebărilor. CINE l-a ajutat să își schimbe 

comportamentul? CE alte personaje am mai întâlnit?(Ce comportament a avut peștișorul?) UNDE a 

găsit-o pe caracatița ? DE CE peștișorul curcubeu nu avea prieteni? CÂND a fost fericit peștișorul? 

Copiii descoperă o comoară în adâncuri,fiind recompensați de Peștișorul Curcubeu pentru modul de 

comportare și participare la activitate. Copiilor li se oferă recompense dulci din cufăr și dansează 

”Dansul prieteniei”. 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

 

 

 

 

 

 

  Deoarece prietenul nostru Pestisorul Curcubeu este foarte fericit că ați ascultat povestea lui, haideți 

sa il ajutăm să își facă și mai mulți prieteni decupând peștișori și lipind pompoane colorate . Copiii 

sunt rugaţi să intuiască materialele :coală de carton albastră, lipici,pompoane colorate, foarfecă. 

Educatoarea le expune modelul lucrării, apoi le demonstrează modul de lucru:”Luăm hârtia albă în 

mâna stângă iar cu dreapta apucăm foarfeca și tăiem pe contur,astfel vom obține peștișorul.Când vom 

termina de decupat vom lipi conturul peștișorului pe hârtia albastră.Cu ajutorul pompoanelor colorate 

vom realiza solzii peștișorului. Copiii îşi încălzesc mâinile cu ajutorul diferitelor jocuri: Cântăm la 

pian, Cântecul degeţelelor.Se fac precizări legate de modul în care se prinde corect foarfeca,distanța 

la care se ține,norme de securitate pentru propria persoană și pentru colegii din grupălegate de 

utilizarea acesteia. Educatoarea le urează spor la lucru, şi sunt ajutaţi unde este necesar. Se oferă 

sugestii, sfaturi şi soluţii.  

Produsele activității se evaluează oral antrenându-se și copiii în evaluarea lucrării personale, dar și a 

celorlalți colegi. 

Peștișorul Curcubeu este foarte încântat de lucrările realizate de copii, este fericit că acum are o 

mulțime de prieteni și le oferă copiilor recompense dulci. 

4. Asigurarea feedbackului și evaluarea 

Pe parcursul desfășurării activității integrate educatoarea va evalua următoarele aspecte : acuratețea 

răspunsurilor verbale oferite de copii în cadrul activității de limbă și comunicare,estetica produselor 

activității, aspecte de motricitate fină,corectitudinea executărilor mișcărilor în timpul jocurilor de 

O.4.Preșcolarul va fi capabil sa extragă ideile principale din povestire cu ajutorul metodei 

interactive ”Explozia stelară” 

O.5. Preșcolarul va fi capabil să prezinte situații din experiența proprie, situații de viață similar cu 

cele ale Peștelui- curcubeu 

 

O.1. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/fără sarcini de realizare a unor materiale de 

învățare: manipulare material mărunt,decupare și lipire stegulețe,exerciții de încălzire a 

mușchilor mici ai mâinii, 

O.8.Preșcolarul va fi capabil să taie cu foarfeca pe conturul dat pentru a obține 

peștișorul,respectând indicațiile educatoarei 

 O.9 Preșcolarul va fi capabil să lipească pompoanele ,în spațiul indicat, respectând indicațiile 

educatoarei  
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mișcare, a rutinelor, a tranzițiilor, gradul de manifestare generală a comportamnetelor urmărite și 

nivelul de autonomie. 
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PROIECT DIDACTIC 

prof. Semendi Ibolya Monika 

                                               Școala Gimnazială  Nr.11, Oradea 

 

CLASA: I. B. 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

SUBIECTUL: Adunarea  și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin 

TIPUL LECŢIEI: de consolidare 

FORMA DE REALIZARE: Abordare integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică și explorarea mediului, Limba și literatura română, 

Muzică și mișcare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Matematică 

  1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 

  1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând 

frecvent la numărare 

  1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, 

<, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

  3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

 

  5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

Comunicare în limba română 

  1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral scurt, articulat clar şi rar, însoţit de 

gesturi 

 

Muzică și mișcare 

      1.3. Acompanierea cu diferite modalităţi improvizate a muzicii cântate sau ascultate 

 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

  2.4. Transformarea unui material folosind o tehnică simplă 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 - Să rezolve exerciţii de adunare, scădere,  a numerelor naturale în concentrul 0 - 100; 

O2 - Să rezolve probleme ; 

O3 - Să compună probleme pe baza imaginilor, respectiv a exercițiilor prezentate; 

O4 - Să  utilizeze limbajul matematic adecvat. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicația, observația, exercițiul, brainstorming, S.V.A. 

(Știu. Vreau să știu, Am aflat), metoda cubului; 

Mijloace de învățământ: planşe, fişe de lucru; 

Forme de organizare: frontal, individual; 

Resurse: 

Temporale: 45 de minute; 
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Spațiale: sala de clasă; 

Umane: 25 elevi ai clasei I; 

Bibliografie:  

Programa şcolară  pentru disciplinele Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba 

română, Muzică și mișcare, Arte vizuale şi abilităţi practice, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului 

educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 

 

Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică și explorarea mediului, Manual pentru clasa 

I., Editura Didactică și Pedagogică  

Săvulescu, D., (2006), Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Gheorghe 

Alexandru, Craiova. 
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Etapele 

lecției 

Disciplina 

de 

învățămâ

nt 

Unități de conținut Organizare Metode Mijloace Evaluare 

 

Captarea 

atenției 

 

MM 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

✓ Voi propune spre audiție melodia (însoțită de 

videoclip) „Anotimpurile” – Gașca Zurli   

https://www.youtube.com/watch?v=RSW5TUSg2fI 

Elevii vor urmări videoclipul în scopul consolidării 

noțiunilor discutate la ora de comunicare în limba 

română despre primăvară. 

✓ Voi prezenta elevilor o poezie, despre floarea simbol a 

primăverii, ghiocelul și voi cere ajutorul lor pentru 

realizarea unei colaj cu ghiocei.  

Ghiocel mititel 

Ghiocel mititel 

Scoate capul ușurel 

De sub neaua cea ușoară 

Care i-a fost plăpumioară. 

 

Ghiocel mititel, 

Tu, micuț si frumușel, 

Ai venit la noi in tara 

Cu frumoasa Primăvara! 

 

Frontal / 

individual 

 

 

Observația 

 

 

Laptop 

Boxe audio 

 

 

Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

 Voi prezenta obiectivele într-o formă accesibilă 

elevilor. 

Exerciții și probleme pentru exersarea adunării  și 

scăderii numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere 

peste ordin. 

 Conversația 

Explicația 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RSW5TUSg2fI
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Pentru fiecare exercițiu rezolvat corect elevii vor primi 

o siluetă de ghiocel, pe care o vor folosi pentru a 

realiza colajul de primăvară al clasei. 

(Re)actualiza

rea 

cunoştinţelor 

însuşite 

anterior 

 

 

MEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi solicita elevii să reactualizeze principalele 

cunoștințe teoretice din domeniul matematicii adresând 

un set de întrebări, reprezentând răspunsurile  prin 

metoda ciorchinelui:  

- Cum se numesc numerele care se adună?(termeni) 

- Cum se numește numărul din care se 

scade?(descăzut) 

- Cum se numește rezultatul adunării?(suma) 

- Cum se numește numărul care se scade?(scăzător) 

- Care este semnul adunării? (plus) 

- Care este semnul scăderii? (minus) 

- Cum se numește rezultatul scăderii? (diferența) 

 

 

 

Frontal / 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

/ Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Metoda  

ciorchinele 
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Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

 

MEM 

 

Voi solicita elevii să efectueze exercițiile și 

problemele de pe fișele de lucru, prin metoda Cubul.  

1. COMPARĂ :  

        

Compară suma numerelor 16 şi 25 cu diferenţa 

numerelor 61 şi 34!       

                          

                          

                          

                          

 

2. ASOCIAZĂ:          

Asociază corespunzător! 

 Suma numerelor 64 si 19  47                    

 Diferenţa numerelor 84 si 37 70                        

 Măriţi cu 52 numărul 18      83                 

3. APLICĂ:            

      Află numărul necunoscut: 

           46 – a = 27           

             a = ……………………..                                    

             a = ……………………..                   

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

Conversația, 

Metoda Cubul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe 

de lucru 

 

Evaluare 

frontală 

/ 

Evaluare 

individuală 

 

 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 
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          b – 45 = 28 

          b = …………………….. 

          b = …………………….. 

4.  ARGUMENTEAZĂ 

            45 + 27 = 27 + 45;   

 

           73 - 46  < 27 + 14;   

                          

                          

                          

                          

 

5.  ANALIZEAZĂ     

       Adevărat sau fals? 

          37+22=51  

           45 -17= 38   

6.  ILUSTREAZĂ     

        14 + 7 =          

       13 - 5  =         

Probleme 

Pentru rezolvarea problemelor voi folosi metoda Știu/ 

Vreau să știu/ Am aflat. Această problemă va fi 

rezolvată la tablǎ şi pe fișa de lucru.  
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Voi insista să verbalizeze fiecare pas făcut şi să 

respecte etapele rezolvării problemei: 

- Citirea textului; 

- Repetarea lui; 

- Stabilirea relaţiilor dintre datele problemei: ce 

cunoaştem, ce se cere, cum putem afla; analiza 

problemei; 

- Întocmirea planului de rezolvare, stabilirea şi 

rezolvarea operaţiilor matematice;  

- Rezolvarea; 

- Scrierea rezolvării problemei sub formă de 

exerciţiu. 

Elevii vor citi problema, vor analiza datele 

problemei, apoi o vor rezolva completând rubricile 

metodei S.V.A.: 

- în primul cadran 

vor scrie datele 

problemei; 

- în al doilea vor 

scrie întrebarea 

problemei; 

- în ultimul cadran vor rezolva. 

1. La acţiunea  ,, Protejaţi mediul înconjurător!”, un  

grup de elevi  a strâns  47 kg de hârtie, iar alt  grup  cu 

25  kg mai mult. 

Câte  kg de hârtie a strâns al doilea  grup? 

2. Irina a cules 25 flori. Din acestea 8 s-au uscat. Câte 

flori mai sunt în vază? 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda Știu/ 

Vreau să știu/ 

Am aflat 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Brainstorming 
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Problemă ilustrată 

 

 

 

Problematiza-

re 

 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

/ 

Evaluare 

individuală 

 

 

 

Transferul 

cunoştinţelor,  

evaluarea 

  Alcătuiți probleme conform exercițiului: 

43 + 27 = ? 

Elevii vor alcătui probleme pe baza exercițiului dat 

de cadrul didactic. 

Voi evidenţia elevii care au fost activi pe tot 

parcursul lecţiei (ca  aspect pozitiv). Voi oferi 

calificative în funcție de aportul pe care l-au avut în 

desfășurarea orei. 

 

Frontal / 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Problematiza-

re 

 

 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 
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COMPLETIVA PREPOZIȚIONALĂ-  PROIECT DIDACTIC 

 

PROF. FLORESCU IOANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOIECIU DE JOS, JUD. BRAȘOV 

CLASA: a VIII-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

SUBIECTUL LECŢIEI: Propoziţia subordonată completivă prepozițională 

TIPUL LECŢIEI:  Lecţie de de însuşire de noi cunoştinţe  

 

I. DEMERSUL DIDACTIC 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral. 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru 

înţelegere corectă şi exprimare nuanţată a intenţiilor comunicative; 

4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, morfologie, 

fonetică, lexic şi semantică prin raportare la limbile moderne; 

 

COMPETENŢE DERIVATE:  

A. Cognitive- Elevii vor fi capabili: 

• Să definească propoziţia subordonată completivă prepozițională; 

• Să recunoască termenii regenţi ai subordonatei completive prepoziționale; 

• Să identifice elementele de relaţie; 

• Să precizeze topica şi punctuaţia subordonatei completive prepoziționale;  

• Să construiască fraze cu subordonate prepoziționale introduse prin   diferite elemente de relaţie 

şi cu termeni regenţi diferiţi; 

• Să realizeze contrageri şi expansiuni. 

                                           

B. Afective- Elevii vor fi capabili: 

•  Să participe afectiv la lecţie; 

•  Să accepte solicitările profesorului şi să se mobilizeze pentru realizarea lor; 

•  Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea de învăţare. 

 

C. Psihomotorii-  Elevii vor fi capabili: 

• Să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de profesor; 

• Să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei. 
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STRATEGII DIDACTICE:  

 

a) Metode şi procedee: învǎţarea prin descoperire, conversaţia euristică, explicaţia, ciorchinele, 

jocul didactic,  

b) Mijloace de învăţământ: tabla, fişe de lucru,  videoproiector, manualul, flipchart. 

c) Forme de organizare a activităţii :  activitate frontală combinată cu activitatea individualǎ şi cu 

activitatea în perechi. 

d) Resurse şi managementul timpului:  

                Resurse materiale: Limba şi literatura română – manual clasa a VIII-a; Ed. Art 

Educațional; culegeri –Exerciţii de gramatică- Ed. Paralela 45,  tabla, proiector.  

                Resurse de timp: - timpul de desfăşurare: 50 de minute 

               Resurse umane:  clasă de nivel mediu; capacitatea de învăţare neomogenă (elevii au 

ritmuri de învăţare diferite, din care 7 cu dificultăţi de învăţare) 

        

e)Forme de evaluare: observarea sistematică a activităţii elevilor, aprecieri orale şi scrise; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie : 

1. Trofin, Eliza-Mara (Coord.), Gramatică. Fişe de lucru, Clasa a VIII-a, Bucureşti, Editura 

Paralela 45, 2009. 

2. Programa şcolară Limba şi literatura română clasele a V-a - a VIII-a, Ministerul Educaţiei 

Naționale, Bucureşti, 2017. 

3. Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti, Editura Corint, 

2010. 
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II.    Scenariul didactic 

Nr 

crt. 

 

Eveniment 

instrucţional 

Timp        Activitate profesor           Activitate elev Metode  Resurse  Forme de 

org. 

Evaluare  

1.  Moment 

organizatoric  

1’ Salut. 

Profesorul notează absenţii. 

Elevii îşi pregătesc materialele 

necesare pentru oră.  

Conversaţi

a  

 Frontal.  

2.  Verificarea temei 

de casă şi a 

cunoştinţelor 

acumulate anterior. 

 

Reactualizarea  

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

5’ 

 

Se realizează verificarea 

cantitativă şi calificativă a 

temei-fişa tema . 

 

 

Profesorul adresează întrebări 

care vizează conţinuturile 

predate  în ora anterioară: 

 

Ce  este complementul 

prepozițional? 

La ce întrebări răspunde el? 

În ce cazuri stă CP? 

Dă exemplu de un enunţ în 

care să ai CP exprimat prin 

pronume personal în caz 

acuzativ! 

Dă exemplu de un enunţ în 

care să ai CP exprimat prin 

verb la infinitiv! 

Dă exemplu de un enunţ în 

care să ai CP exprimat prin 

Elevii verifică şi corectează 

tema.  

 

 

 

 

Răspund la întrebările 

profesorului care se află pe 

bilețele pe care elevii le extrag 

din Bolul magic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

 

 

Conversaţi

a 

Caietul 

elevului.  

 

 

 

 

 

Bolul magic 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Se 

realizează 

prin citirea 

temei şi a 

întrebărilo

r puse.  

 

Aprecieri 

verbale. 
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pronume demonstrativ în caz 

acuzativ! 

3.  

 

 

 

 

 

Captarea atenţiei  

 

 

 

 

 

5’  

 

 

 

 

 

Elevii  vor completa pe 

flipchart propoziţia-  

Mă bucur.............. 

Se fac deosebiri între 

răspunsurile lor şi se 

evidenţiază ce se întâmplă cu 

Câţiva elevi vor scrie pe 

flipchart de ce se bucură ei. 

 

 

Răspund la întrebări. 

 

 

 

Conversaţi

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  
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Anunţarea titlului 

şi a obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’ 

complementele 

prepoziționale.  

 

Se concluzionează ce acestea 

se transformă în subordonate 

corespunzătoare. Se 

precizează modificările 

apărute în urma expansiunii şi 

se descoperă titlul lecţiei. 

Scrie titlul la tablă şi anunţă 

obiectivele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperă titlul lecţiei. 

 

Scriu titlul în caiete. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

Caietele 

4.  Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

Pe flipchart se pune fişa cu 

floarea de lotus şi se 

completează împreună cu 

elevii ce trebuie avut în vedere 

atunci când se învaţă o nouă 

subordonată.(Anexa 1) 

 

Pune primul  slide, cere unui 

elev să citească ce scrie şi 

notează definiţia. 

 

Se scriu apoi întrebările la care 

răspunde completiva 

prepozițională. 

 

 

 

Completează floarea de lotus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează definiţia în caiete. 

 

Scriu întrebările în caiete. 

 

 

 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

Descoperir

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar

ea orală 
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 Dau elevilor o fişă de lucru pe 

care o vor rezolva în echipe. 

După rezolvarea fişei, elevii 

vor descoperi care sunt 

termenii regenţi şi elementele 

de relaţie care introduc o CP în 

frază.(Anexa 2) 

 

Profesorul pune slide-urile 4, 

5, 6, iar elevii vor nota în 

caiete termenii regenţi şi 

elementele de relaţie. 

 

Pune următoarele slide-uri, 

discută despre topica şi 

punctuaţia CP şi  le cere 

elevilor să scrie ce văd pe 

slide-uri. 

Elevii vor primi o fişă pe care  

o vor lucra pe grupe, fiecare 

grupă având alte cerinţe. ( 

Anexa 3) 

Se verifică exerciţiile lucrate 

de elevi. 

 

 

 

 

Rezolvă fişa. 

 

 

Completează pe caiete 

descoperirile făcute.  

 

 Rezolvă fişa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corectează eventualele 

greşeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

Se va face 

după 

realizarea 

fiecărui 

exerciţiu. 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  
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5.   

Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea feed-

backului 

 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

10’ 

 

 

 

 

2’ 

 

Se va face printr-un joc 

didactic.- Poftiţi la pizza! 

(Anexa 4) 

 

Vor primi fişa apreciere a 

activităţii eseul de 5’.  

                                                

ESEU DE   5  MINUTE 

1. Scrieţi un lucru care 

v-a plăcut la această 

lecţie. 

2. Scrieţi un lucru care 

nu v-a plăcut la 

această lecţie. 

3. Formulaţi o întrebare 

legată de această 

lecţie. 

 

 

Vor completa pizza cu 

ingredientele necesare, 

răspunzând la întrebări..  

 

Vor face aprecieri despre 

desfăşurarea lecţiei. 

 

 

 

 

 

Eseul de 5’  

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

Pe grupe  

Aprecieri 

verbale 

6. Tema de casă  1’ Fişa cu tema de casă Notează tema  Conversaţi

a  

Fişa primită Frontal.  
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Anexa 1 

COMPLETIVA 

PREPOZIȚIONAL

Ă 
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                       Anexa 2                     Fişă de lucru 

Propoziţia subordonată completivă prepozițională 

 

1.Realizează expansiunea complementelor prepoziționale din 

enunţurile următoare în propoziţii completive indirecte: 

 

Mă bucur de vacanţă.…………………………………………………… 

E vai de el!…………………………………………………………….. 

 

2.Recunoaşte propoziţiile completive prepoziționale şi indică în spaţiul 

liber numele părţilor de vorbire pe care le determină în propoziţia 

regentă: 

Se gândea la cine va veni.                                                                                 ……………………….. 

Nu şi-a dat seama ce s-a întâmplat.                                                                ……………………….                                             

 E rău de cine e sărac.                                                                                   ………………………… 

 

3.Împarte frazele de mai jos în propoziţii şi precizează care sunt elementele de relaţie ale 

propoziţiei subordonate completive prepoziționale. 

Nu mă mir că n-a reuşit.                                                       .............................................................    

S-a mirat cum de a rezistat.                                                  ............................................................ 

Este mândru  de ce  a obţinut.    ........ ................................................. 

Este mândru  de ce rezultate  a obţinut. ............................................................ 

Vorbește despre  oricare vine..   ........................................................ 

 Se gândește la oricare copil muncește.   ………………... 

 

                          Anexa 3                                 Grupa 1 

Precizează felul subordonatelor introduse prin adverbul relativ unde: 

Nu  ştie de unde sare iepurele. 

Întrebarea unde vom merge în vacanţă este dificilă. 

Nu ştiu unde am pus creionul. 

Nu  m-am gândit unde ai putea merge. 

Grupa 2 

Alcătuieşte fraze în care propoziţia subordonată completivă prepozițională să fie 

introdusă prin elementele de relaţie de mai jos: 

a) unde…………………………….. 

b) la care…………………………….. 

c) când…………………………….. 

Grupa 3 

Completează enunţurile cu propoziţii completive prepoziționale: 

Se teme ………………………………………….. 

Este vai ………………………………………. 

Grupa 4 

Contrage completivele prepoziționale în partea de propoziţie corespunzătoare şi 

precizează ce modificări au apărut! 
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a. Se gândeşte să plece în Franţa. 

b. Gândindu-mă  la ce a spus,  am înţeles mesajul. 

 

Anexa 4             Munca pe grupe:        Poftiţi la pizza!                                        Completiva 

prepozițională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completează pizza cu ingredientele necesare ! 

1.Două întrebări la care răspunde completiva  indirectă. 

1. . Două întrebări la care răspunde completiva prepozițională. 

2. Doi  termeni regenţi care cer o completivă prepozițională. 

3. Două fraze în care să aveţi completive prepoziționale introduse prin conjuncţia subordonatoare să 

şi prin adverbul relativ unde. 

4. O frază în care să aveţi o subordonată prepozițională introdusă printr-un adjectiv pronominal 

relativ. 

5. Contrage subordonatele din frazele următoare şi precizează ce părţi de propoziţie ai obţinut- 

a. Se gândește la ce i s-a propus..                                        c. Nu ştie unde a pus cartea. 

b. Nu s- a gândit la ce aţi vorbit.                                           d. Nu a aflat locul unde vor merge  în 

vacanţă. 

1.                                                 2.          

 

 

 

 

                                                                              

 

 

                                                           3. 

 

 

 

4.          5. 
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PROIECT DE LECTIE 

Colegiul Economic"Maria Teiuleanu"  Pitesti                 

Dumitru Ionela Corina 

Disciplina de studiu: M3 Comunicare profesionala                                                  

Data:02.11.2021 

Clasa: a X a H profesionala 

Domeniul Turism și alimentație 

Calificarea Ospătar(chelner) ,vânzător în unități de alimentație 

Titlul lectiei:  Situatii conflictuale –metode de rezolvare          

Tipul lectiei: lectie de asimilare de noi cunostinte(lectie mixta) 

Scopul lectiei: fixarea cunostintelor anterioare  si asimilarea de noi cunostinte 

Competente generale:  

Analizeaza principalele aspecte privind situatiille conflictuale si metodele de reolvare a lor 

Competente specifice:  

− Definirea  conflictelor; 

− Precizeaza tipurile de conflicte; 

− Identifica strategiile ineficiente in rezolvarea conflictelor; 

− Caracterizeaza metodele de solutionare a conflictelor. 

Strategii didactice 

Metode si procedee: invatarea prin descoperire, exercitiul, munca in echipa,metoda cubul 

Mijloace de invatamant:  manualul ,fise de lucru 

Loc de desfasurare: sala de clasa 

Resurse temporale: 50 minute 

Evaluarea: continua 

Structura si desfasurarea lectiei: 

 

1.Moment organizatoric: 5 min. 

Stabilirea prezenţei, asigurarea condiţiilor de disciplină şcolară şi a materialelor didactice necesare 

desfăşurării lecţiei, captarea atentiei. 

2.Recapitularea cunostintelor anterioare: 10 min.  

 

Se foloseste metoda cubul. Se imparte clasa in grupe de cate 6 elevi si se arunca un cub. 

  Fiecare grupa are de rezolvat sarcina  scrisa pe fiecare fata a cubului. 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Munca directa 20 min  

   Dirijarea activitatii 

 

  Profesorul scrie pe tabla titlul lectiei noi. “  Situatii conflictuale metode de rezolvare. “si 

precizeaza importanta acesteia. Ulterior face o schema detaliata  la tabla si  prezinta principalele situatii 

conflictuale si modalitatile de rezolvare a lor. 

 

4.Fixarea cunostintelor noi  si obtinerea feedback-ului: 10 min. 

 

Fixarea noilor cunostinte se face prin intermediul unei fise de lucru individuale. 

 

FISA DE LUCRU INDIVIDUALA 

 

NR. CRT INTREBARE RASPUNS 

 

1. 

 

 

Ce intelegeti prin conflict si ce 

fel de conflicte cunoasteti? 

 

Descrie(defineste) 

barierele de 

comunicare 

 

 

Analizeaza 

factorii care 

genereaza 

barierele de 

comunicare 

 

Exemplifica barierele 

fizice si afective 

 

 

Bariere de comunicare  Compara 

caracteristicile de 

comportament ale 

oamenilor supusi si 

a celor asertivi 

 

 
Argumenteaza 

importanta cunoasterii 

barierelor de comunicare 

 

Realizeaza  un exemplu privind 

refuzul comunicarii 
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2. 

 

 

 

 

 

Care sunt strategiile ineficiente 

in rezolvarea conflictelor? 

 

5.Incheierea lectiei: 5 min. 

Se fac aprecieri asupra participarii elevilor la lectie, se evidentiaza si se noteaza activitatea 

acestora. 

Se propune ca  tema pentru acasa: Exemplificarea unui conflict cognitiv si comportamental. 
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LA GRAMMAIRE AUTREMENT 

Projet  pédagogique pour la classe de français langue étrangère  

 

HESPEL Monica Nadia 

 Liceul Tehnologic « Dimitrie Petrescu », Caracal, Olt 

 

Niveau : A2 élémentaire 

 Thème : « La grammaire autrement ». Les temps simples de l’indicatif (rappel!) 

 Durée de l’activité : 50 minutes 

 Prérequis : 

- reconnaître dans un texte authentique les verbes aux temps étudiés (présent, imparfait et futur 

simple) ; 

      - se rappeler les règles de formation des temps simples de l’indicatif; 

Objectifs linguistiques : 

- fixer et employer une structure grammaticale déjà conceptualisée ; 

      - relater des activités au présent, au passé et au futur ;  

      - faire usage dans des phrases des verbes aux temps de l’indicatif ; 

      - utiliser dans des exercices et dans la conversation des verbes aux temps étudiés. 

Materiel : ordinateur, internet, fiches, tableau blanc, feutres, planches avec des tableaux de 

conjugaison.  

Supports pédagogiques : vidéos YouTube. 

Formes d’activités : le contrôle et la correction du devoir, l’écoute de la chanson, le travail sur des 

fiches et au tableau blanc.  

Stratégies didactiques : l’observation, l’explication, l’exercice oral et écrit.  

 

Scénario  pédagogique  

 

− Mise en train : salut, appel 

− Correction du devoir et vérification des connaissances acquises antérieurement. 

− Transition et communication de la nouvelle leçon : Au préalable, l’enseignant demande aux élèves 

quelle sorte de musique écoutent –ils ? Puis, il leur fait écouter la chanson « L’été indien » de Joe 

Dassin. Après une première écoute globale du texte, l’enseignant distribue aux apprenants des fiches 

avec le texte lacunaire de la chanson. Suite à une deuxième écoute musicale, l’enseignant propose aux 

apprenants d’identifier et compléter la fiche avec les verbes qui manquent. De même, il leur demande 

d’écrire au tableau les verbes qu’ils ont reconnus en précisant pour chacun d’entre eux, le temps et le 

groupe. 

• Fixation de connaissances. Réemploi et mise en situation.  

L’enseignant distribue aux apprenants une seconde fiche de travail.  

Objectifs : Faire usage dans des phrases des verbes aux temps verbaux de l’indicatif. 

Formes d’activités :  

1. Dans les phrases suivantes, mettez les verbes entre parenthèses : au présent, a l’imparfait et au  futur. 

a) au présent : 1. Il (retenir) tous les conseils de sa mère. 

                        2. Nous (dire) toujours la vérité. 

b) à l’imparfait : 3. Tu (vouloir) un peu d’eau minérale. 
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                           4 .Nicolas et Louis (finir) leurs devoirs. 

c) au futur : 5. Vous (voir) bien qui a raison 

                   6. Nous (pouvoir) aller ensemble à la montagne. 

2. Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant le sujet par le groupe indiqué entre parenthèses. 

• Ils annoncent la météo à la télé (on). 

• Moi, qui ai toujours écouté, je suis punie, comme les autres (toi). 

3. Répondez aux questions suivantes en utilisant le futur. 

• Où vas- tu ce soir ? 

• Que feras- tu cet après- midi ? 

4. Transposez les phrases suivantes à l’imparfait et futur selon le modèle : Hier je mangeais du   

chocolat, aujourd’hui je mange de la glace et demain je mangerai des noisettes. 

• Hier je faisais une promenade, ……………………………………………... 

• Hier vous travailliez dans le jardin, ………………………………………… 

• Évaluation : la correction du devoir. 

 

L'été indien 
                                        Joe Dassin 

 

Tu .........…. je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là 

Nous …………. sur une plage un peu comme celle-ci 

C'………. l'automne, un automne où il …………. beau 

Une saison qui n' …………. que dans le Nord de l'Amérique 

Là-bas on l' ………….   l'été indien 

Mais c'était tout simplement le nôtre 

Avec ta robe longue tu  …………. 

A une aquarelle de Marie Laurencin 

Et je me  …………., je me souviens très bien 

De ce que je t'ai dit ce matin-là 

Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité 

 

On  ……… où tu …………., quand tu voudras 

Et on s' …………. encore, lorsque l'amour ……… mort 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien 

 

Aujourd'hui je ……… très loin de ce matin d'automne 

Mais c'est comme si j'y ……… . Je  ……… à toi. 

Où  …… -tu? Que ……… -tu? Est-ce que j' …………. encore pour toi? 

Je  …………. cette vague qui n' ………….  jamais la dune 

Tu  ………, comme elle je …………. en arrière 

Comme elle je me …………. sur le sable 

Et je me souviens, je me …………. des marées hautes 

Du soleil et du bonheur qui  …………. sur la mer 

Il y a une éternité, un siècle, il y a un an 
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On ……… où tu voudras, quand tu …………. 

Et on s' …………. encore lorsque l'amour …………. mort 

Toute la vie ……… pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien 

L'été indien 
                                 Joe Dassin 

 

Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là 

Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci 

C'était l'automne, un automne où il faisait beau 

Une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique 

Là-bas on l'appelle l'été indien 

Mais c'était tout simplement le nôtre 

Avec ta robe longue tu ressemblais 

A une aquarelle de Marie Laurencin 

Et je me souviens, je me souviens très bien 

De ce que je t'ai dit ce matin-là 

Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité 

 

On ira où tu voudras, quand tu voudras 

Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien 

 

Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne 

Mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. 

Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? 

Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune 

Tu vois, comme elle je reviens en arrière 

Comme elle je me couche sur le sable 

Et je me souviens, je me souviens des marées hautes 

Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer 

Il y a une éternité, un siècle, il y a un an 

 

On ira où tu voudras, quand tu voudras 

Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof inv preșc: Burz Nicoleta 

Gpp nr 25 Oradea, Bihor 

Nivel: II (mare)  

Tema anuala de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema activitatii: “Să salvăm regina albinelor” 

Forma de realizare: Activitate integrată  ADE (DLC+DOS) 

Tipul activităţii: consolidare de priceperi si deprinderi 

Componenta activitatii : Joc didactic + Activitate practică 

 

    ADE (Activităţi pe domenii experienţiale):  

➢ ACTIVITATE INTEGRATĂ Domeniul om şi societate: Activitate practică- colaj +       

       Domeniul Limbă și comunicare -joc didactic    

SCOPUL ACTIVITATII: 

•  consolidarea deprinderii de a alcătui propoziţii simple sau dezvoltate corecte din punct de vedere 

gramatical și exersarea capacităţii de a  despărţi cuvintele în silabe; consolidarea unor abilităţi practice 

specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ŞI COMPORTAMENTE VIZATE: 

 

•  - Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

• - Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării; 

• - Utilizeaza mainile si degetele pentru realizarea de activitati variate; 

• - Finalizarea sarcinilor si actiunilor(persistenta in activitati) 

• - Demonstreaza creativitate prin activitati practice; 

 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE: 

• Să găsească forma de plural și diminutivele unor cuvinte date 

• Să despartă în silabe cuvintele date 

• Să identifice sunetul inițial al unor cuvinte 

• Să realizeze albinuțe prin decuparea elementelor componente și asamblarea lor 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

o metode și procedee: jocul, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, metoda ”Trierea 

aserțiunilor”, metoda ”Explozia stelară”, ”Turul galeriei” ,lucrul în echipă, demonstrația 

o mijloace didactice: elemente de decor (flori), plicuri cu jetoane, ecusoane, plicuri cu probele, 

bagheta magică, stupul machetă, albina regină, panou recompense, recompense - borcanele cu miere, 

aripi decupat, antenuțe, corp de albine, ochisori, frigărui, lipici etc 

Reguli de joc:  

✓ sarcinile de lucru se rezolvă în unități egale de timp pentru fiecare echipă 

✓ răspunsurile corecte vor fi recompensate cu borcane cu miere 

✓ când un copil nu stie răspunsul poate apela la ajutorul  colegilor 

Sarcinile jocului:  
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✓ copilul numit selectează/ denumește/descrie și așază la locul indicat materialul și motivează 

răspunsul 

✓ respectă regulile grupei în vederea menținerii ordinii și disciplinei in timpul competiției 

✓ fiecare probă va constitui o sarcină de lucru 

Elemente de joc: surpriza, bagheta, aplauze, recompense 

Forma de organizare: frontal, individual 

Metode de evaluare: proba orală, observarea curentă a comportamentului copiilor, aprecieri 

stimulative, analiza produselor activității 

Locul desfășurării: sala de grupă 

Durata: 35-40 min 

BIBLIOGRAFIE: 

❖ Curriculum pentru educație timpurie 2019. 

❖ Suport pentru explicitare și înțelegere curriculum pentru educație timpurie 2019. 

❖ Ionescu, M. - coordonator, ”Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului 

de la naștere la 7 ani”, ed. Vanemonde, București, 2010 

❖ Breben, S. și colaboratorii, ”Metode interactive de grup – ghid metodic” ed. Arves, Craiova, 2002 

❖ Preda, V. - coordonator, ”Metodica activităților instructiv-educative in grădinița de copiii”, ed. 

Gheorghe-Cârțu, Craiova, 2009 

❖ Preda, V. - ”Abordare în maniera integrată a activităților din grădiniță”, ed. Humanitas Educațional, 

București, 2005 

 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

ACTIVITATII 

CONŢINUTUL ACTIVITATII STRATEGII 

DIDACTICE 

1.Moment  

organizatoric 

Asigurarea condițiilor optime pentru realizarea activității, 

aranjarea centrelor și pregătirea materialelor didactice. 

Introducerea copiilor în sală și așezarea acestora pe periniţe în 

semicerc pentru întâlnirea de dimineaţă. Se stabileşte liniştea 

necesară bunei desfăşurări a activităţiilor; 

 

frontal; 

 

 

 

 

2.Captarea  

atenţiei 

Captarea atenției se va face prin intermediul scrisorii de la 

Regina albinelor 

”-Pentru că ați dovedit că sunteți harnici și știți să lucrați in 

echipă pentru a rezolva sarcinile, puteți porni pe câmpul cu flori 

in căutarea stupului trântorilor. Pe florile ce le veți găsi în 

drumul vostru sunt plicuri cu probe pe care trantorii vi le-au 

lăsat. Dacă le veți rezolva, lucrând în echipă, ei mă vor elibera 

din acest stup și voi putea să mă întorc la voi. ” 

  

  supriza 

 observaţia, 

conversaţia 

3.Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

-Vreți să o ajutăm pe regină să scape de trântori? 

Copiii sunt anunțați că astăzi vor desfășura o activitate intitulată 

: ”Să  salvăm regina albinelor” și că pe parcursul zilei vor învăța 

Conversația 

Expunerea 
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să fie harnici și prietenoși, să acorde ajutor celor care au nevoie, 

să lucreze împreună și dacă vor rezolva corect sarcinile, vor fi 

recompensați cu bunătăți din miere. 

Titlul activității va fi repetat de 2-3 copii 

4.Desfasurarea activitatii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea și demonstrarea regulilor jocului:  

Cu ajutorul baghetei magice și al formulei ”bagheta magică se-

nvârtește și pe ….îl numește” voi desemna copilul care va 

răspunde la întrebare. Pentru fiecare răspuns corect vor primi 

câte un jeton cu un borcan cu miere. Dacă copilul căruia i se 

adresează întrebarea nu cunoaște răspunsul acesteia poate apela  

la ajutor colegilor  

Executarea jocul de probă:  voi ruga copiii desemnați să 

meargă la prima floare și să ia plicul cu prima probă.  

Proba  1 ”Răspundeți la următoarele întrebări:” 6 p  

Cine culege nectarul florilor 

Când  apar albinuțele? (anotimp) 

Ce produse avem de la albine? 

Unde depun albinuțele mierea? 

Cum se apără albinele de prădători? 

De ce consumăm mierea? 

 

” Jocul propriu-zis 

Pe rând, desemnați de bagheta magică va veni câte un copil și va 

rezolva una din sarcinile cerute de Regina Albină 

 

Proba2  ”Cuvinte potrivite” 1 p 

A. ”Alintă cuvintele: albină, floare, aripă, antenă, găleată” 

Proba 3 ”Gândește și spune” 1 p 

Găsește pluralul următoarelor cuvinte: ac, aripă, antenă, stup, 

floare, găleată, albină 

Proba 4 ”Căutătorii de cuvinte” 2 p 

” Caută imaginile a căror cuvinte încep cu sunetul A”(ac, aripă, 

antenă, stup, floare, găleată, albină) 

❖ Proba 5 ”Cuvinte în silabe” 1 p 

”Privește jetoanele. Alege doar acele jetoane a căror imagini 

ilustrează cuvinte cu 2 silabe” (trântor, floare, polen) 

Proba 6 ”Propoziții” 1 p 

A. Alcătuiește propoziții cu cuvintele descoperite anterior (trântor, 

floare, polen) 

Proba 7 Complicarea jocului 1 p 

 

❖ ” Fals sau adevărat” 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

Metoda ”Explozia 

stelară” 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Jocul 

expunerea 

 

 

conversația 

 

problematizarea 

 

problematizarea 

 

 

 

 

Metoda ”Trierea 

aserțiunilor” 
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Fiți atenți la afirmațiile următoare și spuneți dacă sunt corecte 

sau greșite. Argumentează! 5 p 

 ”Albinuțele sunt insecte ” 

 ”Albinuțele trăiesc în mușuroi” 

 ”Albinuțele sunt conduse de un trântor” 

 ”Albinele produc miere, propolis și faguri” 

 ”Albinele sunt responsabile de polenizarea majoritatii plantelor. 

Fără albine nu am mai putea mânca fructe sau legume.” 

Argumentarea 

5.Obținerea performanței In urma rezolvării acestei ultime probe albina Regină este 

eliberată din stupul trântorilor. Aceasta le propune copiilor să 

realizeze albinuțe pentru a avea o familie mai numeroasă care să 

adune multă miere și să o păzească atunci când albinele 

culegătoare sunt la adunat nectarul din flori. 

 Realizati, din materialele puse la dispoziție, albinuțe. 

Intuirea materialului: Copiii vor fi solicitaţi să recunoască şi să 

descrie materialele puse la dispoziție:, aripi decupate, antenuțe, 

ochișori, corpul albinei, frijărui 

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: Voi prezenta 

copiilor modelele realizate de mine, insistând asupra tehnicii de 

lucru. 

Voi demonstra modul de lucru pe etape, atrăgând atenţia asupra 

faptului că trebuie să lucreze frumos, îngrijit, pentru a o face 

fericită pe Regina Albinelor. Voi numi 2 copii să repete etapele 

de realizare a albinuțelor. 

Voi executa cu copiii exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai 

mâinii: 

”Mișcăm degețelele 

Batem bine palmele 

Ne spălăm mânuțele 

Scuturăm pălmuțele 

Și se face liniște” 

 

Executarea lucrărilor: 

Urez copiilor „Spor la lucru!” ,apoi se trece la realizarea temei. 

Voi urmări modul de executare a lucrărilor, stimulând, ajutând şi 

îndrumând copiii.  

Pentru asigurarea unui ambient plăcut în timpul activităţii, copiii 

vor audia cântece de primăvară. 

 La terminarea lucrărilor, copiii împreună cu educatoarea  

vor aşeza  lucrările în grădina Primăverii. Prin metoda  

Turul galeriei  lucrările vor fi analizate ținându-se  

cont de următoarele criterii: 

• respectarea temei şi a tehnicii de lucru; 

Obținerea 

performanței 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2085 

 

• acurateţea lucrării; 

• finalizarea lucrării. 

6.Asigurarea retenției și a 

transferului 

Ii voi  intreaba pe copii cum s-au simțit azi  la activitate și ce le-a 

plăcut să realizeze, din sarcinile pe care le-au primit 

Expunerea 

Munca în echipă 

7.Fixarea cunoștințelor și 

aprecierea activității 

copiilor 

- - Cum s-a numit activitatea de azi? (1-2 copii vor repeta titlul 

activității). 

- Vă felicit pentru că v-ați rezolvat corect sarcinile, ați lucrat 

frumos în echipe și ați dat dovadă că puteți fi harnici, eu vă invit 

să ne jucăm împreună jocul ”Albinuța a zburat”. 

La sfârșitul activității copiii vor fi recompensați cu delicii din 

miere 

 

 

Conversația 
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PROIECT DIDACTIC 

MOLEA VIORICA-ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETER THAL RÂŞNOV 

Data: 08. 05 

Clasa: a VII-a 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Peter Thal” Râşnov 

Cadru didactic: Molea Viorica-Ana 

Disciplina: Matematică –Algebră 

Unitatea de învăţare: Elemente de organizarea datelor 

Titlul lecţiei:  Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și 

grafice 

Tipul lecţiei: Transmitere şi asimilare de noi cunoştinţe 

Competențe generale și specifice:  

CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au 

fost definite.  

CS 4. Identificarea unor corespondențe între diferite reprezentări ale acelorași date. 

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri 

matematice.  

CS 4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea 

înregistrării, prelucrării și prezentării acestora.  

CG 5. Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații-problemă.  

CS 4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea 

înregistrării, prelucrării și prezentării acestora. 

Competenţe specifice: 

• Interpretarea reprezentărilor grafice ale datelor statistice.  

• Folosirea aplicațiilor digitale pentru reprezentarea datelor 

Obiectivele  lecţiei: 

Cognitive: Să dobândească cunoștințe de gruparea, analiza și interpretarea datelor referitoare la un 

anumit fenomen precum și cu unele previziuni privind producerea lui viitoare; să reprezinte datele în 

mai multe moduri, cu alegerea  celei mai potrivite reprezentări; să asocieze diferite imagini cu date 

statistice grupate în tabele, grafice și diagrame cu bare sau diagrame circulare. 

Afective: Stimularea curiozităţii şi dezvoltarea interesului față de matematică. Dezvoltarea spiritului 

de observaţie şi a concentrării în rezolvarea problemelor. Concentrarea afectivă la lecţie. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee:   conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, exemplificarea, expunerea. 

Mijloace de realizare:  auxiliar, tabla, leptop, tablete, fişă de lucru. 

Forme de organizare: individuală, frontală. 
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Desfăşurarea lecţiei 

Secvenţele 

lecţiei 
Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 

Modalităţi 

de evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

-verificarea aparaturii necesare conectării la internet  

şi celor necesare desfăşurării orei  

 

-verificarea prezenţei elevilor  

-asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna 

desfăşurare a orei; 

- elevii cu aparatura necesară, 

sunt conectați  la internet, își 

verifică toate cele necesare 

pentru desfășurarea orei. 

- fiecare elev  își anunță prezența 

  

2.Capterea 

atenţiei 

-are loc corectarea temei prin rezolvarea eventualelor  

neclarități / nelămuriri  întâlnite. 

 -verificarea temei elevilor a fost facută prin 

corectare caietelor  

-profesorul începe lecția cerându-le elevilor să 

rezolve fișa de lucru din anexă. Aici trebuie să 

reprezinte grafic, în sistemul de axe ortogonale XOY, 

5 puncte cu diferite coordonate. După reprezentarea 

punctelor li se cere elevilor să le unească printr-o 

linie frântă. Se aleg la întâmplare 3-4 elevi pentru a 

prezenta în fața clasei rezultatul. Se poartă discuții pe 

baza rezultatelor: Ce se observă? Dacă în locul 

coordonatelor de pe axa OX am pune zilele 

săptămânii, ce observații putem face?  

Reamintim: Sistem de axe ortogonale. Axa OX= axa 

absciselor Axa OY= axa ordonatelor. Sistemul de axe 

ortogonale împarte planul în patru cadrane: Cadran I  

x > 0 y >0  Cadran II  x> 0 y < 0  Cadran III  x<0  y 

< 0 Cadran IV x<0 y>0 . Punctele M(0,y) se 

-comunicarea   problemelor 

întampinate în rezolvarea temei 

 

 

-elevii  răspund la întrebările 

adresate  de către profesor, 

reactualizându-și cunoștințele 

asimilate anterior. 

 

Frontal, 

individual 

 

Conversația 

 

Activitate 

individuală  

 

Orală 

Anexa – fișa 

de lucru 
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reprezintă pe axa OY, punctele M(x,0) se reprezintă 

pe axa OX. 

Distanța dintre două puncte se calculează după 

formula: AB=√(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)2     

Coordonatele mijlocul unui segment AB: M(𝑥𝑀,𝑦𝑀) 

sunt: 𝑥𝑀= 
𝑥𝐴+𝑥𝐵

2
  şi 𝑦𝑀= 

𝑦𝐴+𝑦𝐵

2
   

Pentru a demonstra că A, B, C sunt coliniare, arătăm 

că AB+BC=AC sau AC+CB=AB sau BA+AC=BC  

3.Anunţarea 

temei  

 

-are loc informarea elevilor asupra noii lecții: 

Reprezentarea și interpretarea unor dependențe 

funcționale prin tabele, diagrame și grafice și 

profesorul îl scrie pe tablă iar elevii pe caiete. 

Folosind o fișă de lucru se face recapitularea 

noțiunilor învățate anterior. Rezolvarea se face 

individual, iar verificarea frontal.  

- elevii să își reamintească 

noțiunile despre sisteme 

ortogonale de axe  

-elevii iau la cunoștință cele 

spune de către profesor. 

Conversația 

Activitatea 

independentă 

 

4.Dirijarea 

învățării 

 

Concepte: Date statistice, grafic, diagramă, tabel  

Prezentarea noțiunilor (10 minute): Elevii sunt 

grupați câte patru și au pe bancă tabletele cu aplicația 

Chart Draw. Profesorul prezintă noțiunile legate de 

date statistice și modul de reprezentare, precum și 

utilitatea acestora. Statistica matematică se ocupă de 

gruparea, analiza și interpretarea datelor referitoare la 

un anumit fenomen precum și cu unele previziuni 

privind producerea lui viitoare. Reprezentarea datelor 

se face prin mai multe moduri. În funcție de 

fenomenul studiat, se alege cea mai bună 

reprezentare. Cu ajutorul videoproiectorului se 

prezintă diferite imagini cu date statistice grupate în 

- elevii să reprezinte date în 

grafice și să interpreteze 

reprezentări 

- elevii consemnează în caiete 

-elevii participă la lecție  

enunțând propretățile 

paralelogramului 

 

 

-elevii consemnează în caiete 

 

Expunerea 

Conversația, 

jocul digital, 

activitatea pe 

grupe 

Tableta cu 

aplicația 

Chart Draw, 

fișa de lucru 

Aprecieri 

verbale 

 

Analizarea 

răspunsurilor 
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tabele, grafice și diagrame cu bare sau diagrame 

circulare. 

5.Asigurea 

feed-bakului 

 Profesorul împarte celor patru echipe fișa de lucru 

(fiecare elev primește câte o fișă). Profesorul le spune 

elevilor că vor folosi aplicația Chart Draw pentru a 

înțelege mai bine modul de reprezentare și 

interpretare a datelor statistice. Profesorul va explica 

tipurile de exerciții. Aplicația permite generarea de 

grafice, cu linii sau bare și de diagrame prin 

introducerea corectă a datelor. Elevii lucrează în 

echipe. Mai întâi, ei trebuie să reprezinte datele din 

tabelul cu note și numărul de elevi printr-un grafic cu 

bare (Bar Chart) și cu linii (Line Chart), apoi cele de 

la problema cu note la biologie într-o diagrama 

circulară (Pie Chart). La câmpul Value se introduce 

valoarea, iar la Tag - eticheta. Apoi, elevii rezolvă 

fișa de lucru. 

În ultimele minute din activitate, un reprezentant al 

fiecărei grupe va prezenta la tablă, cu ajutorul 

tabletei, fie prin screen-shot-uri, fie prin chart-urile 

salvate, rezolvarea unui exercițiu din fișă, astfel încât 

fiecare tip de exercițiu să fie exemplificat. 

 Întrebări de reflecție: Ce ați reținut cel mai ușor din 

această activitate? Când ați reușit să găsiți cel mai 

rapid rezolvarea? V-a ajutat aplicația să înțelegeți 

mai bine noțiunile de astăzi? 

Elevii au tabletele pe mese . 

Elevii vor folosi tableta și fișa în 

paralel. 

 

Expunerea 

Exercitiul 

Conversația 

 

Aprecieri 

verbale 

Analizarea 

răspunsurilor 

6.Tema 

pentru acasă 

-se anunță tema pentru casă, ea constă în exercițiile 

rămase nerezolvate de pe fișa de lucru sau din 

manual ori culegere. 
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7. Concluzii - aprecierea elevilor care s-au remarcat la lecţie  

-se verifică dacă au rămas nelămuriri / neclaritățti  la 

lecția prezentată, respectiv în ceea ce privește 

rezolvarea temei pentru acasă 

-elevii întreabă eventuale 

dificultăți 

Conversația Aprecieri 

verbale 

Anexă 

Reprezentați în sistemul de axe ortogonale XOY următoarele puncte: A(-2,-2), B(-1,-3), C(0,-1), D(2,1), E(5,4) 1. 2. Uniți cu o linie frântă 

punctele. Ce observați? 

Fișă de lucru recapitulativă 

1. Scrieți coordonatele punctelor reprezentate în sistem  

2. Fie punctele A(-3,3), B(2,5), C(4,-3), D(0,2), E(-2,0). Reprezentați punctele A,B,C,D,E într-un sistem de axe ortogonale.  

3. Fie punctele A(0,4), B(3,5), C(3,0), D(-3,-7), M(-2,-5), N(2,5). Precizați pentru fiecare punct cărui cadran îi aparține și calculați apoi 

următoarele distanțe: AB,CD, MN.  

4. Fie punctele A(-2,5), B(4,4), C(3,-2) care sunt vârfurile unui triunghi ABC. a) Verificați dacă triunghiul este isoscel. b) Calculați perimetrul 

triunghiului.  

Fișă de lucru 

1. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase după notele obținute la un concurs. 

 

 

 

a) Numărul 

elevilor care au 

obținut o notă mai mică decât 7 este ... b) Reprezentați datele într-un grafic cu bare (Bar Chart, Value - numărul de elevi, Tag - note sub 5, note 

5-5,99, ...) în aplicația Chart Draw. c) Aflați procentul notelor mai mici de 5 apoi verificați corectitudinea reprezentând printr-o diagramă 

circulară în aplicația Chart Draw (Pie Chart) 

2. În tabelul de mai jos sunt trecute rezultatele obținute de elevi la testul dat la biologie. 

a) Aflați media pe clasă. b) Folosiți datele din tabel și alcătuiți graficul (cu linii) 

corespunzător în caiet și în aplicația Chart Draw (Line Chart). c) Aflați procentul 

de promovabilitate și verificați prin diagrama circulară realizată cu aplicația 

Chart Draw (Pie Chart).  

Note Mai mici decât 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. de elevi - 12 25 20 15 8 2 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. de 

elevi 

- - 2 3 5 2 5 3 3 2 
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3. În diagrama de mai jos sunt redate temperaturile măsurate pe parcursul unei săptămâni. 

 

 

 

 

 

 

a) Completați tabelul următor cu datele din diagramă.  

Ziua  Luni  Marți  Miercuri  Joi  Vineri  Sâmbătă  Duminică 

Temperatura aerului 
       

b) Aflați diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură înregistrată.  

c) Realizați o diagramă circulară în care să reprezentați procentul temperaturilor negative (Chart Draw, Pie Chart).  

4. În graficul de mai jos sunt reprezentate profiturile lunare ale unei firme în primul semestru al anului 2021. 

 

a) Aflați profitul total realizat de firmă în această perioadă de timp.  

b) Aflați ce procent din profitul total îl reprezintă profitul din luna aprilie, apoi verificați 

reprezentând datele printr-o diagramă circulară (Pie Chart). 

 

 

5. Un sondaj de opinie cu întrebarea: Credeți că anturajul influențează rezultatele școlare ale 

unui elev? Are următoarele rezultate: 

Răspuns  Da Nu Nu știu 

Număr   persoane 1500 900 600 

a)  Care este numărul total de persoane care au participat la sondaj?; b)  Reprezentați într-un grafic cu bare (Bar Chart) cu ajutorul aplicației 

Chart Draw rezultatele sondajului; c)  Aflați ce procent din respondenți au răspuns afirmativ, apoi verificați cu ajutorul aplicației Chart Draw 

creând o diagramă circulară (Pie Chart) cu datele din sondaj. (Value - numărul de persoane, Tag - răspunsul). 
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PROIECT DIDACTIC 

MOLEA VIORICA-ANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETER THAL RÂŞNOV 

Data: 08. 05 

Clasa: a VII-a 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Peter Thal” Râşnov 

Cadru didactic: Molea Viorica-Ana 

Disciplina: Matematică –Algebră 

Unitatea de învăţare: Elemente de organizarea datelor 

Titlul lecţiei:  Reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și 

grafice 

Tipul lecţiei: Transmitere şi asimilare de noi cunoştinţe 

Competențe generale și specifice:  

CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au 

fost definite.  

CS 4. Identificarea unor corespondențe între diferite reprezentări ale acelorași date. 

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri 

matematice.  

CS 4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea 

înregistrării, prelucrării și prezentării acestora.  

CG 5. Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații-problemă.  

CS 4. Reprezentarea unor date sub formă de grafice, tabele sau diagrame statistice în vederea 

înregistrării, prelucrării și prezentării acestora. 

Competenţe specifice: 

• Interpretarea reprezentărilor grafice ale datelor statistice.  

• Folosirea aplicațiilor digitale pentru reprezentarea datelor 

Obiectivele  lecţiei: 

Cognitive: Să dobândească cunoștințe de gruparea, analiza și interpretarea datelor referitoare la un 

anumit fenomen precum și cu unele previziuni privind producerea lui viitoare; să reprezinte datele în 

mai multe moduri, cu alegerea  celei mai potrivite reprezentări; să asocieze diferite imagini cu date 

statistice grupate în tabele, grafice și diagrame cu bare sau diagrame circulare. 

Afective: Stimularea curiozităţii şi dezvoltarea interesului față de matematică. Dezvoltarea spiritului 

de observaţie şi a concentrării în rezolvarea problemelor. Concentrarea afectivă la lecţie. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee:   conversaţia, conversaţia euristică, explicaţia, exemplificarea, expunerea. 

Mijloace de realizare:  auxiliar, tabla, leptop, tablete, fişă de lucru. 

Forme de organizare: individuală, frontală. 
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Desfăşurarea lecţiei 

Secvenţele 

lecţiei 
Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Strategii 

didactice 

Modalităţi 

de evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

-verificarea aparaturii necesare conectării la internet  

şi celor necesare desfăşurării orei  

 

-verificarea prezenţei elevilor  

-asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna 

desfăşurare a orei; 

- elevii cu aparatura necesară, 

sunt conectați  la internet, își 

verifică toate cele necesare 

pentru desfășurarea orei. 

- fiecare elev  își anunță prezența 

  

2.Capterea 

atenţiei 

-are loc corectarea temei prin rezolvarea eventualelor  

neclarități / nelămuriri  întâlnite. 

 -verificarea temei elevilor a fost facută prin 

corectare caietelor  

-profesorul începe lecția cerându-le elevilor să 

rezolve fișa de lucru din anexă. Aici trebuie să 

reprezinte grafic, în sistemul de axe ortogonale XOY, 

5 puncte cu diferite coordonate. După reprezentarea 

punctelor li se cere elevilor să le unească printr-o 

linie frântă. Se aleg la întâmplare 3-4 elevi pentru a 

prezenta în fața clasei rezultatul. Se poartă discuții pe 

baza rezultatelor: Ce se observă? Dacă în locul 

coordonatelor de pe axa OX am pune zilele 

săptămânii, ce observații putem face?  

Reamintim: Sistem de axe ortogonale. Axa OX= axa 

absciselor Axa OY= axa ordonatelor. Sistemul de axe 

ortogonale împarte planul în patru cadrane: Cadran I  

x > 0 y >0  Cadran II  x> 0 y < 0  Cadran III  x<0  y 

< 0 Cadran IV x<0 y>0 . Punctele M(0,y) se 

-comunicarea   problemelor 

întampinate în rezolvarea temei 

 

 

-elevii  răspund la întrebările 

adresate  de către profesor, 

reactualizându-și cunoștințele 

asimilate anterior. 

 

Frontal, 

individual 

 

Conversația 

 

Activitate 

individuală  

 

Orală 

Anexa – fișa 

de lucru 
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reprezintă pe axa OY, punctele M(x,0) se reprezintă 

pe axa OX. 

Distanța dintre două puncte se calculează după 

formula: AB=√(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)2     

Coordonatele mijlocul unui segment AB: M(𝑥𝑀,𝑦𝑀) 

sunt: 𝑥𝑀= 
𝑥𝐴+𝑥𝐵

2
  şi 𝑦𝑀= 

𝑦𝐴+𝑦𝐵

2
   

Pentru a demonstra că A, B, C sunt coliniare, arătăm 

că AB+BC=AC sau AC+CB=AB sau BA+AC=BC  

3.Anunţarea 

temei  

 

-are loc informarea elevilor asupra noii lecții: 

Reprezentarea și interpretarea unor dependențe 

funcționale prin tabele, diagrame și grafice și 

profesorul îl scrie pe tablă iar elevii pe caiete. 

Folosind o fișă de lucru se face recapitularea 

noțiunilor învățate anterior. Rezolvarea se face 

individual, iar verificarea frontal.  

- elevii să își reamintească 

noțiunile despre sisteme 

ortogonale de axe  

-elevii iau la cunoștință cele 

spune de către profesor. 

Conversația 

Activitatea 

independentă 

 

4.Dirijarea 

învățării 

 

Concepte: Date statistice, grafic, diagramă, tabel  

Prezentarea noțiunilor (10 minute): Elevii sunt 

grupați câte patru și au pe bancă tabletele cu aplicația 

Chart Draw. Profesorul prezintă noțiunile legate de 

date statistice și modul de reprezentare, precum și 

utilitatea acestora. Statistica matematică se ocupă de 

gruparea, analiza și interpretarea datelor referitoare la 

un anumit fenomen precum și cu unele previziuni 

privind producerea lui viitoare. Reprezentarea datelor 

se face prin mai multe moduri. În funcție de 

fenomenul studiat, se alege cea mai bună 

reprezentare. Cu ajutorul videoproiectorului se 

prezintă diferite imagini cu date statistice grupate în 

- elevii să reprezinte date în 

grafice și să interpreteze 

reprezentări 

- elevii consemnează în caiete 

-elevii participă la lecție  

enunțând propretățile 

paralelogramului 

 

 

-elevii consemnează în caiete 

 

Expunerea 

Conversația, 

jocul digital, 

activitatea pe 

grupe 

Tableta cu 

aplicația 

Chart Draw, 

fișa de lucru 

Aprecieri 

verbale 

 

Analizarea 

răspunsurilor 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2096 

 

tabele, grafice și diagrame cu bare sau diagrame 

circulare. 

5.Asigurea 

feed-bakului 

 Profesorul împarte celor patru echipe fișa de lucru 

(fiecare elev primește câte o fișă). Profesorul le spune 

elevilor că vor folosi aplicația Chart Draw pentru a 

înțelege mai bine modul de reprezentare și 

interpretare a datelor statistice. Profesorul va explica 

tipurile de exerciții. Aplicația permite generarea de 

grafice, cu linii sau bare și de diagrame prin 

introducerea corectă a datelor. Elevii lucrează în 

echipe. Mai întâi, ei trebuie să reprezinte datele din 

tabelul cu note și numărul de elevi printr-un grafic cu 

bare (Bar Chart) și cu linii (Line Chart), apoi cele de 

la problema cu note la biologie într-o diagrama 

circulară (Pie Chart). La câmpul Value se introduce 

valoarea, iar la Tag - eticheta. Apoi, elevii rezolvă 

fișa de lucru. 

În ultimele minute din activitate, un reprezentant al 

fiecărei grupe va prezenta la tablă, cu ajutorul 

tabletei, fie prin screen-shot-uri, fie prin chart-urile 

salvate, rezolvarea unui exercițiu din fișă, astfel încât 

fiecare tip de exercițiu să fie exemplificat. 

 Întrebări de reflecție: Ce ați reținut cel mai ușor din 

această activitate? Când ați reușit să găsiți cel mai 

rapid rezolvarea? V-a ajutat aplicația să înțelegeți 

mai bine noțiunile de astăzi? 

Elevii au tabletele pe mese . 

Elevii vor folosi tableta și fișa în 

paralel. 

 

Expunerea 

Exercitiul 

Conversația 

 

Aprecieri 

verbale 

Analizarea 

răspunsurilor 

6.Tema 

pentru acasă 

-se anunță tema pentru casă, ea constă în exercițiile 

rămase nerezolvate de pe fișa de lucru sau din 

manual ori culegere. 
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7. Concluzii - aprecierea elevilor care s-au remarcat la lecţie  

-se verifică dacă au rămas nelămuriri / neclaritățti  la 

lecția prezentată, respectiv în ceea ce privește 

rezolvarea temei pentru acasă 

-elevii întreabă eventuale 

dificultăți 

Conversația Aprecieri 

verbale 

Anexă 

Reprezentați în sistemul de axe ortogonale XOY următoarele puncte: A(-2,-2), B(-1,-3), C(0,-1), D(2,1), E(5,4) 1. 2. Uniți cu o linie frântă 

punctele. Ce observați? 

Fișă de lucru recapitulativă 

1. Scrieți coordonatele punctelor reprezentate în sistem  

2. Fie punctele A(-3,3), B(2,5), C(4,-3), D(0,2), E(-2,0). Reprezentați punctele A,B,C,D,E într-un sistem de axe ortogonale.  

3. Fie punctele A(0,4), B(3,5), C(3,0), D(-3,-7), M(-2,-5), N(2,5). Precizați pentru fiecare punct cărui cadran îi aparține și calculați apoi 

următoarele distanțe: AB,CD, MN.  

4. Fie punctele A(-2,5), B(4,4), C(3,-2) care sunt vârfurile unui triunghi ABC. a) Verificați dacă triunghiul este isoscel. b) Calculați perimetrul 

triunghiului.  

Fișă de lucru 

1. În tabelul de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase după notele obținute la un concurs. 

 

 

 

a) Numărul 

elevilor care au 

obținut o notă mai mică decât 7 este ... b) Reprezentați datele într-un grafic cu bare (Bar Chart, Value - numărul de elevi, Tag - note sub 5, note 

5-5,99, ...) în aplicația Chart Draw. c) Aflați procentul notelor mai mici de 5 apoi verificați corectitudinea reprezentând printr-o diagramă 

circulară în aplicația Chart Draw (Pie Chart) 

2. În tabelul de mai jos sunt trecute rezultatele obținute de elevi la testul dat la biologie. 

a) Aflați media pe clasă. b) Folosiți datele din tabel și alcătuiți graficul (cu linii) 

corespunzător în caiet și în aplicația Chart Draw (Line Chart). c) Aflați procentul 

de promovabilitate și verificați prin diagrama circulară realizată cu aplicația 

Chart Draw (Pie Chart).  

Note Mai mici decât 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. de elevi - 12 25 20 15 8 2 

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. de 

elevi 

- - 2 3 5 2 5 3 3 2 
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3. În diagrama de mai jos sunt redate temperaturile măsurate pe parcursul unei săptămâni. 

 

 

 

 

 

 

a) Completați tabelul următor cu datele din diagramă.  

Ziua  Luni  Marți  Miercuri  Joi  Vineri  Sâmbătă  Duminică 

Temperatura aerului 
       

b) Aflați diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură înregistrată.  

c) Realizați o diagramă circulară în care să reprezentați procentul temperaturilor negative (Chart Draw, Pie Chart).  

4. În graficul de mai jos sunt reprezentate profiturile lunare ale unei firme în primul semestru al anului 2021. 

 

a) Aflați profitul total realizat de firmă în această perioadă de timp.  

b) Aflați ce procent din profitul total îl reprezintă profitul din luna aprilie, apoi verificați 

reprezentând datele printr-o diagramă circulară (Pie Chart). 

 

 

5. Un sondaj de opinie cu întrebarea: Credeți că anturajul influențează rezultatele școlare ale 

unui elev? Are următoarele rezultate: 

Răspuns  Da Nu Nu știu 

Număr   persoane 1500 900 600 

a)  Care este numărul total de persoane care au participat la sondaj?; b)  Reprezentați într-un grafic cu bare (Bar Chart) cu ajutorul aplicației 

Chart Draw rezultatele sondajului; c)  Aflați ce procent din respondenți au răspuns afirmativ, apoi verificați cu ajutorul aplicației Chart Draw 

creând o diagramă circulară (Pie Chart) cu datele din sondaj. (Value - numărul de persoane, Tag - răspunsul). 
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Bibliografie: 

• Matematică – Auxiliar  pentru clasa a VII – a, Marius Perinu,Ioan Balica. Editura Art 2020,  

• sites.google.com ,  

• www.didactic.ro 
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PROIECT DE LECTIE 

 

PROF. INV PRIMAR : MATEESCU ANA  

ŞCOALA : SCOALA  “MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITEȘTI 

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE, MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE, ARTE 

OBIECTUL: Limba şi literatura română, matematica, cunoasterea mediului, ed. muzicala,  

SUBIECTUL: „Toamna, anotimp de culoare, farmec și transformare ” 

TIPUL LECŢIEI: activitate  interdisciplinară 

SCOPUL LECŢIEI: Evidentierea transformărilor ce au loc în natura , în  activitatii oamenilor si ale 

animalelor ; 

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

O1 să ştie ce schimbări se produc în natură în anotimpul toamna și în activitatea oamenilor şi copiilor, 

plantelor şi animalelor; 

O2 să definească transformările dintr-o stare de agregare în alta ; 

O3 să alcătuiască propoziţii cu expresii despre toamna; 

O4 să efectueze exerciţii de adunare şi scădere, cu sau fără trecere peste ordin;  

O5 să ordoneze crescător sau descrescător numere până la 1000 ; 

O6 să rezolve problema prin expresie numerică ; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, problematizarea, munca 

independentă,  brainstorming-ul, activitatea practică; 

 

Forme de organizare: frontal,  individual;     

 Materiale: fişe individuale,  markere,  creioane colorate,  lipici, CD cu negativ, retroproiector instrument 

muzical . 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum Național- Curriculum pentru învățământul primar, M.E.C.T.S., 2013 

• Constantin Petrovici, Didactica matematicii pentru învățământul primar, Editura Polirom- Iași, 2014 
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Evenimente 

didactice 

Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evalua 

re (instru 

mente, indica 

tori) 

Forme de 

organi 

zare 

Metode şi 

proce 

dee 

Mijloace 

materia 

le 
Activitatea invatatoarei Activitatea elevilor 

 Moment 

organizatoric 

1’ 

    

   Se prezinta cadrele noi ce se afla in clasa 

si se aranjaza materialele necesare . 

 

Elevii saluta cadrele 

didactice . 

 

 

Frontal 

 

Conver 

saţia 

 

 

Manualul 

 

1.  Captarea 

atentiei 

8’ 

       

  Se genereaza o discutie despre 

schimbarile aparute in anotimpul toamna 

,discutie ce prmareste imaginile dintr-un 

ppt ce ruleaza  la tabla.Se face legatura 

intre anotimpul toaman si transformarile de 

la stiinte cu ajutorul unui experiment . 

 

 

 

Elevii sustin 

discutia despre toamna , 

observa experimentul si 

fac legatura sintre 

ploaie si condensare. 

 

 

Frontal 

 

Conver 

saţia , 

observatia 

 

 

Spirtiera,  

apa fiarta, 

retroproiect

or 

 

Gasesc 

raspunsul 

corect al 

denumirii 

transformarii 
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2. Anunţarea 

temei si a 

obiectivelor 

urmarite 

 

2’ 

 

Elevii sunt informati asupra 

modalitatii deosebite prin care se va 

desfasura aceasta lectie in care ei vor 

dovedi cunostinte de Lb. romana, 

matematica, stiinte si arte.  

Sunt enuntate obiectivele 

operationale pe intelesul elevilor. 

 

         Se explica jocul sub care se va 

desfasura intreaga lectie , cum fiecare 

echipa din cele cinci ce sunt reprezentate 

de cinci culori ale toamnei(rosu, verde, 

galben, portocaliu , violet) va trebui sa 

caute dupa indiciul din poze locul unde se 

afla subiectele,o parte din titlu si vor trebui 

sa rezolve pentru a desfrunzi copacelul 

aflat in fata clasei  

 

 

 

Retin cele comunicate 

 

   

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Conver 

saţia  

 

 

 

  

 

 

Problemati

zarea 
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3. Dirijarea 

activităţii 

 

31’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cunoaşterea mediului (gasite dupa 

indiciu) 

*Sarcini : 

      Dupa ce una din echipea descoperit 

plicul cu subiecte, adezlegat ghicitoarea 

ce le dezvaluie din ce materie va fi prima 

proba a concursului fiecare echipa 

primeste o fisa , un rebus in care trebuie 

sa descopere cuvinte ce apartin uneia din 

transformari , sa scrie definitia acesteia si 

sa denumeasca transformarea inversa 

(Anexa 1) 

     Echipa ce a gasit plicul va pune la tabla 

si o parte a titlului lectiei  

 

 

2.  Limba română(gasite dupa indiciu) 

*Sarcini : 

- sa rezolve un rebus ce contine sinonime 

ale unor cuvinte din textele facute si sa 

descopere  cuvantul „bruma” (Anexa 2). 

- sa descopere ,ghidati de imaginea 

Printesei Toamna ,prin rezolvarea unui 

puzzle cate o intebare legata de anotimpul 

toamna(Anexa 3) . 

- sa raspunda la  acea intrebare folosind 

expresii deosebite despre toamna pe care 

sa le sublinieze . 

  

 

Cauta cuvinte. 

Scriu definitia 

transformarii 

 

 

 

Pun la tabla cu magneti 

o parte a titlului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolva fisa  

Prezinta frontal 

rezolvarea 

 

 

 

 

 

Pun la tabla cu magneti 

o parte a titlului 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul- 

joc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa de grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa de grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se veifica 

oral 

definitiile 

scrise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se eval.  

raspunsurile 

elevilor : 

rebusul la 

tabla 

,propozitiile 

oral 
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3. Matematica(gasite dupa indiciu) 

*Cerinte: (Anexa 4 ) 

 

 

 

 

1.a.Descopera cuvantul ascuns in tabel, 

ordonand numerele carora le corespund 

litere, crescator 

1.b. Scoateti din tabel cel mai mic numar 

de trei cifre identice, impare și scrie 

succesorul său , 

2. Adunati cel mai mic numar natural din 

tabel cu rasturnatul numarului care are la 

ordinul sutelor pe  cifra 6 . 

 

4. Scrieti  si rezolvati expresia numerica 

pentru problema: 

 

    Intr-un depozit erau 1234 borcane cu 

gem de prune, cu 319 mai multe borcane 

S 

111 

R 

628 

O 

3.756 

V 

198 

I 

9.021 

P 

998 

A 

12.542 

L 

1.255 

W 

38 

B 

26.420 

C 

519 

A 

8.753 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboreaza cu colegii 

si rezolva fisa  

 

 

 

 

 

Rezolva cerintele 

 

 

 

 

 

 

 

Pun la tabla cu magneti 

o parte a titlului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul did 

 

 

 

 

 

 

Joc 

Exercitiu  

 

 

 

 

 

 

Munca 

independen

ta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa 

colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

fisa 

colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovedesc 

stapanirea 

unei bune 

terminologii 

matematice 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

la tabla . 

 

 

 

 

 

Rezolva 

problema 
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5.Evaluare 

 

3’ 

 

 

 

 

cu dulceata de gutui .Din toate se vand555 

borcane . 

      Cate borcane ramanau in depozit? 

 

 

E: 

 

 

 

 

4. Abilitati practice (gasite dupa indiciu) 

*Cerinte(Anexa 5 ) 

      Elevii primesc fiecare imaginea unui 

fruct sau a unei legune(in functie de 

echipa). Cele patru obiecte decuate ale 

unei echipe vor forma un singur frucr sau 

o leguma. 

 

 

 

 

5. Arte- Ed. Muzicala (gasite dupa 

indiciu) (Anexa 6) 

 

Vor primi cate o fisa ce contin versuri,pe 

care vor trebui sa le cante si sa stabileasca 

titlul melodiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lucreaza , 

colaboreaza pentru 

rezolvarea in timp util a 

sarcinilor de lucru. 

 

Pun la tabla cu magneti 

o parte a titlului 

 

 

 

Canta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul 

manual 

 

 

 

 

 

 

 

cantarea 

vocala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foarfeca  

Hartie 

colorata 

hartie 

creponata 

 

 

 

 

 

Intrument 

ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

lucrarilor 

realizare  

 

 

 

 

 

 

 

Se 

eval.incadrar

ea clasei in 
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Se evaluează obiectiv lucrările , numarul 

de frunze cazute de la fiecare echipa in 

urma rezolvarii cerintelor si se impart 

diplome in functie de locul obtinut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: realizare unui calendar cu fenomele 

naturii  pe o saptamana 

Pun la tabla cu magneti 

o parte a titlului 

 

 

 

 

Fiecare copil, in functie 

de echipa din care a 

facut parte va primi 

cate o diploma ce atesta 

locul pe care a iesit 

echipa sa . 

 

 

 

Se noteaza tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza; 

Aprecierea 

reproduce 

negativele . 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome 

ritmul 

negativului 

 

 

 

 

 

 

Criteriii de 

evaluare 

prestabilite 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof inv presc: Hus Ramona 

Gpp nr 52 Oradea, Bihor 

GRUPA: Mică 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „In grădina primăverii” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată pe o zi 

TIPUL ACTIVITĂȚII : mixtă (predare de noi cunoștințe, consolidare de priceperi și deprinderi)  

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 Intâlnirea de dimineață: ”Bună dimineața, floare!”, salutul, prezența, calendarul naturii, 

împărtășirea cu ceilalți, momentul de înviorare, activitatea de grup, noutatea zilei. 

 Rutine: ”Mulțumesc, dragă primăvară !” (deprinderea de a-și arăta recunoștința). 

 Tranziții:”Astăzi în grădina mea” – cântec, ”Sărim din floare în floare”- joc de mișcare. 

 ALA : Nisip și apă ”Grădina primăverii” 

  Construcții:”Glastre” 

  Artă: ”Ghiocei” modelaj 

  Joc de masă: ”Narcisa” puzzle din figuri geometrice 

   Joc cu text și cânt: ”Lioară , Lioară” 

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

Domeniul Limbă și Comunicare + Domeniul Om și Societate (Abilități practice) :  

”Legenda ghiocelului” – povestea educatoarei + lipire. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

 Activareși manifestare a potențialului creativ; 

 Motricitate grosieră și motricitate fină in contexte de viață familiare; 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (perseverență ȋn ȋnvățare). 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Exersează cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj in vederea ințelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă). 

 Manifestă creativitate în activități diverse. 

 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

 Realizează sarcinile de lucru cu consecventă. 

SCOPUL : 

 Dezvoltarea capacității de exprimare orală, înțelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive și 

estetice ale unui text, precum și consolidarea priceperilor și deprinderilor de folosire a unor abilități 

practice 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 să dobândească informaţii prin ascultare, utilizându-le apoi în contexte adecvate; 

 să realizeze un tablou cu ghiocei folosind materialele puse la dispoziție; 
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 să desfăşoare spontan diverse activităţi fizice in momentele de tranzitie, de trecere de la o activitate la alta, 

de la un spaţiu la altul; 

 să îşi menţină atenţia concentrată pe o sarcină şi să persiste în rezolvarea ei. 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode și procedee: povestirea, explicația, demonstrația, conversația, exercițiul, problematizarea, 

observația, munca individuală și pe grupuri, expunerea, metodele interactve: 

 Metode de evaluare: observarea comportamentului verbal și nonverbal al copiilor, Interviul, aprecierea 

individuală și colectivă, analiza produselor, recompense. 

 Material didactic:  

ADP ADE 

-perinițe 

-calendar 

-microfon 

- laptop / cantec ”Fly like a butterfly” 

-3 coșuri  

- flori 

- masa luminoasă și sare 

- plansete, plastelină 

- planșe model și figuri geometrice 

- cuburi de construit 

- simboluri masă 

- flori pe podea  

- planse ilustrate cu secvențe din poveste 

- tablă magnetică și magneți 

- scrisoare 

- roată 

- farfurii carton 

- lipici 

- ghiocei 

- iarbă 

- fluturi/ buburuze 

 

  

Regulile  jocului „Lioară,Lioară”. 

- să respecte regulile jocului;  

-  să execute mişcările sugerate de textul cântecului;  

Sarcinile jocului 

- Jocul se organizează cu ȋntreaga grupă. Copiii vor fi ȋmpărțiți pe două rânduri paralele, păstrându-se 

distanța de un braț ȋntre aceștia. Pe un rând va fi ȋnsă doar un copil. Aceștia vor intrepreta cântecul Lioară, 

Lioară iar la finalul acestuia preșcolarul care se află singur ȋn rând va chema un altul dintre cei din față, 

urmând a cânta ȋmpreună.  

- Se reia jocul. 

Elemente de joc: muzică, aplauze, recompense. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici, individual. 

DURATA ACTIVITĂȚII:o zi. 

LOC DE DESFĂȘURARE: sala de grupă. 
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BIBLIOGRAFIE: 

 ***Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

 Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani; 

 Magdalena Dumitrana  - ,,Educarea limbajului în învățământul preșcolar”, volumul I, II, Editura 

Compania, București, 1999 

 Silvia Breben, Elena Gongea, George Taruiu, Mihaela Fulga – ”Metode interactive de grup – Ghid 

metodic”, 2007; 

  Cioflica, S., Marta, C., Berbeceanu, G., Ilie, E., (2016)- Ziua bună începe la Întâlnirea de 

dimineaţă.Editura Tehno-Art; 
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Nr. 

Crt. 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII 

 

METODE 

ŞI 

PROCEDE

E 

DIDACTI

CE 

 

Evaluare/ 

indicatori 

de 

performanț

a 

1 MOMENTUL 

ORGANIZATORIC 

  Asigurarea condițiilor optime pentru 

realizarea activității, aranjarea centrelor 

și pregătirea materialelor didactice. 

Introducerea copiilor în sală și așezarea 

acestora în semicerc, pe perinițe, pentru 

Întâlnirea de dimineaţă. Se va stabili 

liniştea necesară bunei desfăşurări a 

activităţiilor. 

   Salutul.  Prin formula: „Dimineaţa a 

sosit și copiii au venit/ pe perinițe ne 

aşezăm şi frumos ne salutăm: Bună 

dimineaţa, copiii! Astăzi noi flori vom fi/ 

Si ne salutăm așa/  Bună dimineața floare 

X” (se va rosti numele copilului)! Se va 

realiza astfel, salutul de dimineață.  

   Prezenţa se va face prin formula:,,După 

ce ne-am adunat şi frumos ne-am salutat, 

colegii ne-am întâlnit, cine oare n-a 

venit?” determinându-se astfel 

prezenţii/absenţii cu ajutorul copiilor. 

După realizarea prezenţei educatoarea va 

îndrepta atenţia copiilor spre calendarul 

naturii (aşezarea zilei, datei, anului). 

- ,,În ce zi a săptămânii ne aflăm? 

- Ce dată este azi? 

- În ce lună, anotimp, an ne aflăm” 

     Copilul meteorolog de serviciu va 

prezenta vremea. 

     Împărtășirea cu ceilalţi: în cadrul 

acestei etape câțiva copii le vor împărtăți 

celorlalți informații pornid de la subiectul 

”Eu si florile”. 

Inviorarea – se va realiza pe cântecul ”Fly 

like a butterfly”. 

Joc de mişcare: ,,La cules de flori!”. 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

jocul 

 

 Observarea 

comportame

ntului 

copiiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilo

r. 
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Evaluarea 

implicării 

acestora ȋn 

activitate. 

2 CAPTAREA 

ATENȚIE 

 

      Captarea atenție  se va realiza la 

Noutatea zilei prin prezentarea decorului 

de primăvară din grupă și prin 

intermediul Scrisorii de la Zâna Rază de 

Soare. 

Expunerea 

 

 

3 ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

     Copiii sunt anunțați că astăzi vor 

desfășura o activitate intitulată : ,, In 

grădina primăverii” și că pe parcursul 

zilei vor trebui să asculte o poveste, să 

lipească materialele puse la dispoziție 

pentru a realiza un tablou, să modeleze, 

să se joace la masa luminoasă creând 

peisaje de primăvară, să realizeze din 

figuri geometrice, o narcisă. Se anunță 

titlul poveștii ce a fost rimisă de Zâna 

Rază de Soare ”Legenda ghiocelului” și 

se vor nominaliza 2 copii care să repete 

titlul poveștii. 

 

 

 

Conversația 

Observarea 

comportame

ntului 

copiilor 

4 PREZENTAREA 

CONȚINUTULUI ȘI 

DIRIJAREA 

INVĂȚĂRII 

     Spun povestea pe fragmente logice 

(vezi Anexe), cu intonația adecvată, cu 

tonalitatea potrivită, cu modularea vocii 

pentru a imita personajele, cu marcarea 

pauzelor determinate de punctuație, 

mimică și gesturi adecvate situațiilor. La 

finalul fiecăruia voi explica cuvintele 

necunoscute regăsite ȋn text și voi afișa 

imaginile reprezentative. După ce se va 

termina de narat povestea, copiii vor 

formula propoziții cu cuvintele 

necunoscute, explicate, pentru a vedea 

dacă și le-au ȋnsușit corespunzător. 

         Pentru a fixa povestea voi folosi 

metoda ”Exploziei stelare”, cu ajutorul 

unei roți interactive. 

 

Expunerea 

 

 

 

Explicația 

 

Explozia 

stelară 

Observarea 

comportame

ntului 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

raspunsurilo

r 

5 OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

        La obținerea performanței voi 

propune copiiilor să realizeze prieteni 
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pentru ghiocel, astfel ca împreună să 

vestească primăvara. Copiii sunt duși la 

baie prin tranziția ”Astăzi ȋn grădina 

mea”, după care sunt așezați la măsuțe 

pentru a desfășura activitatea de la 

domeniul Om și Societate. Copiii vor 

realiza, folosindu-se de materialele puse 

la dispoziție, prin tehnica lipirii, un tablou 

cu 3 ghiocei, pe farfurii de carton. 

• Intuirea materialului 

     Prin ȋntrebarea ”Ce ați primit pe 

măsuțe?” copiii vor descoperi materialele 

puse la dispoziție : farfurii din carton, 3 

ghiocei, iarbă decupată, lipici, mămăruțe. 

• Prezentarea și analizarea modelului 

Le voi prezenta modelul de tablou 

realizat pe farfuria cartonată in mijlocul 

căreia sunt cei 3 ghiocei, iar la bază iarba 

decupată si lipită. 

• Explicația și demonstrația: Le voi 

explica etapă cu etapă cum să realizeze 

tabloul, mai precis: 

-Prima dată, dragii mei, luați capacul 

lipiciului jos, puneți lipici pe partea din 

spate a ghioceilor – câte unul pe rând, și 

ii așezati la mijlocul farfuriei cu codița in 

jos. După  care luați iarba decupată și 

puneți lipici pe partea din jos a foii, 

lăsând vârfurile fără lipici. La final  luați  

buburuza, dezlipiți din partea din spate 

adezivul si o veți lipi unde doriți in 

tablou. Fiecare e liber să își realizeze 

tabloul după cum vrea el, utilizând 

decorațiunile din farfurie. Voi ruga 1-2 

copii să repete instrucțiunile. 

Exerciții pregătitoare: Ca să lucrăm 

correct și îngrijit, mai întâi ne încălzim 

mâinile și degetele.  

Miscăm degețelele, 

Batem bine palmele 

Ne spălăm mânuțele 

Scuturăm pălmuțele 

Si se face liniște. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

explicația 

 

demonstrați

a 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Munca 

individuală 

Turul 

galeriei 

 

 

Aprecierea 

individuală 

a muncii 

copiilor 
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Bravo!  Dacă ați  ințeles ce aveți de făcut 

vă urez spor la lucru! 

 Realizarea sarcinii de către copii: 

Copiii încep să lipească elementele pe 

fafuria șablon pentru a realiza tabloul cu 

ghiocei. Voi oferi sprijin și explicații 

suplimentare acolo unde este cazul. Voi 

nota numele copiilor tablouri. 

La final se va realiza “Turul 

galeriei” , după care prin tranziția ”Sărim 

din floare ȋn floare”, copiii se îndreaptă la 

baie. Se vor pregăti centrele prin așezarea 

măsuțelor și a materialelor necesare. 

6 ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

           Zâna Rază de soare invită copiii 

”In  grădina primăverii” unde se pot juca 

la centrele Nisip și apă, Construcții, Joc 

de masă, Artă. Aceștia vor avea de: 

realizat un peisaj de primăvară prin 

manipularea sării pe masa luminoasă; să 

realizeze glastre pentru florile din 

grădină; să așeze piesele geometrice pe 

macheta dată astfel ȋncât să obțină o 

narcisă; să modeleze plastelina realizând 

codițe și frunze la ghiocei. 

Se reaminteşte copiilor 

comportamentul aşteptat în cadrul 

activităţilor: se discută în şoaptă, pentru a 

nu deranja colegii; apreciem şi protejăm 

lucrările colegilor; fiecare sarcină trebuie 

terminată; colaborăm în realizarea 

sarcinilor, dacă un copil a terminat 

sarcina şi doreşte să lucreze la un alt 

centru sau să-şi ajute colegii este liber să 

o facă.  

 În timp ce copiii lucrează, 

educatoarea  îi va îndruma și urmări 

îndeaproape. Va da explicații 

suplimentare unde e necesar, va pune 

întrebări ajutătoare, acolo unde există 

dificultăți, va monitoriza activitatea de la 

fiecare centru. 

Explicația, 

demonstrați

a exercițiul. 

Jocul 

Munca 

individuală 

munca in 

grup 

 

 

 

 

 

Turul 

galeriei 

Explicația, 

demonstrați

a, exercițiul 

Jocul cu 

text si cânt 

jocul 

Observarea 

comportame

ntului 

copiilor. 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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  La finalul activității pe centre 

copiii vor face ”Turul galeriei” pentru a 

vedea și analiza lucrările colegilor. 

   Pe tranziția “ Astăzi in grădina 

mea” copiii  se pregătesc  pentru ALA 2 

unde se va desfășura jocul cu text și cânt 

”Lioară, Lioară”. 

Explicarea și demonstrarea regulilor 

jocului: Copiii sunt așezati ȋn linie 

dreaptă (flori chemate), și intonând 

versurile cântecelului vor păsi inainte si 

ȋnapoi. In fața lor vor fi 2 copiii (flori 

chemătoare) care vor cere ”flori”. Odată 

ce sunt chemați, copiii se desprind din 

răndurile din față si se vor alipi celor doi 

copiii. Jocul se continuă până când ȋn 

rândul florilor chemate rămân doar 2, 

urmând a deveni ele flori chemătoare și 

reluându-se jocul. 

Jocul de probă: Se va executa jocul de 

probă pentru a vedea ȋn ce măsură copiii 

și-au ȋnsușit regulile jocului, urmând apoi 

să se desfășoare jocul propriu-zis. Toți 

copiii vor participa cel puțin o dată la joc. 

7 Evaluarea și 

ȋncheierea activității. 

Cu ajutorul metodei de evaluare 

,,Interviul”, educatoarea   află părerea 

copiilor despre întreaga zi, despre 

activitățile  propuse, despre emoțiile pe 

care le-au trăit, sau ce le-a plăcut cel mai 

mult.  Se fac aprecieri individuale și 

colective privitoare la modul în care s-au 

comportat copiii pe parcursul activităților 

și la produsul muncii lor. Copiii vor fi 

recompensați cu surprize de la Zâna Rază 

de Soare. 

Metoda 

Interviul 

 

Conversația 

Aprecieri 

verbale 
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LE PORTRAIT-ROBOT 

Prof. Vlad Roxana-Gabriela 

Liceul Tehnologic „Vasile Juncu” Miniș, Jud. Arad 

 

Niveau du CECRL: A1-A2 

Durée: 50 min.  

Discipline: Français Langue Etrangère 

Objet: Décrire une personne  

Titre de la leçon : Le portrait-robot 

Type de la leçon: fixation des connaissances 

Objectifs:  - Poser des questions sur l’aspect d’une personne 

- Donner des détails sur le physique d’une personne 

Compétences visées : Production et interaction orale 

Bibliographie sélective :  

Besançon Portail Langues - Portrait Robot (ac-besancon.fr) 

Le portrait-robot : activité pour décrire quelqu'un - Mondolinguo - Français 

Activite pour décrire un visage : le portrait-robot | Agito  

 

Déroulement de la leçon 

Durée  

50 min 

Activité de l’enseignant Activité des élèves Matériel 

5 min 

 

 

Accueil 

Appel des élèves, conversation 

introductive 

 

  

5 min Vérification des acquis antérieurs 

Document sonore/ lecture d’un 

portrait physique 

 

Ecoute attentive, esquisse 

du personnage  

Confrontation des dessins 

avec la photo du personnage 

Document audio 

Photo du 

personnage  

 

10 min Introduction de la nouvelle leçon : 

Le portrait-robot.  

Activité démonstrative :  

- on partage le tableau en deux  

- on choisit une carte suspect  

- à droite, on projette le suspect 

- à gauche, on complète la fiche du 

policier  

- on pose des questions spécifiques : 

c’est un homme / une femme ? il est 

blond / brun ? il a des cheveux courts 

/ lisses etc.  

On regarde avec attention et 

on répond aux questions 

Tableau 

 

5 min Préparation du jeu  Fiche du policier 

http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?article703&lang=fr
https://fle.mondolinguo.com/le-portrait-robot/
https://agi.to/enseigner/ressource/activite-pour-decrire-un-visage-le-portrait-robot/
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On forme des paires. On donne aux 

élèves les matériaux d’appui : fiche 

du policier et carte(s) « suspect »   

On explique aux élèves les règles du 

jeu.  

Cartes suspect 

Feuille blanche/ 

cahier pour le 

dessin 

20 min Le temps recommandé pour 

identifier un suspect est 10 minutes. 

Après l’écoulement du temps, on 

change de rôle. Si les élèves sont 

plus rapides, ils peuvent piocher 

plusieurs cartes suspect et continuer 

le jeu.  

On guide les élèves pendant le 

déroulement du jeu didactique 

Un apprenant tient le rôle du 

témoin. Il choisit une carte  

« suspect »  au hasard, la 

regarde et doit la décrire en 

détail à son partenaire qui 

joue le rôle du policier.  

L’apprenant policier pose 

des questions et complète sa 

fiche ; il esquisse ensuite le 

portrait-robot sur une feuille 

papier.  

A la fin, on confronte son 

portrait-robot avec la carte 

photo du suspect.  

IO – interaction orale 

Fiche du policier 

Cartes suspect 

Feuille blanche/ 

cahier pour le 

dessin 

5 min Présentation du devoir 

Rédiger la description d’un suspect, 

à partir des cartes 

Un ou deux élèves 

présentent devant la classe 

le portrait qu’ils ont réalisé  

PO – production orale  

Cartes-suspect 

 

 

Observations :  

On peut adapter la stratégie en fonction du groupe ou en fonction des besoin spéciaux des élèves. 

- dessiner le suspect sans poser des questions ; de cette manière, le témoin est obligé  de parler et 

donner le plus de détails possible ; 

- utiliser une clepsydre, pour imposer une limite de temps ; 

- regarder pour quelques secondes la photo du suspect et le décrire ensuite de mémoire ; 

- donner la même image à plusieurs équipes et comparer le résultat final ; 

- réaliser le dessin du suspect sans compléter la fiche du policier.   

etc.  
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Annexe 1. Fiche du policier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2118 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Cojocaru-Rădulescu Daniela-Andreea 

Grădinița nr. 168 – București 

Prof: Popa-Marin Ileana-Mihaela 

Liceul Teoretic „C-tin Brâncoveanu” - Dăbuleni 

 

Grupa: Mare   

Tema anuală : „Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?” 

Subtema: „Jocurile iernii”  

Tema activității: ,, Povestea ursului cafeniu”; 

Domeniul experiențial: D.O.S (Domeniul om și societate) 

Mijloc de realizare: Povestea educatoarei 

Tipul activităţii: Transmitere de cunoștințe 

Scop: Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine și 

față de ceilalți.  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

B1-  Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

B4- Autocontrol și expresivitate emoțională 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

B1.2 Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice 

B4.1 Recunoaște și exprimă emoții de bază produse de piese muzicale, texte literale, obiecte de artă etc. 

Obiective operaționale :                                                                                  

O1 – Să asculte linia poveștii „Povestea ursului cafeniu” povestită de către educatoare. 

O2 – Să înțeleagă și să transmită mesajul poveștii 

O3 – Să-și îmbogățească vocabularul cu cuvinte și expresii noi: cafeniu, sloi de gheață,  

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: 

Conversația, explicația, povestirea. 

 

Materiale didactice: 

Videoproiector, laptop, imagini (scene din poveste), recompense. 

Forme de realizare: 

Frontal, individual. 

Durata: 30 minute 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

*Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

*Tătaru,  L.; Glava. A.; Chiş, O. (coord.) (2014). Piramida cunoaşterii. Piteşti: Diamant. 

*Mătăsaru M., Chiriloaie M., Nedelci C., Pricopoaia V., Mătăsaru L., (2008) Proiectarea didactică în 

învățământul preșcolar. 
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Momentele 

activității 
Conținutul activității Metode și procedee Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condițiile optime pentru realizarea 

activității: aerisirea sălii de grupă, aşezarea 

mobilierului pentru activitate, aranjarea 

materialului demonstrativ la îndemâna 

educatoarei, intrarea ordonată a copiilor în sala de 

grupă, controlul ținutei și a poziției copiilor pe 

scaune. 

Conversația 

 

2. Captarea 

atenției 

 

      În decorul realizat în sala de grupă, va fi așezat 

un urs cafeniu, care va avea pentru noi un mesaj, 

prin care le transmite:  

”Dragii mei iepurași, 

      Eu, ursul cafeniu, tocmai ce m-am întors de la 

Polul Nord și îmi doresc să vă povestesc și vouă 

prin ce am trecut, pe cine am cunoscut și ce am 

învățat de acolo.  

  Vreți să aflați ce am să vă spun? Atunci ascultați 

cu atenție povestea spusă de doamna educatoare.” 

 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor pe 

înțelesul copiilor 

        Îi anunț pe iepurași că astăzi la activitatea de 

”Educație pentru societate”, le voi spune 

”Povestea ursului cafeniu”, pentru a afla prin ce a 

trecut ursul în călătoria sa.  

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

4. Desfășurarea 

activității 

 

 

 

 

      Educatoarea expune expresiv povestea, 

menționând titlul și faptul că această poveste, 

„Povestea ursului cafeniu”, se află într-o carte de 

povești.  

     În expunerea povestirii voi ţine cont de 

următoarele: adaptarea vocii şi a tonului, în 

concordanţă cu importanţa faptelor povestite, 

schimbarea ritmului  vorbirii pe parcursul 

expunerii, respectarea pauzelor logice, 

psihologice şi  gramaticale, accentuarea unor 

cuvinte sau propoziţii în funcţie de sensul lor 

logic, mimică şi gesticulaţie adecvată. 

     Povestirea se va desfășura într-un mod atractiv 

iar În timpul fiecărui  moment al povestirii, copiii 

vor observa câte o imagine corespunzătoare. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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      După fiecare moment al povestirii, copiii vor 

observa câte o imagine corespunzătoare. 

 

Momentul 1:  

      Trăia o data, de mult, într-o 

pădure, un urs mare, care era 

maro și era foarte curios. Așa că 

într-o zi s-a hotărât să vadă cum 

trăiesc și alți urși.  

Merse peste mări și țări, când, în sfârșit, ajunse la 

Polul Nord, acolo unde toți urșii sunt albi. Ursul 

cafeniu privea fascinat munții de gheață și zăpada, 

dar deodată auzi în 

spatele lui niște râsete. 

Ursul se întoarse și văzu o 

mulțime de voci care 

râdeau de el. Se uită în 

stânga și în dreapta și 

nimeni nu era pe lângă el. Neînțelegând de ce râd 

focile de el le-a întrebat uimit ce s-a întâmplat. 

Toate, i-au spus că râd de el pentru că este murdar. 

Supărat, ursul cafeniu le spuse că el se spală în 

fiecare zi.  

 

Momentul 2:  

Supărat, ursul pleacă mai departe, când deodată 

vede un grup de urși polar. Se apropie fericit de 

aceștia, dar și ei l-au alungat, pentru că spuneau ca 

”este ciudat” și dacă era alb îl primeau in grupul 

lor. Ursul cafeniu a încercat să le explice că este 

unul de-al lor, dar nu a 

avut timp, întrucât ceilalți 

urși i-au întors spatele și 

au plecat. 

 

Momentul 3:  

Aproape plângând, deoarece toți râdeau de el, 

ursul cafeniu s-a așezat pe un sloi de gheață. În 

acest timp un pinguin cu suflet mare s-a așezat 

lângă el. I-a povestit ce s-a întâmplat, spunându-i 

ca la el acasă, toți  urșii sunt așa, iar el nu este 

murdar cum spun ceilalți. Pinguinului îi veni o 

idee, îl luă de lăbuță și îl duse în spatele unui sloi 
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de gheață, unde i-a dat un săpun. L-a convins să 

își dea cu săpun pe tot corpul, cu toate că ursul era 

trist că nici prietenul său nu îl crede că este curat.  

 

Momentul 4:  

Ursul cafeniu se săpuni atât de bine, încât era alb 

din cap până în picioare. Pinguinul îl duse în 

mijlocul celorlalți urși polari, 

care l-au invitat să se joace 

împreună. Neînțelegând ce se 

întâmplă, dar bucuros că este 

acceptat de ceilalți, ursul 

cafeniu a acceptat să se joace cu ei.     

 

 

Momentul 5: 

Brusc, un munte uriaș de gheață care le-a lovit 

gheța pe care stăteau ei. 

Știind pericolul, urșii polari 

se aruncară în apă. Ursul 

cafeniu, neștiind cum e viața 

la poli, rămase pe gheață, 

când auzi un glas, care cerea 

ajutorul. Era un pui de urs. Urșii polari se uitau 

unul la altul, dar niciunul nu avea curaj să se 

întoarcă. Doar ursul cafeniu a început să caute 

puiul și l-a găsit după un morman de zăpadă. L-a 

luat în brațe și chiar în acel moment, gheața se 

desprinde, iar ursul cafeniu se chinuia, cu puiul în 

brațe, să ajungă pe cel mai 

mare sloi de gheață, lângă 

ceilalți urși. 

 

Momentul 6: 

Toți urșii polari rămaseră 

uimiți, deoarece clăbucii de săpun se topiseră în 

apă și în fața lor era din nou ursul cafeniu. Mama 

ursulețului îl luă repede în brațe și îi mulțumi 

ursului cafeniu, spunându-i că este cel mai curajos 

urs, fiind recunoscători cu toții pentru exemplul pe 

care l-a dat. Toți urșii polari spuseră în cor că își 

doresc să rămână alături de ei și că au învățat un 
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lucru foarte important de la el astăzi „culoarea 

blănii nu contează”.  

Momentul 7: 

Ursul cafeniu mai rămase o vreme la Pol, dar când 

i se făcu dor, merse din nou peste mări și țări și 

ajunge din nou la fel în țară, printre urșii lui.  

5. Evaluarea 

          La final, educatoarea le explică copiilor 

cuvintele și expresiile noi: „cafeniu” și ”sloi de 

gheață”. Copiii vor formula propoziții folosind 

cuvintele și expresiile noi, îndrumați de 

educatoare. 

Cu ajutorul planșelor copiii vor realiza 

repovestirea textului și vor desprinde mesajul 

final al poveștii.  

 

 

 

Aprecieri verbale  
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Proiect didactic 

                                                                                                                     p.i.p. Covaliu Lenuța 

                                               Şcoala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu,, Huşi, jud. Vaslui 

Clasa: a IV- a  

Obiectul: Lectura 

Conţinuturi: Texte închinate marilor sărbători creştine ( Crăciunul) 

Subiectul: Pomul Crăciunului, de Gerge Coşbuc 

Tipul lecţiei: dobândire de cunoştinţe 

Scopul lecţiei: formarea şi dezvoltarea deprinderilor de exprimare în mod corect , logic, coerent a 

gândurilor, ideilor, sentimentelor; dezvoltarea capacităţii de repetare a mesajului scris 

 

Obiective operaţionale:  

O1-să citească corect, conştient, cu respectarea semnelor de punctuaţie şi a intonaţiei 

corespunzătoare.; 

O2-să-şi îmbogăţească vocabularul cu noi cuvinte şi expresii plastic din texte lirice ; 

O3-să utilizeze în context proprii cuvinte şi expresii artistice; 

O4- să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit ,tablourile din poezie; 

O5-să formuleze întrebări şi răspunsuri la întrebări referitoare la text; 

O5- să memorize versuri din poezie; 

               O6- să realizeze un tablou corespunzător versurilor. 

Strategia didactică  

                  Metode şi procedee: conversaţia, lectura explicativă, expozia stelară, Teoria 

inteligenţelor multiple, observaţia, prezentare power point  

                  Mijloace de învăţământ :  

                            Volumul ,,Poezii” de George Coşbuc 

                            Dicţionarul explicativ al limbii române 

                             fişe de lucru, 

                             CD -Colinde 

                 Organizare  : frontală, individuală, în perechi, pe grupe  . 

 

Momentele lecţiei Conţinutul instructiv - educativ Metode şi 

procedee 

Evaluarea 

1.Moment 

organizatoric 

 

2.Lecţia nouă 

Discuţii 

pregătitoare 

3.Anunţarea 

lecţieie noi şi a 

obiectivelor 

 

 

Elevii îşi pregătesc cele necesare pentru lecţie. Stabilesc 

liniştea şi ordinea necesare bunei desfăşurări a lecţiei. 

În ce anotimp ne aflăm? 

La ce vă gândiţi când spuneţi ,, iarnă,,?   

Scriu la tablă cuvintele spuse de elevi. 

Astăzi vom învăţa o poezie scrisă de George Coşbuc, 

intitulată Pomul Craciunului. Încercaţi să fiţi atenţi 

pentru a observa ce anume prezintă prin versuri poetul 

G. Coşbuc. Vom încerca să o memorăm, să alcătuim 

enunţuri cu expresii şi cuvinte din poezie. Vom lucra în 

perechi, în grup. 

 

Conversaţia 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

observaţia 
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4. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Realizarea feed-

beck-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Fixarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

7. Încheierea 

lecţiei 

 

 

 

 

Ce alte poezii am mai învăţat de G. Coşbuc? 

Voi prezenta poezia, power point. 

Elevii au pe bănci volume de poezii de George Coşbuc, 

precum şi poezia ,, Pomul Crăciunului,,. 

Fiecare elev are fişa de lectură care o vor completa în 

timp ce lucrăm. 

Împreună cu elevii se discută pe baza textului, folosind 

explozia stelară, pe baza prezentării power point. 

De ce s-a intitulat poezia,, Pomul Crăciunului,,? 

Din ce este alcătuită poezia? 

Câte strofe are? 

Câte versuri are fiecare strofă? 

Se explică cuvintele şi expresiile noi din text: staul, 

fiori,făclii ,,pădurea dorme, plânge în hohot, cuprinsă de 

fiori,, , ,,pădurea tace,, , viscolele pier, florile se-anină, 

,,brazii se deşteaptă, se miră, se bucură, cântă,, , ,,brazii 

cu făclii,,. 

Se alcătuiesc propoziţii cu cuvintele noi.  

Cer elevilor să alcătuiască enunţuri cu sensuri ale 

cuvintelor ,, fiori,, , bate,, , se deşteapă,,. 

Se lucrează pe grupe. Dau ca timp de lucru 10 minute. 

Explic modul cum vor fi notaţi, fiecărei grupe în parte. 

Grupa  I-SCRIITORII 

1.Compune textul unei felicitări de Crăciun adresată 

unei persoane dragi. 

2. Imagineazăţi că eşti un pelerin sosit la ieslea 

pruncului Iisus să se închine .Ce daruri i-ai aduce? 

Grupa a II –a - MATEMATICIENII 

Rezolvaţi problema! 

   În bradul de Crăciun erau 18 globuri roşii, de  2 ori 

mai puţine globuri albastre   şi de 4 ori mai multe 

globuri galbene decât cele albastre.                                  

   Calculaţi  câte globuri erau în total  în brad. 

Grupa a III –a  NATURALIŞTII 

Împodobeşte bradul cu „podoabele” pe care le desprinzi 

din textul poeziei.  

Grupa a IV-a - MUZICIENII 

 

Scrie  o colindă de Crăciun pe care apoi să o cânţi în 

faţa clasei. 

Grupa aV-a  -DESENATORII 

 

Enumeră elementele pe care le-ai picta dacă ai avea de  

 

Explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria 

inteligenţelor 

multiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

revizuit 

conversaţia 

Modul de a 

lucra 

independent 

completând 

fişa de lectură 

 

Capacitatea de 

a găsi explcaţii 

cuvintelor şi 

expresiilor 

date. 

 

 

 

 

Capacitatea de 

a lucra în grup, 

diferenţiat. 
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realizat un tablou intitulat ,,Crăciunul,, 

Încearcă să realizezi acest tablou! 

Verific modul de lucru al fiecărei grupe în parte, prin 

citirea fiecărei fişe ,cerând completări. 

Cer elevilor să-şi autoevalueze modul de lucru. 

Ce poezie am învăţat astăzi la lectură? 

Se recită poezia de unul , doi copii. 

Ce sentiment aţi nutrit  ascultând poezia? 

Ce anume vă imaginaţi în timp ce ascultaţi sau recitaţi 

poezia? Ce cuvinte din cele spuse de voi despre iarna se 

potrivesc poeziei? 

Le voi citi elevilor LEGENDA BRADULUI. 

LEGENDA-Povestire în proză sau în versuri care 

conține elemente fantastice sau miraculoase, prin care se 

explică geneza unui lucru, a unei ființe etc., caracterul 

aparte al unui eveniment (istoric), al unui erou (mitic) 

sau al unui fenomen.  

Apreciez modul de participare al elevilor în lecţie, notez 

elevii. 

Temă- De citit legenda despre Naşterea Domnului Iisus 

Hristos, Legenda lui moş Crăciun. 

Anexa 1     Teoria Inteligenţelor multiple 

Grupa  I-SCRIITORII 

1.Compune textul unei felicitări de Crăciun adresată unei persoane dragi. 

2. Imagineazăţi că eşti un pelerin sosit la ieslea pruncului Iisus să se închine .Ce daruri i-ai aduce? 

Grupa a II –a - MATEMATICIENII 

  Rezolvaţi problema! 

În bradul de Crăciun erau 18 globuri roşii, de  2 ori mai puţine globuri albastre   şi de 4 ori mai multe 

globuri galbene decât cele albastre.                                  

       Calculaţi  câte globuri erau în total  în brad.                         

Grupa III-NATURALIŞTII 

Împodobeşte bradul cu „podoabele” pe care le desprinzi din textul poeziei.  

 
 

Grupa IV - MUZICIENII 

Scrie  o colindă de Crăciun pe care apoi să o cânţi în faţa clasei. 
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Grupa V -DESENATORII 

Enumeră elementele pe care le-ai picta dacă ai avea de  realizat un tablou intitulat ,,Crăciunul,, 

Încearcă să realizezi acest tablou! 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2127 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 12, Iași 

Velincov Maria Mirabela 

Nivelul I: grupa mijlocie 

Tema anuală:  „Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?” 

Tema proiectului: „Detectivii de animale” 

Tema săptămânii: ”În ogradă la bunici” 

Tema zilei: ”Animale din gospodărie” 

Domeniul experienţial: Estetic și creative (DEC) 

Categoria de activitate: Educație plastică 

Tema activității: ,, Magneței de frigider“Cocoșelul și găinușa” 

Mijloc de realizare: Pictură  

Tipul activității: consolidare de priceperi și deprinderi 

Scopul activității: Consolidarea deprinderii de a picta pe  suprafețe  din ipsos 

Obiective operaționale:  

Pe parcursul și la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili: 

• O1 – Să analizeze modelul educatoarei, numind elementele componente; 

• O2 – să denumească materialele existente în coșulețe; 

• O3 – să execute mișcări pentru încălzirea mâinilor; 

• O4– să picteze pe toate  suprafețele figurinelor primite; 

• O5-  să lucreze cu acuratețe, îmbinând armonios culorile  ; 

• O6– să identifice lucrările care au respectat cerințele date. 

Strategia didactică 

Metode, tehnici, procedee: observația,expunerea, descrierea, conversația, demonstrația, explicația, 

exercițiul, analiza 

Mijloace didactice: Marioneta – cocoș Igor, siluete din ipsos, culori acrilice, palete pentru culori, 

pensoane, coli A4 suport, lucrarea model. 

Forme de organizare: frontală și individuală. 

Resurse umane: 27 copii;  

Resurse temporale: 20-25 min. 

Resurse bibliografice:. Glava. A. (2009). Educaţia timpurie: ghid metodic pentru aplicarea 

curriculumului preşcolar. Piteşti: Paralela 45; 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

N

R. 

C

RT

. 

SECVE

NŢELE 

ACTIVI

TǍ 

ȚII 

O

B. 

O

P. 

 

CONŢINUT INSTRUCTIV 

– EDUCATIV 

STRATEGIA DIDACTICĂ EVALU

ARE METOD

E, 

PROCE

DEE, 

TEHNIC

I 

MIJLO

A-CE 

DIDAC

TI-CE 

FORM

A DE 

ORGA

NI-

ZARE 

1. Moment 

organiza

toric 

 

       Mă asigur că sunt 

îndeplinite toate condiţiile 

necesare desfăşurării 

activităţii:  

- Aerisirea sălii de grupă; 

- Așezarea meselor și scaunelor 

astfel încât să respectăm 

distanța și toți preșcolarii să 

poată vizualiza explicațiile 

date. 

- Așezarea lucrării model astfel 

încât toți copiii să o poată 

vizualiza. 

- Intrarea  organizată a copiilor 

în sala de grupă.  

 

Exercițiul 

 

cocoș 

Igor, 

siluete 

din 

ipsos, 

culori 

acrilice, 

palete 

pentru 

culori, 

pensoan

e, coli 

A4 

suport, 

lucrarea 

model. 

 

Frontal 

 

Evaluez 

capacitate

a copiilor 

de a intra 

în clasă 

organizat. 

2. Captare

a atenţiei 

3 min 

 Atenția copiilor va fi captată 

cu ajutorul lui Igor, cocoșul 

marionetă care este bucuros că 

prietenul lui Petia, cocoșul din 

povestea anterior audiată a 

scăpat cu bine și dorește să 

învețe de la copii cum se 

pictează pe figurine din ipsos. 

-Suntem cu toții fericiți că 

Petia, cococșul din poveste a 

scăpat cu bine, ce ziceți pictăm 

chipul lui Petia pe ipsos?  

(-Da, desigur.) 

-Și al găinușei? 

(-Da!) 

Conversaț

ia 

 

 

Marione

ta Igor  

Frontal 

 

 

 

  

Capacitat

ea 

copiilor 

de a 

interacțio

na cu 

marioneta 

Igor. 
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3. Anunţar

ea 

titlului și 

a 

principal

elor 

obiective 

ale 

activităţi

i 

1 min. 

 Voi anunţa preşcolarii că până 

la sfârşitul activității vom 

realiza lucrări foarte frumoase 

și interesante, vor picta cocoși 

și găinușe din ipsos, utilizând 

întreaga suprafață,  având 

mare grijă la acuratețea 

lucrării și la îmbinarea 

culorilor. 

Explicația 

 

 

 

 

 

Frontal Capacitat

ea 

copiilor 

de a fi 

atenți la 

explicațiil

e oferite 

de 

educatoar

e. 

4. Dirijare

a 

învăţării

:  

Prezenta

rea și 

analiza 

modelulu

i 

 

 

Explicare

a şi 

demonstr

area 

etapelor 

de lucru 

 

 

 

 

 

Intuirea 

materialu

lui 

 

 

 

 

 

 

 

O

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le prezint copiilor lucrarea 

model și le explic cum am 

realizat-o. Am pictat cu maro 

corpul, capul și coada 

cocoșului și a găinușei, cu 

galben am pictat ciocul 

cocoșului și al găinușei apoi 

am pictat creasta și aripioara 

cocoșului și a găinușei cu roșu. 

       Se înmoaie pensonul în 

prima culoare cu care vom 

picta și după utilizarea 

acrilicului pe suprafața dorită 

se șterge cu șervețel umed și la 

fel se procedează ori de câte 

ori este necesar să schimbăm 

culorile.  

 

 

 

 

          Fiecare copil privește la 

materialele pe care le are 

pregătite pe mese: - Ce avem 

pe mese? 

- Penson, figurine ipsos, coală 

A4 suport, paletă, culori 

(maro, roșu, galben), șervețele 

umede 

          

 

 

Observați

a 

 

 

 

 

 

Demonstr

ația 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversaț

ia 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Lucrare

a-model 

 

 

 

 

Penson, 

figurine 

ipsos, 

coală 

A4 

suport, 

paletă, 

culori 

(maro,r

oșu, 

galben), 

șervețel

e umede 

 

Penson, 

figurine 

ipsos, 

coală 

A4 

suport, 

paletă, 

culori 

(maro,r

oșu, 

galben), 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Individ

ual 

Capacitat

ea 

copiilor 

de a 

observa 

cu atenție 

lucrarea 

model. 

 

 

Capacitat

ea 

copiilor 

de a 

înțelege 

etapele de 

lucru 

 

 

 

 

 

Capacitat

ea 

copiilor 

de a numi 

materialel

e 
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Exerciţii 

de 

încălzire 

a 

muşchilo

r mici ai 

mâinii 

 

 

 

Executar

ea 

lucrării 

de către 

copii 

 

 Mâna lebădă o fac 

          Care dă mereu din cap. 

          Mâna mea e ca o floare,  

         Degetele sunt petale,  

         Boboc- floare, boboc- 

floare.  

 

            Urez copiilor ,,spor la 

lucru,, și urmăresc cu atenție 

modul de lucru al copiilor, 

dând indicații și oferind ajutor, 

acolo unde este cazul. 

 

 

 

 

șervețel

e umede 

Capacitat

ea 

copiilor 

de a-și 

încălzi 

mânuțele 

pentru 

activitate 

 

Capacitat

ea 

copiilor 

de a lucra 

în 

conformit

ate cu 

indicațiile 

oferite 

5.    

Evaluare

a 

lucrărilo

r 

2 min 

 

 

O

4 

 Copiii vor păstra lucrările 

realizate pe mesele lor. Voi 

invita un copil și îl voi ruga să 

aleagă o lucrare, care îi plae 

cel mai mult și care a respectat 

toate criteriile de lucru. 

1.-A pictat pe toată suprafața; 

2. -A pictat lateralele 

figurinei; 

3. -A utilizat corect culorile; 

4.- A respectat acuratețea 

lucrării. 

Analiza 

Conversaț

ia 

 

Lucrăril

e 

copiilor 

Frontal

ă  

Capacitat

ea de a 

identifica 

lucrarea 

care a 

respectat 

criteriile 

date. 

6.  Încheier

ea 

activități

i 

 

 1. Voi face aprecieri verbale și 

voi mulțumi copiilor pentru 

implicare. 

2.Fixarea temei:   

 Ce am relizat astăzi 

împreună? 

            Ce culori am folosit? 

 

 

Conversaț

ia  

 

 

Frontal

ă 

Capaitate

a copiilor 

de a reda 

numele 

lucrării și 

materialel

e pe care 

le-au 

folosit. 
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PROIECT DE LECȚIE 

ERORI DE ARGUMENTARE 

                                                                                        Szebeni Laura 

                                                                     Colegiul Național Mihai Eminescu, Baia Mare 

Clasa: a IX-a  

Disciplina: Logica, argumentare si comunicare 

Unitatea de învățare: Erori de argumentare 

Tema: Sofismele de relevanță și sofismele de limbaj 

Tipul lecției: Mixtă 

Scopul lecției: identificarea diverselor erori de argumetare, cu precădere sofismele de limbaj și de 

relevanta 

Competențe specifice: 

▪ 1.6 Identificarea unor erori logice în comunicare și argumentare 

▪ 2.4 Raportarea critică la premisele, presupozițiile și implicațiile comunicării; 

▪ 2.5 Construirea de argumente și contraargumente în diferite situații de 

comunicare; 

▪ 3.4 Formarea unor deprinderi de dialog rațional, de negociere și rezolvare de 

conflicte în grupurile de apartenență; 

▪ 4.3 Raportarea critică la argumente și contraargumente în conversație, 

dezbatere, discurs public și mass-media; 

▪ 4.4 Dezvoltarea gândirii critice, capabilă să susțină participarea activă si 

responsabilă la viața societății; 

▪ 5.2 Stabilirea unor corelații între întemeierea deciziilor, actiune si consecintele 

acestora; 

▪ 5.3 Participarea civilizată si argumentată la dezbateri in viața socială. 

Obiectivele lecției 

• să poată să definească și să utilizeze corect urmatoarele concepte: sofisme 

si paralogisme; sofisme de relevanta; sofisme de limbaj 

• să identifice principalele tipuri de sofisme, să facă comparaţii între diferitele 

situatii de comunicare si sa identifice corect erorile logice si intentiile de 

manipulare psihologica; 

• să formuleze opinii personale şi judecăţi de valoare asupra conceptelor, 

ideilor, actiunilor prezentate; 

• să realizeze conexiuni între cunoştinţele teoretice dobandite in aceasta lectie 

şi situaţiile reale întâlnite; 

• sa cunoasca exemple concrete de argumentare sofistica din viata reala; 

• sa-si dezvolte abilitatea de a identifica erori de argumentare; 

• sa isi asume responsabilitatea pentru propriile tendinte de a folosi diverse 

tipuri de sofisme. 

 

Metode şi mijloace didactice:  

• Dezbaterea, conversatia, explicatia, expunerea, problematizarea, 

prezentarea power-point; 
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• Mijloace TIC: videoproiector, laptop 

 

Momentele 

lectiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Tip de 

invatare 

Metode si 

mijloace 

Organizarea 

clasei 

 5 min 

-face prezenta; 

-rezolva probleme de 

organizare a colectivului. 

-primesc fisele de 

lucru; 

- Conversatie 

  

Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

propuse  

5 min 

- comunica titlul lectiei  

- se indica etapele desfasurarii 

lectiei cu ajutorul unui 

document power point. 

 

-sunt atenti; 

-raspund la intrebari 

 

 

Inteligibila Conversatie 

Expunere 

Explicatie 

Mijloace TIC 

(laptopul si 

proiectorul) 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

necesare noului 

conţinut; 

10 min 

Recapitularea va fi sustinuta 

cu ajutorul conversatiei; se 

vor da definitii urmatoarelor 

concepte: 

• manipulare, persuasiune,  

• argumentare, comunicare, 

comuncare interpersonala; 

-dau raspunsuri la 

intrebarile ce le 

sunt adresate; 

- recunosc si 

reproduc concepte 

studiate anterior;  

 

Receptiv 

reproductiva 

Inteligibila 

 

 

 

 

Conversatia 

Explicatia 

Analiza 

Expunerea 

Mijloace TIC 

(proiectorul si 

calculatorul) 

 

Comunicarea 

noilor 

cunoştinţe şi 

dirijarea 

învăţării. 

Aplicarea, 

învăţarea, 

consolidarea 

cunoştinţelor 

prin exercitii 

specifice. 

60 min. 

• Prezinta noile concepte si 

continuturi; 

Cunoasterea teoretica a 

anumitor concepte nu 

reprezinta scopul insusi al 

invatarii, ci doar un mijloc 

pentru atingerea scopului: 

fiecare elev e ideal sa fie pus 

in situatia sa cunoasca si sa 

verifice in mod critic acele 

situatii prezentate de experti, 

in prezenta intrebarilor 

proprii si a unei asumari 

personale. 

Scopul lectiei este de fapt 

aceasta provocare a 

descoperiri de sine prin 

exercitii de reflectie asupra 

unor situatii reale de viata, 

asupra unor probleme inca 

controversate. 

sunt atenti; 

-raspund la intrebari 

- clasa se imparte in 

doua echipe; pro si 

contra tezei, ideii ca 

„exista manipulare 

pozitiva”; exista un 

grup de 5 elevi care 

observa activitatea 

colegilor lor pe 

parcursul dezbaterii 

si activitatilor si isi 

noteaza aspectele 

importante pentru a 

le prezenta la 

finalul lectiei in 

cadrul concluziilor; 

- cele doua echipe 

isi prezinta pozitia 

pro sau contra 

printr-un discurs 

Receptiv 

reproductiva 

Inteligibila-

productiva, 

Creativa   

 

Conversatia 

Explicatia 

Analiaza 

Expunerea 

Problematizar

ea,  

Dezbaterea; 

Mijloace TIC 

(proiectorul si 

calculatorul) 
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Prezentarea ofertei de dialog 

a expertilor este momentul 

intrebarilor incitante, a 

problematizarii, a dezbaterii, 

a raportarii acestor cunostinte 

la propriile intrebari initiale.  

 

• Dezbatere pe tema 

„Exista sau nu manipulare 

pozitiva prin sofisme?” 

 

tinut de 

reprezentantul 

echipei; 

-incepe dezbaterea, 

in care elevii din 

cele doua echipe 

aduc argumente pro 

sau contra tezei 

prezentate;  

-fac comparatii 

intre formele de 

influentare pozitive 

si negative prin 

exemple; 

-realizeaza un efort 

de reflectie 

personala asupra 

ideilor exprimate; 

 

 

 

La finalul dezbaterii 

fiecare echipa 

prezinta concluziile 

echipei sale;  

 

 

 

Fixarea 

cunostintelor 

5 min. 

Recapitularea notiunilor si 

ideilor predate in aceasta 

lectie. 

 

- sunt atenti 

 

Receptiv 

reproductiva 

Inteligibila 

 

Expunerea,  

Conversatia, 

Mijloace TIC 

Aprecierea 

activitatii  

10 min 

Face aprecieri la modul in 

care s-a desfasurat ora. 

Aprecierea activitatii elevilor 

va avea in vedere  analiza 

calitatii concluziilor finale. 

Isi insusesc 

observatiile facute. 

Primesc lamuriri la 

intrebarile adresate. 

Observatorii 

prezinta pe rand 

concluziile notate 

Receptiv 

reproductiva 

Inteligibila-

productiva 

 

Conversatia  

Explicatia  

Mijloace TIC 

(calculatorul 

si proiectorul) 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2134 

 

 

 

 

 

 

pe tot parcursul 

lectiei. 
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Data:  

Unitatea de învățământ:  

Grupa: Mare 

Educatoare:  

Tema anuală: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”  

Tema proiectului: „Bucurie dăruim, bucurie noi primim”  

Tema săptămânii: ,,Colindăm,sănătate vă urăm!” 

Tema zilei: „Sosește Crăciunul”  

Forma de realizare: activitate integrată (ADP+ALA1+ADE+ALA2) 

Tipul activitătii: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor, priceperilor și deprinderilor 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

➢ RUTINE: ,,Împreună reușim!”- deprinderea de a lucra în echipă 

JOCUL LIBER 

• ÎNTÂLNIREA DE DIMINEATA –“Cu emoţii aştept sosirea Mosului!” 

• SALUTUL: ,,Bună dimineaţa, dragii mei!” 

• PREZENTA: ,,Copacul iernii” 

• CALENDARUL NATURII 

• ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: ,,Ne pregătim de Crăciun…” 

• GIMNASTICA DE ÎNVIORARE  ,,Luaţi seama bine” 

➢ TRANZIŢII: 

-,,Şirul de colindători” 

-,,Moş Crăciun, ce drag ne eşti!” 

-,,A fost o dată un castel!” 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE  (ALA1)  

- Bibliotecă – „Grafisme- Chipul lui Moș Crăciun” 

-          Joc de masă : ,,Puzzle pentru Moș Crăciun” 

-          Ştiinţe: „Alege și grupează globurile după culoare!”   

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE):   

Domeniul Știință (DȘ) – Activitate matematică: Joc didactic ,,Surprizele lui Moș Crăciun”  

Domeniul Om și Societate (DOS): Activitate practică – ,,Peisaj de iarnă” 

 

ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE - (ALA2) 

 Gașca Zurli- Antante- joc de mişcare                                                                                                                                                                                                                   

MOMENTUL POVEŞTILOR -  ,,Elmer în zăpadă” povestirea educatoarei 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2136 

 

 

DOMENII ALE DEZVOLTARII 

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII; 

C. CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE; 

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII 

E.2. CUNOŞTINŢE ŞI DEPRINDERI ELEMENTARE MATEMATICE PENTRU REZOLVAREA 

DE PROBLEME ŞI CUNOAŞTEREA MEDIULUI APROPIAT; 

C.2. FINALIZAREA SARCINILOR ŞI A ACŢIUNILOR (PERSISTENŢĂ ÎN ACTIVITĂŢI); 

A.1. MOTRICITATE GROSIERĂ ŞI MOTRICITATE FINĂ ÎN CONTEXTE DE VIAŢĂ 

FAMILIARE. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE 

E.2.1. DEMONSTREAZĂ FAMILIARIZAREA CU CONCEPTUL DE NUMĂR ŞI CU 

NUMERAŢIA; 

C.2. 1. REALIZEAZĂ SARCINILE DE LUCRU CU CONSECVENŢĂ 

A.1.3. UTILIZEAZA MÂINILE ŞI DEGETELE PENTRU REALIZAREA DE ACTIVITĂŢI 

VARIATE. 

 

SCOPUL:   

•consolidarea numerației în limitele 0 – 5;   

•consolidarea unor deprinderi practic aplicative: decupare, lipire, asamblare                                      

 

OBIECTIVE OPERATIONALE 

La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:  

 să asocieze asocieze cantitatea la număr și invers;  

 să precizeze vecinii unui număr;   

 să formeze șirul crescător și descrescător;  

 să decupeze elemente decorative;  

 să lipească elementele decorative în mod creativ pentru a obține o lucrare practica.  

 

Jocul didactic ,,Surprizele lui Moș Crăciun”  

Sarcina didactică: să formeze șirul crescător în limitele 0 – 5, să precizeze vecinii 

numerelor, să asocieze cantitatea la număr și invers.  

Regulile jocului: Spiridușul oferă copiilor globulețe și steluțe și astfel îi împarte în două 

echipe. Educatoarea ajutată de o baghetă fermecată va numi câte un copil care va rezolva o sarcină 

(va deschide câte o cutie fermecată și va rezolva sarcina propusă: va forma șirul crescător, va  

număra crescător și descrescător în limitele 0 - 5, va preciza vecinii numerelor, va așeza atâtea 

elemente câte indica cifra). Jocul continuă până când fiecare copil participă. Pentru fiecare răspuns 

corect, copilul va așeza steluța sau globulețul primit în brad pentru a-l împodobi.   

Complicarea jocului: La ultimul pas, copiii vor trebui să  arunce un zar și să realizeze atâtea 

acțiuni (pași, bătăi din palme) câte indică  numărul bulinelor.  

Elemente de joc: surpriza, aplauze, mânuirea materialului, stimulente.  
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STRATEGII DIDACTICE:  

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, descrierea, exerciţiul, problematizarea, lucrul în grup, 

demonstraţia, observaţia, Turul Galeriei .  

 

Resurse materiale: Calendarul naturii, brad, cutii, jetoane cu imagini, bilete cu sarcini, zar, coli 

colorate, lipici, decorațiuni, fișe cu semne grafice, cleşti de rufe, jetoane.  

            Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual.  

            Durata: o zi  

 

BIBLIOGRAFIE:   

• Suport pentru explicarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care opereazş Curriculumul 

pentru educatie timpurie, 2019; 

• Curriculum pentru învățământul preșcolar, MECT,  2019;  

• Aplicarea noului Curriculum pentru educație timpurie – o provocare, Editura Diana, Pitești, 2019; 

• Revista Învăţământul preşcolar nr. 1-2/2019”,  Editura ARLEQUIN, 2009; 

• Ziua bună incepe la Întâlnirea de dimineaţă”,Ed.Tehno-Art, Smaranda Maria, 

Camelia Lazăr. 

 

  

                                                                

  Ziua începe cu primirea copiilor și exersarea deprinderilor igienico-sanitare (de spălare 

a mânuțelor). Educatoarea va anunţa copiii despre importanţa acestei zile în care avem şi invitaţi de 

onoare care au auzit multe lucruri frumoase despre noi si acum doresc să se convingă de cele spuse. 

Să spunem si noi invitaţilor: 

Bună dimineața! 

Momentul organizatoric constă în repetarea regulilor grupei pentru o desfășurare eficientă a 

activității: nu vorbim în timpul activităților, vorbim doar când suntem întrebați, suntem atenți la 

activitate, respectuoși, așteptăm să termine colegul când vrem să vorbim. 

         Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață. Salutul se va realiza prin tehnica comunicării 

rotative.  

1). Întâlnirea de dimineață  

Copiii sunt așezați în semicerc. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți preșcolarii, 

fiecare salutându-și colegul din dreapta.  

,,Bună dimineaţa, dragă grădiniţă 

Un băiat ţi-aduce mama 

Şi-are şi-o fetiţă, 

Eu sunt cel mai mare, vezi că-mi şade bine….” 

2). Prezența  este realizată în manieră interactivă, copiii fiind solicitați să aseze câte un fulg în 

copacul Iernii, pentru cei prezenți, iar în partea de jos a copacului, câte un fulg pentru cei absenți. Se 

vor număra copiii prezenți/absenți/băieți/fete. 

3). Calendarul naturii  

Atenția copiilor se îndreaptă spre calendarul naturii. Se va stabili ziua, data, luna,  anotimpul, 

vremea.  
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4). Împărtășirea cu ceilalți – fiecare copil va spune care este motivul pentru care iubeşte 

anotimpul iarna şi care este jocul de iarna preferat. 

Gimnastica: se va face pe cantecelul „Luaţi seama bine!” . 

         Noutatea zilei o reprezintă apariția în sala de grupă a spiriduşului lui Moș Crăciun care 

le spune copiilor că este foarte trist deoarece nu a reușit să-și împodobească bradul și îi roagă să îl ajute 

rezolvând sarcinile pregătite.  Copiii  vor găsi următoarele centre de interes deschise: ,,Joc de masă”, 

,,Bibliotecă” şi „Știință”. 

Trecerea la activitatea pe centre se va face prin tranziția ,,Bat din palme clap, clap, clap", după 

care, fiecare copil este invitat să desfășoare activitățile de la centrele de lucru. 

2). Activități liber-alese (ALA 1) 

- Bibliotecă – „Grafisme- chipul lui Moş Craciun” 

- Joc de masă: ,,Puzzle pentru Moș Crăciun” 

- Ştiinţă: „Alege si grupează globurile după culoare!”   

Sarcini de lucru: 

- Recunoasterea anotimpului din imagine; 

- Realizarea semnelor grafice; 

- Realizarea grupării după culoare. 

Resurse materiale: imagini cu anotimpul iarna, creioane colorate, fișe de lucru, cleşti de rufe, jetoane. 

La sectorul ,,Bibliotecă” preşcolarii vor exersa grafisme realizând chipul lui Mos Craciun prin 

unirea punctelor 

La sectorul ,,Joc de masă” vor realiza puzzle-uri cu imagini de iarnă. 

La sectorul ,,Ştiinţă” vor grupa globuleţele după culoare. 

După finalizarea sarcinilor  se realizează Turul galeriei pentru a se prezenta lucrările în  fața 

colegilor. Copiii vor aprecia lucrările proprii și pe cele ale colegilor. Educatoarea face aprecieri asupra 

activității desfășurate. 

După epuizarea jocurilor liber alese și strângerea materialelor folosite, educatoarea lansează 

tranziția “Toţi degrabă ne-adunăm” iar copiii sunt conduși către sala de mese pentru mic dejun, nu 

înainte de a se spăla pe mâini. 

Tranziția : Toţi degrabă ne-adunăm 

                             În perechi noi ne grupăm 

                            Către baie ne-ndreptăm  

                           Mâinile ni le spălăm.  

În continuare se va desfășura activitatea pe domenii experiențiale ADE1 –Domeniul Știință – 

Activitate matematică. Educatoarea anunță copiii că se vor desfășura Jocul didactic “Surprizele lui 

Moș Crăciun”. 

Varianta 1:  

1. Formează șirul numeric crescător, folosind cifrele de pe fulgii de nea! 

2. Formează şirul descrescător, folosind cifrele de pe cadouri! 

3. Numără crescător şi pune în ordine saniutele! 

4. Numără descrescător şi așează atâtea cadouri sub  brad câte indică cifra! 

5. Aşează spiriduşii în ordine crescatoare! 

6. Aşează brazii în ordine crescatoare! 
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7. Așează renii în ordine descrescatoare! 

 

Varianta 2: 

1. Indică vecinii numarului 3 şi pune în ordine renii! 

2. Indică vecinii numarului 2 şi pune în ordine mosii! 

3. Indică vecinii numarului 4 şi pune în ordine saniile! 

4. Indică vecinii numarului 5 şi pune în ordine oamenii de zăpadă! 

 

Varianta 3: 

1. Al câtelea ren lipseşte? 

2. Al câtelea brad lipseşte? 

3. Al câtelea cadou lipseşte? 

4. Al câtelea fulg de zăpadă lipseşte? 

5. Descopera cadoul care lipseşte din şirul numeric. 

 

 

 

Copiii vor trebui să  arunce zarul și să realizeze atâtea acțiuni (pași, bătăi din palme) câte indică  

numărul bulinelor. 

Pentru interactivitate se vor folosi aplauze.  

Tranziția spre următoarea activitate DOS se va face cu ajutorul  „A fost o dată un castel!”. 

 Activitatea din cadrul Domeniului Om si Societate începe printr-o scurtă conversație despre iarna. 

Copiii sunt îndreptaţi către măsuţe unde vor găsi coli colorate, foarfece, elemente de decor- cercuri, 

patrate şi triunghiuri, panglică, lipici. Copiii vor decupa elementele, vor lipi și vor decora fișele pentru 

a realiza un peisaj de iarna.  

 

 Tranziția către activitățile desfășurate la centrele de interes se va realiza prin Moş Crăciun ce 

drag ne eşti.  

În cadrul ALA 2, copiii se vor distra cu jocul de mișcare „Antante”.  Pentru că au îndeplinit cu 

succes sarcinile propuse copiii vor dansa pe cântecul “Antante” – Gasca Zurli. 

Sarcini: 

    - să formeze un cerc şi să fie aşezaţi pe perechi 

    - să păstreze atenţia la indicaţiile educatoarei 

- execute mişcările conform indicaţiilor 

Resurse materiale: melodie, PC 

Explic jocul precum și regulile acestuia : Copiii trebuie să stea aşezati unul în faţa celuilalt şi 

să bată din palme conform indicaţiilor. La auzirea „Atenţiune” aceştia trebuie să se oprească şi să fie 

atenţi la urmatoarea comandă. 

            La Momentul poveștilor voi lectura povestea ,,Elmer în zăpadă”  . 

Complicarea jocului se va realiza cu ajutorul unui zar.  

Se va rosti formula magică: ,,Zarul se rostogoleşte,  

                                                Oare unde se opreşte?” 
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În încheierea activității se va realiza Sinteza zilei în spațiul dedicat Întâlnirii de dimineață. 

Copiii vor fi întrebați ce secvență din activitate le-a plăcut cel mai mult și vor motiva alegerea făcută. 

Voi face aprecieri individuale și frontale și le voi mulțumi copiilor pentru această zi minunată pe care 

am petrecut-o împreună și le voi spune că îi aștept cu drag la gradiniță, ziua următoare. 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2141 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

 

Data:  

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ”, SIGHETU 

MARMAȚIEI 

Profesor: CHINDRIȘ OTILIA 

Clasa: a VII-a  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Lumea de pe scenă 

Subiectul: Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului 

Tipul lecţiei: mixtă 

Scopul: consolidarea deprinderilor de a analiza numeralul și extinderea cunoştinţelor legate de 

această categorie gramaticală 

 

I. Competenţe generale: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi 

producerea textului oral 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale şi scrise 

 

II. Competenţe specifice: 

1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intenţiilor de comunicare şi a atitudinilor comunicative din diverse 

texte monologate şi dialogate 

1.3. Participarea la interacţiuni verbale intense, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de 

negociere a informaţiei şi a relaţiei cu interlocutorii 

4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi 

exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative complexe  

4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare 

corectă 

4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică şi lexicală 

 

III. Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

a) Cognitive:    

O1: să definească numeralul; 

O2: să identifice numeralele din enunţurile date; 

O3: să clasifice numeralul; 

O4: să precizeze valorile morfologice ale numeralului; 

O5: să identifice numeralele cu valoare de adjunct și de centru; 
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O6: să recunoască funcțiile sintactice ale numeralelor; 

b) Psihomotorii:  

O7: să utilizeze corect mijloacele auxiliare; 

O8: să ortografieze corect cuvintele; 

c) Afective: 

 O9: să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul clasei; 

 O10: să participe activ la activităţile desfăşurate; 

 

IV. Valori şi atitudini 

✓ Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului 

asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, 

responsabilă, din punct de vedere social. 

✓ Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural. 

 

V. Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, învățarea prin descoperire, exerciţiul, rebus 

b) Mijloace de învăţământ:  table, manual, fişe de lucru, caietele elevilor 

c) Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 

d) Resurse: - temporale: 50 minute 

                           - spaţiale: sala de clasă 

                           - umane: 30 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Bibliografie:  

1) Sâmihăian Florentina, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheş, 

Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a VII-a, Bucureşti, Editura Art Klett, 2019. 

2) Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura 

Dacia Educaţional, 2002. 

3) Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, 

Editura Paralela 45, 2006. 

4) Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, Iaşi, Editura Polirom, 2014. 

5) https://slidetodoc.com/numeralul-consolidarea-si-sistematizarea-cunostintelor-competente-

urmarite-definirea/ 

https://slidetodoc.com/numeralul-consolidarea-si-sistematizarea-cunostintelor-competente-urmarite-definirea/
https://slidetodoc.com/numeralul-consolidarea-si-sistematizarea-cunostintelor-competente-urmarite-definirea/
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DEMERS DIDACTIC 

Etapele  

lecţiei 

Timp Ob. 

op. 

                  Elemente de conţinut                      Strategii didactice Evaluare 

    Forme de 

   

organizare 

   Metode şi 

    procedee 

  Resurse 

 

1.Organizarea 

       clasei 

 

 

 

 

1` 

 - Profesorul va avea grijă ca elevii să-şi pregătească 

materialele necesare orei de limba română şi va nota 

absenţii. 

- Va asigura liniştea şi disciplina clasei pentru o bună  

desfăşurare a activităţii didactice; 

  

 

Conversaţia 

 

  

 

 

 

 

 

2. Verificarea 

       temei 

 

 

5` 

 - Va verifica cantitativ, în mod frontal felul în care  

elevii au alcătuit tema dată ora trecută.  

- Elevii sunt solicitaţi să citească, sunt puşi să  

motiveze, antrenându-se prin întrebări întreaga clasă. 

 

 

 Frontală 

Conversaţia 

euristică 

     Explicaţia 

 

 

 Caietele  

  elevilor 

 

 

 

3. Captarea 

     atenţiei 

 

 

5` 

 Se distribuie mapele cu fişele de lucru. Se comunică 

rolul acestora în lecţia ce urmează să se desfăşoare. 

- Profesorul va solicita elevilor să completeze un rebus 

(Anexa 1).  Pe verticala A-B vor obţine cuvântul 

numeral. Elevii completează rebusul pe fișe și flipchard, 

răspunzând la întrebări. 

  

Individuală 

Conversaţia 

euristică 

 

     Explicaţia 

Rebus-

Anexa 1 

 

Flipchart 

 

 

4.  Anunţarea 

    subiectului 

     lecţiei  şi 

   enunţarea 

  obiectivelor 

 

 

 

2` 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

- Profesorul le spune elevilor că astăzi vor actualiza 

noţiunile legate de numeralul. 

  Până la sfârşitul orei va trebui ca toţi elevii: 

✓ să definească numeralul; 

✓ să identifice numeralele din enunţurile date; 

✓ să clasifice numeralul; 

✓ să precizeze valorile morfologice ale numeralului; 

✓ să identifice numeralele cu valoare de adjunct și de 

centru; 

 

 

 

  Frontală  

 

 

 

    Explicația 
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✓ să recunoască funcțiile sintactice ale numeralelor. 

Se va scrie titlul pe tablă şi în caiete: 

Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului 

 

5. Dirijarea 

învăţării şi 

dobândirea 

cunoştinţelor 

noi 

 

 

 

 

 

 

 

30` 

 

O1 

O2 

     

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

   

 

 

 

 

O5 

 

Identifică din text numeralele! Profesorul le propune 

elevilor, spre rezolvare, exercițiile, din manual, de la 

rubricile Pentru început și Explorare (p. 174) 

       Ne reamintim ca numeralul este partea de vorbire, 

care arată un număr sau ordinea obiectelor prin 

numărare. 

1. Numeralele cardinale sunt: 

 simple: de la unu la zece. 

 compuse: restul numeralelor. 

Nu au gen, cu excepția numeralele unu (un) / una (o), 

doi / două și compusele cu acestea:  doisprezece/ 

douăsprezece, douăzeci și unu / douăzeci și una, o sută 

doisprezece / o sută douăsprezece. 

2. Numeralul ordinal are forme diferite de gen: primul/ 

prima, întâiul / întâia, al doilea /  a doua, al douăzeci și 

unulea / a douăzec și una etc. 

Numeralul poate avea trei valori morfologice: 

a) valoare adjectivală, când determină un 

substantiv cu care se acordă în gen și caz: trei elevi, a 

doua casă; 

b) valoare pronominală, când înlocuiește un 

substantiv: Doi dintre studenți au întârziat la cursuri. A 

treia a întârziat. 

c) valoare substantivală, atunci când denumește 

numeric un obiect (ex. anul 1919; tramvaiul 35 etc.) sau 

 

 

Individuală  

 

 

Frontală  

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Manual 

p. 174. 

 

Tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Orală 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

     Orală 

 

 

Observare 

sistematică 

     Orală 
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când este folosit în enunțurile matematice: Trei plus doi 

fac cinci. 

Numeralul se află în calitatea de adjunct sau de centru în 

următoarele situații: 

Elevii, ajutați și asistați de profesor, rezolvă exercițiile 

din manual şi din fişele de lucru (Anexele 2 și 3); se 

poate lucra individual sau în perechi. 

 

Individuală 

 

Frontală 

 

 

Conversația  

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 Observare 

sistematică 

 

6. Asigurarea 

feed-back-

ului 

5` O3 

O4 

Folosind două numerale cardinale și două numerale 

ordinale, scrie un text de minimum opt rânduri în care să 

descrii clasa în care înveți.                                                                                                           

Individuală  

 

Frontală 

   

7. Tema 

 

 

 

1` 

 

 

 

 Profesorul anunţă tema pentru acasă şi explică  

modalitatea de rezolvare acesteia. 

Imaginează-ți că, împreună cu un grup de colegi, ați 

decis să scrieți un text dramatic pe care să-l reprezentați 

la finalul anului școlar. Ție ți-a revenit rolul de a redacta 

indicația referitoare la décor. Scrie un text de 30-50 de 

cuvinte în care să oferi indicații despre amenajarea 

scenei, folosind cât mai multe numerale. Subliniază-le. 

  

   

Individuală 

 

  Explicaţia  

 

Conversația 

 

Anexa 4  

 

8. Aprecieri 

finale 

 

1`  Fiecare elev va primi o fişă de  

autoevaluare.  

Individual  

 

Fişă de   

evaluare – 

Anexa 5 

Scrisă 
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                                          FIȘĂ DE LUCRU                             Anexa 1 

 

1. Desenează, sub îndrumarea regizorului, decorul și costumele. 

2. Este subdiviziunea formală a unei piese de teatru și cuprinde mai multe scene. 

3.Text ……  scris cu scopul de a fi jucat pe scenă.  

4. Vocalular sau …. 

5. Cuvântul „eu” este ca parte de vorbire............  

6. Indicațiile autorului sau …. 

7. Antonimul cuvântului „scurt” este...........................  

8. Stare emotivă nefirească, o neliniște de care sunt cuprinse unele personae atunci când apar în fața 

publicului.  

9. Intervenția unui personaj. 

 

 

 

 

1  

  

2 

 

3 

4. 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 
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Precizați valoarea 

morfologică a 

numeralelor din 

enunțurile date: 

 

Am cumpărat zece 

lalele și treizeci de 

trandafiri.  

Trei au plecat în 

excursie. 

       

 

 

Anexa 2  

 

                                            FLOAREA DE LOTUS 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERALUL 

Identificaţi 

numeralele  din textul 

următor: 

 

M-am întâlnit cu 

patru colegi în parc. 

Doi dintre ei au venit 

cu autobuzul.  

Ei au sosit cu 

autobuzul 5.  

Al treilea coleg a fost 

adus de tatăl său. 

                                                  

Al patrulea a ajuns 

mai târziu. 

          

 
 

Scrieţi cu litere 

numerele:  

7, 29, 35, 106, 

216, 345, 1953, 

6759, 15 955. 

Continuă versurile:  

Primul s-a trezit. 

Al doilea și-a închipuit. 

Că al treilea s-a lovit 

De al patrulea care a fugit… 

……………………………. 

………………………………..  

 

Corectați 

eventualele greșeli: 

 

Patrusprezece copii 

au mers la teatru. 

Optâsprezece au 

lipsit de la 

spectacol. 

Şaptisprezece au      

vizitat grădina 

zoologică 

 

Subliniaţi numeralele şi 

dezlegaţi ghicitoarea: 

  Am un copac cu 

douăsprezece ramuri. Pe 

fiecare ramură sunt patru 

cuiburi. În fiecare cuib sunt 

şapte ouă.  

Ghici ce e? 

                    

(……..…….) 
 

 

Precizați funcția sintactică a 

numeralelor din enunțurile 

de mai jos:  

Am ajuns după primul  

dintre colegii tăi. Am ajuns 

la cei doi. Douăzeci de ochi 

ne priveau cu atenție. 

       

Completați spațiile libere cu 

numeralele potrivite: 

Eu am ................. ani și sunt 

elev(ă) în clasa a ............   Fratele 

meu are ....................... ani și este 

elev la liceu. Eu stau în banca 

.................. din mijloc. Sunt 

născut(ă) pe data de.................... 
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Anexa 3 

Salata de fructe –                                                         

 

 (Folosiți cât mai multe 

 numerale!) 
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Anexa 4 

 

TEMĂ: 

 

 Imaginează-ți că, împreună cu un grup de colegi, ați decis să scrieți un text 

dramatic pe care să-l reprezentați la finalul anului școlar. Ție ți-a revenit rolul 

de a redacta indicația referitoare la decor. Scrie un text de 30-50 de cuvinte în 

care să oferi indicații despre amenajarea scenei, folosind cât mai multe numerale. 

Subliniază-le. 

 

 

 

 

 

 

      Anexa 4 

 

TEMĂ: 

 

 Imaginează-ți că, împreună cu un grup de colegi, ați decis să scrieți un 

text dramatic pe care să-l reprezentați la finalul anului școlar. Ție ți-a 

revenit rolul de a redacta indicația referitoare la décor. Scrie un text de 

30-50 de cuvinte în care să oferi indicații despre amenajarea scenei, 

folosind cât mai multe numerale. Subliniază-le. 

 

 

 

 

 Anexa 5 

 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 

Completaţi fişa de autoevaluare a activităţii: 

 

• Ce am învăţat din această activitate? 

__________________________________________________ 

• Ce dificultăţi am întâmpinat în această activitate ? 

__________________________________________________ 

• Ce aş face pentru a-mi îmbunătăţi activitatea? 

__________________________________________________ 

• Eu cred că merit nota……….. şi sunt……. 
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FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 

Completaţi fişa de autoevaluare a activităţii: 

 

1. Ce am învăţat din această activitate? 

__________________________________________________ 

2. Ce dificultăţi am întâmpinat în această activitate ? 

__________________________________________________ 

3. Ce aş face pentru a-mi îmbunătăţi activitatea? 

__________________________________________________ 

4. Eu cred că merit nota……….. şi sunt……. 
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PROIECT DIDACTIC – PARFUM DE PRIMĂVARĂ 

 

Cristea Loredana Elena 

    G.P.P. ” DUMBRAVA MINUNATĂ” SLOBOZIA/IALOMIȚA 

GRUPA: Mijlocie  “Rățuștele  ” 

TEMA ANUALĂ: ”Când, cum și de ce se întâmplă ?”  

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Parfum de primavară” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Primăvara minunată a sosit la noi îndată” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată – ADP+ALA+ADE (DS+DEC) 

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă 

MIJLOC DE REALIZARE:jocuri şi activităţi didactice alese; povestea educatoarei;activitate 

practică,  joc de mişcare;  

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, , individual, în perechi 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

➢ ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ :  

Întâlnirea de dimineaţă:  

Rutine – salutul, prezenţa, calendarul naturii, gimnastică de înviorare, activitatea de grup, împărtășirea 

cu ceilalți, mesajul zilei, noutatea zilei, anunțarea obiectivelor zilei.     

Tranziţii: " Iarna ,du-te acum bine ”-cantec 

Obiective operaționale:  

- Să se salute cu colegii și educatoarea ,  

- Să se exprime corect din punct de vedere gramatical; 

- Să execute corect mișcări specifice gimnasticii de înviorare  

➢ JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE :  

 Bibliotecă : “Rochița Zânei Primăvara ”(semne grafice )  

 Obiective operaționale: 

-Să traseze corect elementele grafice, dovedind o bună coordonare oculo-motorie;. 

Strategii didactice: 

 Forma de organizare: individual, frontal; 

 Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;  

 Materiale didactice:, fișă de muncă indepndentă, creioane, carioci 

  

 Artă: “Crenguța înmugurită”- modelaj 

Obiective operaționale: 

- să realizeze lucrarea, respectând etapele de realizare a acesteia, tehnica de lucru(tehnica punctului), 

criteriile enunțate de educatoare( acuratețe, plasarea elementelor); 

- să facă aprecieri obiective asupra propriei lucrări sau a colegilor, ținând seama de criterii. 

Strategii didactice: 

 Forma de organizare: individual,frontal  

 Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

 Materiale didactice: plastilana;plansete, 

       

Joc de masa: ,,Din jumatate,întreg ” 

Obiective operaționale: 
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-să asocieze corect jumătățile potrivite astfel încât să obțină imaginea întreagă. 

 

Strategii didactice: 

 Forma de organizare: individual,frontal , în perechi 

 Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 

 Materiale didactice: cartonașe tăiate pe jumătate,coșulețe,coli albe 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE: 

 DOMENIUL Știință : 

,,Primavară,bine ai venit” –convornire dupa imagini  

Obiective operaționale: 

-să identifice semne/aspecte/vestitori ai primăverii; 

-să observe schimbări din natură pe baza imaginilor; 

-să descrie caracteristicile ale anotimpului primăvara ; 

Strategii didactice: 

 Forma de organizare: frontal,individual 

 Metode și procedee: povestirea, conversația, explicaţia, exemplul, demonstraţia, exercițiul, 

problematizarea 

 Materiale didactice: Zâna Primavara, scrisoare de la Zâna Primavara, imagini cu aspecte de primavara 

, tablă magnetică, carton ; 

 DOMENIUL Estetic si Creativ 

,,Soarele  si firele de iarba”-pictură-tehnica suflării  

Obiective operaționale: 

- să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie;                              

- să realizeze lucrarea, respectând etapele, criteriile enunțate de educatoare ; 

- să facă aprecieri obiective asupra propriei lucrări sau a colegilor, ținând seama de criterii. 

Strategii didactice: 

 Forma de organizare: frontal, individual; 

 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul; 

 Materiale didactice:,pensula,acuarele,pahar cu apa ,fișe  șervețele umede; 

COMPETENȚE: 

✓ Manifestă creativitate în activități diverse; 

✓ Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții în mediul apropiat; 

✓ Rezolvă situații-problemă pornind, de la sortarea și reprezentarea unor date 

DURATĂ: 3 ore 

BIBLIOGRAFIE: 

1. MEN, (2019), Curriculum pentru educația timpurie 

2. Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie, Bucureşti, 2019; 

3. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grup-Ghid 

metodic, Editura Arves, 2002 

4. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș, Piramida cunoașterii, Editura Diamant, 2014 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2153 

 

 
 Preșcolarii vor intra în sala de grupă și se vor așeza în zona unde are loc ÎNTÂLNIREA 

DE DIMINEAȚĂ, aici desfășurându-se activitățile specifice acesteia:    

       Salutul : Se recită poezia”Gând bun” 

” În fiecare dimineaţă 

S-avem gândul bun pe faţă, (trecem palmele peste faţă) 

Către soare să privim (desfacem braţele în formă de cerc, privim în sus) 

Iubire să dăruim (strângem braţele spre piept și apoi le desfacem) 

De gând rău, să ne ferim (mâna alungă gândul rău) 

S-adunăm doar bucurie! (strângem braţele spre piept şi apoi le desfacem) 

Şi-n lume s-o răspândim! (sărim în sus cu braţele desfăcute) 

Şi-atunci orişice copil, 

În fiecare dimineaţă 

Are gândul bun pe faţă! (trecem palmele peste faţă)..“ 

” Bună dimineaţa ”rățuștelor” ! Astăzi este-o nouă zi / Bine aţi venit, copii! Sunteti veseli, sănătoși / 

Și la fel de curioși ? Astăzi veţi fi vestitorii primaverii ,  având  fiecare câte un ecuson pe bluziță!” 

Preșcolarii își vor alege cu metoda ”mâna oarbă” câte un ecuson, reprezentând un vestitor (ghiocel, 

narcisă, lalea, zambilă, toporaș, rândunică, barză ) ,  ce va fi pus în piept, iar apoi pornește salutul între 

colegi. Copiii se vor saluta între ei folosind forma de salut ,, Buna dimineata ……..,mă bucur că ai 

venit la grădiniță” Ultimul copil va saluta educatoarea, care, la rândul ei, va saluta copiii: ,,Bună 

dimineaţa copii, mă bucur că ați venit la grădiniță, sunteți veseli, fericiți și de lucru pregătiți ! 

Cântec: Lollipops ” Bună dimineaţa”                                 

         Prezența:  

,,După ce ne-am adunat 

Şi frumos ne-am salutat, 

Colegii ne-am întâlnit 

Oare cine n-a venit?” 

Se va face prezenţa după catalog şi se vor nota absenţii. Se vor număra toți copiii, apoi fetițele 

și băieții separat, comparându-se cele două mulțimi( mai multe elemente, mai puține elemente, tot 

atâtea elemente-echivalente). 

      Calendarul naturii:copiii sunt întrebați în ce anotimp suntem, cum este vremea în ziua 

respectivă și cum ne îmbrăcăm.Copiii sunt solicitaţi să aşeze pe calendar imaginea reprezentativă 

pentru vremea de afară.  

       Se va stabili apoi ziua săptămânii : (Ce zi a săptămânii și ce dată este astăzi? Ce zi și ce dată a fost 

ieri? Ce zi și ce dată va fi mâine?)   

       Activitate de grup + Înviorare:”Iarnă ,du-te acum cu bine” – cântec + mișcări           

Împărtășirea  cu ceilalți: ”Aș vrea să fiu...” Le voi spune copiilor că astăzi îmi doresc să fiu un 

ghiocel si să fiu la fel de frumos ca el ,  iar apoi îi voi intreba ce vestitor  ar dori să fie dacă ar putea și 

de ce? 

           Ajunși în tărâmul basmelor, copiii se așează turceşte, în cerc, iar educatoarea prezintă în cadrul 

momentului de lectură povestea  Legenda Ghiocelului.  

Mesajul zilei: le voi spune copiilor că mesajul zilei de astăzi este: “Primavara bine ai veni !" 

Noutatea zilei: Anunțarea temei zilei și a activităților : 

                       ȘCENARIUL ZILEI 
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Apariția Zânei ”Primavara” care a venit în vizită , încărcată cu surprize, să îi vadă și să petreacă 

împreună cu ei această zi . 

      

*TRANZITIE: " 10 degețele " 

https://www.youtube.com/watch?v=SAMY5uf5sBs 

 

          Se prezintă copiilor centrele de activitate, își vor alege ecusoanele care îi vor îndrepta către 

centre (1,2,3), prin procedeul mâna oarbă:, Bibliotecă (1) , Artă(2) ,Joc de masa(3) 

Se va trece la activitatea pe centre,  prezentându-se sarcinile de lucru: 

 La centrul de activitate Bibliotecă -,, Rochița Zânei Primăvara ! ” ,,Decorează rochița ,unind 

punctele după model ! ” 

 La centrul de activitate Artă,-,, Crenguța înmugurită”-modelaj .,,Modelează cu mișcări circulare 

muguri pe crenguță”  

 La centrul de activitate Joc de masă -,, Unește jumătățile potrivite astfel încat să obții imaginea 

întreagă ! ” 

După expirarea timpului de lucru se evaluează rezultatele activităţii independente  şi de grup, se 

realizează expoziţia lucrărilor . 

*TRANZITIE :,, Danseaza bughi-bughi”-cantec 

 

      În cadrul Domeniului Știință -  copiii vor observa schimbările din natură cu metoda ciorchinelui.  

      Captarea atenției se va  realiza cu ajutorul Zânei Primăvara care sosește în vizită și dorește să le fie 

alături astăzi parcurgând împreună câteva probe . Zâna specifică faptul că a venit cu multe surprize la 

ei , și ca să ajungă la ele trebuie să resolve câteva probe.  

Scurtă conversație : 

- În ce anotimp suntem ? 

- Ce anotimp s-a încheiat ? 

- Câte anotimpuri are anul ? 

- Care sunt cela 4 anotimpuri? 

- Câte luni are anotimpul primăvara ? 

- Ce cântece de primăvară cunoașteți? 

          Educatoarea le amințește  copiilor faptul că vor fixa aspectele si vestitorii primăverii prin metoda 

ciorchinelui, apoi vom picta prin tehnica suflării ,, Soarele și firele de iarbă ” 

          Se recapituleaza aspectele de primavara . Si cum arata acest anotimp. 

Concluzia finala:  

,,PRIMĂVARA” –anotimpul în care totul se trezește la viață! 

          Dupa finalizarea ciorchinelui ,copii vor trece la măsuțe unde vor avea de rezolvat o fișă  a cărei 

sarcină este să unească cu o linie imaginile cu aspecte specific anotimpului primăvara. 

     În cadrul Domeniului Estetic si Creatiiv – copiii vor avea de efectuat pictura ,,Soarele si firele de 

iarba ” utilizând tehnica suflării cu paiul.

https://www.youtube.com/watch?v=SAMY5uf5sBs
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PROIECT DE LECŢIE  

 

 Prof. psihoped. specială Becheș Ana-Iulia 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bistrița 

CLASA: a VI-a A-dizabilități intelectuale ușoare/moderate 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vara și bucuriile ei” 

SUBIECTUL LECȚIEI: Pinocchio, de Carlo Collodi 

TIPUL LECŢIEI: transmitere și însușire de noi cunoștințe 

DOMENII INTEGRATE: Limba și literatura română 

                                              Matematică 

                                              Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 

 

COMPETENTE SPECIFICE VIZATE: 

 Limba și literatura română  

C1.1 Manifestarea receptivității față de mesajele interlocutorului emise în contexte de comunicare 

cunoscute; 

C1.2 Realizarea unei interacțiuni verbale (de tip dialog) folosind strategii simple de comunicare prin 

cuvinte, sintagme, expresii în enunțuri proprii cu scopul solicitării/oferirii de informații; 

C1.3 Exprimarea opiniilor, emoțiilor și sentimentelor prin participarea la discuții pe teme familiare 

C2.1 Consolidarea citirii corecte și conștiente în ritm propriu a unor cuvinte, propoziții, texte scurte 

C2.2 Identificarea informațiilor importante din texte literare;  

C4.1. Utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române 

 Matematică 

C2.6. Utilizarea unităţilor monetare în situaţii practice. 

C4.1. Aplicarea cunoştinţele matematice însușite în rezolvarea unor probleme practice. 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor 

C1.1 Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a componentelor hardware; 

C2.3  Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicaţii simple de construire a unor jocuri digitale; 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

Transmiterea unor cunoștințe referitoare la personajele textului literar. 

Dezvoltarea capacităţii de a identifica şi de a introduce în contexte variate cuvintele noi din textul 

studiat: gologani, doctorie, putina, lesne, nărav, bocet. 

Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale și scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

O1 să citească textul (pe fragmente, selectiv) respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie. 

O2 să identifice cuvintele noi din textul studiat, integrându-le în contexte variate: gologani, doctorie, 

putina, lesne, nărav, bocet. 

O3 să răspundă corect la întrebările adresate privind înțelegerea textului. 

O4 să rezolve corect exercițiul wordwall utilizând tableta și googleclassroom. 
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STRATEGII DIDACTICE: 

a) metode şi procedee: m1-observaţia 

                                   m2- conversaţia 

                                   m3- explicaţia 

                                   m4- exerciţiul 

                                   m5- problematizarea 

                                   m6- munca independentă 

                                   m7- execițiul la calculator(wordwall) 

 

b) mijloace de învăţământ: M1-manual, caiete, instrumente de scris 

                                          M2- marker 

                                          M3- coli flipchart  

                                          M4- tablete 

                                          M5- păpușa Pinocchio 

                                          M6- bănuți(recompense) 

 

c) forme de organizare:  activitate frontală, individuală 

 

      d) sistem de elaluare: forme de evaluare: e1 evaluare formativă 

                                           metode de evaluare: E1 chestionare orală 

                                                                            E2 chestionare scrisă 

                                                                            E3 aprecieri verbale 

                                                                            E4- aplicație wordwall
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Etapele lecției 

 

Ob. 

Op. 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare  

Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

 Asigur condiţiile organizatorice şi 

psihopedagogice necesare pentru 

desfăşurarea orei de limba şi literatura 

română. 

Pregătesc cele 

necesare orei de 

limba şi literatura 

română 

 

 

 

 

   

3. Captarea    

     atenţiei 

 

 

 

 

 

 

Prezint păpușa Pinocchio și solicit 

elevilor să o identifice. Cer să 

numească o poveste în care este 

prezent acest personaj apoi voi așeza 

păpușa pe un scaun în fața elevilor.  

 

 

Identifică păpușa 

și numesc 

povestea 

 

 

Observaţia  

 

Conversaţia  

 

Explicaţia  

 

 

 

Păpușa 

Pinocchio 

  

 

Frontal  

 

 

  

Formativă 

 

 

 

Chestionare 

orală 

4. Anunţarea  

temei şi a  

obiectivelor 

 

 

Anunț tema lecției pe care o vom 

desfășura astăzi: Pinocchio, după 

Carlo Collodi. 

Voi nota pe tablă titlul lecției și cer 

elevilor să noteze și ei în caiete. 

 

Ascultă cu atenţie. 

Notează data şi 

titlul lecției 

 

 

Explicaţia 

 

 

Caiete, 

instrumente de 

scris 

 

 

 

frontal 

 

 

formativă 

5. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citesc lecția integral, oprindu-mă și 

explicând cuvintele noi. 

Cer apoi elevilor să citească pe 

fragmente. 

Pentru înțelegerea textului vom 

răspunde în scris la întrebările din 

manual, apoi vom nota cuvintele 

necunoscute, le vom explica și vom 

formula noi propoziții cu acestea. 

 

Rezolvă sarcinile 

de lucru 

 

 

 

 

 

  

 

Exerciţiul  

 

 

Conversaţia 

Explicația 

Problematizarea 

 

 

 

Caiete, 

instrumente de 

scris 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

Formativă 

 

 

Chestionare 

orală 
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6. Obţinerea  

 performanţei 

 Pe o coală de flipchart este reprezentat 

personajul Pinocchio. Cer elevilor să 

noteze alăturat cuvinte care exprimă 

însușirile ce i se potrivesc lui 

Pinocchio. 

 

Rezolvă sarcinile  

 

Exercițiul 

 

 

Flipchart 

Marker  

 

 

frontal 

 

 

Formativă 

Chestionare 

scrisă 

7. Asigurarea 

retenţei şi a 

transferului 

 În googleclassroom elevii găsesc 

postat un link wordwall: 

https://wordwall.net/resource/3303396

5 

Cer elevilor să își deschidă tabletele, 

să acceseze googleclassroom și linkul 

wordwall și să rezolve exercițiul 

lacunar (explic algoritmul de 

rezolvare). 

Rezolvă exercițiul 

wordwall 

Conversația 

Explicaţia  

Exercițiul la 

calculator 

Tablete individual Formativă 

 

 

Aplicație 

wordwall 

 

Munca 

independentă 

8. Încheierea 

lecției 

 Fac aprecieri colective / individuale 

privind comportamentul şi participarea 

la oră a elevilor, distribui fiecărui elev 

câte patru bănuți, la fel ca cei primiți 

de Pinocchio și îi provoc să spună ce 

ar face cu ei dacă ar fi în locul lui 

Pinocchio. 

-ascultă, 

recepționează 

-conversația 

-explicația 

Bănuți  frontal Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/33033965
https://wordwall.net/resource/33033965
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PROIECT DE LECŢIE 

Stil de viață sănătos 

Buzan Cristina Adriana 

Liceul Teoretic”Eugen Pora” Cluj-Napoca 

CLASA :  a V-a A 

DISCIPLINA:  Consiliere şi orientare 

Motto: "Alimentele voastre sa va fie leacuri, iar leacurile voastre alimente" (Hipocrate) 

Competenţe generale: 

• Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat 

Competenţe specifice: 

• Identificarea resurselor personale şi a oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei 

• conştientizarea faptului că un stil de viaţă defectuos ne îmbolnăveşte 

Metode şi procedee didactice:  conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire , studiu 

de caz 

Instrumentele utilizate pentru a susține activitatea: film youtube, fișă de lucru/ de evaluare, hârtie 

glasată, videoproiector, PC 

Forme de organizare: frontal,  individual , pe grupe. 

Durata: 50 minute 

Bibliografie: 

• Programa şcolară 

• Baban, A., (coord.), 2009, Consiliere educaţională.  Ghid metodologic pentru orele de 

dirigenţie şi consiliere, Editura ASCR, Cluj-Napoca. 

• Cosma, T. , Ora de dirigenţie în gimnaziu, Ed. Plumb, Bacău, 1994 

• Lemeni, G., Porumb, M., Consiliere şi orientare. Activităţi pentru clasele V-VIII, Ed. ASCR,   

Cluj, 2011. 

• Lemeni, G.,  Miclea,  M., (coord.) 2004, Consiliere şi orientare. Ghid de educaţie pentru 

carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca. 

•           https://www.youtube.com/watch 

Desfășurarea lecției 

I. Moment organizatoric - aranjarea clasei și asigurarea climatului socio-afectiv necesar desfășurării 

lecției 

II. Captarea atenției  - Vizionarea videoclipului: ”Mănâncă sănatos fructe și legume” 

https://www.youtube.com/watch?v=F9HYRIaQbW4 

III. Anunțarea temei: În cadrul activității de astăzi vom vorbi despre un stil de viață sănătos și despre 

unele obiceiuri nesănătoase pe care este bine să le evităm. 

Activitatea Nr. 1 

 
 

”  ș            ț ” 

Forma de organizare: f       , în pereche 

Mod de realizare: Profesorul aduce un cos cu fructe și legume. F               m ș             ș    

  m         f             m   din coș.Copiii nominalizati for veni la cos pentru aidentifica fructul sau 

leguma de pe cartonaș,      zâ                               

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=F9HYRIaQbW4
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Activitatea Nr. 2 

Vizionarea unui film  – „Reguli pentru un stil de viață sănătos” 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 

 

Se discută pe marginea filmulețului, cu privire la informaţii legate de alimentaţia sănătoasă. 

* Metoda ciorchinelui – profesorul va realiza pe tablă , pe baza discuţiilor cu elevii , un ciorchine , 

pornind de la conceptul de sănătate – ce înseamnă şi ce presupune. 

* Profesorul desenează pe tablă „Piramida alimentaţiei sănătoase”. 

*Studiu de caz – profesorul le distribuie elevilor un text , pe care îl va şi citi. Organizaţi pe grupe , 

elevii vor răspunde la câteva întrebări , astfel încât să stabilească ce greşeli face personajul prezentat 

în text. 

Studiu de caz 

Dănuţ este elev în clasa a V-a. Activitatea lui preferată este să se joace pe tabletă sau pe telefon. Îi 

plac jocurile de strategie şi de aceea petrece foarte mult timp în acest fel. De cele mai multe ori 

refuză invitaţiile colegilor de a se plimba cu rolele în parc sau de a petrece câteva ore la bazin în 

zilele caniculare de vară. Nici terenul de fotbal nu îl atrage prea mult. Alergatul după minge îl 

oboseşte foarte tare şi i se pare lipsit de satisfacţii.De fapt , Dănuţ îndrăgeşte atât de mult jocurile 

online , încât nici de mâncare nu prea are chef. În general , în week-end sau în zilele de vacanţă se 

trezeşte la 10-11 şi micul dejun îl serveşte din punga de chipsuri începută cu o seară în urmă.Apoi , 

nerăbdător , se instalează în fotoliu şi se joacă CLASH ROYALE. Pe la prânz , coboară la non-stop-

ul din colţ şi îşi ia un sandwich  mare cu maioneză şi două gogoşi cu ciocolată , refuzând mâncarea 

gătită a mamei.Până seara , mai gustă şi nişte snacksuri cu aromă de chicken.Băutura care nu îi 

lipseşte niciodată este Coca-Cola. 

Dănuţ adoarme pe la 1-2 noaptea , visând strategii de luptă. 

Evaluare finală- după ce elevii vor audia un cântecel - Fructele 

https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44 

elevii vor realiza afișe, pliante cu aliment benefice pentru sănătate. . 

Evaluare finală- Elevii sunt rugați să completeze pe  fişa de evaluare, următoarele propoziţii 

lacunare: 

Eu cred că această activitate................................................... 

Acum mă simt...................................................................... 

Pe viitor mi-ar plăcea dacă..................................................... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
https://www.youtube.com/watch?v=Gy2WP1edB44
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                     PROIECT DIDACTIC                                                             

Țăran Crina Manuela 

                                                                                Școala Gimn.”Ștefan cel Mare”Cârlibaba 

 

Disciplina: Consiliere si orientare 

Clasa: a VI-a 

Tema: „Bullyngul- factor de risc pentru elevi, părinti, profesori” 

Modulul: Calitatea stilului de viata 

Obiectiv de referinta:  

5.2 Să analizeze mecanismele eficiente de adaptare in situatii de stres sau de criza 

Obiectivele lectiei: 

1. Elevii vor fi capabili sa defineasca conceptele”bullyng” „violenta”, „agresivitate”, „risc”, pe baza 

cunostintelor anterioare, a explicatiilor furnizate de profesor si a discutiilor din cadrul colectivului de 

elevi; 

2. Elevii vor identifica formele de manifestare a violentei in clasa din care fac parte (dar si din scoala 

sau din societate),  pe baza definitiei acestei notiuni; 

3. Pe baza discutiilor inregistrate vor fi capabili sa realizeze un top al manifestarilor violente ce se 

produc la nivelul clasei; 

4. Pornind de la situatii concrete de manifestari violente, vor preciza motivele care conduc individul 

spre  astfel de actiuni; 

5. Vor identifica, pe baza discutiilor desfasurate, modalitati de prevenire si combatere a situatiilor 

conflictuale ce pot genera acte de violenta; 

6. Pornid de la discutiile inregistrate vor da un chip violentei si starii pe care aceasta le-o genereaza. 

Strategii didactice: 

     Metode si procedee: conversatia, ciorchinele, problematizarea, asaltul de idei, lucrul in echipa; 

     Mijloace de invatamant: DEX-ul, fise de lucru individuale, creta colorata, flip chart; 

     Forma de organizare: frontala,  pe grupe, individuala; 

     Metode de evaluare: fisa de evaluare, aprecieri verbale. 

     Spatiul de desfasurare: sala de clasa 

 

Desfasurarea lectiei: 

 

Etapele lectiei Activitate profesor Activitate elev 

1.Moment 

organizatoric: 

 

➢ asigurarea conditiilor didactico-

materialenecesare desfasurarii 

lectiei     

➢  efectuarea prezentei si pregatirea 

elevilor pentru lectie 

❖ Elevii se pregatesc pentru 

desfasurarea orei 

 

2.Captarea atentiei 

elevilor: 

 

➢ prezentarea unui scurt text in care 

este descrisa o situatie de 

manifestare a violentei 

❖ Asculta cu atentie textul citit 

de profesor 

3.Anuntarea temei si a 

obiectivelor acesteia: 

 „Violenta scolara - factor de risc 

pentru elevi, parinti, profesori” 
❖ Asculta obiectivele temei 
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4.Desfasurarea lectiei: 

 

➢ Imparte elevii in patru grupe de cate 

patru elevi; 

➢ Imparte dictionare elevilor; 

➢ Solicita elevilor din fiecare grupa sa 

defineasca una din notiunile: 

bullyng”  „violenta”, „agresiune”, 

„crima”, „umilinta” 

 

➢ Imparte fisele de lucru elevilor 

 

 

➢ Solicita alegerea raspunsului corect 

➢ Discuta cu elevii si ii ajuta sa 

inteleaga gravitatea faptei 

prezentate 

➢ Supune dezbaterii posibilele  

deznodaminte ale acestei intamplari; 

➢ In urma discutiilor purtate cu elevii 

identifica modalitatile prin care se 

poate gestiona un conflict, in functie 

de importanta acestuia; 

o Ignora situatia (discutia)! 

o Discuta problema! 

o Solicita ajutor! 

➢ Solicita acestora sa identifice tipuri 

de conflicte ce se pot asocia acestor 

modalitati de rezolvare; 

 

❖ Se aseaza pe locurile 

indicate de profesor 

 

❖ Cauta notiunile in dictionar 

si completeaza cerinta in 

fisa de lucru a grupei 

 

❖ Reprezentantul grupei 

formuleaza raspunsul in fata 

colectivului 

❖ Citesc cu atentie fisele de 

lucru 

❖ Se consulta in cadrul grupei 

si aleg raspunsurile posibile 

sau formuleaza propuneri 

❖ Completeaza fisele de lucru 

❖ Participa la dezbateri 

 

 

 

❖ Identifica exemple de 

conflicte ce se pot asocia 

acestor rezolvari 

❖ Precizeaza avantajele si 

dezavantajele utilizarii 

acestora 

 

5. Asigurarea retentiei 

si a transferului 

Solicita raspuns la intrebarea: 

 Cum pot fi prevenite situatiile 

conflictuale ce genereaza 

violenta? 

 

Cum arata violenta?                                        

-deseneaza-i chipul! 

Cum esti tu in astfel de situatii? 

-deseneaza-ti chipul! 

Prezinta elevilor clasei cateva 

exemple de chipuri ale violentei. 

Completeaza fisa de 

evaluare –Fisa 3 
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Fisa de lucru 1 

 

 

         Cititi cu atentie textul de mai jos: 

          Maria este eleva in clasa a VI-a. Orele de curs tocmai s-au incheiat dar, pentru ca nu a terminat 

de copiat rezolvarea problemei de fizica, nu a plecat acasa impreuna cu colegele ei, asa cum se intampla 

de obicei.  

         Cand sa iasa pe poarta scolii a fost acostata de un elev necunoscut care i-a cerut sa plateasca o 

taxa de trecere. Speriata, Maria i-a explicat ca nu are bani la ea. Baiatul s-a repezit la ea, a luat-o de 

gulerul hainei si, cand se pregatea s-o loveasca peste fata, s-a auzit un glas: 

- Las-o, mai! Pe ea o lasam sa treaca, e colega cu mine. 

         Scapata din stransoare, fetita a luat-o la fuga spre casa, plangand. Nu-i venea sa creada ca a 

scapat. Si tocmai Mihai, „repetentul” clasei , sa o ajute... Nu s-ar fi asteptat... Dar acum ce-i de facut? 

Sa-i spuna mamei? Sa-i spuna doamnei diriginte? Asta nu ar insemna ca-l paraste pe colegul ei? 

 

 

         Raspundeti la urmatoarele intrebari alegand raspunsul pe care-l considerati a fi cel corect 

: 

1. Voi cum ati proceda daca ati fi in locul Mariei? 

a) M-as certa cu respectivul baiat; 

b) L-as imbranci cu putere si as incerca sa fug inapoi in scoala, sa cer ajutor; 

c) I-as oferi inelul sau cerceii in locul banilor ceruti; 

d) L-as implora sa ma lase sa trec; 

e) Alta propunere:................................................................................................ 

2. Este Mihai un bun coleg? 

a) Da, pentru ca si-a ajutat colega aflata in necaz; 

b) Nu, pentru ca pune in pericol viata elevilor din scoala in care invata, aducand elevi straini in scoala in 

care invata; 

c) Alta parere:......................................................................................................... 

3. Prietenele Mariei au procedat corect plecand si lasand-o singura? 

a) Nu, pentru ca nu s-au gandit ca va trebui sa mearga singura acasa; 

b) Da, pentru ca scrie prea incet; 

c) Alta parere:.......................................................................................................... 

4. Cum ar trebui sa procedeze Maria? 

a) Sa-i spuna mamei ce s-a intamplat; 

b) Sa-i multumeasca lui Mihai si sa incerce sa-i devina prietena; 

c) Sa-i multumeasca lui Mihai si sa-l plateasca din banii ei de buzunar pentru ca s-o pazeasca de „baietii 

rai”; 

d) Sa ascunda intamplarea pentru ca nu o sa se mai intample sa intarzie; 

e) Sa-i povesteasca dirigintei care, impreuna cu directorul scolii ar sti  ce masuri trebuie luate; 

f) Sa le povesteasca colegelor ei intamplarea ca s-o astepte sa mearga impreuna; 

g) Sa uite ce s-a intamplat; 

h) Alta parere:........................................................................................................... 
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5. S-ar supara mama Mariei daca nu ar afla intamplarea? 

a) Nu, pentru ca a fost un incident minor, fara mare importanta; 

b) Da, pentru ca fiica sa s-a aflat intr-o situatie ce risca sa-i puna viata in pericol; 

c) Da, pentru ca este normal ca parintii sa stie tot ceea ce se intampla cu copilul lor la scoala sau, in 

general, in societate; 

d) Nu, pentru ca Maria a fost invatata de parinti sa-si rezolve singura problemele, sa se descurce in orice 

situatie; 

e) Alta parere............................................................................................................; 

6. Este obligatoriu ca aceasta intamplare sa fie adusa la cunostinta dirigintei si conducerii scolii? 

a) Da, pentru ca acestia sunt in masura sa ia masurile ce se impun pentru siguranta elevilor in cadrul 

scolii; 

b) Da, pentru ca altfel situatia se poate repeta si cu alti elevi; 

c) Da, este o situatie ce poate genera conflicte majore sau  poate pune in pericol viata elevilor; 

d) Nu este treaba acestora si, oricum, nu este frumos sa parasti; 

e) Alta parere............................................................................................................; 

 

          Situatia descrisa in textul de mai sus se refera la un tip de conflict ce poate apare intre elevi, in 

cadrul clasei sau in afara acesteia. 

           Exista  situatii in care elevul poate sa fie implicat intr-un conflict cu alte persoane din cadrul 

scolii sau din afara ei: cu un profesor, cu un parinte al altui elev, cu propriul parinte, cu o persoana 

straina, necunoscuta elevului.  

           Identificati si exemplificati astfel de situatii si gasiti, impreuna cu colegii si dirigintele, 

modalitati de solutionare a acestora. 

 

Fisa de lucru 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita 

ajutor! 

Discuta 

problema! 

Modalitati de 

gestionare 

 a unui conflict 

Ignora 

situatia! 
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          Rezolvarea conflictului se poate rezolva diferit, in functie de tipul acestuia si, cu siguranta, de 

nivelul de dezvoltare intelectuala, afectiva sau psihica a celor implicati. Este necesar ca cei implicati 

sa aiba o experienta de viata, sa stie sa-si pastreze calmul in astfel de situatii, sa prevada si astfel sa  

preintampine aparitia starii conflictuale. 

          Ignorarea poate fi extrem de utila in cazul in care conflictul este unul minor, fara o mare 

importanta, sau daca partenerii implicati in conflict se afla pe pozitii total diferite (elev mai mic - elev 

de varsta mai mare, elevi cu dezvoltare fizica diferita, elev-profesor, elev-parinte). 

          Este indicat sa se apeleze la aceasta forma si daca unul din partenerii la conflict se simte 

amenintat fizic si realizeaza ca este depasit de situatia respectiva. 

          Discutia este cea care poate rezolva conflictul inca din faza incipienta, inainte chiar de aparitia 

propriu-zisa a acestuia; o discutie calma poate revela ambele „adevaruri” ajutand astfel la aplanarea 

starii conflictuale. 

          Solicitarea ajutorului de la o alta persoana (sau alte persoane) este necesar atunci cand 

conflictul nu poate fi rezolvat prin metodele mai sus amintite de catre cei implicati in conflict. Este o 

metoda utila care poate rezolva in conditii mult mai bune situatia aparuta. 

           De exemplu, conflictele dintre copii pot fi rezolvate sigur si rapid de persoanele adulte (cu 

conditia sa fie obiective, sa nu se implice emotional in conflictul respectiv – cazul unui parinte care ar 

tine partea propriului copil fara sa tina cont de situatia respectiva) 

         

Fisa de evaluare-fisa 3 

Formuleaza raspunsuri la urmatoarele intrebari:  

1. Cum pot fi prevenite situatiile conflictuale ce genereaza bullyngul? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2. Cum arata violenta?                               

           -deseneaza-i chipul! 

3. Cum esti tu in astfel de situatii?  

              -deseneaza-ti chipul! 

Fisa de evaluare- fisa 3 

Raspunsuri posibile la intrebarea nr.1: 

- atitudinea calma 

- respectul reciproc 

- autocontrolul 

- identificarea rapida a unui posibil conflict 

- discutia sincera, deschisa 

- evitarea tipetelor 

- evitarea jignirilor 
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- evitarea amenintarilor 

- evitarea umilirilor
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ROLUL CONSTRUCTIV ȘI DECORATIV AL LINIEI 

PROIECT DE LECȚIE 

Prof. înv. primar  Marilena Călin 

Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu”, București 

 

Clasa: a II-a A 

Aria curriculară: Arte 

Disciplina : Arte vizuale și abilități practice 

Tema lecției: Rolul constructiv și decorativ al liniei 

Subiectul lecției: Peisaj de primăvară 

Forma de realizare : Activitate integrată 

Tipul lecției : consolidare de priceperi și deprinderi 

 

Scopul lecției:  

➢ Organizarea echilibrată a suprafeței de lucru, folosind ca element de limbaj plastic linia 

➢ Stimularea  imaginației creatoare, a sensibilității și a gustului estetic 

 

Competențe specifice : 

AVAP 

    1.2.  Identificarea semnificaţiei liniei, punctului, culorii şi formei în opere de artă 

    1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

 

MEM 

2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor 

geometrice identificate în diferite contexte 

 

MM 

   3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare; 

 

Obiective operaționale: 

 

Pe parcursul și până la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili : 

 O1. Sǎ identifice în mediul înconjurător și în lucrǎri de artǎ ale unor pictori (Van Gogh, Kadinski, 

Picasso) linia , ca element decorativ și de construcție. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii 

recunosc cel puțin trei tipuri de linii și rolul acestora; 

 O2. Sǎ aplice noţiunile învǎţate prin compunerea spațiului  plastic cu ajutorul liniilor. Obiectivul se 

consideră a fi realizat dacă 75% din elevi compun spațiul plastic folosind doar tipuri de linii;  

 O3. Sǎ analizeze lucrǎrile executate pe baza criteriilor date, oferind feedback constructiv; 

  

Strategii didactice : 

1. Metode și procede: conversația, observația dirijată, explicația, exercițiul, problematizarea 

2. Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector,  prezentare youtube, aplicații: SketchBook,  

Padlet,  Geogebra 
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3.Forme de organizare: individual, în perechi 

 

Resurse: 

-Temporale : 50 minute 

- Materiale: cercuri din placaj, carioca, creioane colorate, acuarele, pensule, bandă magnetică; 

-Spațiale :  sala de clasă 

 

Forme și tehnici de evaluare: formativă, orală, observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

aprecierea verbală, autoevaluarea 

 

 Bibliografie: 

✓ Programa școlară aprobată prin ordinul ministrului nr. 3393/28.02.2017. 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=PyaURD9ivq8 

✓ https://www.scritub.com/profesor-scoala/LINIA-PUNCTUL-FORMA-SI-CULOARE75713.php 

 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Nr. 

Crt 

Secvențele 

didactice/ 

Dozare 

Obiective 

op. 

Conținutul științific al lecției Strategia 

didactică 

Forme de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

2 min 

 Asigurarea celor necesare desfășurării lecției 

în condiții optime. 

 

Conversația 

Activitatea 

frontală 

Observarea 

sistematică 

a 

comporta- 

mentului 

2. Captarea 

atenției 

5 min 

O1 Elevii vor primi bilete pe care sunt scrise  

cifrele  1 și 8 și li se solicită să spună din ce 

fel de linii sunt formate cifrele( linii curbe și 

frânte). Elevii vor avea ca sarcină să 

transforme cifrele, în obiecte și animale, cu 

ajutorul altor linii. 

Conversația 

Activitatea 

frontală 

Problematiza

rea 

 

3. Anunțarea 

subiectului 

lecției și 

enunțarea 

obiectivelor 

operaționale 

3 min 

 Elevii vor fi anunțați că urmează să realizeze 

o compoziție folosind ca tehnică de lucru 

linia. 

Se prezintă obiectivele pe înțelesul elevilor. 

Explicația Observarea 

sistematică 

a 

comporta- 

mentului 

4. Prezentarea 

conținutului 

și explicarea 

tehnicii de 

lucru 

O1 

 

 

 

 

La tablă vor fi proiectate imagini cu tablouri 

pictate de Picasso, Van Gogh, Kadinski. 

Elevii le vor observa cu atenție pentru a 

descoperi, cu ajutorul cadrului didactic, 

 

Observația 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PyaURD9ivq8
https://www.scritub.com/profesor-scoala/LINIA-PUNCTUL-FORMA-SI-CULOARE75713.php
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5 min 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

O2 

tehnica folosită de pictori pentru realizarea 

compozițiilor. 

 

   

 

Elevii vor urmări prezentarea: 

”Rolul constructive al liniei” 

https://www.youtube.com/watch?v=PyaUR

D9ivq8 

În timpul vizionării vor fi reactualizate 

cunoștințele privind: 

- tipuri de linii; 

- modalități și tehnici de realizare a liniilor; 

- rolul constructiv și decorativ al liniilor; 

Se analizează materialele de lucru necesare. 

Se prezintă lucrarea model și sunt prezentați, 

cu ajutorul aplicației SketchBook, pașii care 

trebuie urmați pentru realizarea compoziției. 

Etape lucru: 

Conturarea florii din prim plan, pentru a cea 

efect 3D. 

Realizarea liniei orizontului, a copacului și a 

Soarelui. 

Hașurarea firelor de iarbă și a cerului. 

Lipirea gărgăriței și a benzii magnetice pe 

spatele placajului, astfel ca lucrarea să poată 

fi expusă pe o suprafață metalică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

5. Obținerea 

performanței 

15 min 

O3 Manipularea corectă a materialelor. 

În timp ce lucrează, elvii vor putea asculta 

sau interpreta cântece de primăvară. 

Aprecierea lucrărilor în funcție de 

respectarea temei, acuratețe, grad de 

finalizare. 

Exercițiul 

Conversația 

 

Individuală

Aprecieri 

verbale 

6. Asigurarea 

retenței și a 

transferului 

10 min 

O3 Lucrările realizate vor fi  fotografiate și 

postate în aplicația Padlet pentru a putea fi 

admirate de toți copiii. Astfel, ei au 

posibilitatea de a oferi feedback lucrărilor 

colegilor. 

Explicația Pe grup 

https://www.youtube.com/watch?v=PyaURD9ivq8
https://www.youtube.com/watch?v=PyaURD9ivq8
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Elevii care termină mai repede pot realiza, 

cu ajutorul aplicației Geoboard, individual 

sau în perechi, desene folosind doar linii. 
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PROIECT DE  LECȚIE 

                                             

                                                                    Prof. înv. primar Drăgan Julieta 

                                                           Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, jud. Călărașă 

 

DATA: 22.01.2022 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița 

CLASA: a III – a  B 

PROF. ÎNV. PRIMAR: Drăgan Julieta 

ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA  DE ÎNVĂȚARE: Iarna 

SUBIECTUL: Scrierea corectă a cuvintelor ”la”, ”l-a” 

Text suport: Iarna de Nicolae Labiș 

FORMA DE ACTIVITATE: lecția 

TIPUL LECTIEI: comunicare de noi cunoștințe 

SCOPUL LECȚIEI: 

• formarea și dezvoltarea capacității de scriere corectă 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

   O1- să recite corect și expresiv poezia; 

   O2- să sesizeze caracteristici ale textului liric Iarna de N. Labiș; 

   O3- să explice scrierea corectă a ortogramelor ”l-a”, ”la”; 

O4- să completeze enunţuri lacunare ; 

O5- să aleagă varianta corectă de răspuns; 

O6- să integreze în enunţuri proprii ortogramele ”l-a”, ”la”. 

STRATEGII   DIDACTICE: 

a)METODE ȘI PROCEDEE: 

            conversaţia, observația, problematizarea, explicaţia, exercițiul, 

 jocul didactic, brainstorming-ul , cadranele,  

 

     b)MIJLOACE MATERIALE: 

fişe de lucru, jetoane,cartonașe, planşe , flip-chart,  laptop, videoproiector, material PPT 

     c)MODURI  DE ORGANIZARE A  COLECTIVULUI  DE  ELEVI: frontal, individual, pe 

grupe,pe echipe 

RESURSE : 

a)TEMPORALE: 45 minute 

b)UMANE: 16 elevi
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c) BIBLIOGRAFICE: 

 Ioan Şerdean, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul  

primar, Editura Corint, Bucureşti, 2007  

 Elena Ibric, Culegere de limba  română,Editura Erc Press Educativ, Bucureşti, 1998 

 Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române, Editura Tedit  FZH, Bucureşti, 2007 

 S. Ivolski, D. Spiridon, E. Popistaşu, Gramatica pentru clasele II-IV, Editura Casa Editorială 

Regina, Iaşi , 2002 

 Anton Ilica, Metodica limbii române în invăţământul primar, Editura Grigore 

Tăbăcaru,,Bacău,1998 

 V. Pârâială, D. Pârâială, C. Gh. Pârâială, Limba română (culegere-auxiliar), Editura  Euristica 

, Iaşi, 2006 
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Momentele  

lecției 

Durata  

Ob. 

oper. 

 

Conținut științific 

Strategii didactice  

Evaluare 
Metode și 

procedee 

Mijloace 

materiale 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

1' 

 

 

Se pregǎtesc materialele necesare unei bune desfǎşurǎri a lecţiei. 

Se asigură climatul de încredere reciprocă pentru reuşita actului 

didactic. 

Conversația Toate 

materialele  

Frontal   

2.Verificarea 

temei  

acasă 

2' 

  

Se verifică tema cantitativ, prin sondaj, fiecare elev urmărind și 

corectând acolo unde este necesar. 

 

 

Conversatia  

 

 

Explicaţia 

 

 

Caietele de 

teme acasă 

Fișa de lucru 

 

 

Individual  

Frontal 

 

 

 

autocorectarea  

evaluare orală  

3.Captarea 

atenţiei  

O2 

 

Se prezintă elevilor  o imagine cu anotimpul iarna, apoi se va 

discuta pe marginea ei: 

Ce anotimp este prezentat în imagine ? 

Ce elemente vă indică acest fapt ? 

Utilizați cuvinte și expresii deosebite învățate pentru a descrie ! 

Cum  vede poetul N. Labiș anotimpul iarna? 

 

conversaţia 

problemati-

zarea 

 

 

Planșă 

 ppt 

 

 

 

frontal 

 

capacitatea de 

a analiza 

imagini 

4. Reactualiza-

rea  

cunoștințelor 

anterioare 

O1 

O2 

 

Pornind de la imaginea analizată mai sus, li se cere elevilor să recite 

poezia Iarna de N. Labiș, după care se analizează structura textului, 

tema, mesajul prin exercițiul: 

Așază fulgușorii la locul lor: 

       Poezia are patru __________. 

      Fiecare strofă este compusă din câte patru ________.  

Iarna este văzută ca o _________. 

       Elementele care însuflețesc tabloul sunt : __________ , 

__________, _____________. 

 

conversaţia 

problemati-

zarea 

 

Planșă  

Flip-chart 

Fulgi  

 Capacitatea 

de a completa 

spațiile libere 

 

 

 

 
viscolul tatăl versuri strofe 
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      Se reamintesc și cuvintele noi din text și expresii deosebite, cu 

care se alcătuiesc propoziții orale, precum și mesajul transmis. 

Capacitatea 

de aexplica 

cuvinte și de a 

alcătui 

enunțuri cu 

acestea 

5.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1' 

 

 

Se anunță subiectul  lecției de zi, Scrierea corectă a cuvintelor l-a 

și  la . 

      Se scrie pe tablă data și titlul lecției,  iar elevii notează în caiete. 

     Se explică de către învățătoare, pe înțelesul elevilor, obiectivele 

lecției, și anume că ei vor trebui să știe la sfârșitul orei să scrie 

corect la, l-a rezolvând exerciții în care vor completa enunțuri, vor 

alege varianta corectă, vor alcătui enunțuri . 

 

 

Explicaţia 

 

Tabla  

Caietele 

elevilor   

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

6. Dirijarea 

activității 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

Se intuiește imaginea din manual, pag. 67, imagine care se 

regăsește și în imaginea mare despre iarna, pentru a face legătura 

între verigile lecției: 

• Ce observăm în imagine ? 

• Ce întreabă scafandrul ? 

• Ce răspunde peștișorul ? 

Se scrie pe tablă și pe caiete răspunsul peștelui: 

- L-a luat Zâna Apelor la ea. 

 

                                                 arată locul 

            A luat-o la dreapta. 

 

                          direcția 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematiza-

rea 

Exerciţiul 

Demonstraţia 

Observatţa 

Material Prezi  

 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a analiza 

imagini 

 

Capacitatea 

de a desprinde 

informații 

esențiale 

dintr-o 

imagine 

 

doamnă 
câinele 
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O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

Vin la ora patru. 

 

 timpul 

Reține! 

Se scrie la  atunci când însoțește cuvinte care arată locul, direcția, 

timpul. 

Se  cer exemple orale cu cele trei situații. 

    Se rezolvă  exercițiile din cadrane: 

CADRANUL  I  

        Transformă cuvintele după model: 

Model: îl vede               l-a văzut  

            îl  ceartă  

            îl prinde  

            îl învață 

 

                 CADRANUL II 

         Alege ortograma corectă: 

       Elevii vin  la /l-a școală cu drag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Explicatia 

Exercitiul 

Demonstratia 

Problematiza-

rea 

Observatia 

Cadranele  

 

 

 

 

Caietele 

elevilor 

Tabla  

 

 

 

 

 

 

Flip-chart 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

Fişa de lucru 

 

Flip-chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

Capacitatea 

de a identifica 

tipul 

cuvintelor 

 

 

 

Evaluare orala 

 

 

Capacitatea 

de a 

transforma 

expresiile în 

timpul trecut 

 

Observarea  

sistematica 
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O5 

 

 

 

 

 

 

O6 

      Mara l-a/la strigat  pe Matei  la/l-a masă. 

 

                CADRANUL III 

Alătură cuvinte potrivite! 

MODEL: la poștă 

 

 

 

 

      CADRANUL IV 

       Alcătuiește propoziții în care să folosești două dintre expresiile 

obținute la exercițiul anterior, una pentru l-a, una pentru la. 

 

 

Conversatia 

Explicatia 

Exercitiul 

Demonstratia 

Brainstorming  

Problematiza-

rea 

 

Observatia 

Cadranele 

 

 

 

 

Fisa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

Concurs pe 

echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

Capacitatea 

de a alege 

varianta 

corectă 

 

Capacitatea 

de a compune 

expresii 

corecte cu la 

 

 

 

Capacitatea 

de a alcătui 

enunțuri  

7.Realizarea 

feed-back-ului  

 

O3 

O5 

 

Joc didactic: ” Verde sau roșu ?” 

  Elevii au pe bancă câte un cartonaș verde pe care este scrisă 

ortograma l-a și un cartonaș roșu pe care este scrisă ortograma la. 

  Învățătorul prezintă un enunț în care se găsește una dintre 

ortograme, iar elevii trebuie să ridice cartonașul potrivit. 

Conversația 

Problematiza-

rea 

Cartonașe 

roșii și verzi 

frontal  

_____________

_____________

_____________

___ 

LA 
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8. Tema pentru 

acasă 

 Precizez elevilor tema pentru acasă: 

• Atelier pag. 67 manual 

• Ex. 3 ( IFC) pag. 67 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Caietele 

elevilor 

Manualul  

Frontal  

9.Aprecieri si 

observatii 

 

 

 

Fac aprecieri asupra desfășurării lecției și asupra comportamentului 

elevilor în timpul desfășurării lecției. 

Conversaţia 

Explicaţia 

 Frontal  
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PROIECT DE LECTIE 

 Profesor   Andreia Gheorghe 

Liceul Teologic Baptist Reșița   

DATA: 

CLASA: a X-a 

PROFESOR:  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMANT:  

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Textul poetic. Creativitate și ideal 

SUBIECTUL: Dorința, de Mihai Eminescu. Imaginarul poetic. 

TIPUL LECŢIEI: de formare a priceperilor și deprinderilor 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite situaţii de comunicare  

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare şi nonliterare  

3.Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

 

VALORI ȘI ATITUDINI: 

• Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii  

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate  

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române  

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare  

• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi  

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia în dezvoltarea personală şi pentru îmbogăţirea 

orizontului cultural  

• Dezvoltarea interesului pentru comunicarea interculturală  

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1.Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte 

1.2.Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise 
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2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate 

3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili: 

 

- Să opereze cu noțiuni și concepte literare; 

- Să identifice elementele universului exterior și cele ale jocului de tandrețe în  textul studiat; 

- Să stabilească analogii între om și natură; 

- Să susțină un punct de vedere coerent și logic. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee: Conversaţia euristică/dirijată, analiza, brainstorming, dezbaterea, învățarea prin descoperire, observația. 

• Forme de organizare: frontal, individual,  pe grupe; 

• Mijloace de învățământ: platforma google classroom, laptop/telefon, fişe de lucru, caietul; 

• Resurse: capacitatea de învățare a elevilor; 

• Timp: 40 de minute. 

 

Bibliografie: 

1. Limba şi literatura română - manual pentru clasa a X-a, Ed. Corint 

2. C. Parfene, Metodica studierii limbii si literaturii romane, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001 

3. Corneliu Crăciun, Metodica studierii limbii si literaturii române în gimnaziu şi liceu, Ed. Emia, Deva, 2004 

4. Dumitru, Micu, Tudor Arghezi, Ed Albatros, 1972 

5. Lucian, Blaga, Poezii, Ed. Minerva, 1981 

6. George Călinesc, Istoria literaturii române,de la origini până în prezent, Ed. Semne, București, 2003 

7. Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, editura Polirom, Iași, 2014. 

8. Pavelescu, Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române, Corint, 2010 
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Scenariu  didactic 

 

Nr. 

Crt. 

 

Etapele lecției 

Timp 

 

Crearea situațiilor de învățare 

  

Evaluare  

Activitatea propunătorului Activitatea elevilor  Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare  

1. 

 

 

 

 

Moment 

organizatoric 

(1min). 

 

 Salută, verifică prezenţa 

elevilor, creează o atmosferă 

favorabilă desfăşurării 

activităţii. 

Se pregătesc pentru lecţie. 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

Catalogul 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea atenției 

3 minute 

 

 

 

 

 

Se face cu ajutorul unor 

imagini. 

Profesorul le propune elevilor 

analiza unor imagini(Anexa 1), 

apoi să prezinte un vis în care 

să devină posibilă împlinirea 

unei dorințe, de neatins în 

lumea reală.  

 

 

 

 

Elevii răspund 

solicitărilor. 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

Laptop/ 

telefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunțare 

subiectului și a 

obiectivelor 

operaționale 

 

1 minut 

 

Actualizarea 

cunoștințelor 

4 minute 

 

 

 

Dirijarea învățării 

27 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Este scris pe tablă titlul 

lecției:  

   DORINȚA, de M. 

Eminescu 

( Imaginarul poetic) 

 

Sunt actualizate cunoștințele 

despre textul poetic, genul liric, 

teme și motive ale liricii 

eminesciene . 

 

 

Elevii sunt împărțiți pe 8 grupe 

Se pornește de la fișa cu 

sarcinile de lucru  ( Anexa 2):  

          

Inteligența lingvistică: 

asociază fiecare strofă a 

poeziei cu una dintre etapele 

ritualului de dragoste, specific 

idilelor eminesciene. 

     Inteligența logico-

matematică: inventariază 

părțile de vorbire, stabilind 

care dintre ele predomină, apoi 

introduceți-le într-o formulă 

matematică sau realizează un 

rebus care să cuprindă cuvinte 

 

 

Notează în caiet titlul. 

 

 

 

Elevii sunt determinaţi să-

şi amintească toate 

cunoştinţele acumulate 

despre textul poetic. 

 

 

 

 

Clasa se organizeaza în 8 

grupe, vor avea ca timp de 

lucru 10 de minute, apoi 

liderii  grupelor vor 

prezenta rezolvarea 

sarcinilor, se vor comenta, 

încuraja și răsplati 

răspunsurile inspirate și 

originale ( 16 minute 

pentru prezentarea 

rezolvării sarcinilor 

primite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

Problema-

tizarea 

 

 

 

 

 

Metoda 

inteligențelor 

multiple 

 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop/ 

telefon 

 

Fișe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

care redau în poezie planul 

terestru și cel cosmic. 

     Inteligența spațial-

vizuală: realizează un desen 

care să ilustreze o secvență din 

poezie. 

     Inteligența muzicală: caută 

un cântec/ o arie muzicală să 

aibă aceeași temă ca poezia. 

     Inteligența kinestezică: 

realizează un moment de 

pantomimă care să redea 

emoția poeziei. 

     Inteligența naturalistă: 

caută informații despre florile 

de tei, apoi prezintă 

semnificația acestora în text. 

 

    Inteligența interpersonală: 

realizează un dialog cu Mihai 

Eminescu despre frumusețea 

naturii. 

Inteligența intrapersonală: 

scrie un text de 50-100 de 

cuvinte despre emoțiile pe care 

ți le provoacă acest text. 

 

Vor nota observațiile în 

caiete. 
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7. 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

3 minute 

 

 

 

 

 

Tema  

1 minut 

 

Elevii sunt provocați să 

răspundă la următoarele 

întrebări: 

Cum ai prezenta pe pânză 

întâlnirea perfectă? Cum ai 

descrie tabloul pe care l-ai 

picta? 

 

 

Prezintă semnificația titlului, în 

relație cu textul poeziei.  

 

Elevii vor avea 2 minute 

timp de gândire, apoi vor 

prezenta oral pictura.  

 

 

 

 

 

Elevii notează tema în 

caiet. 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

   

ANEXA    1 
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Prezintă un vis în care să devină posibilă împlinirea unei dorințe, de neatins în lumea reală. 

 

ANEXA    2 

Inteligența lingvistică: asociază fiecare strofă a poeziei cu una dintre etapele ritualului de dragoste, 

specific idilelor eminesciene. 

Inteligența logico-matematică: inventariază părțile de vorbire, apoi introduceți-le într-o formulă 

matematică/ realizează un rebus care să cuprindă cuvinte care redau în poezie planul terestru și cel 

cosmic. 

Inteligența spațial-vizuală: realizează un desen care să ilustreze o secvență din poezie. 

Inteligența muzicală: caută un cântec/ o arie muzicală să aibă aceeași temă ca poezia/ pune pe muzică 

una dintre strofele poeziei. 

Inteligența kinestezică: realizează un moment de pantomimă care să redea emoția poeziei. 

Inteligența naturalistă: caută informații despre florile de tei, apoi prezintă semnificația acestora în 

text. 

Inteligența interpersonală: realizează un dialog cu Mihai Eminescu despre frumusețea naturii. 

Inteligența intrapersonală: scrie un text de 50-100 de cuvinte despre emoțiile pe care ți le provoacă 

acest text. 
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 

Prof.înv.primar: Neacșa Maria 

Școala Gimnazială Nr. 49, București 

 

CLASA: Pregătitoare  

DISCIPLINA: Muzică şi mişcare 

UNITATEA TEMATICĂ: Primăvara 

SUBIECTUL LECȚIEI: Cântece de primăvară: Copăcel! Copăcel! 

TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi si deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: Integrată  

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română 

                                                   Matematică și explorarea mediului 

                                                   Arte vizuale și abilități practice 

                                                   Muzică și mișcare  

                                                   Dezvoltare personală                                                   

COMPETENȚE SPECIFICE:  

Muzică și mișcare: 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor din repertoriul însușit; asociind mișcarea; 

2.2. Redarea cântecelor însoțite de mișcarea sugerată de text.  

3.1. Manifestarea liberă adecvăt pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 

Comunicare în limba română: 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar; 

2.2. Transmiterea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală 

 

Matematică și explorarea mediului: 

3.1. Descrierea unor fenomene/ procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat în scopul 

identificării unor regularități; 

5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere cu 1-5 unități în concentrul 

0-31, cu ajutorul obiectelor. 

Arte vizuale și abilități practice: 

1.1.Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen 

animat, care reflactă un context familiar;,  

 2.1. Exprimarea liberă a ideilor/experiențelor și a emoțiilor/sentimentelor prin utilizarea de materiale, 

instrumente de lucru și tehnici simple. 

2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă , în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 

Dezvoltare personală 

2.1. Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare 
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Obiective operaţionale: 

O1- să execute corect exercițiile de încălzire a vocii păstrând ritmul, durata și înălțimea sunetelor; 

obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii execută corect cel putin trei exerciții de  încălzire a vocii. 

O2- să execute corect elementele de tehnică vocală – respirație, dicție, emisie; Obiectivul se consideră 

realizat dacă toți elevii pronunță corect 6 din 10 cuvinte. 

O3- să execute corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec. Obiectivul se consideră realizat 

dacă toți elevii intonează corect cel puțin două secvențe muzicale din noul cântec. 

O4- să realizeze colajul reprezentând copăcelul. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii realizează 

cel puțin patru elemente pe baza explicațiilor oferite. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul de mişcare, audiția, 

expunerea. 

RESURSE MATERIALE: imagini, laptop, fişă de lucru, creioane colorate, videoproiector, popcorn, 

cereale 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe grupuri, individuală. 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor , aprecieri 

verbale 

RESURSE TEMPORALE: 30 minute activitatea propriu-zisă + 15 minute activități liber-alese 

BIBLIOGRAFIE: 

Piţilă Teodora, Mihăilescu Cleopatra, Grigorescu Crinela, Coman Camelia, „ABC muzical”, clasa 

pregătitoare, Bucureşti, Editura „Art”, 2012  

- Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, nr. 3418/19.03.2013 

Motora-Ionescu Ana, „Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV”, Bucureşti, Editura Didactică 

şi Pedagogică, 1978 
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SCENARIUL LECȚIEI 
SECVENȚELE 

LECȚIEI 

DISCIPL 

INTEGR 

 

OB. 

OP 

TIMP 

 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

înv. 

Forme de 

org. 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

 1 

min. 

Asigur climatul 

optim desfășurării 

activității. 

Verific existența 

materialelor 

necesare. 

Conversația  Frontal  Observarea 

sistematică 

2.Captarea 

atenției 

AVAP 

1.1 

2.1 

2.6 

CLR 

1.1 

2.2 

2.3 

DP 

2.1 

O1 

O5 

 

 

5 

min. 

Prezint elevilor o 

planșă cu doi 

copaci, unul fără 

flori și frunze, 

celalalt înflorit . Se 

poartă discuții 

despre cei doi 

copăcei, despre 

ceea ce simt ei- 

bucurie, tristețe- se 

formulează 

propoziții cu 

cuvintele:primăvara

, copăcel. 

 

Conversația Planșă cu 

doi copaci 

Frontal 

 

Observare 

sistematică 

3.Reactualiza

rea 

cunotințelor 

CLR 

1.1 

2.2 

O1 

O5 

O2 

5 

min. 

Ne reamintim 

schimbările care au 

loc în natură în 

Conversația 

Exercițiul 

Cântecul: 

Ce dragă-mi 

este mama! 

Frontal  

 

Observația 

sistematică 
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Pregătirea 

vocală 

2.3 

 

MEM 

3.1 

5.2 

MM 

2.1 

2.2 

3.1 

DP 

2.1 

O3 anotimpul 

primăvara și  

numărăm puii din 

cuib. 

Se efectuează 

exerciții de 

încălzire și 

omogenizare a 

vocii și exerciții de 

respirație: 

- Mirosim floarea 

- Umflam balonul 

- Bate ritmul cu mine 

pe un cântec 

cunoscut. 

Repetam cântecul 

învățat anterior( 

Zboară rândunica!). 

4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

CLR 

1.1 

2.2 

2.3 

O3 

O4 

 

2 

min. 

 

 

 

Elevii intuiesc că 

vor învăța un cântec 

despre un copăcel. 

Se anunță titlul 

cîntecului: Copăcel! 

Copăcel! 

Se reamintește 

poziția corectă a 

corpului  în timpul 

intonării unui 

cântec. 

Expunerea 

Conversația 

 

 Frontal 

 

Observare 

sistematică 

a elevilor 
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5. Dirijarea 

învățării 

AVAP 

1.1 

2.1 

2.6 

MM 

2.1 

2.2 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.1 

2.2 

2.3 

MM 

2.1 

2.2 

3.1 

 

AVAP 

1.1 

2.1 

2.6 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

15  Se interpretează 

model cântecul – 

prezentare ppt 

Copăcelul din 

grădină 

Primăvara a-nverzit 

Și cu-o rază de la 

soare 

Alb ca neaua a-

nflorit! 

Refren: 

Copăcel, copăcel, 

Te iubesc de mititel 

Copăcel, copăcel, 

Te iubesc de 

mititel! 

Primăvara 

copăcelul 

De omizi l-am 

curățat 

Și la toamna 

următoare 

Rod bogat am 

adunat! 

- Se explică textul. 

- Se învață cântecul 

pe câte o secvență 

muzicală. 

Demonstrația 

Explicația 

Audiția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Laptop 

Cântecul: 

Copăcel, 

copăcel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 
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O6 

- Se memorează 

versurile 

cântecelului. 

- Cântarea propriu-

zisă a cântecelului  

Elevii primesc o 

fișă individuală 

reprezentând un 

copăcel pe care îl 

vor împodobi cu 

flori  și frunze. 

6. Obținerea 

performanței 

și asigurarea 

feed-back-

ului 

 

MEM 

3.1 

5.2 

CLR 

1.1 

2.2 

2.3 

MM 

2.1 

2.2 

3.1 

O4 

 

 5 

min. 

Asigurarea feed-

back-ului prin 

dialoguri 

permanente pe 

durata lecției.  

- Se realizează 

interpretarea noului 

cântec pe grupe şi 

cu întreg colectivul 

( alternanță baieți- 

fete, pe rânduri). 

- Cântecul va fi 

însoțit de gestică. 

Exercițiul 

Conversația 

 Frontal 

Individual 

Pe grupe 

Observație 

sistematică  

 

 

7. Evaluare    Evaluare formativă  

pe parcursul lecției, 

interevaluare. 

  Colectiv Observare 

sistematică 
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8. Încheierea 

activității - 

 

 

 

 2 

min. 

- Se fac aprecieri 

colective şi 

individuale asupra 

modului de lucru şi 

a participării la 

activitate. 

Conversația 

 

 Frontal Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC  

PE STILURILE DE ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR LA 

CULTURĂ DE SPECIALITATE – DOMENIUL ELECTROMECANICĂ 

CLASA A IX-a învățământ profesional 

MODULUL 1: DESEN TEHNIC 

 

ING. STROE MARIANA ADRIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI - DÂMBOVIȚAPROIECT DIDACTIC 

Data:............ 

Profesor:ing. Stroe Mariana Adriana 

Clasa: a IX-a, învăţământ profesional  

Domeniul de pregătire profesională: electromecanic 

Tema: Execuția schițelor după model și a desenelor tehnice la scară 

Subiectul: Exerciții de întocmire a desenului la scară 

UNITATE DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII- TEHNICE GENERALE: Reprezentarea pieselor 

și instalațiilor utilizând desenul tehnic 

Unități de competență profesionale:  

- comunicarea la locul de muncă/ lucrul în echipă 

- completarea și utilizarea documentației tehnice 

- realizarea reprezentărilor grafice utilizând desenul tehnic 

Competenţe derivate: 

• C1 - Clasificarea şi identificarea practică a tipurilor de asamblări 

• C2 - Identificarea elementelor asmblării filetate 

• C3 - Stabilirea regulilor de reprezentare a asamblărilor prin filet 

• C4 - Executarea reprezentărilor filetate simple 

Strategii de predare - învăţare: 

✓ Discuţii dirijate referitoare la: 

- asamblări: clasificare, tipuri, utilizare, identificare 

- reguli de reprezentare şi cotare a filetului: identificarea filetului exterior- piese de tip şurub şi a 

filetului interior- piese de tip piuliţă 

- lucrul pe grupe de elevi cu diferite stiluri de învățare: A- auditiv, V- vizual, P - practic 

✓ Fişe de lucru 

✓ Învăţarea prin descoperire/ prin modelare 

✓ Executarea desenelor 

✓ Tema pentru studiu 

Conţinuturi:  

➢ Asamblări filetate:  

- grupa din care fac parte 

- utilizare 

- piesele care o formează 

- alte elemente-rol 

- mod de reprezentare 

➢ Regula de reprezentare a asamblărilor prin filet în reprezentare obişnuită 
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Resurse: piese tip şurub, piese tip piuliţă, asamblări nedemontabile şi demontabile, imagini video, 

desene tehnice, fişa de lucru „Reprezentarea şi cotarea filetelor”, fişa de lucru „Reprezentarea 

asamblărilor filetate”, fişa de lucru pentru lecţia curentă, planşa digitală „Asamblări filetate”, planşă 

digitală „Elementele asamblărilor filetate”, suport de curs, catalog digital, tablă interactivă, portofoliul 

elevului. 

Evaluare: 

o Autoevaluare 

o Evaluarea desenelor realizate  

o Feed-back pozitiv pentru încurajarea învăţării 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

SECVENŢA 1 

Timp: 5 minute 

Scop: Dezvoltarea abilităţii de comunicare orală 

Strategia de predare: întrebări scurte 

✓ În ce constă executarea desenului tehnic alunei piese? 

✓ Ce redă reprezentarea? Cum? 

✓ Când reprezentăm în vedere? 

✓ Dar în secţiune? 

✓ Ce redă cotarea? Cum? 

Strategia de învăţare: elevii sunt încurajaţi 

o răspunsuri scurte – A (stilul de învățare auditiv) 

o pun întrebări –V, P (stilul de învățare practic, vizual) 

o privesc desene –V, P (stilul de învățare practic, vizual) 

o citesc cu voce tare – A (stilul de învățare auditiv) 

Resurse: Piese tip şurub, piese tip piuliţă, desene tehnice, planşe 

SECVENŢA 2 

Timp: 5 minute 

Scop: Dezvoltarea lucrului în echipă 

Strategia de predare: (despre asamblări-generalităţi; cunoştinţe anterioare) C1 

✓ rezolvarea fişei de lucru, sarcina A  

✓ lucru pe perechi 

Strategia de învăţare:  

o elevii discută sarcina primită - A 

o elevii rezolvă sarcina primită –V, P 

o elevii se evaluează reciproc –A, V. P 

Resurse: fişa de lucru pentru lecţia curentă 

SECVENŢA 3 

Timp: 5 minute 

Scop: Generarea entuziasmului pentru un subiect dat 

Strategia de predare: (subiectul: asamblări filetate, reprezentare) C2, C3 

✓ expunere orală  

✓ observarea pieselor tip şurub şi tip piuliţă, a asamblărilor filetate 

✓ observarea imaginilor xeroxate 
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✓ observarea planşelor „Asamblări filetate” şi „Elementele asamblărilor filetate” 

Strategia de învăţare:  

Elevii învaţă mai uşor dacă 

o ascultă explicaţiile- A 

o privesc desene –V, P 

o identifică piese tehnice – V, P 

Resurse: Piese tip şurub şi piuliţă, asamblări filetate, imagini video 3D, planşe digitale „Asamblări 

filetate”  și ”Elementele asamblării filetate ” 

 SECVENŢA 4 

Timp:5 minute 

Scop: Învăţarea unui sistem, a unor fapte concrete 

Strategia de predare: (despre asamblări filetate: grupa din care fac parte, utilizare, piesele care o  

formează, alte elemente-rol) C2 

Deducție logică prin  

✓ citire text 

✓ observare fişa de lucru „Reprezentarea asamblărilor filetate” 

Strategia de învăţare: elevii învaţă mai uşor dacă 

o citesc din suportul de curs - A 

o privesc fig 1 din fişa de lucru „Reprezentarea asamblărilor filetate” –V, P 

o scriu pe caietul de notiţe –V, P 

Resurse fişa de lucru „Reprezentarea asamblărilor filetate”, suport de curs, caiete de notiţe 

SECVENŢA 5 

Timp:10 minute 

Scop: Legarea teoriei cu practica 

Strategia de predare: (despre regula de reprezentare a asamblării filetate) C3 

✓ problematizarea 

✓ analizarea fig 2 din fişa de lucru „Reprezentarea asamblărilor filetate” 

Strategia de învăţare:   

o elevii învaţă mai uşor dacă rezolvă în stilul propriu de învăţare –A, V, P 

Resurse: fişa de lucru „Reprezentarea asamblărilor filetate” , suport de curs 

SECVENŢA 6 

Timp:15 minute 

Scop: Consolidarea informaţiei 

Strategia de predare: (executarea desenului asamblării filetate) C4 

✓ rezolvarea fişei de lucru, sarcina B 

Strategia de învăţare:  

o elevii învaţă mai uşor dacă rezolvă în stilul propriu de învăţare –A, V, P 

Resurse: fişa de lucru pentru lecţia curentă ,fişa de lucru „Reprezentarea asamblărilor filetate” , fişa 

de lucru „Reprezentarea şi cotarea filetelor”   

SECVENŢA 7 

Timp:5 minute 

Scop: Evaluarea învăţării 

Strategia:  

➢ autoevaluare 
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➢ evaluarea desenelor executate 

➢ argumentare notei 

➢ feed-back pozitiv pentru încurajarea învăţării 

Resurse: catalog 

 

 

Suport informațional pentru elevi 

REPREZENTAREA ŞI COTAREA ASAMBLĂRILOR FILETATE 

Asamblările filetate:  

• fac parte din grupa asamblărilor demontabile 

• sunt foarte des utilizate în construcţiile de maşini 

O asamblare filetată se realizează cu: 

✓ o piesă filetată la exterior = piesă tip şurub  

✓ o piesă filetată la interior = piesă tip piuliţă 

Uneori se folosesc şi  

➢ şaibe – pentru mărire suprafeţei de sprijin 

➢ şplinturi, şaibe de siguranţă etc – pentru a împiedica autodeşurubarea 

Reprezentarea asamblărilor filetate se poate face  

- obişnuit 

- simplificat 

- prin simboluri 

REPREZENTAREA OBIŞNUITĂ A ASAMBLĂRILOR CU PIESE FILETATE 

Reprezentarea asamblărilor prin filet  Conform STAS 700-81 şi STAS 187- 80 

Regulă 

✓ la reprezentarea în secţiune  

• piesa care pătrunde (şurubul) se reprezintă complet pe porţiunea pătrunsă; 

• filetul piuliţei se reprezintă numai pe porţiunea neînşurubată 

Reprezentarea asamblărilor prin şurub şi piuliţă  Conform STAS 187-80 

Reguli 

➢ şurubul, piuliţa, contrapiuliţa şi şaiba se desenează în vedere nesecţionate; 

➢ piesele asamblate se desenează şi secţionate şi haşurate în sensuri opuse 

Şurubul normal cu cap şi piuliţa hexagonală – reguli de reprezentare 

o în vederea principale una din feţe este paralelă cu planul de proiecţie (trei feţe vizibile); 

o piuliţa se desenează în contact cu piesa de asamblat, direct sau prin intermediul şaibei; 

o partea din tija filetată a şurubului acoperită de piuliţă, contrapiuliţă şi şaibă nu se desenează; 

o diametru găurii de trecere d 1 = d + 0,15d; 

o tija filetată a şurubului trebuie să depăşească piuliţa strânsă cu 0,2d; 

o partea nefiletată a şurubului < decât grosimea pieselor îmbinate. 

REPREZENTAREA SIMPLIFICATĂ - pe desenele de ansamblu pentru diametre < 10mm 

REPREZENTAREA PRIN SIMBOLURI - în cazul unor reprezentări la scară redusă  

- indicarea elementelor dimensionale:pe desen sau în indicator 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Sarcina de lucru A 

Completează spaţiile libere cu cuvinte potrivite: 

1. Asamblările întâlnite în construcţia de maşini sunt asamblări……………………şi asamblări 

nedemontabile. 

2. Asamblările nedemontabile sunt acelea care , în vederea demontării, presupun ……………… totală 

sau parţială a ………………..şi (sau)a elementelor de asamblare. 

3. Ele sunt:   - asamblări prin ……………….. 

 - asamblări prin lipire 

 - …………………………………. 

4. Asamblările demontabile sunt acelea care permit ……………………… şi demontarea repetată fără 

……………………pieselor de asamblat sau a …………………………… 

5. Ele sunt:   - asamblări prin ……………….................................................. 

              

Sarcina de lucru B 

1. Execută desenul unei asamblări filetate formate dintr-o tijă filetată şi o placă prevăzută cu alezaj 

filetat. 

Indicaţie: reaminteşte-ţi: 

o vârful filetului (diametru exterior pentru şurub şi diametru interior pentru piuliţă)      

                                    cu linie continuă groasă 

o fundul filetului (diametru interior pentru şurub şi diametru exterior pentru piuliţă)                        

                          cu linie continuă subţire 

Sarcina de lucru C 

Execută pe un format A4 (verso al acestei pagini) asamblarea a două ţevi filetate în secţiune 

longitudinală şi transversală. 

Indicaţie: foloseşte suportul informațional. 
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GHIDUL ȘI VIZITATORII  

TOMA  ELVIRA  LUIZA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,MIHAI EMINESCU”CORABIA 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR 

DISCIPLINA: Chimie 

Clasa a-VII-a. 

ACTIVITATEA: Joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Lecție de evaluare. 

FORMA DE ORGANIZARE A CLASEI: pe grupe de elevi/frontal. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente; 

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele   

3.2. Rezolvarea de probleme calitative și cantitative pe baza conceptelor studiate. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Resurse procedurale 

• Metode şi procedee: jocul didactic, brainstorming, conversaţie, expunere, explicaţie, descriere, 

problematizare, feed-back. 

• Forme de organizare: frontal, individual,. 

2. Resurse materiale: tablă, cretă, fişă de lucru, sistemul periodic. 

3. Modalităţi de evaluare: observaţia, oral, scris. 

BIBLIOGRAFIE: 

Ionescu, Miron; Radu, Ioan, Didactica modernă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001 

 www.didactic.ro 

DESFĂȘURAREA  JOCULUI 

Activitatea I 

Jocul de rol se desfășoară în cadrul unei lecţii de evaluare. Rolul de conducător al excursiei 

este conceput şi jucat de profesor, iar rolurile de ghid al fiecărui obiectiv vizitat sunt concepute de 

elevi, corectate şi completate de profesor. Elevii care un primesc rol de ghid  formează grupul de 

vizitatori. Jocul se desfășoară sub forma unei excursii imaginare pe harta,,Sistemului Periodic”.Pe 

parcursul excursiei imaginare,profesorul indică ,,traseul’,începând cu grupa 1 principală și terminând 

cu grupa a 18 principală a Sistemului Periodic și  răspunde la  întrebările ,, excursioniştilor ‘’ . 

Inainte de a porni în excursie ,profesorul împarte  elevilor din fiecare grupă câte o fişă de lucru 

(Anexa 1) în care sunt date simboluri chimice şi un tabel care conţine denumirile elementelor chimice 

a acestor simboluri , numai că aceste denumiri sunt aranjate în tabel pe toate direcţiile astfel încât elevii 

să găsească aceste denumiri, să le taie din tabel, iar literele rămase netăiate vor alcătui numele unui 

chimis rus. 

            După ce elevii au descoperit numele chimistului rus se  face precizarea că acest chimist, D.I. 

Mendeleev, a fost cel care făcut o clasificare modernă şi acceptată de lumea ştiinţifică a elementelor 

chimice. 

Activitatea II 

,, Ghidul ‘’ solicită ,, vizitatorilor ‘’ să scrie următoare idee: Pornind de la observaţia că proprietăţile 

fizice şi chimice ale elementelor se repetă, Mendeleev a formulat legea periodicităţii. Aceasta se enunţă 
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astfel: Proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor se repetă în mod periodic în funcţie de numărul 

atomic Z. 

Pentru verificarea acestei deducţii făcute de Mendeleev propune,,vizitatorilor’’, ca un fel de 

joc, să considere fiecare din ei câte un element chimic (din primele 20 de elemente), să scrie 

configuraţia electronică a fiecărui element în parte, să facă atât pe caiet cât şi pe tablă un tabel cu cele 

20 de elemente, iar sub fiecare element să scrie numărul electronilor de pe ultimul strat al fiecărui 

atom. După aceea să compare numărul electronilor de pe ultimul strat al celorlalte elemente, iar în final 

să restrângă şirul orizontal, aranjând simbolurile elementelor cu acelaşi număr de electroni pe ultimul 

strat, unele sub altele. 

Se face  precizarea că hidrogenul şi heliul , având structuri electronice care le imprimă proprietăţi 

diferite faţă de celelalte elemente, sunt situate separat, înaintea acestor elemente. 

Numărul 

atomic Z 
1  2    3   4   5  6 7  8  9 10  11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 

Simbolul  H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si  P  S  Cl  Ar K Ca 

Numărul 

electronilor de 

pe ultimul strat 1  2    1   2   3  4 5  6  7  8   1    2     3   4  5   6   7    8  1   2 

Continuându-se ,,excursia’’ descoperirii elementelor, în ordinea crescândă a numărului atomic 

Z, astfel încât elementele cu aceeaşi configuraţie electronică pe ultimul strat să se găsească unele sub 

altele,observăm logica prin care toate elementele cunoscute până în prezent pot fi cuprinse într-un 

tabel, denumit sistemul periodic al elementelor.  

Astfel, ca o concluzie , la final de ,,excursie’’am inteles ca după poziţia lor în sistemul periodic 

elementele chimice se clasifică în două mari categorii: metale (elementele situate în stânga liniei 

îngroşate) şi nemetale (elementele situate în dreapta liniei îngroşate). 

- Metalele prezintă o serie de proprietăţi cum ar fi: sunt solide, cu excepţia mercurului; prezintă luciu 

caracteristic; sunt bune conducătoare de căldură şi electricitate; sunt maleabile (pot fi trase în foi 

subţiri); sunt ductile (pot fi trase în fire subţiri); sunt rezistente la tracţiune. 

- Nemetalele prezintă proprietăţi diferite faţă de metale, cum ar fi: se găsesc în toate stările de agregare; 

nu au luciu caracteristic; sunt izolatori termici şi electrici; sunt casante. 

- Grupa a 18-a principală cuprinde gazele rare: Ne, Ar, Kr, Xe şi Rn. 

Practicarea acestui joc a dat frumuseţe, bogăţie şi viaţă învăţării şcolare, a dezvoltat 

componenta originalităţii gândirii, fantezia, încrederea în sine, spiritul de competiţie. 

  

ANEXA 1 

FIŞĂ DE LUCRU 

Se dau următoarele simboluri chimice: C, H, O, Al, Fe, S, N, Zn, Cl, Br, I, K, Ag, Au, Ca, 

U. Eliminaţi denumirile acestor elemente chimice din tabelul dat (denumirile pot fi găsite pe orizontală, 

pe verticală şi pe diagonală, în ambele sensuri). Citiţi literele rămase în tabel, de la stânga la dreapta şi 

veţi obţine numele unui celebru chimist rus. Litera “X” delimitează numele de prenume.  
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C A R B O N R O L C 

D O I U I S A T O P 

U H C A L C I U D I 

I U I M A R G I N T 

N I R D Z I N C T R 

I I X A R M E N D R 

M A U R N O B E L E 

U S U L F I G R E I 

L T O Z A E U E O F 

A V N E G I X O N M 
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PROIECT DIDACTIC  

PROFESOR:  Bunghez Ramona-Cristina 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Simion Mehedinți” Soveja, judeţul Vrancea 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

CLASA: a V- a 

SUBIECTUL LECŢIEI: Pronumele – consolidare 

 

TIPUL LECŢIEI: fixare și consolidare a cunoștințelor dobândite 

TIMP : 50 min 

COMPETENŢE GENERALE: 

  2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de 

mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată. 

  4.  Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de 

mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de 

propoziţii; 

  2.5 participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o 

atitudine favorabilă progresiei comunicării; 

  3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite; 

  4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse. 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

a) cognitive: 

C.1 definirea pronumelui; 

C.2 identificarea pronumelor din text; 

C.3 analizarea pronumelor din enunţuri date; 

C.4 formularea unor enunţuri cu diferite pronume. 

   b)    afective: 

 

CLASA: a VII- a 

SUBIECTUL LECŢIEI: Adjectivul – consolidare 

 

TIPUL LECŢIEI: fixare și consolidare a cunoștințelor dobândite 

TIMP : 50 min 

COMPETENŢE GENERALE: 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de 

mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în 

scopuri diverse. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de 

propoziţii; 

  2.5 participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o 

atitudine favorabilă progresiei comunicării; 

  3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite; 

 

COMPETENŢE DERIVATE : 

a) cognitive:  

 C1– definirea adjectivului; 

C2 – recunoasterea adjectivului în diferite surse; 

C3 – folosirea adjectivelor potrivite în comunicarea orală sau scrisă; 

C4 – deosebirea adjectivelor variabile de cele invariabile; 

C5 – analizarea adjectivelor; 

 C6 – asocierea substantivelor cu adjectivele potrivite. 
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    Formarea deprinderilor de exprimare corectă, concesivă şi fluentă. 

c) psiho-motorii: 

    Formarea deprinderilor de a opera în comunicarea scrisă sau orală 

cu noile concepte operaţionale. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

    * Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin 

conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia 

de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, 

responsabilă din punct de vedere social. 

    * Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi 

recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi 

îmbogăţirea orizontului cultural. 

STRATEGIA DIDACTICA  

Metode şi procedee : conversaţia, Ghici ce e ? exerciţiul, metoda 

ciorchinelui. 

Forme de organizare: activitate frontală şi pe grupe. 

Mijloace didactice : tabla, fişe de lucru, cubul, planşe, caietele 

elevilor, flipchart. 

Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor implicați în 

discuţie. 

Spaţiu de lucru: sala de clasă. 

Timp: 50 de minute 

Bibliografie :  

• Programa şcolară pentru clasa a VI-a; 

• Limba  română, Manual pentru clasa a VI-a, Editura Artklett; 

• Caiet auxiliar de limba şi literatura română pentru clasa a V-a, 

Editura Artklett ; 

b) afective: 

 A1 – manifestarea  interesului  pentru  rezolvarea  sarcinilor  date; 

                A2 – manifestarea  dorinţei  de  a  rezolva  cât  mai  multe  

exerciţii/situaţii-problemă; 

                A3 – manifestarea spiritului de colegialitate şi cooperare 

în cadrul grupului. 

c) motrice: 

  M1 – dirijarea atenţiei (văzul, auzul) către  centrul  de  interes  

sugerat  

 M2 – coordonarea mişcărilor mânii pentru a scrie estetic  pe  fişe, în  

timpul stabilit 

 M3 – controlarea mişcărilor, gesturilor şi a vocii în  timpul  lecţiei, 

astfel încât să corespundă sarcinilor de lucru şi regulilor de 

disciplină stabilite; 

 

STRATEGIA DIDACTICA  

Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, exerciţiul, 

problematizarea, analiza  gramaticală, învăţare prin cooperare, 

cubul,explicaţia euristică,rebusul, învăţarea prin descoperire. 

Mijloace  de învăţământ:  fişe  de  lucru, planşe, cartonaşe 

colorate,coală ce are copacul desenat 

Forme  de  organizare:  frontală,  individuală,  colectivă – pe  

echipe, pe grupe; 

Spaţiu de lucru: sala de clasă 

Temporale:  50 minute; 

 

Bibliografie:  

• Curriculum  Naţional. Programe  şcolare  pentru  învăţământul  

gimnazial. 
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• Mihaela Secrieru, Metodica predării limbii române,Editura StudIS, 

Iaşi, 2008 ; 

• Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în 

şcoală, Iaşi, 1999. 

• Programa şcolară pentru clasa a VII-a; 

• Limba  română, Manual pentru clasa a VII-a, Editura Artklett; 

• Caiet auxiliar de limba şi literatura română pentru clasa a VII-a, 

Editura Artklett ; 

 

 

SCENARIU DIDACTIC 

Nr. 

Crt 

Momentul lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode  Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

 

1’ Se stabileşte ordinea în clasa, notarea 

absenţilor, asigurarea condiţiilor 

necesare desfăşurării lecţiei. 

Elevii se pregătesc pentru 

lecţie.  

- - 
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2.  Enunțarea 

cunoștințelor 

teoretice pe care 

elevii urmează să le 

fixeze 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul verifică tema. 

Pentru a verifica noțiunile pe care elevii 

și le-au însușit, profesorul propune 

elevilor un exercițiu de dezgheț prin 

care se urmărește participarea câtor mai 

mulți elevi - (pe o coală de hârtie a fost  

scrisă definiția pronumelui într-un mod 

haotic, elevii vor avea două minute să 

pună cuvintele în ordine pentru a 

descoperi definiția corectă)  

Profesorul va întreba care sunt tipurile 

de pronume pe care le cunosc. 

Profesorul va cere elevilor să realizeze 

împreună un joc didactic: Ciorchinele 

(completarea ciorchinelui). Elevii vor 

trage la sorţi întrebările necesare 

completării ciorchinelui și vor ieși la 

panou pentru completarea 

ciorchinelui.Profesorul va supraveghea 

cu atenţie aşezarea răspunsurilor pe 

panou – Anexa 1 

Pentru o scurtă relaxare se va 

desfășura jocul: „Cine sunt, cum 

sunt?”  

Se precizează că prenumele fiecăruia 

reprezintă substantive proprii, iar 

însuşirile reprezintă adjective. 

 

 

Elevii răspund: 

Pronumele este partea de 

vorbire flexibilă care ţine 

locul unui substantiv. 

Pronumele poate fi : personal 

cu forme accentuate și 

neaccentuate și pronume 

personal de politețe. 

 

 

Elevii vor rezolva exercițiile 

date, vor ieși la tablă pentru a 

completa ciorchinele 

 

 

 

 

Fiecare elev îşi va scrie 

prenumele pe un cartonaş 

colorat  o însuşire care ar 

trebui să i se potrivească, 

care să înceapă cu aceeaşi 

literă cu care începe 

prenumele. (exemplu: Adi - 

ambiţios) 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

Conversația 

 

 

 

jocul didactic 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea orală 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2204 

 

4. Anunţarea 

subiectului lecţiei şi 

a obiectivelor  

 

2’ 

 

 

M1 

A3 

C4 

 

Profesorul scrie pe tablă titlul lecţiei : 

Pronumele -  consolidare. 

Anunţă care sunt obiectivele lecţiei. 

Se anunţă elevii clasei a VII-a că 

astăzi la ora de limba română vom 

consolida adjectivul prin rezolvarea 

mai multor exerciţii gramaticale.  Se 

formulează împreună cu elevii 

competenţele cognitive pe înţelesul 

acestora. 

Scrie titlul lecţiei pe tablă. 

Elevii îşi notează titlul lecţiei 

în caiete şi ascultă 

obiectivele. 

 

Sunt receptivi la anunţ. 

Răspund la întrebări. 

Ajută/contribuie la 

formularea 

obiectivelor. 

Scriu titlul lecţiei în caiete 

Conversația 

 

 

 

conversaţia 

explicaţia 

 

- 

 

 

 

observare 

sistematică 

 

5.  Prezentarea 

sarcinilor de 

învăţare 

 

3’ 

 

 

 

C1 

C3 

A3 

 

 

 

 

A1 

M3 

Profesorul le explică elevilor că astăzi 

vor consolida noţiunile referitoare la 

pronume. 

Profesorul va împărți fișe de lucru 

pentru fiecare grupă. 

Este prezentată metoda cubului. Pe  

cele şase  feţe  ale  cubului  există  

instrucţiuni  de  tipul : 

DESCRIE ! 

COMPARĂ ! 

ASOCIAZĂ ! 

ANALIZEAZĂ !  

APLICĂ ! 

ARGUMENTEAZĂ   PRO  SAU  

CONTRA ! 

Elevii vor rezolva exercițiile 

colaborând între ei. 

 

 

 

Elevii răspund la întrebările  

formulate. 

Ascultă răspunsurile 

colegilor, corectează, 

completează, evaluează. 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

conversaţia 

exerciţiul 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

evaluare 

reciprocă 

 

6. Conducerea 

învăţării şi 

32’ 

 

 

Profesorul va supraveghea activitatea 

elevilor în rezolvarea exercițiilor 

Toţi elevii îşi notează 

exerciţiile şi soluţiile 

acestora. 

Exercițiul 

 

Exerciţiul  

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2205 

 

dobândirea de noi 

cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

C2 

C3 

C4 

M1 

M2 

M4 

 

După expirarea timpului de lucru, 

fiecare  elev va oferi răspunsuri în timp 

ce restul elevilor își vor nota rezolvarea 

pe caiete 

Fiecare copil va primi o fişă de lucru, 

corespunzătoare unei feţe a 

cubului.(Anexa 2) 

- După rezolvarea cerinţei avute, se 

solicită elevilor să prezinte rezultatul 

muncii lor.  Le recomandă să fie 

atenţi la păreri, observaţii, sugestii. 

- Se face corectarea exerciţiilor acolo 

unde este cazul. 

Se actualizează gradele de 

comparație ale adjectivului cu 

ajutorul fișei de lucru pe care o 

primește  fiecare elev. (Anexa 3) 

 

 

 

Rezolvă sarcinile alese. 

 

 

Prezintă rezolvarea 

cerinţelor formulate. Îşi 

exprimă părerea referitoare 

la activitatea colegilor. 

Îsi apreciază reciproc 

răspunsurile. 

 

 

 Conversaţia 

 

 

problema-

tizarea 

 

 

învăţarea prin 

cooperare 

cubul 

fişe de lucru 

Aprecieri verbale 

 

 

 

evaluare 

reciprocă 

 

7. Obținerea 

performanței 

C2 

M2 

M3 

A3 

Se împart elevilor fişe de lucru în care 

elevii trebuie să coloreze cu culori 

indicate adjective ce exprimă anumite 

însuşiri 

 (Anexa 4) 

Elevii rezolvă sarcina de 

lucru 

exerciţiul 

fişe de lucru 

observare 

sistematică 

8. Asigurarea feed-

back-ului  

 

1’ Profesorul îi încurajează pe elevi prin 

aprecieri verbale şi prin notarea elevilor 

activi. 

Apreciază elevii activi, încurajează 

elevii timizi, acordă calificative 

 

 

Sunt receptivi la aprecieri şi 

observaţii 

Conversația Aprecieri verbale 

Aprecieri 

colective şi 

individuale 
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9. Anunțarea temei 

pentru acasă 

 

1’ Ca temă elevii vor primi o fișă cu 

exerciții pentru fixarea noțiunii de 

pronume. 

Tema pentru acasă (Anexa 5) 

Elevii îşi notează tema. - - 
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PROIECT DIDACTIC 

     Prof. Pușcă Balan Ioana Mihaela 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu,, Buzău 

 

I. PARTEA INTRODUCTIVᾸ 

 Profesor:  PUȘCĂ BALAN  IOANA MIHAELA                   

 Data : 18.08.2022 

 Unitatea de învăţământ: Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău 

 Clasa: a XI- a  

 Disciplina:  Biologie 

 Subiectul lecţiei: Digestia bucală şi digestia gastrică 

 Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 de minute 

 Scopul lecţiei: Transferul şi integrarea cunoştințelor dobândite de către elevi referitoare la alcătuirea 

aparatului digestiv şi a structurilor componentelor sale necesare pentru înțelegerea relației structură -

funcție. 

 Tipul  lecţiei: de transmitere şi însuşire de noi cunostinţe. 

 Competenţe specifice: 

                      Identificarea organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman 

                      Utilizarea de mijloace şi metode adecvate studierii organismului uman 

                            Reprezentarea structurii şi funcțiilor sistemelor biologice pe baza modelelor 

                      Utilizarea corecta a terminologiei specifică biologiei iî diferite situații de comunicare  

Competenţe derivate: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii trebuie: 

            C.D.1:   să precizeze sucurile digestive ce participă la digestia bucală şi gastrică; 

 C.D.2:  enumerarea componentelor sucurilor digestive;  

            C.D.3 :  precizarea aspectelor legate de aceste tipuri de digestie; 

            C.D.4:   să identifice  rolul pe care-l îndeplinesc enzimele din punct de vedere funcţional pe 

baza informaţiilor predate de profesor; 

 C.D.5:  definirea procesului de digestie bucală şi gastrică. 

STRATEGIA DIDACTICᾸ 

Resurse procedurale: metoda  ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT, lucrul cu manualul, 

învăţarea prin descoperire, demonstraţia, explicaţia, conversaţia  euristică, observaţia, 

problematizarea, comparaţia, modelarea; 

Resurse materiale : 

  ♦  Pentru  întreaga clasă: prezentare PPT, manual, atlas anatomic, laptotp, ; 

  ♦  Pentru fiecare elev (grupe de elevi) : manualul, coli flipchart, fişă de lucru, fişă de evaluare,; 

Forma de organizare a activităţii : frontală, individuală şi pe grupe de elevi. 

Anticiparea dificultăţilor : 

- asigurarea unui fond de documentare în vederea întrebărilor suplimentare 

Locul de desfășurare: laboratorul de biologie; 

Evaluare : formativă - prin chestionare orală, aplicarea unei fişe de evaluare.  
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Bibliografie : 

1. Huțanu, Irina, Crocnan, Huțanu, Irina  - Manual de biologie pentru clasa a XI a. Editura Didactică şi 

Pedagogică, București; 

2. Toma, C., Niță, Mihaela, 1997 – Celula vegetală. Editura Universității ,,Al. I. Cuza,,Iași; 

                                       3.   Crăciun, T, Crăciun, Luana, 1989 – Dicţionar de biologie.Editura 

Albatros, Bucureşti; 

                                       4.   Ion, Iordache , 1995 -  Metodica predării biologiei. Editura Universităţii 

„Al. I. Cuza”, Iaşi; 

                                       5.   Costică, Naela, 2008 – Metodica predării biologiei. Editura Graphys, 

Iaşi, pag. 54-55; 

                                       6.   Lazăr, V., Căprărin, Daniela, 2008 – Metode didactice utilizate în 

predarea biologiei. Editura Arves; 

                                       7. Lazăr, V.,Nicolae, Mariana, 2007 – Lecția, formă de bază a 

organizăriiprocesului de predare – învățare la disciplina biologie. Editura Arves. 

                                        8. Programa școlară pentru clasa a XI a 

 

Desfăşurarea lecţiei 

1. Moment organizatoric –verificarea frecvenţei elevilor şi a bazei materiale a lecţiei; 

              2. Captarea atenţiei- anunţarea temei şi a obiectivelor urmărite: 

                 - elevii sunt rugaţi să  consulte manualul, planşele, care arată detalii despre structura 

sistemului digestiv. 

              3. Verificarea cunoştinţelor anterioare – elevii prezintă lecţia de ora trecută - Sistemul 

locomotor - principalele grupe de muşchi. 

              4. Prezentarea noilor cunostinţe 

               - enumerarea componentelor sistemului digestiv; 

-  identificarea tipurilor de digestie, precum și a tipurilor de enzime; 

-  rolul care-l îndeplinesc enzimele în organism; 

-  noţiunea de enzimă, activitate motorie, secretorie, bol alimentar, chim gastric; 

               5. Fixarea cunostinţelor si asigurarea feed-back-ului  elevii răspund la întrebările 

profesorului. 

              Ce este digestia?Care sunt componentele sistemului digestiv?Care sunt enzimele de la nivelul 

cavității digestive şi gastrice? 

6. Stabilirea concluziilor - reluarea aspectelor esenţiale. 

7. Evaluare – notarea activităţii elevilor. 
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II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

Etapele lecţiei 

 

Competente 

Derivate/concepte 

operaţionale 

 

Activităţi de învăţare 

Strategia didactică  

Evaluare 

Metode şi 

procedee  

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

Resursa 

temporală 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

          

- notarea  absenţilor; 

- pregătirea celor necesare 

pentru începerea orei; 

Conversaţia 

euristică 

 

          - 

 

Activitate 

frontală 

 

 2  minute 

 

 

 

Reactualizarea 

cunostinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-verificarea cunostinţelor 

dobândite în lecţiile 

anterioare,  prin adresarea 

unor întrebări: Care sunt 

componentele sistemului 

locomotor?Rolul oaselor  

şi al muşchilor în 

organism. 

 

Conversaţia 

euristică 

Comparaţia 

Problematizarea 

 

 

Manual 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 5 minute 

 

 

 

Verificare 

  orală 

 

 

 

Enunţarea 

temei şi a 

scopului lecţiei  

 

 -anunţarea titlului lecţiei 

,,Digestia bucală şi 

gastrică”  şi prezentarea, 

pe scurt, a obiectivelor de 

realizat pe parcursul şi la 

finalul lecţiei. 

 

Conversaţia 

euristică 

  

Activitate 

frontală 

 

3 minute    
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Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CD1 

    

 

               

 

           CD2 

 

 

 

            

            

 

 

 

             

 

 

             

        

 

             CD 3 

 

 

      C.D.4, C.D.5 

 

 

 

           

 

 

 

 

-să precizeze diferența 

dintre digestia bucală şi 

cea gastrică, precum și  

enzimele de la acest nivel 

 

- identificarea, de către 

elevi, a enzimelor din 

cavitatea bucală şi 

gastrică, a rolului pe care 

îl îndeplinește fiecare; 

- enumerarea 

componentelor sucurilor 

digestive; 

- identificarea pe 

imaginile din manual a 

tipurilor de muşchi ai 

stomacului; 

- evidențierea tipurilor de 

enzime proteolitice şi 

lipolitice; 

- reprezentarea 

schematică a musculaturii 

stomacului care intervine 

în activitatea mototie a 

digestiei; 

 

- explicarea elevilor, de 

către profesor,  a rolului 

pe care-l îndeplinesc 

enzimele în digestie 

- să explice noţiunea de 

enzimă, activitate 

 

Observarea 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

Metoda 

Stiu/Vreau să 

ştiu/Am 

învăţat 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

manual, 

 

 

 

 

 

 

Atlas 

anatomic  

 

 

Prezentare 

PPT 

 

 

  

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

pe baza 

fișelor de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 
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Conexiune 

inversă 

(5 minute) 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

 

 

 

 

 

 

motorie, secretorie, bol 

alimentar, chim gastric; 

-  precizarea, de către 

elevi, 

pe baza informaţiilor 

primite privire la 

importanţa procesului de 

digestie. 

-să argumenteze 

importanţa cunoaşterii 

tipurilor de enzime şi 

rolul acestora pentru 

organism; 

 

 

- cer elevilor să aplice 

cele învăţate; 

- adresez întrebări clasei; 

-vor completa fişele de 

lucru; 

- se va urmări activitatea 

elevilor; 

- se va solicita elevilor, cu 

ajutorul materialului să 

noteze pe fişele de lucru 

respective; 

 

- verificarea modului în 

care elevii au rezolvat 

cerințele fișei de evaluare; 

 

 

 

 

   Exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaţia 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

Observația 

Exercițiul 

 

Argumentare 

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru 

  

Fișa de 

evaluare 

    

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minute 

 

 

 

 

 

 

5 minute 

 

 

 

 

5 minute 

Întrebări 

cu răspuns 

scurt 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

 

 

Itemi cu 

răspuns 

scurt, 

întrebari 

structurate 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 
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-elevii vor alcătui câte o 

frază cu noţiunile noi 

învăţate la lecţie. 

 

-aprecierea participării 

elevilor la oră, modul în 

care au lucrat, modul în 

care au desenat, au 

răspuns şi notarea în 

catalog; 

- recomand învăţarea 

lecției 

Manual Itemi cu 

răspuns 

scurt, 

întrebari 

structurate 

 

Exerciţiul 
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LESSON PLAN 

                     Chiorcea Cătălina 

Școala Gimnazială ,,Mihail Armencea” Adjud, jud. Vrancea 

 

Class: VI 

Lesson: Past Tense Simple of regular and irregular verbs                                                                                         

Lesson objectives: By the end of the lesson, the pupils will be able to: 

1. cognitive objectives:   

-know the Past Tense Simple of regular and irregular verbs; 

-use Past Simple to accomplish tasks                                                    

2. affective objectives:  

-practise Past Tense in a relaxed atmosphere 

-use their imagination 

-work in groups in order to complete a task 

 

Didactic strategy: 

1.Methods and techniques:  

✓ warm-up game  

✓ fill-in 

✓ using flashcards; ppt presentation 

✓ describing pictures 

✓ text-starts 

✓ personalizing 

✓ self-evaluation 

✓ worksheet- rotation 

✓ game: ‘’Find someone who…’’ 

2.Forms of class organisation : 

• group work 

• individual activities  

• pairwork 

• whole-class activities 

3.Teaching aids:  

-pupils’ notebooks  -flashcards 

-textbooks          -video-projector 

-whiteboard                                          -laptop 

-pictures  -worksheets 

4.Types of evaluation:  

➢ observation 

➢ general and individual verbal appreciations during the activities 

➢ oral evaluation 

➢ self-evaluation 
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➢ worksheets 

 

5.Bibliography/online resources:  

1.Abbs, B., Barker, C.,Freebairn, I., Snapshot Starter, Longman 2001 

2.Philpott, J., Captivating Your Class, Continuum, 2009 

3.www.teach-this.com 

 

Stages of the lesson: 

I. Warm-up/review (10’) 

Aims: -to draw pupils’ attention and to make the lesson seem fine and exciting 

           -to introduce the new lesson; to stir interest; 

Interaction: T-Ss, Ss-T 

Skills: speaking, listening 

Procedure: 

-informal conversation: greetings, checking absentees;   

-pupils present their homework  

-‘’Catch!’’ warm-up game: one pupil starts the game by throwing a soft ball to another pupil; 

the one who throws the ball says a verb in the past tense; the student who catches the ball must 

say the past of the verb; the game ends when all pupils throw and catch the ball. 

 

II. Practice (30’) 

Aims: -to practise  and consolidate  Past Simple Tense; 

Interaction: T-Ss, Ss-T 

Skills: speaking, listening, reading, writing 

Procedure:   

1.T revises the use of  Past Simple Tense presenting pupils a PPT material and asks them to do 

the exercises when it is requested; T checks understanding of the material; 

2.pupils work in groups and play the game ’’Find someone who…’’; they have to ask and 

answer the members of the group about what they did in the past and write down their names; 

e.g. ‘’Did you…?’’ 
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3.Worksheet-rotation (GW): each group has a worksheet with verbs in the Infinitive; when T 

claps, pupils have to rotate the worksheet among the group members and complete it with the 

Past Tense of the verbs (5’) 

 

III. Evaluation (8’) 

Aims: -to check pupils’ understanding 

           -to consolidate Past Simple Tense 

           -to point out what pupils did well and what areas they still need to work on; 

Interaction: T-Ss, Ss-T 

Skills: speaking, reading, writing  

 

Procedure:  

-T offers positive verbal feedback in every stage of the lesson; 

-pupils receive prompts with infinitive verbs and they have to turn them into Past tense forms;  

 T checks the  answers;   

-pupils receive self-evaluation forms and tick the boxes: 

 

NOW I CAN... 

 

 

 

 

 

 

  

     very well 

 

     ok 

 

not very well 

1. talk about past activities    

2. use Past Tense  Simple in 

conversations 
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Proiect de lecție 

Data :............................. 

Profesor: Capotă Costel 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic nr.1 Corod 

Aria curriculara: Om  şi  Societate 

Disciplina: Istorie 

Clasa: a VIII-a 

Unitatea de învăţare: Romanitatea orientală în mileniul marilor migraţii 

Lecția: Formarea poporului român şi a limbii române 

Tipul: predare învățare 

Locul de desfășurare: Sala de clasă 

Clasa: Omogenă 

Durata: 50 min  

Competențe specifice: 
2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din 

istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi Evul Mediu 

2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalţi 

3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor 

istorice 

3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul 

Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite 

3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul 

Mediu, pe baza surselor istorice 

Obiective operaționale 

La sfârșitul lecției elevii trebuie: 

O1 -să dovedească înțelegerea termenilor istorici: continuitate, etnogeneză, limbă romanică 

O2 -să folosească informațiile provenite din mai multe surse istorice;   

O3 -să descrie procesul de etnogeneză din spațiul românesc folosind un plan da(organizatorul grafic), în 

care să relateze cauzele și efectele acestuia 

Metode și procedee didactice: explicația, învățarea prin descoperire, conversația euristică, dialogul  

dirijat, organizatorul grafic, brainstorming, ciorchinele  

Mijloace de învățământ: manual, fișe de lucru, flipchart,markere, fise de grup 

Forme de organizare: Grupe, individual,frontal 

 

Bibliografie: 

M. Petrescu – Dîmbovița (coord.), Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Ed. 

Didactică și Pedagogică, București, 1995. 

Mihai Bărbulescu (coord.), Istoria României, Ed. Corint, București, 2014. 
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Desfășurarea lecției 

 

Ob.op Momentele lecției Continutul 

stiințific al lecției 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și 

procedee 

didactice 

 a) Momentul 

organizatoric. 

  2 min. 

 

 

-Notează absențele ;  

-pregătește mijloacelede 

învățământ  

-anunță tema. 

-elevul de serviciu prezintă elevii 

absenți și motivele acestora ; 

-elevii se pregatesc pentru lecție 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

    

O1 

 

 

 

b) Reactualizarea 

cunoștințelor necesare 

dobândirii lecției noi. 

 

 4 min. 

Se completează 

un rebus istoric 

din care elevii vor 

descoperi titlul 

noii lecții 

 

Elevii primesc materialele 

necesare rezolvării 

sarcinii de lucru 

Elevii răspund la întrebări și 

completează Rebusul 

 

 

- Activitate pe 

grupe 

- evaluare 

inițială 

- învățarea prin 

descoperire 

c) Anunțarea titlului 

activitatii si a planului 

acesteia 

  5 min. 

 

 

 

 

 

d) Dobândirea noilor 

cunoștințe în paralel cu 

reamintirea celor din 

lecțiile anterioare 

 32 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

poporului român 

şi a limbii române 

Profesorul scrie pe tablă 

titlul noii lecții și planul 

de predare-învățare al 

acesteia , în așa fel încât 

prin completarea lui să 

rezulte schema lecției. 

Profesorul definește prin 

intermediul elevilor 

termenul etnogeneză și îi 

încurajează să-și expună 

opiniile cu privire la 

formarea poporului român 

și a limbii române.  

Elevii notează pe caiete planul de 

predare - învățare al noii lecții în așa 

fel încât acesta să constituie 

scheletul schemei. 

Elevii răspund la întrebările adresate 

de profesor, sunt atenți la 

organizatorul grafic, își pun 

întrebări. 

Notează datele, valorifică 

informațiile, sunt atenți la 

explicațiile profesorului. 

Completează organizatorul grafic cu 

informațiile dobândite. 

- manual 

-fisa de lucru 

 

 

 

 

- observare 

sistematică 

-problematizare 

- activitate 

individuală 

- organizatorul 

grafic 

- fișe 
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Ob.op Momentele lecției Continutul 

stiințific al lecției 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și 

procedee 

didactice 

 

O3 

Se completează 

organizatorul grafic 

Se menționează cele trei 

straturi ale limbii române 

și se dau exemple de 

cuvinte ce aparțin 

acestora. 

 

 

 

Răspund la întrebările adresata de 

profesor, raportându-se la realitățile 

istorice. 

Citesc paragrafele indicate de 

profesor și comentează pe marginea 

acestora urmând recomandările 

profesorului. 

Urmăresc organizatorul grafic 

conturat de profesor pe care îl 

completează simultan cu expunerea 

informațiilor. 

- activitate 

frontală 

- comparația; 

 

-exemplificarea; 

 

 

O1 

O2 

O3 

e) Fixarea 

cunoștințelor. 

5 min 

f)Tema pentru acasă. 

 1 min 

 

 

 

 

 

Sintetizezază principalele 

aspecte ale etnogenezei 

completand un ciorchine. 

Textul din fisa de lucru 

Elevii urmăresc schema de pe tablă 

precum și informațiile cuprinse de 

aceasta, manifestând opinii și 

atitudini legate de aceasta. 

Participă la completarea ciorchinelui  

Își notează în caiete tema pentru 

acasă 

-brainstorming 

- ciorchine 

- evaluare 

continuă 

- activitate 

frontală 

 

 g)Aprecierea activității 

elevilor(evaluare) 

1 min 

-vor fi evaluați și 

apreciați elevii 

care au participat 

activ la lecție;dar 

și cei inactivi  

-se vor aplica criteriile de 

notare 
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Grupa nr. 1 

 

A „ Etnogeneza românească se înscrie în procesul general european de formare a popoarelor și limbilor 

neolatine. Poporul român s-a fondat prin romanizarea spațiului daco-moesic, la nord și la sud de 

Dunăre, în spațiul romanității răsăritene care include și vechea Dacie așa cum a fost delimitată 

geografic pentru epoca lui Burebista. Poporul român s-a format după anul 106 în timp de câteva 

secole”.  

B „ Sintezele daco-romană și romanică , rezultate din simbioza acestor doi factori fundamentali de 

etnogeneză românească, pot fi urmărite, în evoluția lor , în cadrul a trei etape. Prima dintre acestea, 

din secolele I î. Hr. – I d.Hr, corespunde începuturilor contactelor dintre geto-daci și romani, 

constituind premisele romanizării în Dacia și desfășurarea acestui proces în Moesia. Cea de-a doua 

etapă, cuprinsă între ocuparea Daciei de către romani și retragerea aureliană din această regiune, iar în 

Dobrogea pînă în secolul al VII-lea d.Hr. reprezintă intensificarea romanizării, cu consecințe 

importante și în teritoriile dacilor liberi, rămase în afara ocupației romane. În fine, în cea de-a treia 

etapă, limitată între retragerea aureliană și secolul al VII-lea, se continuă în noile condiții istorie și 

social- economice din epoca marilor migrații, romanizarea, care se generalizează și se definitivează pe 

întreg teritoriul vechii Dacii.” 

( M. Petrescu – Dîmbovița (coord.) , Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Ed. 

Didactică și Pedagogică, București, 1995) 

 

 

Pe baza celor două texte istorice răspundeți la următoarele întrebări:  

 

1. Unde s-a format poporul român și limba română? 

2. Care sunt principalele etape al formării poporului român? 

3. Ce  factori  au dus la realizarea procesului de romanizare? 

 

  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2220 

 

Grupa nr. 2 

  

A  „În cadrul romanizării, care cuprinsese,  treptat, în cursul secolelor II-VI , întinse regiuni din spațiul 

carpato- dunăreano-pontic, s-a răspândit și însușit, limba latină orientală, vulgară, ca limbă comună 

necesară strânselor legături care au existat permanent între comunitățile umane din acest spațiu 

geografic. Transformarea limbii latine vulgare începe să se producăîncă din secolele IV-V și continuă 

până în cursul secolelor VIII-IX când se poate constata existența unei limbi deja constituite numită 

protoromâna sau străromâna. Prin urmare, limba română este continuatoarea directă a latinei populare 

din regiunile romanității orientale”. 

( M. Petrescu – Dîmbovița (coord.) , Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Ed. 

Didactică și Pedagogică, București, 1995) 

 

B „Fondul principal de cuvinte din limba română este latin. Peste 60%. Acest fond cuprinde termeni 

pentru noțiunile fundamentale legate de viață, de mediu, de religie, de preocupări (frate, părinte, grîu, 

secară, bun, frumos, etc.) . Este și fondul cel mai activ din vorbirea curentă. De asemenea, structura 

gramaticală a limbii române este latină.  

Dintre influențele suferite de latina devenită română, mai importante sunt cele de substrat și de 

adstrat. Substratul dac numără în jur de 160 de cuvinte (10 %), cu peste 1400 de derivate. Marea 

majoritate a cuvintelor autohtone, de origine traco-dacică , exprimă noțiuni generale, fundamentale, 

răspândite în toate zonele locuite de români ( mînz,barză, mazăre, brad, mătură, moș, prunc, băiat etc) 

Cele mai însemnate împumuturi în limba română sunt cele slave; un număr mare de cuvinte slave 

au intrat chiar în vocabularul de bază al limbii române; există și unele influențe slave în 

morfologie,(20%). Datorită acestei influențe puternice, limba română se individualizează printre 

limbile romanice.  Înfluențe ulterioare, în lexicul limbii române, provin și din greacă, maghiară și 

turcă” 

(Mihai Bărbulescu (coord.), Istoria României, Ed. Corint, București, 2014) 

 

Pe baza textelor  istorice  de mai sus răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Identificați  etapele formării limbii române. 

2. Menționați componentele de bază ale limbii române. 
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 Brainstorming-ul de tip ciochine permite obținerea unui feed-back rapid din partea elevilor, 

ajutând la completarea și corectarea informațiilor deținute. Cu ajutorul acestei metode, în urma unei 

acțiuni de grup, elevii au evidențiat, pornind de la informațiile din fișele de lucru, principalele etape 

ale formării poporului român și a limbii române. Totodată elevii au realizat o analiză proprie, având 

drept scop aflarea unor noi informații istorice, acumularea de noi cunoștințe prin intermediul unei 

activități independente, în care profesorului ia revenit rolul de „regizor”, activitatea a evidențiat 

anumite deprinderi și abilități însușite de elevi specifice disciplinei istorie. Aplicarea metodei a are un 

impact pozitiv, deoarece elevii se exprimă dezinvolt fără teama de a fi criticați, punându-și în valoare 

totodată și cunoștințele dobândite anterior. Metoda stimulează dezvoltarea laturii formative a 

personalității elevilor amplificând sentimentul de încredere în sine. Premisa majoră a eficienţei 

învăţării în clasă o constituie înţelegerea de către elevi a scopului şi importanţei activităţii desfăşurate, 

poziţia elevilor fiind aceea de participanţi conştienţi la lecţie, pe fondul motivelor interne ale învăţării, 

al unor interese tot mai înalte pentru această activitate, motivaţia învăţării putându-se ridica la rang de 

principiu.  
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PROF. MORIE ANAMARIA NELI 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NICOLAE” TÂRGU JIU, GORJ 

BOGĂȚIA SPIRITUALĂ A POPORULUI ROMÂN ÎN CONTEXT INTERCULTURAL 

Motto: 

„Cultura unui popor înlătură multe deosebiri şi-i apropie pe oameni 

unii de alţii.”.              Ioan Slavici 

 

 

REBUS 
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1. Interculturalitatea poate fi interpretată și ca o formă de .................. între diverse tradiții culturale, etnice și religioase care interacționează. - 

COMUNCARE 

2. „.................. este însăși floarea sufletului etnic al românimii”.(Mihai Eminescu) -  LIMBA 

3. Dialectele limbii române sunt: dacoromâna, meglenoromâna, istroromâna și ............................. - AROMÂNA 

4. Sunt sinonime: țară, popor și ....................... - PATRIE 

5. „Ești naționalist în măsura în care îți aperi Limba,......................, Istoria și Neamul.” (Grigore Vieru) - CREDINȚA 

6. „Pentru mine, limba română e distanța dintre inimă și umbra ei, care se numește ............................” (Petre Țuțea) – SUFLET 

7. Spunem subdialect sau ........................... - GRAI 

8. „Şi, mai ales, au existat nişte oameni simpli/ Pe care-i chema: Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Sau mai simplu: ciobani şi plugari,/ Cărora 

le plăcea să spună, Seara, în jurul focului poezii – 

Mioriţa, „.......“ şi Scrisoarea III. (Marin Sorescu- Trebuiau să poarte un nume) - LUCEAFĂRUL 

9. „Identitate înseamnă vorbirea limbii…., cunoașterea moștenirii culturale, a istoriei poporului, a tradițiilor și a întregului tezaur spiritual.” 

(Anastasia Dumitru- „Pledoaria pentru valori”) - MATERNE 

10. Suntem europeni, dar în primul rând, suntem ......................... - ROMÂNI 

11. „Şi nişte păsări ori nişte nouri/ Care tot colindau pe deasupra lor/ Ca lungi şi mişcătoare şesuri./ Şi pentru că toate acestea/ Trebuiau să poarte 

un nume, Un singur nume,/ Li s-a spus”.  (Marin Sorescu- Trebuiau să poarte un nume) - EMINESCU 
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C          O           M         U         N           I        C         A         R         E 

L I M B A 

A R O M Â N A 

P A T R I E 

C R E D I N Ț A 

S U F L E T 

G R A I 

L U C E A F Ă R U L 

M A T E R N E 

R O M Â N I 

E M I N E S C U 
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Vom descoperi pe parcursul lecției: 

 

➢ informații esențiale dintr-un text citit; 

➢ specificul sărbătorilor tradiționale la români în context intercultural; 

➢ valorile promovate în tradițiile și obiceiurile diferitelor comunități etnice de pe teritoriul României; 

➢ informații de detaliu dintr-un text dat; 

 

❖ Tradițiile sunt reperele identitare ale unei națiuni, catarg necesar în marea dezlănțuită a globalizării. 

❖ Problemele actuale ale integrării europene sau ale globalizării se reflectă și asupra importanței păstrării tradițiilor. 

❖ Tradițiile și obiceiurile fac parte din cultura unui popor sau din cultura unor comunități mai restrânse. 

❖ Acestea se transmit din generație în generație, de la o regiune la alta, uneori de la o cultură la alta, fiind reconsiderate și îmbogățite permanent. 

 

❖ Tradițiile și obiceiurile românilor:  - organizează viața oamenilor; 

- marchează momentele importante ale trecerii lor prin lume; 

- le modelează comportamentul. 

 

❖ Obiceiurile tradiționale românești au ca modalitate de exprimare: - muzica 

- coregrafia 

- gestica sau mimica 
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❖ Principalele categorii de obiceiuri în cultura românească: 

➢ Sărbătorile religioase, cele legate de munca agricolă sau de factori de mediu: 

- vizau viața colectivă a satului; 

- aveau un caracter public și ciclic. 

➢ Obiceiuri care atestă momente importante din viața omului (naștere, nuntă, botez, înmormântare): 

- se desfășoară în momente bine determinate; 

- nu se repetă. 

 

 

❖ Se deschide linkul   https://www.canva.com/design/DAFJq1iTSbQ/-Byvzd-SfcBVGRCwq0y-

uQ/edit?utm_content=DAFJq1iTSbQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton  și se discută materialele prezentate. 

 

https://www.canva.com/design/DAFJq1iTSbQ/-Byvzd-SfcBVGRCwq0y-uQ/edit?utm_content=DAFJq1iTSbQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFJq1iTSbQ/-Byvzd-SfcBVGRCwq0y-uQ/edit?utm_content=DAFJq1iTSbQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Fișă de lucru 

Principalele categorii de obiceiuri 

1. Asemănări 

2. Deosebiri 
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CALENDARUL INTERCULTURAL 

BOGĂȚIA SPIRITUALĂ A POPORULUI ROMÂN 

ÎN CONTEXT INTERCULTURAL 
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Proiect de activitate 

Autor: Dobre Irina-Gabriela 

Grădinița cu Program Prelungit, nr 33, Sibiu 

 
PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Grădiniţa: Grădiniţa cu P.P. Nr. 33 Sibiu 

Grupa: Ursuleților 

Educatoare: Dobre Irina-Gabriela 

Domeniul experiențial: Științe – Activitate matematică 

Tema activitatii: ”Provocarea culorilor” 

Tipul activității: Fixare și consolidare 

Mijloc de realizare: Joc didactic 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat 

Comportamente vizate: 

2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

Scopul: Fixarea și consolidarea cunoștințelor dobândite anterior cu privire la culori și la sortarea acestora 

după diverse criterii  

Obiective operationale: 

O1: să răspundă corect ghicitorilor aflate în baloane 

O2: să sorteze în echipe de câte 5 copii fluturașii aflați în coșuleț după criteriul culorii 

O3: să asocieze culoarea fluturașului cu cea a florii 

O4: să sorteze individual fluturașii aflați în săculeții primiți după criteriul culorii;  

Strategii didactice:  

Metode şi procedee: conversația,explicația, observația, demonstrația, jocul didatic, exercițiul, 

problematizarea. 

 Mijloace didactice: flori, fluturi mari, fluturi perforați, coșuleț, săculeți, baloane, ghicitori. 

Formă de organizare: frontal, individual, în echipe 

Durată: 15-20 minute 

Sarcina didactică: 

1. Fiecare echipă va avea sarcina de a sorta fluturașii din coșuleț în trei categorii: roșii, galbeni și albaștrii.  

2. Membrii fiecărei echipe vor avea sarcina de a asocia culoarea fluturașului cu cea a florii pe care acesta 

trebuie lipit. 

3. Fiecare copil va primi individual un săculeț cu fluturași pe care va avea sarcina să îi sorteze în funcție de 

culoarea acestora. 
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Regulile jocului: 

1. Copiii ascultă cu atenție sarcinile primite. 

2. Fiecare copil trebuie să se implice activ în activitate. 

3. Fiecare copil își așteaptă rândul liniștit, fără să facă gălăgie sau să își deranjeze colegii. 

 

Elemente de joc: aplauzele, întrecerea, recompensarea rezultatelor bune. 
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Etapele lecției  
Ob. 

op. 
Conținut esențial 

Strategii didactice Evaluare 

 Mijloace 

didactice 

Metode și 

procedee 

Forma 

de org. 
 

Momentul 

organizatoric 

2 minute 

 

 

Crearea condițiilor psihopedagogice 

necesare bunei desfășurări ale activității: 

- aranjarea copiilor pe scăunele la măsuțe. 

- pregătirea materialelor didactice 

(demonstrative și distributive); 

 

 Conversația Frontală 
Observare 

sistematică 

Captarea 

atenției 

3 minute 

 

O1 

În centrul copilașilor voi așeza 6 baloane. În 

3 baloane se vor afla câte o ghicitoare. 

Pentru aflarea ghicitorii, voi nominaliza 

câte un copil să spargă balonul cu ajutorul 

unui creion ascuțit. 

 

Când înveţi să desenezi, 

Cu ea cerul realizezi. 

Cred că ştie fiecare 

Care e acea culoare? 

(Albastru) 

 

Culoarea soarelui este, 

A lămâiei sau bananei. 

Dacă ştii s-o denumeşti, 

Ridici mâna şi vorbeşti. 

( Galbenă ) 

 

Scufiţa-Roşie, de vrei 

Ca s-o colorezi, îţi iei 

Baloane  

Ghicitori 

Creion 

Conversația 

 
Frontal Aprecieri verbale 
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Doar o singură culoare, 

Ghiceşte ce nume are! 

( Roşie ) 

Enunţarea 

scopului şi a 

obiectivelor 

1 minut 

 

 

Ei bine, dragi copii, dupa cum ați observat 

și după cum ne-a spus și bunicuța, astăzi ne 

vom juca cu culorile. 

 Conversația Frontal 
Observare 

sistematică 

Dirijarea 

învăţării 

8 minute 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

Bunicuța le explica copilașilor ce trebuie să 

facă. 

VARIANTA 1: 

 

Explicarea jocului: 

Fiecare echipă va primi un coșuleț cu fluturi 

de diverse culori. 

Copiii vor recunoaște culorile fluturilor și îi 

vor sorta după culoare, în alte 3 coșulețe 

colorate (roșu, galben, albastru) 

Joc de probă: 

Pentru a  mă asigura că cei mici au înțeles 

sarcina jocului, îi voi ruga să sorteze 2-3 

fluturași. Dacă este nevoie voi demonstra 

eu. 

Jocul propriu-zis: 

Fiecare echipă își sortează în liniște 

fluturașii din coșulețul mare, așezându-i pe 

rând în coșulețele mici de culoare roșie, 

galbenă și albastră.  

La finalizarea sarcinii, mebrii echipei ridicâ 

mânuța. 

 

 

 

 

 

 

Fluturași 

colorați 

 

 

 

 

Coșuleț 

 

 

 

 

Coșulețe 

roșii, 

galene și 

albastre 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstra-

ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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O3 

 

 

 

VARIANTA 2: 

  

Explicarea jocului: 

Fiecare echipă are în fața sa cele trei 

coșulețe cu fluturi sortați după criteriul 

culorii. 

În fața fiecărei echipe se află o floare mare, 

cu petale roșii, galbene și albastre. Copiii 

vor avea sarcina de a lipi fluturașii pe petala 

de culoare corespunzătoare. 

Astfel, fluturii roșii pe petala roșie, cei 

galbeni pe petala galbenă iar cei albaștrii pe 

petala albastră. 

Joc de probă: 

Pentru a mă asigura că aceștia au înțeles cea 

de a doua sarcină îi voi ruga să 

demonstreze. În cazul în care nu s-a înțeles, 

voi mai explica o dată și voi demonstra. 

Jocul propriu-zis: 

Fiecare membru al fiecărei echipe participă 

activ în cadrul întrecerii, pentru a câștiga. 

Fiecare copil este implicat în cadrul 

activității, astfel că fiecare își duce propriul 

fluturaș și îl lipește pe petala 

corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Flori mari 

 

 

Fluturi 

colorați 

 

 

Bandă 

adezivă 

 

 

Coșulețe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstra-

ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Obținerea 

performanței 

5 minute 

 O4 

 

 

Complicarea jocului: 

În cadrul acestei etape doresc să observ că 

fiecare copil este capabil să sorteze fluturii 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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 după criteriul culorii și individual, nu doar 

în echipe. 

Astfel, fiecare copil primește o punguliță în 

interiorul căreia se află 15 fluturași, de 3 

culori diferite. 

Sarcina acestei etape este ca fiecare copil să 

demonstreze faptul că și-a însușit cunoștințe 

de sortare a diverselor obiecte (în cazul 

nostru fluturași) după criteriul culorii. 

Fluturași 

colorați 

 

 

 

Punguțe 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

 

Observația 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Încheierea 

activității 

1 minut 

 

 

Copiii vor fi apreciați atât individual cât și 

colectiv. La finalul activității fiecare copil 

va fi recompensat cu propria sa punguță cu 

fluturași. 

Fluturași Conversația Frontal Aprecieri verbale 
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PROIECT  DE  LECŢIE 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: GHEORGHE GABRIELA 

ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. ION  VIŞOIU” 

 

Disciplina: Istorie 

Clasa: a IV-a 

Subiectul : Grecia – un ghid al epocii de aur 

Tipul: predare – învăţare 

Scopul lecţiei:  

 Realizarea tabloului unei perioade istorice pe baza informaţiilor dobândite. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1: Să motiveze alegerea făcută cu argumente potrivite, pe baza textului suport; 

O2: Să-şi exprime propria opinie în legătură cu conţinutul fragmentului ales; 

O3: Să utilizeze în exprimare termeni istorici: polis, democraţie, adunare, agora; 

O4: Să rezume noţiunile dobândite realizând schema lecţiei sub formă de ciorchine; 

O5: Să relaţioneze în cadrul grupelor  în vederea obţinerii unui produs comun bun. 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, braistorming, jurnal dublu, ciorchinele, cvintet. 

Material didactic:  text suport (pliant), harta, fişe de lucru, planşe (imagini din Grecia Antică), cd audio, casetofon. 

Forme de activitate: frontală, în grup, în perechi, individuală. 
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Bibliografie: 

 „Viaţa cotidiană în Lumea Antică”, Enciclopedia RAO, Bucureşti – 2003 

 Petru Demetru Popescu „Istoria antică pentru toţi copiii”, Editura Coresi, Bucureşti – 2005 

 Gabriela Bratu „Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar”, Centrul Educaţia 2000+ - 2004 

 Daniela Beşliu, Monica Dvorski, Mihai Manea, Eugen Manea, Eugen Palade, Mihai Stămătescu, Ecaterina Stănescu 

„Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV –a”, Editura Educaţia 2000+ - 2006    

 

Secvenţele  activităţii  didactice Descrierea  situaţiilor  de  instruire 

 

 

 

 

 

 

1. Activităţi  introductive 

(Evocare) 

 

 

 

 

 

 

 Exerciţiu de spargere a gheţii: Strigarea catalogului                                                                                                                                                                                                                                                               

„Cum te simţi astăzi?” 

 

Bucuros  

Trist  

Curios  

Emoţionat  

 

 Lucru în perechi: elevii vor întocmi o listă cu tot ceea ce ştiu 

despre vechea Grecie din informaţiile din afara pliantului. 

 Se prezintă frontal informaţiile listate de către elevi. 

  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2237 

 

 

2. Anunţarea  subiectului  şi   

a  obiectivelor  lecţiei 

 Astăzi, prin intermediul Agenţiei de turism „Delfinul”, vom 

realiza o excursie în Grecia Antică. Vom afla noi informaţii 

despre oraşelele acesteia, despre modul de viaţă al locuitorilor 

şi despre cultura lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prezentarea  noului  conţinut 

(Realizarea  sensului) 

 

 Lucru în perechi: „turiştii” vor  alege pentru a vizita o cetate 

dintre cele două prezentate în pliant şi vor motiva alegerea 

făcută, notând argumentele pe caiete. 

 Se listează argumentele prezentate la tablă în vederea  

         alegerii unei cetăţi. 

 Jurnal dublu: după consultarea paginii a patra din pliant, 

„turiştii’ aleg un fragment şi apoi îşi exprimă propria părere 

despre conţinutul acestuia. 

 Lucru în grup: pentru a putea vizita atracţiile cetăţii Atena, 

„turiştii” sunt împărţiţi în trei grupuri în funcţie de activitatea 

pe care o preferă: La teatru, Jocurile Olimpice, La cumpărături. 

Aceştia trebuie să găsească două argumente pentru a convinge 

un alt grup să meargă în locul vizitat de ei. Celălat grup va 

încerca să găsească contraargumente. 

 

 

 

 

 Completarea unui ciorchine  structurat : Grecia Antică 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2238 

 

 

 

4. Fixarea  şi  evaluarea 

(Reflecţia) 

 

 

 Cvintet 

Grecia 
Antic 

(Elada)

A ezare

Mod de 
via   i 

ocupa ii

S rb tori

Cultura
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Pliant   

Fişă  de  lucru 
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PROIECT  DE  LECŢIE 

Prof. Înv. Primar: Ivan Anamaria 

Şcoala De Provenienţă: Şcoala Gimnazială “Prof. Ion  Vişoiu” 

 

Disciplina: Educaţie europeană – Micul cetăţean european  

Clasa: a  IV – a  

 

Subiectul: România – stat european 

Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe  

 

Scopuri: 

S1: Îmbogăţirea cunoştinţelor despre statele membre U. E. – România 

S2: Dezvoltarea operaţiilor şi calităţilor gândirii, a voinţei şi imaginaţiei. 

 

Obiective operaţionale: 

 Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1: Să extragă informaţii despre România, pe baza textului citit. Obiectivul se consideră realizat dacă 

fiecare elev extrage cel puţin o informaţie. 

O2: Să prezinte informaţii cunoscute despre România celorlalţi colegi de grup, pe baza textului citit şi 

pe baza experienţei anterioare. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev prezintă cel puţin o 

informaţie. 

O3: Să completeze ciorchinele dat, pe baza informaţiilor extrase din textul dat şi a celor prezentate de 

colegii de grup. Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev completează ciorhinele. 

 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lectura independentă, mozaic, ciorchinele. 

 

Material didactic: fişe de lucru, videoproiector, laptop, prezentare powerpoint. 

  

Bibliografie: 

 

 R. Chiran, C. Vărzaru – „Educaţie europeană – curs opţional pentru clasele III – IV”, editura 

Aramis,       Bucureşti – 2008; 

 Nicole Lambert – „Micii europeni”, editura Vox, Bucureşti – 2004; 

 www.images.google.ro 
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 www.wikipedia.ro 

 

Nr. 

crt. 

Secvenţele 

activităţii 

didactice 

Obiective 

operaţionale 

Activitatea de învăţare Strategii 

didactice 

Evaluare 

 

1 

 

Moment 

organizatoric 

  Aerisirea sălii de clasă; 

 Pregătirea materialului 

didactic necesar 

desfăsurării lecţiei; 

 Aranjarea mobilierului. 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

  Strigarea catalogului „Cum 

te simţi astăzi?” – se 

notează răspunsul pe un 

post-it şi se afişează la 

tablă. 

 Se cere elevilor să 

răspundă la întrebarea 

„Dacă aş putea călători în 

Uniunea Europeană, aş 

vizita ţara ... pentru că ...” 

 Se citesc răspunsurile şi se 

afişează la tablă. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Frontală 

 

3 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

lecţiei 

  Se anunţă tema lecţiei, se 

scrie titlul la tablă şi sunt 

precizate aşteptările pe 

care le are învăţătoarea. 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colectivul se împarte în 

grupuri de câte cinci elevi. 

Fiecare elev din grup 

reprezintă un număr de la 1 

la 5 astfel încât un elev are 

numărul 1, alt elev numărul 

2, etc. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Lectura 
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Dirijarea 

învăţarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cere elevilor să formeze 

grupurile de experţi. Toţi 

cei cu numărul 1 se adună 

într-un grup, toţi cei cu 

numărul 2 în alt grup, etc. 

 Fiecare elev din grupurile 

de experţi primeşte o fişă 

de lucru cu fragmentul de 

lectură pe care îl va studia 

(anexa 1). 

 Se solicită elevilor din 

grupurile de experţi să 

citească materialul, să-l 

înţleagă bine şi să extragă 

ideile pe care le consideră 

interesante pentru a le 

preda şi celorlalţi când se 

vor întoarce în grupurile 

casă. 

 Se monitorizează 

activitatea de grup şi se 

acordă sprijin unde este 

cazul.  

• Grup de experţi nr. 1: 

România – capitala 

ţării 

• Grup de experţi nr. 2: 

România – 

monumente 

• Grup de experţi nr. 3: 

România – tradiţii şi 

obiceiuri 

independentă 

 

Mozaic 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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• Grup de experţi nr. 4: 

România – 

personalităţi 

• Grup de experţi nr. 5: 

România – 

gastronomie  

 

 

 

5 

 

Obţinerea 

performanţei şi 

realizarea  

feed-back-ului 

final 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

 Se solicită elevilor să 

revină în grupurile casă. Se 

cere elevilor să „predea” în 

grupul casă conţinutul 

studiat de el în grupul de 

experţi. 

 Fiecare elev va completa 

cu informaţiile obţinute un 

ciorchine structurat (anexa 

2). 

 

 

Conversaţia 

 

Ciorchinele 

 

 

Frontală 

 

Scrisă 

 

 

 

6 

 

 

 

Încheierea 

lecţiei 

   Se prezintă elevilor de 

către doamna profesoară 

Ana Simona Pîslaru, 

responsabil al Comisiei de 

Integrare Europeană, 

câteva informaţii despre 

România ca stat membru al 

Uniunii Europene.  

 Se fac aprecieri asupra 

modului de lucru al 

elevilor. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Anexa  2 
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Romania

Capitala

Monumente

Personalitati

Sarbatori, 
traditii,

obiceiuri

Gastronomie



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2246 

 

 Peripeţiile ursului Martinel 

 

                                                           Profesor învăţământ preşcolar Onoe Ana- Maria 

                                                                      Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Căsuța cu poveşti”   

Tema anuală de studiu: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”    

Tema săptămânii: ,,Călător în lumea necuvântătoarelor” 

Tema activităţii integrate: ,,Peripeţiile ursului  Martinel” 

Tipul activităţii: mixtă 

Forma de realizare: activitate integrată 

 

CATEGORII  DE  ACTIVITĂŢI  ABORDATE: 

1. Activităţi de dezvoltare personală (ADP) : 

Întâlnirea de dimineaţă : ”Îndrăgim animalele” - salutul, prezenţa, calendarul naturii, 

împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, noutatea zilei. 

           Rutine : Primirea copiilor 

                Micul dejun 

                Igiena 

          Tranziţii : poezii : ,,Dimineaţa a sosit” 

                                         „Bună dimineaţa, cer frumos“                         

                                          „Luaţi seama bine ” 

                                         ,,Azi, Grivei e mânios!”        

                                      

           Jocuri cu text şi cânt : “Broscuţele” 

                                                 ,,Prietenii necuvântătoarelor” 

                                   

                 

  2.  Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) : 

Domeniul ştiinţe: ,,Prietenii din ogradă’’- exerciţii cu material individual                          

Domeniul om şi societate: ,,În lumea ursuleţului Martinel”- activitate practică- 

confecţionare 

 

     

3. Activităţi didactice liber alese (ALA1): 

Artă: ,,Peşti şi broscuţe ţestoase” – pictură 

Bibliotecă: ,,Frunze de nuferi”– semne grafice 
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Ştiinţă:  ,,Găseşte-mi umbra”- suprapunere 

 

4. Activităţi didactice liber alese (ALA 2): 

            Joc de mişcare: ,,Pisica şi şoarecele” 

Joc de atenţie : ,,Fluturaşii dorm” 

 

Obiective generale : 

  S1: Consolidarea deprinderii de a forma şi compara grupe de obiecte, care cuprind “tot atâtea”, 

“mai multe” sau “mai puţine” obiecte;  

  S2: Stimularea şi dezvoltarea proceselor psihice cognitive şi afective: memoria, atenţia, 

limbajul, gândirea, imaginaţia creatoare, respectiv afectivitatea, voinţa şi motivaţia; 

   S3: Educarea independenţei  în acţiune , a perseverenţei şi cultivarea gustului pentru frumos 

prin utilizarea unor tehnici de lucru specifice activităţilor artistico- plastice şi practice; 

 

Obiective operaționale: 

     Pe parcursul şi până la sfârșitul activității,  preșcolarii vor fi capabili: 

O1: să formeze grupe de obiecte după un criteriu dat ( formă)   folosind materialele puse la 

dipoziţie; (85%) 

O2: să realizeze corespondenţa între obiectele celor două grupe  prin punerea în perechi a 

acestora; (80%) 

O3: să compare obiectele celor  două grupe pentru aprecierea corectă a cantităţii; (80%) 

O4: să utilizeze un limbaj adecvat , specific activităţilor cu conţinut matematic; (85%) 

O5: să picteze  o suprafaţă dată utilizând pensula, acuarele în vederea  realizării temei propuse; 

(95%) 

O6: să utilizeze deprinderi şi tehinici de lucru învăţate anterior în vederea realizării temei 

date ( lipire); (95%) 

O7: să mânuiască materialele puse la dispoziţie în mod corect şi organizat, pentru a realiza tema 

propusă; (90%) 

O8: să respecte regulile jocurilor propuse  de către educatoare; (95%) 

Strategii didactice:   

Metode şi procedee de învăţământ: 

            m1- conversaţia 

            m2- explicaţia 

            m3- povestirea 
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            m4- demonstraţia                         

            m5- instructajul 

 m6- exerciţiul 

            m7- Turul galeriei            

Mijloace de învăţământ :                                      

          M1- ecusoane (pisica, urs, broasca) 

          M2- emoticoane 

          M3- macheta reprezentând ograda bunicilor, lacul şi pădurea 

          M4- animale domestice de jucărie 

          M5- acuarele, pensule, pahare 

          M6- şerveţele 

          M7- jetoane (câini, pisici) 

          M8- lipici 

          M9- fişe de lucru- frunze de nuferi 

          M10- creioane, creioane colorate 

          M11-peşti şi broaşte ţestoase din ipsos 

          M12- imagini cu broscuţe şi raci , precum şi umbrele acestora  

          M13- hârtie cartonată 

          M14- fire de PNA de culoare maro 

          M15- aracet 

          M16- carton tubular , peturi 

          M17- buline din hârtie colorată şi paiete 

          M18 – urechi de pisică şi şoarece din hârtie 

          M19- recompense 

         

Forme de organizare  a activităţii:                                                 

          - frontal   

          - individual                                               

          - pe grupuri mici                                              

                                                

Forme de evaluare :  

           - continuă  

 

Metode de evaluare :  
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            - chestionare orală  

            - verificarea produselor activităţii 

 

 Instrumente de evaluare : 

            - aprecieri verbale (globale şi individuale) 

            - recompense 

 

Resurse temporale: o zi 

 

Finalitatea zilei:  Cu lucrările  realizate pe parcursul zilei se vor completa machetele lipsă . 

 

 

Bibliografie : 

- ,,Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar ’’, Nivel I (3-5 ani), 2010, 

Editura DPH, Bucureşti. 

- ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă’’, 2009, Editura Tehno-Art, Bucureşti. 

- ,,Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţămâmtul preşcolar, 3-7 ani ’’, 

2008, Editura ASTRA, Deva. 

 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate în care scăunelele vor 

fi aşezate în formă de semicerc (unde se va desfăşura Întâlnirea de dimineaţă) şi cealaltă jumătate 

unde măsuţele vor fi aranjate în formă de careu pentru activitatea  matematică.  

 Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aşeza pe scăunelele aranjate în formă de semicerc, 

pentru desfăşurarea Întâlnirii de dimineaţă, astfel încât, fiecare copil să aibă contact vizual cu toţi 

ceilalţi copii ai grupei. Ei primesc ecusoane  cu pisica, broasca  şi urs. 

  Întâlnirea de dimineaţă va debuta prin recitarea unei poezii de către educatoare şi copii. 

,,Dimineaţa a sosit, /La grădiniţă am venit, /Bună dimineaţa dragi pitici, /Mă bucur că 

sunteţi aici. /A început o nouă zi. /Bună dimineaţa, dragi copii.”. 
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Salutul se va realiza dupa formula: ,,Bună dimineaţa, Denisa eu îndrăgesc animalele pentru 

că...”, fiecare copil salutându-şi vecinul aflat în stânga sa, prin întoarcerea capului spre acesta, în 

funcţie de ecusonul pe care îl poartă în piept.  

  Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin intermediul unui joc de dezvoltare socio-

emoţională ,,Cum te simţi azi?”;  3-4 preşcolari , la alegere, vor  alege emoticonul cu faţa  

zâmbitoare sau tristă argumentându-şi alegerea. 

  Prezenţa o va realiza elevul de serviciu, acesta va aşeza  cartonaşele cu fotografiile 

copiilor care sunt  absenţi  în  spaţiul corespunzător. 

  Se vor stabili coordonatele zilei: ziua săptămânii, data, luna, anul, anotimpul, condiţiile 

meteorologice şi se vor completa la Calendarul Naturii, după care se recită poezia:,,Bună 

dimineaţa cer frumos/ Bună dimineaţa soare luminos/ Bună dimineaţa micul vânt/ Care-alergi pe 

pământ.” 

Povestitorul zilei va fi ales conform unei numărători, numărându-se câte un copil pe 

fiecare silabă: ,,Animalele-ndrăgesc/ Astăzi eu vă povestesc”. Povestitorul zilei se aşează 

pe ,,scaunul povestitorului” şi expune o anumită experienţă sau o idee importantă pentru el. Ceilalţi 

copii îi vor adresa întrebări la secvenţa povestită şi vor face comentarii. 

Activitatea de grup constă într-un  joc muzical ,,Cercul prieteniei”. Copiii vor fi aşezaţi 

în formă de cerc, o să intoneze cântecul ,,De mânuţe ne luăm cercul mare îl formăm/ Pisicile sunt 

azi cu noi /Haideţi să le aplaudăm / “. Toţi preşcolarii care au în piept ecusoane reprezentând pisica 

se vor aşeza în interiorul cercului emiţând onomatopeea specifică pisicii. Jocul se continuă şi cu 

celelalte animale respective broasca şi urs. 

Noutatea  zilei  se va realiza cu ajutorul ursului Martinel, care este foarte trist şi a venit 

astăzi la noi în grupă să ne spună povestea lui, ,,Povestea  ursului Martinel”: Acum câteva zile 

Martinel era un urs vesel; se juca împreună cu fraţii şi mama lui într- o pădure mare. Toată ziua 

alerga printre copacii înalţi, aduna mure şi zmeură, iar seara adormea liniştit în bârlog. 

 Într- o dimineaţă , o rază de soare l-a gâdilat pe bot spunându-i: 

- Trezeşte-te somnorosule, vino la joacă!  

Martinel a ieşit încetişor din bârlog, ca să nu-şi trezească familia şi a încept să urmărească raza 

jucăuşă. 

- Prinde-mă, prinde-mă ! striga aceasta râzând.  

Se aşeza când pe o floare, când pe o ciupercă şi Martinel nu reuşea să ajungă la ea. Deodată , cerul 

s-a acoperit de nori – raza a dispărut – speriat se uită în jurul său şi nu ştia unde se află. 

- Unde sunt? M- am îndepărtat atât de mult de casă, nu mai văd pădurea, cum o să mă 

întorc la familia mea? 
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Martinel a început să meargă încoace şi încolo, dar drumul spre pădure nu-l găsea. A  

venit noaptea, apoi o altă zi ploioasă şi prietena lui, raza de soare nu s-a mai arătat.  

-Cine oare mă va ajuta să ajung la familia mea? se întreba mereu ursul nostru.” Le voi  

cere preşcolarilor să spună cine cred ei că o să-l ajute pe urs să ajungă acasă. După ce preşcolarii 

îşi exprimă punctul de vedere , îi voi întreba dacă îşi doresc să-l ajutăm noi. 

 Voi anunţa în termeni accesibili tema activităţii: ,,Peripeţiile lui Martinel”, adică vom fi 

alături de el în această călătorie şi îl vom încuraja să depăşească micile obstacole. În prima parte 

a activităţii îl vom ajuta pe Martinel să descopere lumea animalelor domestice, pe urmă ne vom 

juca la centre, iar în cea de a doua parte a activităţii vom confecţiona diferite materiale care ne vor 

familiariza cu lumea lui Martinel.  

Reactualizarea cunoştinţelor la domeniul şiinţe ( matematică) se realizează cu ajutorul unei 

machete, care reprezintă ,,Ograda bunicilor”. Preşcolarii vor  forma grupe de animale de acelaşi 

fel, le vor aşeza în perechi , după care vor sesiza unde sunt ,,tot atâtea”, ,,mai multe” sau ,,mai 

puţine“animale. Ulterior, copiiii vor merge la măsuţe unde se vor efectua mai multe exerciţii cu 

material individual specifice temei.  

 Vom porni mai departe în călătorie, dar în faţa noastră se iveşte un obstacol. Cărarea s-a 

pierdut în iarba înaltă, iar în apropiere se află un lac. Martinel se întristează din nou, întrebându-

se cum va trece mai departe; îi este frică  să intre în iarba mare pentru că o să se rătăcească din nou 

şi nici nu ştie să înnoate, pentru că nu a învăţat încă. Pentru  depăşirea acestui obstacol, copiii vor 

îndeplini diferite sarcini la centrele de interes.  

 Cu ajutorul tranziţiei  ,,Azi, Grivei e mânios!” se va trece la activitatea pe centrele de 

interes . 

La sectorul Artă, copiii vor realiza ,,Peşti şi broscuţe ţestoase”. Preşcolarii vor picta mulaje 

din ipsos în culorile adecvate. 

La sectorul Bibliotecă, copiii vor avea de scris semne grafice pentru a realiza  ,,Frunze de 

nuferi”.  

La sectorul Ştiinţă preşcolarii vor găsi umbra unor ,,Vieţuitoare ale lacului”, (broaşte , 

raci)  vor suprapune imaginea cu umbra corespunzătoare şi o vor colora.  

Înainte de începerea realizării sarcinilor date pe sectoare, copiii vor executa câteva 

exerciţii, pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii: ,,Gărduleţul”, ,,Peştisorii”.  

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii la centre, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în 

vederea realizării sarcinilor primite. Voi trece pe la fiecare sector, dând indicaţii şi oferind ajutor 

copiilor care au nevoie.  
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Preşcolarii vor face ordine la locul unde s-au jucat, lăsând pe măsuţe doar lucrările 

realizate. Voi face evaluări parţiale la fiecare sector, cu ajutorul  ursuleţului Martinel. Voi aprecia 

atât finalizarea sarcinii şi modul în care au colaborat cu colegii, cât şi curăţenia făcută la locul de 

joacă. 

               Lucrările realizate la cele trei centre îl vor ajuta pe Martinel să depăşească obstacolele: 

racii realizaţi la jocul de masă taie cu cleştii iarba, iar broscuţele sar şi o bătătoresc, pentru ca ursul 

să poată merge mai departe; frunzele de nufăr vor fi aşezate pe luciul apei lacului având rolul de 

a-l susţine pe Martinel să nu se înece, iar peştii şi broscuţele ţestoase pictate la centrul artă îl vor 

învăţa pe ursuleţ să înnoate.  

            Cu toate că a întâlnit prieteni de nădejde  Martinel se simte la fel de trist ca la începul 

călătoriei, îi este dor de familia lui. Deodată , zăreşte o buturugă şi îşi aduce aminte că aici se află 

pădurea în care trăia el. Se  simte foarte obosit şi îi este foame. Ursuleţul se aşează lângă buturugă 

şi începe să plângă. Pentru a-l înveseli pe ursuleţ, preşcolarii  intonează jocul cu text şi cânt 

,,Broscuţele” asociind mişcările sugerate de text.  

Pentru a pătrunde ,,În lumea lui Martinel” preşcolarii vor desfăşura activitatea practică pe 

grupuri mici, având următoarele teme: grupa ursuleţilor  vor confecţiona familia de urşi, grupa 

pisicilor vor confecţiona copaci pentru refacerea pădurii, iar grupa broscuţelor  vor confecţiona 

peştişori ca să-l hrănim pe urs.  

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii pe grupuri mici, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi 

în vederea realizării sarcinilor primite. Voi trece pe la fiecare grupă, dând indicaţii şi oferind ajutor 

copiilor care au nevoie.  

Preşcolarii vor face ordine la locul unde au lucrat, lăsând pe măsuţe doar lucrările realizate. 

Voi face evaluări parţiale la fiecare grupă, cu ajutorul  ursuleţului Martinel. Voi aprecia atât 

finalizarea sarcinii şi modul în care au colaborat cu colegii, cât şi curăţenia făcută la fiecare grupă. 

Voi folosi  pentru evaluarea lucrărilor metoda ,,Turul galeriei”, preşcolarii analizând şi evaluând 

produsele obţinute. Acestea vor fi aşezate pe o machetă unde se află doar buturuga; vor fi amplasaţi 

copacii, familia de urşi, iar peştii  vor fi oferiţi ca hrană .  

  La final, se face evaluarea zilei, precizându-se progresul realizat de fiecare copil în raport 

cu el însuşi.  

            Voi face aprecieri globale şi particularizate asupra activităţii desfăşurate de către copii 

În încheierea activităţii vom desfăşura jocul de mişcare  ,,Pisica şi şoarecele“ şi jocul de 

atenţie ,,Fluturaşii dorm”.  Voi prezenta regulile  jocurilor; jocurile  se repetă de  

2-3 ori. 

La finalul activităţii se vor împărţi tuturor copiilor biscuiţi cu ursuleţi  de ciocolată. 
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Proiect de activitate integrată 

 

                                                                                   Prof. înv. preșc. Morar Roxana Georgeta 

                                                                Grădinița cu P.P. Nr. 3 Bistrița 

    

Nivel: I 

Tema anuală: „Cu ce si cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema proiectului tematic:,,Emoțiile mele”    

Tema săptămânii: ,,Flori, emoții și culori” 

Tema activităţii integrate: ,,Poienița colorată” 

Tipul activităţii: mixtă  

Forma de realizare: activitate integrată 

 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

1. Activităţi de dezvoltare personală (ADP):  

Întâlnirea de dimineaţă: ,,Bună dimineaţa, flori colorate!”, salutul, prezenţa, calendarul naturii, 

povestitorul zilei, activitatea de grup, noutatea zilei. 

Rutine: Primirea copiilor 

               Micul dejun 

               Igiena 

  Tranziţii: - poezii: ,,Dimineaţa a sosit”,  

                                            „Bună dimineaţa, cer frumos!“  

                                            ,,Țica Emoțica” 

                  - jocuri cu text şi cânt: ,,În poiana din vâlcele” 

                                                                     ,,Unul după altul” 

 

2. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE):  

Domeniul limbă şi comunicare: ,,Povestea florii multicolore” – lectura educatoarei 

Domeniul estetic și creativ: ,,Floarea multicoloră’’- pictură 

 

           3. Activităţi didactice liber alese (ALA): 

Știință: ,,Emoții amestecate” – sortare/asociere  

           Artă: ,,Emoții hazlii” – înșirare mărgele 

           Construcţii: ,,Flori și emoții” – îmbinare material mărunt 

 

Joc de mişcare: ,,Emoții pe cărare” 

Joc distractiv: ,,Floarea plimbăreață” 

Obiective generale:  

S1:  Consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la emoții, precum și la trăirile 

 generate de către acestea prin intermediul activităților propuse; 

            S2: Exersarea capacităţii de exprimare verbală și nonverbală, înţelegerea şi utilizarea   

corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale; 

S3: Educarea unei atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți, raportată             la 

emotiile generate de diferite experiențe de viață. 
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          Comportamente urmărite pe parcursul activității integrate: 

A. 1.1. Iși coordonează mușchii în desfășurarea unor activități variate; 

A. 1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

A. 2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii; 

B. 1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice 

specifice; 

B. 3.2. Iși promovează imaginea de sine prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici 

specifice; 

B. 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte 

de artă etc.; 

B. 4.2. Demonstrează abilități de autocontrol emoțional; 

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

D. 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui (comunicare receptivă) 

E. 1.3. Construiește noi experiențe, pornind de la experiențe trecute. 

 

Obiective operaţionale: 

Pe parcursul şi până la sfârşitul activităţii, preşcolarii vor fi capabili: 

            O1: să formuleze întrebări specifice metodei interactive „Explozia stelară” (Cine?, Ce?, 

Unde?, Când?, De ce?); (90%); 

O2: să utilizeze cuvintele noi întâlnite în text (neînsemnat, rasună, contagios), în momentul 

fixării conținutului poveștii; (90%) 

O3: să asocieze culoarea cu emoția potrivită, prin descrierea acesteia conform trăirilor 

emoționale ale personajelor; (80%) 

O4: să denumească emoțiile trăite de către personajele din poveste în momentul discuțiilor 

premergătoare formulării mesajului transmis de poveste; (90%) 

O5: să utilizeze tehnici de lucru însușite anterior, în vederea realizării sarcinilor propuse; (95%) 

O6: să mânuiască materialele puse la dispoziţie, în mod corect şi organizat, pentru a realiza un 

produs finit; (90%) 

O7: să realizeze sarcinile date în cadrul jocurilor de mișcare  propuse de către educatoare. 

(95%) 

 

Strategii didactice:  

Metode şi procedee de învăţământ: 

  

- conversaţia 

- explicaţia 

- povestirea 

- demonstraţia 

- explozia stelară  

           -  instructajul 

- exerciţiul 

- jocul 
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Mijloace de învăţământ:  

  

 - flori din diferite materiale,                                       

 - machetă 

- tuburi de hărtie, 

- emoticoane  

   - carte de povești                                            - paie 

             - planșe                                                           - boluri 

             - acuarele                                                        - sărmă plușată 

             - palete                                                            - mărgele 

             - pahare                                                           - material mărunt 

             - pensule                                                         - coșuri colorate 

             - șervețele                                                       - mingi 

 

Forme de organizare a activităţii:  

  

              - frontal  

              - individual 

              - pe grupuri mici 

 

  

    Sistem de evaluare:  

 Forme de evaluare:   

- continuă 

 

Metode de evaluare:  

- chestionare orală  

- analiza produselor activităţii 

            Instrumente de evaluare:  

             - aprecieri verbale 

             - recompense 

            Resurse temporale: O zi 

Finalitatea zilei: Toate lucrările realizate pe parcursul întregii zile vor fi expuse în sala de grupă. 

Macheta: „Poienița colorată” va oglindi munca şi hărnicia copiilor. 

 

Bibliografie:  

Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani – ghid aplicativ, Prezentare și explicări, 

Editura Didactică Publishing House, București, 2009; 

Curriculum pentru educație timpurie – Anexă la ordinal ministrului Educației Naționale nr. 

4.694/2.08.2019 

,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă’’, 2009, Editura Tehno-Art, Bucureşti; 
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SCENARIUL ZILEI 

Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate în care scăunelele vor fi 

aşezate în formă de semicerc (unde se va desfăşura Întâlnirea de dimineaţă, precum şi prima parte a 

activităţii integrate) şi cealaltă jumătate unde măsuţele vor fi aranjate pentru activitatea din cadrul 

domeniului estetic și creativ, respectiv activitatea de pictură. Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor 

aşeza pe scăunelele aranjate în formă de semicerc, pentru desfăşurarea Întâlnirii de dimineaţă, astfel 

încât, fiecare copil să păstreze o distanță maximă posibilă, dar și să aibă contact vizual cu toţi ceilalţi 

copii ai grupei.  

 Întâlnirea de dimineaţă va debuta prin recitarea unei poezii de către educatoare si copii: 

,,Dimineaţa a sosit, /Toţi copiii au venit, /Pe scăunele să ne aşezăm, /Cu toţii să ne salutăm. /A 

început o nouă zi. /Bună dimineaţa, dragi copii!”. 

Salutul se va realiza după formula: ,,Bună dimineaţa, Antonia! Mie îmi plac florile 

galbene ”,fiecare copil salutându-şi vecinul aflat în stânga sa, prin întoarcerea capului spre acesta. 

 Prezenţa o va realiza elevul de serviciu, care va fi ales conform recitativei ,,Vara caldă a sosit, 

multe flori au înflorit!”numarându-se câte un copil pe fiecare silabă. El va spune numele copiilor 

utilizând cartonaşele cu fotografiile lor, iar aceştia îşi vor confirma prezenţa. 

 Se vor stabili coordonatele zilei: ziua săptămânii, dată, luna, anul, anotimpul, condiţiile 

meteorologice şi se vor completa la Calendarul Naturii, după care se recită poezia: ,,Bună dimineaţa 

cer frumos/ Bună dimineaţa soare luminos/ Bună dimineaţa micul vânt/ Care-alergi pe pământ/ Bună 

dimineaţa copaci înverziți/ Bună dimineaţa păsări mari şi păsări mici/ Bună dimineaţa pietre tari/ Bună 

dimineaţa animale mici şi mari.” 

Povestitorul zilei va fi ales conform unei numărători, numărându-se câte un copil pe fiecare 

cuvânt: ,,1,2,3/ Vino copile, de vrei/ Să te așezi pe-o floricea/ Să ne spui povestea ta!” Povestitorul 

zilei se aşază pe ,,scaunul povestitorului” şi expune o anumită experienţă sau o idee importantă pentru 

el. Ceilalţi copii îi vor adresa întrebări la secvenţa povestită şi vor face comentarii. 

Activitatea de grup se va derula prin intermediul unui joc numit ,,Mima”. Copiii vor primi câte 

o floare care ascunde o emoție, vor deschide petelele florilor, descoperind emoția și o vor denumi. In 

funcție de emoția descoperită se vor forma grupuri, care, pe rănd, vor veni in fața colegilor și o vor 

mima. Colegii rămași la locul lor vor fi spectatorii care îi vor recompensa cu aplauze și vor aprecia 

modul în care au reușit să mimeze emoția.  

În cadrul etapei Noutatea zilei, voi prezenta o machetă care redă o poieniță cu flori, vom purta 

o scută discuție despre acestea, insistând pe identificarea asemănărilor și deosebirilor dintre flori. 

Floarea albă este pregătită să pornească intr-o călătorie și dorește să fie insoțită de către  copii, în lumea 

poveștilor, captându-le astfel atenţia şi creându-le motivaţia de participare la activitate.  

Voi anunţa în termeni accesibili tema activităţii integrate ,,Poienița colorată”, explicându-le că 

în prima parte a activităţii le voi spune ,,Povestea florii multicolore” și vom picta o floare, urmând ca 

în partea a doua a activităţii să ne jucăm la centre și câteva jocuri îndrăgite de ei, precizând totodată și 

obiectivele urmărite, pe înţelesul copiilor.   

Împreună cu copiii vom repeta titlul poveștii ,,Povestea florii multicolore” și voi începe 

expunerea poveștii cu ajutorul cărții, folosind limbajul verbal și nonverbal adecvat. 

Este o zi senină, soarele încălzește cu razele lui jucăușe pământul.Iarba a crescut, iar în poienița 

din pădure au înflorit o mulțime de flori, de toate culorile. 

Într-o dimineață, la marginea poieniței, a înflorit o floare...o floare care era diferită de toate 

celelalte. Floarea de care vă spun era toată albă, nu avea nici un pic de culoare în petalele sale. 
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Soarele o cuprindea cu căldură, iar norii îi trimiteau picături de ploaie pentru a o ajuta să 

crească, astfel, a crescut mai înaltă decât toate florile poieniței. 

Abia acum, când poate să vadă tot ce este în jur, își dă seama că este singura floare albă. Din 

acel moment a început să își pună o multime de întrebări: 

 - Eu de ce nu am petale colorate? 

 - Care este secretul culorilor? 

 - Ce ascund ele? 

Ca să afle răspunsul la toate aceste întrebări s-a hotărât să pornească într-o călătorie, prin 

poieniță. Dar, nici nu a făcut doi pași că a și întâlnit o floare albastră: 

  - Cine ești și...ce se întâmplă cu ochii tăi? 

             - Eu sunt Tristețea, iar din ochii mei curg lacrimi. Tristețea este ca zilele ploioase; stai 

singur și nu vrei să faci nimic. 

 - De ce ești tristă? 

 -Pentru că sunt mică și neînsemnată. Nu pot vedea poienița  și nu voi știi niciodată cât 

este de frumoasă.  

Atunci, florii îi veni o idee: 

 - Colorează-mi o petală în culoarea ta și o să te port cu mine peste tot, așa o să vezi 

toate minunățiile poieniței. 

În acel moment, o petală i s-a colorat în albastru. Acum, putea să simtă și ea tristețea florii 

albastre.  

           A mai mers ce a mai mers și a întâlnit o floare galbenă care râdea, cânta și dansa. 

 - Vino să te joci cu mine! i-a spus floarea galbenă. 

 - Vin, dar mai întâi spune-mi de unde ai culoarea aceasta galbenă, atât de frumoasă!? 

 - Petalele mele sunt galbene pentru că eu sunt mereu veselă, strălucesc precum soarele. 

A! Numele meu este Veselia. Veselia e contagioasă. Au început să danseze, să cânte; râsetele lor 

răsunau în toată poienița. Era un moment magic, magie pe care floarea a început să o simtă: o altă 

petală i s-a colorat în galben. Simțea și ea veselia. 

 Veselă, floarea și-a luat rămas bun de la prietena ei și a continuat călătoria. 

- Cine esti și ce cauți aici? Strigă cineva. 

Privind în jur, observă o floare roșie ca focul, avea dinții strânși și sprâncenele încruntate. Era 

Furia. 

- Eu sunt floarea care a pornit prin poieniță să afle secretul culorilor voastre 

- Nu ai ce căuta aici, vreau să mă lași în pace.......eu sunt mereu furioasă, simt că petalele mele 

au luat foc și nu știu cum să o fac să dispară. 

- Nici eu nu știu dar, poate dacă o să-mi colorezi o petală în roșu, voi înțelege ce simți; îndată 

ce a treia petală i s-a colorat în roșu a început să simtă și ea furia. 

Iarba cea verde, calmă, auzind discuția celor două flori și văzând ce se întâmplă, le-a spus să 

respire adânc de trei ori și au simțit cum încet, încet, calmul le cuprinde. Acum, cea de-a patra petală 

a florii s-a colorat în verde. 

Cuprinsă de calm, floarea noastră a adormit până seara. Vântul i-a mângâiat petalele și a trezit-

o. 

 - E timpul să te întorci acasă! 
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 - Dar...se întunecă! Culorile petalelor mele nu o să se mai vadă în întunericul nopții și 

nici nu o să mai găsesc drumul spre casă. Simți o emoție puternică, dar diferită de toate celelalte trăite 

în acea zi. Îi era frică, iar ultima petală i se coloră în violet. 

Luna îi zâmbi și îi spuse: 

 - Nu-ți fie frică! Eu o să-ți luminez drumul spre casă, iar culorile petalelor tale o să 

strălucească tot mai tare, deoarece acum le cunoști foarte bine. Fiecare emoție este o culoare. 

Floarea multicoloră i-a mulțumit lunii și a pornit spre casă. Dar...despre aventurile acestei 

călătorii, într-o altă poveste. 

Pentru a consolida conținutul poveștii vom utiliza metoda Explozia stelară. Preșcolarii se 

împart in 5 grupuri de diferite culori, folosind florile care ascund în petalele lor emoții colorate iar 

pentru a stabili liderul fiecărui grup vor extrage din săculeț câte un emoticon, copilul care extrage 

emoticonul galben-vesel, va fi numit lider. Liderul fiecărui grup va extrage din plic steluţa pe care 

scrie cuvântul/ cuvintele cu care va începe propoziţia interogativă pe care trebuie să o adreseze unui 

alt grup; steluţele extrase vor fi aşezate în dreptul săgeţilor. Astfel, vom reda pe scurt momentele 

principale ale poveștii, vom discuta despre personaje dar și despre trăirile emoționale proprii. 

După adresarea întrebărilor, se va purta o scurtă discuţie care are rolul de a evidenţia latura 

educativă a poveştii, vom extrage  mesajul transmis de poveste: fiecarei emoții îi atribuim o culoare și 

ele sunt toate, importamte. Cu toții simțim emoții în diferite situații iar dacă le cunoaștem, le vom 

înțelege mai bine. vom ști cum trebuie să ne comportăm.  

Prin intermediul tranziției ,,Țica Emoțica”,  preșcolarii se vor deplasa  la măsuțe, unde se va 

desfăsura activitatea din cadrul domeniului estetic și creativ, respectiv activitatea de pictură. 

Preșcolarii vor picta florile folosind culorile emoțiilor trăite de personajele din poveste (albastru, 

galben, roșu, verde, violet) și le vor așeza în poieniță, alături de floarea multicoloră. 

Vom intui materialele aflate pe mese, vom purta o scurtă discuție despre acestea. Le voi explica 

și demonstra copiilor modul de lucru, prezentându-le o floare model, vom realiza câteva exerciții 

pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii și le voi ura spor la treabă. Pe parcursul derulării activității 

voi oferi explicații și ajutor copiilor care au nevoie, discutănd despre modul în care au ales culorile 

pentru petalele florii. După ce vor așeza florile multicolore în poieniță vom interpreta jocul cu text și 

cănt ,,În poiana din vălcele”, vom face ordine pe măsuțe și copiii se vor îndrepta spre ieșirea din sala 

de grupă pentru igienizarea mâinilor.  

Activitatea va continua cu joaca la centrele de interes; le voi explica preșcolarilor sarcinile de 

lucru: 

La centrul Știință, copiii vor sorta ,,Emoții colorate” și le vor așeza la locul potrivit cu ajutorul 

unor paie din hărtie. 

La centrul Artă, copiii se vor juca cu ,,Emoții hazlii” Vor înșira mărgele colorate pe sârmă 

plușată; 

La sectorul Construcţii, ne vom juca cu ,,Flori și emoții”, preșcolarii vor îmbina material 

mărunt pentru a obține flori. 

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii la centre, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în vederea 

realizării sarcinilor primite. Voi trece pe la fiecare sector, oferind ajutor copiilor care au nevoie. 

Preşcolarii vor face ordine la locul unde s-au jucat, lăsând pe măsuţe doar lucrările realizate. Voi face 

evaluări parţiale la fiecare sector, cu ajutorul Florii multicolore, care se arată încântată de modul în 

care copiii au lucrat. Voi aprecia atât finalizarea sarcinii, cât şi curăţenia făcută la locul de joacă. 

Lucrările realizate la centre vor fi așezate în poienița concepută pentru această activitate. 
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In ultima parte a activității integrate, ne vom juca două jocuri, jocul de mișcare ,,Emoții pe 

cărare”, in cadrul acestui joc preșcolarii vor transporta căte o minge colorată pe un tub de hărtie astfel 

incăt mingea să nu cadă și o vor așeza la emoția potrivită. Căte doi, vor parcurge traseul stabilit și 

delimitat cu o bandă, sub forma unei întreceri, câștigător va fi copilul care va așeza primul mingea la 

locul potrivit, întorcându-se la locul din care a pornit. In cazul în care mingea va cădea de pe tubul de 

hărtie, jocul va fi reluat de acel copil, din poziția de start. Jocul se va desfășura atâta timp cât preșcolarii 

manifestă interes. 

Jocul distractiv ,,Floarea plimbăreață”se realizează cu toată grupa de preșcolarii ațezată in cerc 

și constă în plimbarea unei flori colorate de la un copil la altul, fără să o atingă cu mâinile, folosind un 

pai. Jocul se termină in momentul în care floarea a ajuns din nou la copilul care a inceput jocul. 

La finalul zilei, se stabilește împreună cu copiii cum s-a numit activitatea derulată, cu ce s-au 

jucat, ce au invățat, cum s-au simțit pe parcursul întregii zile. Voi face aprecieri globale şi 

particularizate asupra activităţii desfăşurate de către copii, precizându-se progresul realizat de fiecare 

copil în raport cu el însuşi. Floarea multicoloră apreciază activitatea copiilor și le va oferi recompense. 

Copiii părăsesc sala de grupă întonănd cântecul ,,Unul după altul”.
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PROIECT DIDACTIC 

                                              Propunator: Rosu Georgiana Cătălina  

                                                     Gradința de copii nr 1 Ziminicea  

Grupa: Nivelul II, grupa mare  

Tema anuala: ”Cand cum si de ce se intampla?” 

Tema saptamanala: ” Toamna , toamna esti bogată” 

Tema zilei: ” Cutia fermecata! ” 

Tipul de activitate: transmitere de noi cunostinte/ fixare/ verificare/ consolidare  

Domeniu de dezvoltare: Limba si comunicare 

Categoria de activitate: Educarea Limbajului 

Mijloc de realizare: joc didactic  

Scop: Formarea/ verificarea  deprinderilor referitoare la  cuvinte ,despartirea acestora in silabe 

,formarea de propozitii simple. 

Obiective operationale: 

O1: sa extraga jetoane din ” Cutia fermecata ” 

O2: sa denumeasca corect obiectul ilustrat pe jeton 

O3: sa desparta corect in silabe cuvantul ilustrat pe jeton 

O4; sa precizeze numarul de silabe al fiecarui cuvant 

O5: sa formuleze propozitii simple cu cuvintele de pe jetoane 

Dimensiuni ale dezvoltarii: 

Curiozitate, interes si  initiativa in invatare. 

Mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute 

Mesaje orale in diverse situatii de comunicare  

Activare si manifestare a potentialului creativ  

Comportamente vizate: 

Manifesta curiozitate si interes pentru experimentarea si invatarea in situatii noi. 

Demonstreaza intelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorizarii ideilor, emotiilor, semnificatilor, 

etc. 

Demonstreaza extinderea progresiva a vocabularului. 

Manifesta creativitate in activitati diverse. 

 

Strategii didactice:  

Metode si procedee: conversatia, observatia, explicatia,demonstratia, munca individuala, exercitiul, 

brainstorming 

Mijloace de invatamant: cutia fermecata, jetoane cu diverse elemente specifice anotimpului de 

toamna, tabla magnetica, fete zambitoare,  

Forme de organizare: frontal/  individual 

Sarcina didactica:  Copiii trebuie sa extraga un jeton din cutiuta fermecata , sa identifice 

obiectul ilustrat, sa desparta in silabe si sa precizeze numarul de silabe al fiecarui cucant, apoi 

sa formuleze o propozitie simpla cu acesta. 

Regula jocului:  

Copilul care primeste frunza fermecata va rezolva cerinta jocului. 

Copilul care raspunde corect va fi recompensat 
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Elementele jocului: 

Surpriza, ghicirea jetonului, frunza fermecata, aplauzele, manuirea materialelor 

Loc de desfasurare: sala de grupa 

Momentele 

activitatii 

Ob  Continutul activitatii Strategie didactica  Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

 Voi pregati spatiul si climatul 

educational intr-un mod optim 

pentru a realiza activitatea 

propusa: 

Aerisirea salii de grupa, asezarea 

materialului didactic, aranjarea 

mobilierului. 

Copiii vor intra in mod ordonat in 

sala de grupa fredonand 

cantecelul creat de noi, specific 

pseudonimului grupei noastre si 

se vor aseza in semicerc pe 

pernute. 

 Exercitiul 

organizatoric 

 

2. Captarea atentiei 

 

 In acest moment se aude un 

ciocanit la usa grupei, ei bine 

cand deschid nu este nimeni insa 

pe jos gasesc o cutie frumos 

impachetata . 

Ma reintorc in semicerc si 

impreuna cu copiii descoperim ce 

este in cutie. 

In interior sunt o gramada de 

jetoane si o scrisoare  

” Dragi copii, sunt zana toamna, 

imi pare  rau ca nu am reusit sa 

trec sa va salut insa v-am lasat un 

cadou la usa, o cutie fermecata. 

Sper sa va descurcati sa 

descoperiti ce provocari v-am 

pregatit!” 

  Auditie  

Conversatie 

 

 

Pernute, scrisoare 

 

 

 

Activitate frontala 

 

3. Anuntarea temei 

si a obiectivelor 

O4 Se porneste o scurta conversatie, 

pornind de la scrisoarea pe care 

am primit-o , astfel ca explica 

grupului de copii ca astazi ne vom 

juca un  joc pe care ni l-a pregatit 

insasi Zana toamna. 

Jocul se numeste : Ghiceste ce 

este inauntru! 

 

 

 

Conversatia  

 

Explicatia 

 

 Scrisoare 

Evaluare 

frontala 
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Pentru a sistematiza voi ruga un 

copil sa repete titlul jocului. 

Cutie fermecata 

Jetoane 

 

Frontal 

4. Dirijarea 

invatarii 

 Introducerea in joc. 

Voi realiza prin continuarea citirii 

scrisorii de la zana toamna. Cu 

ajutorul ei provoc copii sa 

descopere cine este , ce 

caracteristici are, ce se intampla 

in anotimpul de toamna. 

Explicarea si demonstrarea 

jocului. 

 Zana  Toamna a lasat si o frunza 

fermecata, ea va alege cine va 

participa la joc . Pe rand fiecare 

copil va fi ales sa participe la 

jocul didactic. 

 

Fixarea regulilor 

 

Pentru a asigura o intelegere mai 

buna se va folosi un ton potrivit si 

multa rabadre in explicarea 

regulilor pentru a fi intelese de 

catre toti prescolarii din grupa. 

Frunza fermecata va alege cate un 

copil pentru a desfasura jocul 

propus de Zana Toamna. Acest 

lucru se va realiza folosindu-ma 

de elemente surpriza, rog copiii sa 

inchida ochii eu voi aseza frunza 

pe genunghii unui copil si voi 

imita un sunet de vant pentru a 

parea ca frunza are puteri magice. 

Astfel ca acel copil ales va trebui 

sa vina in fata si sa aleaga din 

cutia fermecata un jeton. 

Raspunsurile pozitive vor fi 

apreciate prin aplauze. 

Jocu de proba  

 Se executa jocul demostratic 

pentru asigurarea intelegerii lui  

 

Conversatia  

 

Explicatia 

Demonstratia 

Exercitiul 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Jetoane  

 

Implicarea 

copiilor in 

activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

Verbale 

individuale si 

colective  
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Jocul propriu- zis 

Varianta I 

 

Se va desfasura jocul, un copil 

ales de catre frunza fermecata, va 

veni in fata, cu ochii inchisi va 

alege un jeton din cutia fermecata, 

va trebui sa se uite la el cu mare 

atentie si sa il denumeasca 

” Frunza”,  ”vant”,  ”Mere”, 

Nuca”...etc  

Vor fi jetoane doar cu elemente ce 

fac parte din anotimpul de 

toamna. 

 

Varianta II 

Pe rand fiecare copil va alege un 

alt cartonas va denumi obiectul si 

apoi trebuie sa desparta cuvantul 

in silabe. 

Se va folosi metoda mainii sub 

barbie, pronuntand clar si corec 

” Mere” - ” Me-re” , cuvantul este 

format din doua silabe.  

Copilul are sarcina didactica de a 

preciza din cate silabe este format 

cuvantul de pe jetonul . 

 Jocul se va continua pana fiecare 

copil a participat cel putin o data. 

 

 

Aplauze  

 

 

 

 

 

Corectitudinea 

realizarii 

sarcinilor  

 

5. Obtinerea 

performantei 

  Complicarea jocului  

varianta III 

 

Frunza fermecata , va alege un 

copil care va trebui sa aleaga un 

jeton din cutia fermecata sa il 

denumeasca, sa desparta in silabe 

cuvantul si sa foloseasca linutele 

de pe tabla magnetica pentru a 

trasa sub imagine tot atatea liniute 

cate indica numarul silabelor 

cuvantului. 

 Explicatia 

Demonstratia 

Problematizarea 

Exercitiul 

individual 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Se vor evalua 

corectitudinea 

si fluenta in 

formularea 

propozitiilor. 
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Copilu a ales un jeton pe care este 

ilustrat un copac, acesta va 

denumi imaginea, apoi va desparti 

cuvantul in silabe. 

” Co-pac” 

Cate silabe are cuvantul copac? 

Sub imaginea asezata pe tabla 

magnetica, copilul va trebui sa 

aseze 2 liute . 

La final se vor formula propozitii 

cu cuvintele descoperite din cutia 

fermecata 

 

 

 

Cutia fermecata 

Jetoane 

Tabla magnetica 

Liniute magnetice 

 

6. Conluzii si 

aprecieri 

  Voi face aprecieri asupra 

modului de desfasurare a 

activitatii, se vor aprecia toate 

propozitiile corecte 

formulate,recompensand  toti 

copiii cu fete zambitoare. 

Conversatia  

Stikere fete 

zambitoare 

Frontal 

Apreciera 

verbala 

aplauze 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2265 

 

LESSON PLAN 

                                                       Amariei-Hondrea Oana 

Liceul Teoretic “Miron Costin”, Iași 

 

Teacher’s name:  

Date:                     

Class:                   a XI a, 1 h/week (optional) 

Class size:            27 students 

Lesson topic:        Essay Writing - Argumentative Essay: “No man is an island entire of itself”  

                                                                                                                                        (J. Donne) 

                                New topic: “No matter how a good film is, it can never equal a really fine 

play.” 

 

 Objectives: By the end of the lesson the students will be able to: 

- to build arguments for and / or against a statement; 

- to express their ideas in a logical and coherent way; 

- to use their general knowledge in order to illustrate, exemplify and contrast; 

- to use vocabulary related to cinematography and theatre. 

 

Teaching aids:  

       -     Essay Writing, D. I.G. Alexander, Longman, 1965; 

                   -    Successful Writing Proficiency, Virginia Evans, Express Publishing, 1998; 

                   -     smartboard, laptop; 

                   -  flipcharts, markers, pictures; 

                   -  peer-assessment forms. 

 

               Skills: integrated  

 

Stage Teacher’s Activities 

and Language 

Students’ 

Activities and 

Language 

Intera

ction 

Skills Timing Purpose 

Warm-up  T asks Ss to speak about 

the importance of 

bringing arguments for 

and/or against. 

Ss explain, 

give examples 

of situations in 

which 

argumentation 

is very 

important. 

T = Ss speaking 2’ -to 

introduce  

the Ss into 

the topic 

Check 

assignment 

T asks two or three Ss to 

read their essays. The 

other Ss are very 

attentive and while a S 

reads his/her essay, they 

take notes and fill in the 

Ss had to write 

an 

argumentative 

essay on: 

 

T = Ss 

Ss =  

Ss 

speaking 

reading 

10’ - to check 

homework 

- to discuss 

on the 

given 

topic; 
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marking scheme. Then 

they are asked to discuss 

about the essay, to ask 

questions, to express 

their point of view, 

arguments, opinions 

(peer-assessment).   

 “No man is an 

island entire 

of itself.” 

            (John 

Donne) 

- to assess 

peers; 

- to 

express 

personal 

opinions;  

 

Presentatio

n of the 

new topic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   T. announces the 

topic:  

“No matter how good a 

film is, it can never 

equal a really fine 

play.” Support or attack 

this view. 

                         

DISCUSSION 

   Setting-up 

 

* T. asks Ss to think 

about what they know 

about the topic and what 

fits the theme. 

 

            Cinema       vs      

Theatre 

 

 

 

 

 

* T presents Ss several 

scenes from a play 

(“Romeo and Juliet”) 

and from a film 

(“Shakespeare in love”)-

YouTube- and asks Ss to 

discuss about the 

differences/ similarities 

between a play and a 

film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ss are asked to 

think over the 

topic and to 

discuss about 

films and plays 

 (similarities 

and 

differences, the 

roles of the 

cinema/ the 

theatre, cinema 

actors vs 

theater actors, 

etc.)   

 

Brainstorming: 

Ss write down 

ideas to be 

included, 

examples to be 

used, their own 

opinions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = Ss 

Ss =Ss 

 

 

 

 

  

 

 

 

speaking 

writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- to 

express 

personal 

opinions 

- to 

illustrate 

- to 

contrast 

- to 

compare 
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* T asks Ss to divide into 

groups of 5 Ss. The 

members of each group 

should decide their 

position (for or against 

the given statement). 

According to their 

decisions, the Ss are 

asked to defend their 

position by building 

strong arguments, 

illustrating and 

expressing their 

personal opinions.  

* T establishes the time 

for the production of  

their argumentation. 

(10’)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

    

  

      Presentation 

T asks each group to 

choose a “voice” to 

present their arguments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Evaluation: 

T gives feedback 

referring not only to the 

quality of the Ss’ 

achievement, but also to 

their attitude during 

 

 

The students 

present their 

arguments. The 

other members 

of their group 

can 

correct/comple

te when 

necessary. All 

the Ss discuss 

the ideas and 

express their 

personal 

opinions. 

 

 

T = Ss 

Ss = 

Ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = Ss 

  

 

 

12’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1’ 

 

- to present 

arguments 
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group work in the 

classroom. 

      Homework: 

T asks Ss to write an 

argumentative essay on 

the given topic.  
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PROIECT DIDACTIC -  TEMA: STRUCTURI DE CONTROL -STRUCTURA LINIARĂ 

Liceul Teoretic Paul Georgescu  Țăndărei  

Informatician Matei Rodica Ioana 

 

Disciplina: Informatică 

Clasa: a X-a  

Unitatea de învăţare: Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor 

Tema: Structuri de control. Structura liniară 

Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe 

 

Competente generale: Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor 

                                    Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor 

Competente specificice: Implementarea algoritmilor reprezentați în pseudocod 

                                        Utilizarea unui mediu de programare 

Obiectiv cadru: Realizarea de aplicaţii utilizând algoritmi specifici 

Obiective de referinţă:  - Identificarea datelor, a relaţiilor dintre acestea 

                                        -  Formarea deprinderilor de a transpune în limbaj algoritmic o problemă 

dată 

Obiective educaţionale: 

Obiective cognitive: 

⬧ Să definească corect noţiunile teoretice însuşite 

⬧ Să urmărească etapele de realizare a unei aplicaţii 

⬧ Să analizeze modul de funcţionare a structurii liniare 

⬧ Să elaboreze algoritmi respectând principiile programării structurate 

⬧ Să aplice corect noţiunile însuşite în aplicaţii concrete 

Obiective operaţionale: 

⬧ Să reproducă şi să explice forma generală şi interpretarea pentru structura liniara 

⬧ Să descrie diagrama de sintaxă pentru structura liniara 

⬧ Să justifice necesitatea utilizării structurilor liniare 

⬧ Să înţeleagă exemplele prezentate 

⬧ Să conceapă noi aplicaţii care necesită utilizarea structurii liniare. 

Strategii didactice: 

Principii didactice: principiul participării şi învăţării active 

− principiul asigurării progresului gradat al performanţei 

− principiul conexiunii inverse  

 

Metode de învăţământ: 

− metode de comunicare orală: expunere, conversaţie, problematizare 

− metode activ participative:  exerciţiul, învăţare prin descoperire 

 

Procedee de instruire: 

− explicaţia în etapa de comunicare 

− învăţarea prin descoperire 
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− problematizarea prin crearea situaţiilor problemă 

− conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor 

Forme de organizare: frontală şi individuală 

Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă 

Resurse materiale:material bibliografic – manualul ( Mariana Miloşescu, Informatică -Manual pentru 

clasa a X-a, profilul real, specializarea matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, Editura didactică şi 

pedagogică, 2004 ) 

Metode de evaluare: 

− evaluare: întrebări orale  

− set de aplicaţii 

Organizarea activităţii: 

 

Moment 

de lecţie 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Strategi

i 

didactic

e 

Evalu

are  

1. 

Moment 

organizato

ric. 

3 min 

- verificarea prezentei; 

- pregatirea materialului didactic şi verificarea 

echipamentele de calcul; 

- anuntarea modului de organizare al activităţii; 

- ascultă 

profesorul şi îşi 

pregătesc 

materialele 

pentru lecţie; 

Convers

atia 

 

2. 

Reactualiz

area 

cunoştinţe

lor. 

10 min 

 

Profesorul face o recapitulare a noţiunilor 

teoretice printr-un set de întrebări : 

 

1. Ce este algoritmul? 

2. Cum se reprezintă? 

3. Ce este structura de control? 

4. Tipuri de structuri de control 

 

 

 

- elevii 

răspund la 

întrebările 

profesorului  

1. Mulţime 

ordonată şi 

finită de paşi 

executabili 

prin care se 

defineşte fără 

echivoc modul 

de rezolvare a 

unei clase de 

probleme. 

2. Schemă 

logică 

Limbaj 

pseudocod 

Limbaj de 

programare 

 

 

 

 

 

Convers

aţia  de 

fixare 

Orală 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2271 

 

3. Entitate din 

cadrul 

algoritmului 

prin care se 

descrie modul 

în care paşii 

algoritmului 

îşi predau 

controlul unul 

altuia 

4. liniară 

(secvenţială)  

alternativă 

repetitivă 

3. 

Anunţarea 

titlului 

lecţiei, a 

scopului şi 

a 

obiectivel

or. 

2 min 

Scrie titlul lecţiei pe tablă  

„Structuri de control. Structura liniara”   

- îşi notează în 

caiete titlul 

lecţiei; 

Expuner

ea 

 

4.  

Predarea 

cunoştinţe

lor  noi. 

22 min 

Profesorul prezinta notiunea de Structură 

liniară (numită şi secventială) care este 

alcatuită din urmatoarele instrucţiuni: 

- comentarii 

- declararea variabilelor 

- instrucţiunea de citire  

- instrucţiunea de scriere 

- instrucţiunea de atribuire 

- instrucţiunea compusă (sau blocul de 

instrucţiuni) 

Instrucţiunea de atribuire 

Efectul instrucţiunii este acela de a atribui 

valoarea din dreapta săgeţii variabilei 

specificată în stanga. În cazul în care în dreapta 

avem o expresie, aceasta se va evalua şi apoi 

valoarea va fi atribuită variabilei din stanga.  

variabilă ← expresie 

 

 

 

 

 

-elevii urmăresc 

prezentarea 

profesorului şi 

notează 

noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expuner

ea 

Explicat

ia 

 

 

Convers

atia 
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//Exemplu: 

a ← 56 

b ← a-2*a 

c ← c+1 

Ultima atribuire are un sens deosebit, adică 

variabila c va lua valoarea avută la pasul 

anterior al algoritmului marită cu 1.    

 Interschimbarea a două valori 

(numită şi regula celor trei pahare) 

Fie două variabile întregi a şi b. Valorile lor se 

citesc de la tastatură. Să se interschimbe 

valorile celor două variabile apoi să se afişeze 

noile valori, pe acelaşi rând cu un spaţiu între 

ele.  

 

 

 

 

-elevii urmăresc 

prezentarea 

profesorului şi 

notează 

noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elevii urmăresc 

prezentarea 

profesorului şi 

notează 

noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expuner

ea 

Explicat

ia 

 

 

Convers

atia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expuner

ea 

Explicat

ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orală 
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elevii urmăresc 

prezentarea 

profesorului şi 

notează 

noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elevii urmăresc 

prezentarea 

profesorului şi 

notează 

noţiunile noi. 

 

Expuner

ea 

Explicat

ia 

 

 

Convers

atia 
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Exemplu: dacă pentru variabilele a şi b se 

citesc valorile 5 şi 8, se va afişa: 8 si 5. 

Pseudocod 

a, b întregi //date de intrare 

aux întreg //date de manevră 

citeşte a, b 

aux ← a 

a ← b 

b ← aux 

scrie a, b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea algoritmului: Pentru a 

interschimba valorile, 

- se foloseşte o variabilă auxiliară, care preia 

valoarea lui a, apoi a ia valoarea lui b, urmând 

ca în final b să ia valoarea lui aux, adică 

valoarea lui a avută iniţial. Algoritmul de 

interschimbare se mai numeşte şi “Regula 

celor trei pahare”, deoarece este necesară o a 

treia variabilă  pentru a face interschimbarea.  

Algoritmul reprezentat cu ajutorul schemei 

logice este urmatorul: 

START

C          

aux ←  
  ←  

  ←   x

Scrie a,b

STOP
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Sintaxa intructiunii de atribuire  

id_variabila=valoare/expresie; 

Atribuirea este precedata de conversia 

implicita a valorii/expresiei la tipul variabile 

5. 

Aprofund

area 

cunoştinte

lor. 

10 min 

Se foloseste un  exemplu  

si anume  interschimbarea a doua numere 

intregi a si b 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

int a,b,c; 

cin>>a>>b; // aici citim a si b 

cout << endl<<a<<b; 

c=a; 

a=b; 

b=c; 

cout << endl<<a<<b; 

} 

- se semnalează şi se corectează eventualele 

probleme apărute  

 

- se evidenţiază  elevii  care au răspuns. 

 

 

- Elevii 

noteaza 

algoritm

ul , 

impleme

nteaza 

program

ul în  

C++ 

Munca 

individu

ala 

Exerciţi

ul 

Convers

atia 

practic

a 

6. Tema 

pentru 

acasă 

3 min 

- profesorul prezinta elevilor tema pentru acasă  - elevii notează  

tema pentru 

acasă şi încheie 

sesiunea de 

lucru 
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PROIECT DIDACTIC-Caracterizarea personajului 

 

Şcoala Gimnazială „Carol I” 

Necula Andreea-Diana 

 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul: Caracterizarea personajului  

Tipul lecţiei: dobândirea de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română și recunoașterea rolului 

acesteia pentru dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural 

Competenţe generale: 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi dialogată 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

Competenţe specifice vizate: 

2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, 

continue, discontinue și multimodale; 

3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și 

selectarea unor structuri adecvate intenţiei de comunicare; 

4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu 

cele sintactice şi morfologice din limba română standard; 

Obiective operaţionale: 

a) cognitive: 

C1:   să indice personajele operei liteare; 

C2:   să identifice trăsăturile personajului Popa Tanda; 

C3:   să indice mijloacele de caracterizare folosite în construcţia personajului 

C4:   să îşi exprime propriile opinii şi impresii; 

 

b) afective: 

A1:   să introducă noile cunoștințe în propriul sistem de valori; 

A2:   să participe cu interes la actul de comunicare. 

 

c) psihomotorii: 

P1:   să-și coordoneze atent și eficient mișcările; 

P2:   să-și reprime tendința de a efectua mișcări inutile. 

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia,  jocul didactic, cubul 

b) Mijloace de învăţământ: marker, tablă, manual, caiet de notiţe, fişă de lucru  

c) Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, pe grupe 
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Bibliografie: 

• Cârstocea E., Columban M., Corcheș H., Kudor D., Sfîrlea L., Limba și literatura română 

(Pregătire completă), Grup Editorial Art, 2013. 

•  Programa şcolară pentru clasele V-VIII, Aria curriculară: limbă şi comunicare, Bucureşti, 

2017. 

• Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, 

1999. 

• Pavelescu Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint, București, 

2010. 

• Corcheş Horia, Davidoiu-Roman Anca, Dobra Sofia, Halaszi Monica, Sâmihăian Florentina, 

Limba și literatura română pentru clasa a VII-a, Art Klett, 2019. 

 

Resurse: Colectiv format din 24 elevi, relativ omogen, cu ritmuri de învăţare apropiate. 

Timp: 45 de minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

Organizarea 

colectivului 

de elevi şi 

verificarea 

temei pentru 

acasă 

5 min. 

Se verifică prezența elevilor și se 

pregătesc materialele necesare 

desfășurării lecţiei.  

Se verifică rezolvarea temei pentru acasă.  

Elevul de serviciu comunică 

prezenţa elevilor. 

Fiecare elev îşi pregătește cele 

necesare orei de limba și 

literatura română.  

Conversaţi

a 
 Frontal  

 

Captarea 

atenției 

5 min. 

Profesorul cere elevilor să completeze 

rebusul, în funcție de cerințele formulate. 

Elevii completează rebusul și 

descoperă titlul lecției noi. 
Jocul 

didactic  

Rebusul 

(ANEXA 

1) 

Frontal 

Individua

l 

Aprecieri 

verbale 

Verificarea 

cunoştinţelor 

6 min. 

Se realizeaza prin întrebari adresate 

frontal, referitoare la continutul 

nuvelei Popa Tanda de Ioan Slavici: 

*Care este spaţiul în care se petrece 

acţiunea nuvelei? (Spaţiul este sugerat de 

cele două descrieri, de la începutul şi de la 

sfârşitul nuvelei, prima fiind realizată 

dinspre ansamblu înspre detaliu, deci de 

la exterior către interior, cu ajutorul 

enumeraţiilor; acest spaţiu aparţine 

Răspund la întrebările formulate 

de profesor.  

Elevii prezintă diferenţele dintre 

cele două descrieri ale satului, 

de la începutul nuvelei şi de la 

final. 

 

 

(Descrierile se fac în momente 

diferite. Iniţial, satul este 

înfăţisat ca un loc pustiu, fără 

Exercițiul  

 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

individuale 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

mediului rural, înfăţişând un decor 

specific al satului de munte) 

*Comparati secvenţa care începe cu 

fragmetul: "Pe Valea Seacă" şi se termină 

cu "în chip de pereţi" (pag. 47), cu 

fragmentul de la pag. 50 ce debutează cu 

“unde coteşte” şi se termină cu “este 

primăria”. Arătati care sunt diferentele 

dintre cele două descrieri.  

 

*Cum explicati că naratorul a plasat cele 

două secvenţe descriptive simetric, la 

începutul şi la sfârşitul nuvelei?  

 

garduri, cu case dărăpănate, 

neîngrijite, iar biserica este o 

clădire ciudata, mai mult o 

îngramadire de lemne putrezite 

de vreme, mai-mai să se 

dărâme.. În final, satul apare cu 

grădinile înţesate de pomi, case 

îngrijite, cu biserica si şcoala, 

această noua perspectiva fiind 

rezultatul muncii neobositului 

părinte Trandafir.)  

 

 

 

 

 

(Evenimentele se desfăşoară 

cronologic, naratorul punctând 

evoluţia lor, schimbarea 

mentalităţii oamenilor si 

ilustrarea proverbului "Omul 

sfinţeste locul") 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1 min. 

Anunţă tema lecției: „Caracterizarea 

personajului”. 

Notează pe tablă titlul acesteia. 

Precizează în mod clar obiectivele 

urmărite pe parcursul activităţii.  

Recepționează mesajul și scriu 

în caiete titlul lecţiei. 

Conversaţi

a 

Caiete 

Tabla 

Frontal 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

individuale  
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

 

 

 

 

Prezentarea 

conținutului 

și dirijarea 

învăţării 

25 min.  

Solicită efectuarea independetă a 

exerciţiului 1 din manual, de la pagina 78. 

Precizează trăsăturile morale ale preotului 

Trandafir ce reies din fragmentele 

următoare: 

a) „Este om bun; a învăţaz multă 

carte (...) şi totdeauna vorbeşte 

drept şi cumpănit, ca şi când ar citi 

din carte. Şi harnic şi grijitor om 

este părintele Trandafir.” 

 

Elevii răspund întrebărilor și își 

notează rezolvarea exerciţiului 

în caiet. 

Pe baza exerciţiului, elevii 

formulează observații privind 

trăsăturile personajului central. 

 

 

 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea  

 

 

  

Manualul 

Caietul de 

notiţe 

Marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua

l  

 

 

 

 

Frontal 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

b) „Un lucru! îşi zise părintele mai în 

urmă. În satul sărac popa nici 

spice n-are de unde culege. Câtă 

vreme vor fi sărăcenii leneşi, ei 

vor rămânea săraci şi eu flămând.” 

 

c) „Şi apoi popa la colindă. Cât e 

ziua de mare, gura lui nu se mai 

oprea. Unde prindea oamenii, 

acolo îi ţinea la sfaturi.” 

 

d) „Iară sătenii treceau pe lângă casa 

popii, priveau printre spini la 

straturile popii şi-şi ziceau şi de 

astă dată: << Popa e omul 

dracului!>>” 

 

Profesorul le cere elevilor să indice cine 

vorbeşte despre părintele Trandafir în 

următoarele pasaje, cuprinse în fişa de 

lucru, şi să menţioneze mijloacele de 

caracterizare prin care este conturat 

personajul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează exercițiul cuprinse în 

fișele de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperir

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

(ANEXA 

2) 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucru 

individua

l 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

a) „Este un om bun; a învăţat multă 

carte şi cântă mai frumos decât 

chiar şi răposatul său tată, 

Dumnezeul să-l ierte! Şi 

totdeauna vorbeşte drept şi 

cumpănit, ca şi când ar citi din 

carte. Şi harnic şi grijitor om este 

părintele Trandafir. Adună din 

multe şi face din nimica ceva. 

Strânge, drege şi culege, ca să aibă 

pentru sine şi pentru alţii.” 

 

b) „Popa e omult dracului!” 

 

c) „-Aşteptaţi! grăi el. Dacă nu veniţi 

voi la mine, mă duc eu la voi.” 

 

Notează pe tablă definiţia caracterizării: 

Caracterizarea este o compunere în care 

sunt prezentate trăsăturile unui personaj 

dintr-o operă literară, pe baza a ceea 

fiecare cititor consideră relevant pentru 

personalitatea acelui personaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii completează schema 

lecției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

 

Într-o caracterizare sunt analizate 

trăsăturile fizice şi morale ale unui 

personj prin  raportare la modalităţile de 

construcţie a acestuia.  

 

 

Profesorul împarte colectivul de elevi în 

șase grupe. 

Elevii primesc sarcinile pe care urmează 

să le îndeplinească.  

După ce fiecare grupă rezolvă sarcina 

primită, profesorul le cere să citească 

răspunsurile scrise. 

 

DESCRIE! 

Prezentați, într-un paragraf, atitudinea 

lui Popa Tanda faţă de săteni.  

 

COMPARĂ! 

Comparați acţiunile părintelui 

Tradafir din prima parte a textului cu 

cele din finalul acestuia. 

Rezultatul activității pe grupe 

este prezentat de liderul echipei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

(ANEXA 

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

 

ASOCIAZĂ! 

Asociați următoarelor trăsturi ale 

personajului un cuvânt sugestiv din 

text: responsabil, harnic, exemplu, 

hotărât, ambiţios  

. 

ANALIZEAZĂ! 

Analizează schimbare de atitudinea a 

preotului. Ce îl determină să devină el 

însuşi un exemplu? Motivează-ţi 

răspunsul. 

 

APLICĂ! 

Aplicați în enunțuri cunoștințele 

referitoare la 

valorile morfologice ale verbului „a fi”, 

formulând trei propoziţii despre Popa 

Tanda. 

 

ARGUMENTEAZĂ! 

Precizați ce tip de caracterizare 

predomină în secvenţa narativă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii lucrează exercițiile 

propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de 

lucru 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

„Sărăcenii? Un sat cum Sărăcenii trebuie 

să fie. Ici o casă, colo o casă... tot una câte 

una.. Gardurile sunt de prisos, fiindcă n-au 

ce îngrădi; uliţa este satul întreg.” Motivaţi 

alegerea făcută! 

 

Împarte fiecărei grupe fişa cu exerciţii. 

Grupa I 

Care este momentul când părintele îşi dă 

seama că trebuie să schimbe strategia? În 

ce constă schimbarea? 

 

Grupa a II-a 

Care sunt gesturile şi comportamentele 

imprevizibile ale lui Popa Tanda? Oferă 

exemple din text. 

 

Grupa a III-a 

Puneţi-vă „lentilele astrologului”. 

Identificaţi în fiecare zodie, trăsături care 

credeţi că sunt şi ale părintelui Trandafir. 

Aduceţi argumente pentru alegerea 

făcută. (berbec: dinamic, impulsiv, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă exercițiile propuse.  

 

 

 

(ANEXA 

4) 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

hotărât; taur: pragmatic, incăpăţânat; 

gemenic: foarte talentat, neliniştit, 

perspicace; rac: sensibil, sociabil, practic; 

leu: optimist, creativ, popular; fecioară: 

perfecţionist, creativ, inteligent; balanţă: 

aventuros, indecis, intuitiv; scorpion; 

descurcăreţ, puternic, dominant; 

săgetător: încăpăţânat, idealist; capricorn: 

munictor, întreprinzător; văsător; creativ, 

excentric, meditativ; peşti: adaptabil, 

risipitor) 

 

Grupa a IV-a 

Puneţi-vă „lentilele” psihologului. 

Identificaţi temperamentul părintelui 

Trandafir, în funcţie de trăsăturile care 

apreciaţi că îl caracterizează. 

Argumentaţi-vă alegerea! 

(colericul-furiosul: îndrăzneţ, direct, fără 

teamă, lipsit de tact, hotărât, dedicat; 

sangvinicul-energicul: echilibrat, vesel 

entuziast, popular, superficial; 

flegmaticul-timidul: calm, cumpătat, 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

tenace, fire închisă, independent; 

melancolicul-meditativul: perfecţionist, 

emotiv, sensibil, precaut, rezervat) 

 

Grupa a V-a 

Ce semnificaţie au structurile „omul 

dracului” şi „omului lui Dumnezeu”? De 

ce este preferată de narator această 

opoziţie? 

 

Grupa a VI-a 

Ce idee subliniază repetiţia „Popa e omul 

dracului!”? Ce rol crezi că are în text? 

 

 

 

 

 

Profesorul sintetizează observațiile făcute 

de elevi: 

Atenție! 

O caracterizare cuprinde referiri la: 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

-numele, porecla personajului şi statutul 

acestuia 

-trăsături fizice (statură, gesturi, 

îmbrăcăminte, mimică) 

-trăsături morale (numite de narator, de 

alte personaje, de sine însuşi sau rezultate 

din acţiuni, gânduri, limbaj, 

vestimentaţie) 

-compararea cu alte personaje din text sau 

din alte opere citit 

-semnificaţia personajului în cadrul 

operei, dar şi în general 

 

 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

3 min. 

Profesorul propune rezolvarea exerciţiul 

cuprins în fişa de lucru. 

Compltează enunţul cu trei adjective care 

să denumească trăsături ale părintelui 

Trandafir: 

Personajul central din textul Popa Tanda 

este o fire 

.............,....................,.......................... . 

Elevii rezolvă sarcina de lucru 

cu numărul 2.  

Exercițiul  Fișe de 

lucru 

(ANEXA 

4) 

Individua

l  

 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC-Substantivul (actualizare) 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Carol I” 

Profesor: Necula Andreea-Diana 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul: Substantivul (actualizare). Substantivele colective. Substantivele defective 

Tipul lecţiei: actualizarea cunoştinţelor dobândite și dobândirea de cunoștințe noi 

Competenţe generale: 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

Conținuturi: 

Substantivul (actualizare). Substantivele colective. Substantivele defective 

Competenţe specifice vizate: 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative  

4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice de bază, în realizarea propriei pronunţii şi scrieri şi pentru 

evaluarea pronunţiei şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la normă, cu scopul corectării erorilor în 

comunicare 

Obiective operaţionale: 

d) cognitive: 

C1:   să identifice substantive; 

C2:   să recunoască articolul hotărât şi nehotărât;  

C3:   să identifice substantive defective de plural şi defective de singular; 

C4:   să recunoască substantive colective; 

e) afective: 

A1:   să introducă noile cunoștințe în propriul sistem de valori; 

A2:   să participe cu interes la actul de comunicare. 

f) psihomotorii: 

P1:   să-și coordoneze atent și eficient mișcările; 

P2:   să-și reprime tendința de a efectua mișcări inutile. 

 

Strategii didactice: 

d) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia,  jocul didactic 

e) Mijloace de învăţământ: marker, tablă, caiet, fişă de lucru, platforma online Wordwall 

f) Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, pe grupe 

Bibliografie: 

• Cârstocea E., Columban M., Corcheș H., Kudor D., Sfîrlea L., Limba și literatura română 

(Pregătire completă), Grup Editorial Art, 2013. 

• Corcheş Horia, Davidoiu-Roman Anca, Dobra Sofia, Halaszi Monica, Sâmihăian Florentina, 

Limba și literatura română pentru clasa a VI-a, Art Educațional, 2018. 

• Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, 

Ghidul profesorului, clasa a VI-a, Art, 2018. 
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• Pamfil, Alina, Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Paralela 

45, 2003. 

• Pavelescu Marilena, Metodica predării limbii și literaturii române, Editura Corint, București, 

2010. 

• Programa şcolară pentru clasele V-VIII, Aria curriculară: limbă şi comunicare, Bucureşti, 2017. 

 

Resurse: Colectiv format din 25 de elevi, relativ omogen, cu ritmuri de învăţare apropiate. 

Timp: 45 de minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

Organizarea 

colectivului 

de elevi şi 

verifcarea 

temei pentru 

acasă 

5 min. 

Se verifică prezența elevilor și se 

pregătesc materialele necesare 

desfășurării lecţiei.  

Se verifică tema pentru acasă. 

 

 

Elevul de serviciu comunică 

prezenţa elevilor. 

Fiecare elev îşi pregătește cele 

necesare orei de limba și 

literatura română.  

Conversaţi

a 
 Frontal  

 

Captarea 

atenției 

5 min. 

Profesorul propune elevilor jocul 

didactic, un exercițiu de dezgheț. 

Împarte clasa în cinci grupe şi încurajează 

elevii să scrie pe o foaie A4, cât mai multe 

cuvinte care denumesc fiinţe, obiecte, 

fenomene ale naturii din imaginea de la 

pagina 98, din manual. 

 

(Evocarea) 

Elevii numesc toate cuvintele. 

Jocul 

didactic 

Coli A4 

Manual 
Pe grupe 

Aprecieri 

verbale  

Enunțarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1 min. 

Anunţă tema lecției, „Subsatantivul” și 

notează pe tablă titlul acesteia. 

Precizează în mod clar obiectivele 

urmărite pe parcursul activităţii. 

Recepționează mesajul și scriu 

în caiete titlul lecţiei. 
 

Conversaţi

a 

Caiete 

Tabla 
Frontal 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

Reactualizar

ea ideilor-

ancoră 

5 min. 

Constituirea sensului 

(Explorare) 

 

Se reactivează, prin conversație 

catihetică, noțiunile de bază privind 

substantivul. 

Se reactualizează cunoștințele anterioare 

despre substantiv, prin rezolvarea unui 

exercițiu: ”Subliniază substantivele din 

textul următor şi menţionează dacă sunt 

articulate hotărât, nehotărât sau 

nearticulate:  

 

„Dar ninsoarea încetează, norii fug, 

doritul soare 

Străluceşte şi dismiardă oceanul de 

ninsoare. 

Iat-o sanie uşoară care trece peste văi... 

În văzduh voios răsună clinchete de 

zurgălăi.” 

(Vasile Alecsandri, Iarna) 

Fac lectura textului şi subliniază 

substantivele, menţionând în ce 

fel sunt articulate. 

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de 

lucru 

(ANEXA 

1) 

 

 

 

 

Individua

l 

 

 

Aprecieri 

verbale 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

conținutului, 

  Elevii formulează răspunsuri 

pentru exerciţii. 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

a sarcinilor 

de învățare 

și dirijarea 

învățării 

20 min. 

Ascultă şi apreciază răspunsurile elevilor, 

indică următoarea activitate, împărţind 

clasa pe grupe. 

 

Grupa I 

1. Taie intrusul din fiecare serie de 

mai jos: 

A) grămadă, iarnă, troiene, 

văzduh, zăpadă; 

B) Fulgii, noaptea, satele, 

soarele, za, ziua; 

C) un an, o fantasmă, un plop, o 

ţară, urmă, un vis. 

2. Precizează de ce gen sunt 

substantivele: aşchie, bici, câine, 

erou, izvor, lingură. 

Grupa II 

1. Alege forma corectă din 

propoziţiile de mai jos: 

a) Familia stă/stau în jurul mesei. 

b) Regimentul a salutat/au salutat 

comandantul. 

 

 

 

 

 

Elevii lucrează exerciţiile 

propuse. 

 

Rezultatul exerciţiilor este 

prezentat de liderul echipei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul  

Fişa de 

lucru 

(ANEXA 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

individuale  
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

c) Juriul a acordat/au acordat mai 

multe premii. 

2. Subliniază forma corectă din 

seria: ghiuveta-chiuvetă, 

delicvent-delincvent, marfar-

mărfar, metrou-metro, mucenici-

măcinici,preşedenţie-preşedinţie, 

vaselină-vasilină. 

Grupa III 

1. Precizează la ce număr sunt 

substantivele subliniate şi 

menţionează ce înţeles au: 

Familia mea merge frecvent la 

schi. Tata chiar a făcut parte dintr-

o echipă de înot în liceu. 

2. Indică felul în care se face acordul 

în propoziţiile de mai jos: 

-Un grup de copii a învăţat/au 

învăţat coborârea pe schiuri. 

-O mulţime de elevi 

mergea/mergeau la patinaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează schema lecţiei. 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

 

Grupa IV 

1. Menţionează care dintre 

substantive sunt numărabile din 

seria: aplauze, argint, biologie, 

cinste, creştinism, miere, sanie. 

2. Clasifică substantivele din lista: 

apă, busuioc, caş, câlţi, cuişoare, 

curaj, hochei, lapte, milă, oină, 

onoare, orez, tăiţei, tărâţe după 

criteriile substantive care au 

numai formă de singular şi 

substantive care au numai formă 

de plural.  

 

Grupa V 

1. Explică diferenţa de sens a 

substantivului nonnumărabil ulei 

din propoziţiile:  

a) Cumpăr ulei.;  

b) La supermarket, au trei uleiuri 

rafinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvă exercițiul propus. 

 

 

 

 

Numesc substantivele colective 

din text. (răspunsuri așteptate: 

puștimea, o droaie, stoluri, 

pâlcul, mormanele) 

 

Grupează substantivele în 

tabel/pe coloane. 

(răspunsuri așteptate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

Caietul de 

notiţe 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

2. Menţionează substantivele masive 

din propoziţiile de mai jos: 

-Beau doar două ape minerale. 

-Am cumpărat două ciocolate 

negre. 

-Îmi place gustul cafelelor cu 

etichete roşii. 

 

Pornind de la răspunsurile elevilor, 

formulează observații pe care le notează 

la tablă, pe rând, după ascultarea fiecărui 

lider de echipă:  

Grupa I* 

           Substantivul este parte de vorbire 

care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene 

ale naturii, însuşiri, obiecte. Substantivele 

sunt comune şi proprii. Sunt de trei 

genuri: masculin, feminin, neutru şi au 

două numere singular şi plural. 

          Articolul reprezintă categoria 

gramaticală a determinării, însoţinând 

întotdeauna substantivul şi arătând în ce 

Substantive 

defective 

de plural 

Substantive 

defective 

de singular 

aluminiu, 

cimbru, 

confort, 

geografie, 

levănțică, 

mazăre, 

mălai, 

mușețel, 

muștar, 

patinaj, 

sete, vlagă 

artificii, 

câlți, 

spaghete, 

zori 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

măsură obiectul denumit este cunoscut 

vorbitorilor.  

Articolul este hotărât, adăugându-se la 

sfârşitul substantivului şi nehotărât când 

se aşază înaintea substantivului, fiind un 

cuvânt separat.  

  

Grupa II* 

         Substantivele colective au formă de 

singular şi sens de plural. Când este 

subiect acordul se face cu verbul predicat 

la singular. 

 

Grupa III* 

         Substantivele sunt numărabile (elev, 

elevi) şi nonnumărabile (sare). 

 

Grupa IV* 

         Substantivele nonnumărabile sunt 

defective de plural, adică au doar singular 

şi defective de singular, adică au numai 

plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

Caietul de 

notițe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua

l 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

Grupa V* 

          O categorie separată a 

substantivelor nonnumărabile sunt 

substantivele masive, care denumesc 

materii şi care îşi păstrează 

caracteristicile.  

 

 

 

 

 

(Reflecție) 

După prezentarea informațiilor, pentru 

fixarea cunoștinelor, profesorul propune 

rezolvarea exercițiului 4 de la rubrica 

Aplicații, din manual (”Menționează 

substantivele colective din textul de mai 

jos: Toată puștimea din cartier a ieșit la 

joacă în fața blocului. O droaie de copii 

zgomotoși au speriat stolurile de vrăbii și 

de guguștiuci adăpostite în pâlcul de 

copaci  de lângă bloc. Băieții alergau prin 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

mormanele de zăpadă și fetele se dădeau 

cu sania.”) 

 

Profesorul solicită elevilor răspunsurile.  

 

 

 

 

 

 

 

Propune următorul exercițiul, numărul 5: 

Grupează substantivele date, conform 

tabelului de mai jos: aluminiu, artificii, 

câlți, cimbru, confort, geografie, 

levănțică, mazăre, mălai, mușețel, muștar, 

patinaj, sete, spaghete vlagă, zori. 

  

Substantive 

defective de 

plural 

Substantive 

defective de 

singular 
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Secvențele 

instruirii 

Activitatea de instruire Elemente de strategie didactică 

Evaluare Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme 

de 

organiza

re 

 

 

Obținerea 

performanțe

i și 

asigurarea 

feedback-

ului 

5 min. 

 

Profesorul propune rezolvarea 

individuală a exercițiilor online: 

https://wordwall.net/ro/resource/6551263

/analiz%C4%83-substantiv 

 

https://wordwall.net/ro/resource/2716859

2/recapitulare-substantiv  

 

Elevii rezolvă exercițiile. 

 

Exercițiul Smartphon

e 

 

Platforma 

Wordwall 

Individua

l  

 

Autoevalu

are  

Încheierea 

activităţii 

3 min. 

(Tema) 

Se fac aprecieri asupra orei şi se comunică 

tema pentru acasă:  

”Alcătuieşte un text de maximum zece 

rânduri, cu titlul „Se apropie iarna” în care 

să foloseşti două substantive defective de 

plural, două substantive defective de 

singular, două substantive colective şi 

două substantive nonnumărabile.  

Subliniază-le!” 

Ascultă aprecierile profesorului 

și notează tema pentru acasă. 

Conversați

a  

Caietul de 

notiţe 

Tabla 

Frontal  Aprecieri 

verbale 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/6551263/analiz%C4%83-substantiv
https://wordwall.net/ro/resource/6551263/analiz%C4%83-substantiv
https://wordwall.net/ro/resource/27168592/recapitulare-substantiv
https://wordwall.net/ro/resource/27168592/recapitulare-substantiv
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. înv. preșc. ZMICALĂ LAVINIA RAMONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZU  VALEA CHIOARULUI 

GRĂDINIȚA  VALEA CHIOARULUI 

GRUPA: Combinată 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă?  

TEMA SĂPTĂMÂNII: A sosit iarna 

TEMA ACTIVITĂȚII: Ne jucăm și experimentăm transformările apei                                                          

                                                    în  anotimpul iarna       

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată de o zi/ tură 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:                                          

     ADP: Întâlnirea de dimineață – Activitate de grup: Fulgii jucăuși – pași de dans                                                                  

               Rutine:O să stau mai mult pe-afară fiindcă asta n-o să doară (deprinderea de       

                           a-și căli organismul)    

              Tranziții: Statui înghețate! – Joc distractiv. 

     ALA: - Biblioteca: Sortare de imagini, jetoane specifice anotimpului iarna;                                                                                                                             

                 - Joc de masă: Steluțe de gheață –Art&Fan; 

                 - Apă: Plutire, scufundare, topire zăpadă, gheață, obiecte  

    ADE: DȘ - Observare experiment:  

                              Grupa mică Zăpada 

                              Grupa mijl. Apa 

                              Grupa mare Apa, gheața și zăpada  

                 DEC – Pictură : Grupa mică Fulgi de zăpadă 

                                           Grupa mijl. Steluțe de zăpadă           

                                           Grupa mare Peisaj de iarnă 

    ALA: Afară ieșim cum ninge să privim! – Jocuri în zăpadă 

DIMENSIUNEA DEZVOLTĂRII: Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat.        

COMPORTAMENT VIZAT: Realizează, în mod dirijat activități simple de investigare a mediului, 

folosind instrumente și metode specifice. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:   

 Dezvoltarea capacității de explorare/ investigare a realității și gândirii logice prin observarea, 

experimentarea, redarea (prin pictură, joc de masă) a unor fenomene de transformare a apei în 

anotimpul iarna. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- Să facă deducții simple în cadrul unor experiențe privind proprietățile apei; 

- să redea prin pictură tema propusă fiecărei grupe; 

- să sorteze jetoane, imagini specifice anotimpului iarna; 

- să realizeze steluțe de gheață cu ajutorul pieselor Art&Fan; 

- să observe topirea, plutirea, scufundarea unor obiecte 

- să se joace cu și în zăpadă afară.                                                          
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STRATEGII DIDACTICE: 

1.METODE ȘI PROCEDEE: Surpriza, conversația, observația, explicația, experimentul, exercițiul, 

învățarea prin descoperire, cvintetul, jocul, munca individuală,  acvariul. 

2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Calculator, caloriferele grupei. 

 

3.MATERIALE DIDACTICE: Apă, gheață, zăpadă, recipiente diferite, pahare, dopuri de plută, 

scobitori, bănuți, șervețele, imagini, jetoane, jocul Art&Fan, acuarele, pensule, coli de desen, pahare 

cu apă. 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, în grupuri mici și individual. 

DURATA: 1zi/tură. 

BIBLIOGRAFIE:  

- Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

- Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela 2008: Metode interactive de 

grup – Ghid metodic, Bucureşti: Editura Aramis.   

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 Copiii vor intra în sala de grupă dansând Dansul fulgilor de nea și își vor așeza poza sau numele 

printre fulgii de zăpadă așezați pe tabela de prezență. 

 Educatoarea transmite salutul: Bună dimineața fulgi jucăuși! Mă bucur că ne-am întâlnit la 

grădiniță!  Copiii răspund salutului educatoarei, apoi se salută unul pe altul, de la stânga la dreapta, cu 

glas tare, clar privindu-se unul pe altul, schițând pași de dans (piruete, reverențe etc.) care reprezintă 

activitatea de grup. 

 După finalizarea salutului se stabilește (de către copii) asistentul zilei  (fie este propus de către 

alți copii, fie este un copil care se oferă voluntar). Acesta va identifica ziua din săptămână, data, luna, 

anul și anotimpul (cu ajutor dacă este nevoie), apoi va solicita ajutorul altui coleg pentru a identifica 

timpul probabil privind cerul prin cercul decupat al unei coli albe, asistentul va desena simbolul vremii, 

va număra copiii prezenți, copiii absenți. 

 Se identifică 1-2 copii care doresc să se împărtășească. Se adresează copilului (copiilor) care 

se înpărtășește (împărtășesc) 4 întrebări despre subiectul (subiectele) împărtășit (împărtășite).  

 Copiii vor fi îndrumați să descopere noutățile zilei (apă, zăpadă, gheață, un fulg de nea care 

conține un mesaj, o poezie). Se orientează atenția copiilor spre mesajul fulgului de zăpadă care conține 

poezia Fulgul de zăpadă de Constantin Radeș, mesaj recitat de educatoare. 

Pe obraz, pe nas, pe umăr, 

Tot cad fulgii fără număr, 

S-a oprit în palmă unul, 

Iute, iute, închid pumnul. 

Desfac pumnul, unde-i fulgul? 

Am în mână-un strop de rouă, 

Sau un bob de apa? Plouă? 

S-a topit în mâna mea 

Ca o lacrimă de nea… 
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 După audierea conținutului, copiii vor fi provocați la discuții legate de textul poeziei. Se va 

prezenta tema zilei Ne jucăm și experimentăm transformările apei în anotimpul iarna, activitățile zilei. 

 Se vor solicita copiii să se joace cu zăpada descoperită. Se va orienta atenția copiilor spre 

topirea zăpezii în palmă și transformarea ei în apă. 

 Se orientează atenția copiilor spre centrul Știință. Copiii vor ajunge la centrul Știință în pași de 

dans. Se va realiza observarea-experiment a zăpezii cu copiii din grupa mică. Sinteza parțială va fi 

realizată de un copil din grupa mijlocie. În continuare copiii din grupa mijlocie vor fi solicitați să 

descopere în ce s-a transformat zăpada la căldura caloriferului, prilej cu care se vor observa și descoperi 

caracteristicile apei. Sinteza parțială va fi realizată de un copil numit de către asistentul zilei. Copiii 

din grupa mare vor fi solicitați să observe prin comparație apa, gheața și zăpada. 

 Asistentul zilei va descoperi apoi imaginile cu existența apei în natură sub formă de izvoare, 

râuri, fluvii, lacuri, mări, oceane, ghețari, precum și utilizarea apei în viața de zi cu zi. Se vor purta 

discuții pe baza imaginilor prezentate. Se va realiza sinteza finală unde se va accentua faptul că apa 

este un element vital și că ea nu trebuie risipită.  Evaluarea activității se va realiza cu ajutorul 

metodei cvintet. Se va compune poezia Zăpada. Se vor face aprecieri asupra comportamentului 

copiilor pe parcursul activității. 

  Se va propune jocul de tranziție : Statuile înghețate. 

 Se propune copiilor să realizeze trenulețul iernii deplasându-se la fiecare centru de interes 

pregătit pentru a li se prezenta sarcinile propuse de fulg: 

 - La centrul Arte se va desfășura a doua activitate propusă la ADE și anume DEC – Pictură - grupa 

mică Fulgi de zăpadă, grupa mijlocie Steluțe de zăpadă, grupa mare Peisaj de iarnă. 

 Se vor propune câteva exerciţii de încǎlzire a muşchilor mici ai mâinilor: „închidem şi 

deschidem pumnii”, „ învârtim morişca”, „batem palmele sus”, ”ninge, ninge”, etc. 

    Se va ura copiilor „Spor la lucru!” dupǎ care se va trece la realizarea temei de cǎtre copii (pe 

fond muzical). 

            Activitatea copiilor va fi supravegheată îndeaproape, se va trece pe rând, pe la fiecare copil şi 

se vor oferi explicaţii suplimentare şi ajutorul necesar acolo unde este nevoie. 

 Se va da preavizul de terminare a lucrărilor, apoi de terminare a acestora. 

 Se vor solicita copiii să observe fenomenul de colorarea a apei din pahare. 

- La centrul Biblioteca copiii vor sorta jetoane, imagini care aparțin anotimpului iarna, 

- La centrul Joc de masă se vor realiza steluțe de gheață cu ajutorul  pieselor din jocul  Art&Fan;  

- La centrul Apă  vor experimenta topirea zăpezii și a gheții în apă, plutirea și scufundarea dopurilor 

de plută, a scobitorilor, a bănuților. 

 La fiecare centru vor participa atâția copii câte locuri sunt puse la dispoziție. Copiii vor participa la 

câte centre vor dori, iar la centrul Arte se va urmări să participe toți copiii. 

Se propune copiilor să-și prezinte lucrarea pictată și noutățile descoperite la centre, propriile păreri. 

 Se propune participarea la jocul de tranziție: Statui înghețate.  

 Se vor face aprecieri generale şi individuale privind participarea copiilor la activitate, precum 

şi unele recomandări. 

 Copiii sunt invitați la joacă afară în și cu zăpadă pentru călirea organismului. 

 La întoarcerea în sala de grupă se va realiza evaluarea zilei cu ajutorul metodei Acvariul: copiii 

mici vor fi peștișorii mici, vor sta în acvariu, în mijloc (în interiorul cercului), vor formula propoziții 

simple despre iarnă cu ajutorul imaginii de pe jetonul luat din coșul fulgului de zăpadă, iar copiii mari 
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se vor așeza în exterior, fiecare în spatele unui copil mic și vor repeta propoziția la care vor adăuga cel 

puțin două cuvinte în plus.  

 Activitățile zilei se vor încheia cu adunarea copiilor în semicerc, pe scăunele. Aceștia își vor 

aminti activitățile zilei, își vor exprima părerile despre activități prilej cu care se va completa în 

Jurnalul grupei. Se va recita din nou poezia Fulgul de zăpadă  de Constantin Radeș. 

 Se vor acorda recompense steluțe de gheață prinse în piept, se vor emite aprecieri generale și 

individuale. 
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PROIECT DIDACTIC TRANSDISCIPLINAR 

Prof. înv. primar ALBU MARIOARA 

                                                                   Liceul Teoretic ,,Radu Petrescu” Prundu-Bârgăului 

 

CLASA : a III –a  

DISCIPLINA: Matematică 

DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică,  Științe ale naturii, Limba şi literatura romană, Arte vizuale şi 

abilităţi practice 

SUBIECTUL: Probleme  

TIPUL LECŢIEI: de consolidare 

MOTIVAŢIA: 

Lecţia este valoroasă deoarece: 

§   asigură operarea cu un conţinut bogat, într-un cadru transdisciplinar, fapt care va  favoriza transferul 

de  cunoştinţe în contexte diverse; 

§  stimulează dezvoltarea unor procese cognitive superioare: gândire (critică, divergentă), memorie, 

imaginaţie; 

§   antrenează spiritului de  investigaţie, 

§   dezvoltă abilităţile de selectare a  informaţiei, 

§    stimulează schimburile intelectuale. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

     Matematica: 

1.1.Explicarea unor modele/regularităţi pentru crearea de raţionamente; 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de 

probleme cu raționamente simple 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000 

     Științe ale naturii: 

2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat  

2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul diferitelor etape ale demersului 

investigativ utilizând tabele, diagrame, formule simple 

 

        Limba si literatura română 

2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme 

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia 

 

        Arte vizuale şi abilităţi practice: 

1.2. Diferențierea caracteristicilor elementelor de limbaj plastic (nuanțe, tonuri, forme), în mediul înconjurător și în 

imagini 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul si la sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili: 
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O1) să descopere curiozităţi științifice transpuse în probleme matematice, 

O2) să rezolve corect probleme din lumea necuvântătoarelor; 

O3)  să elaboreze un haiku, esenţializând trăsăturile semnificative ale unui animal; 

O4)  să prezinte un interviu imaginar, realizat într-o pădure; 

O5)  să redacteze o ştire despre insecte; 

O6)  să structureze un cvintet pornind despre farmecul bălţii. 

 

STRATEGII  DIDACTICE: 

1.METODE ŞI PROCEDEE:Joc didactic ,,Animalul fantastic”, Metoda celor şase pălării 

gânditoare, Călătorie misterioasă, Tehnica ,,Lotus”, Problematizarea; 

2.MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru, flipchart, şase pălării colorate din carton, petalele ,,florii 

de lotus” realizate din carton. 

3. FORME  DE   ORGANIZARE: frontal. individual, pe grupe 

SISTEM DE EVALUARE 

-  de conţinut: răspunsurile la întrebări, fişele realizate, corectitudinea rezolvării problemelor propuse; 

-     de utilizare a operaţiilor gândirii:flexibilitatea,transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor deţinute din 

diferite arii curriculare, capacitatea de sinteză. 

1. FORME DE EVALUARE: formativă 

2. METODE: evaluare orală, observarea sistematică, evaluare scrisă, raportul grupei, autoevaluare, 

evaluare reciprocă, aprecieri verbale, notarea cu calificative 

3. INSTRUMENTE DE EVALUARE: fise de lucru, analiza produselor activitătii, 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

1. EVOCARE:  

Se propune elevilor jocul didactic - ,, Animalul fantastic”. Clasa este împărţită în grupe de câte 4 

elevi. Un membru al grupei începe un desen, în care schiţează câteva linii ale unui animal, fără să precizeze 

care ar fi acesta. Fiecare din membrii grupei continuă, după propria imaginaţie, desenul echipei, fără a 

comunica nimic. Ideile membrilor fiind diferite, lipsind comunicarea, desenul final reprezintă, de cele mai 

multe ori, un animal fantastic. Se prezintă desenele obţinute, se analizează ,,animalele fantastice” şi se 

subliniază importanţa comunicării eficiente în cadrul grupei, în vederea obţinerii unor produse reuşite. 

Se anunţă tema și obiectivele lecţiei ,,Probleme”. Elevii sunt anunțați că vor face o călătorie 

matematică fantastică, vor descoperi curiozități din mediul natural rezolvând probleme și  

 

2.REALIZAREA SENSULUI: 

Pentru această din etapă a lecţiei se va face apel la ,,Metoda celor şase pălării gânditoare”, care va 

permite o abordare integrată, culoarea fiecărei  pălării presupunând o  altă viziune tematică. 

Se prezintă PĂLĂRIA ALBĂ- A INFORMAŢIILOR. 

 Elevilor li se propune descoperirea unor curiozităţi științifice, prin rezolvarea unor  

probleme scrise la flipchart:  

1.      Despre pasărea colibri. Două probleme într-una singură 
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            Dacă 5 păsări colibri cântăresc, la un loc, 10 grame , calculaţi câte păsări vor cântări 50 de grame. 

            O singură vrabie cântăreşte cât 15 păsări colibri la un loc. Cu câte grame vor cântări mai mult 10 

vrăbii decât 10 păsări colibri? 

           

 2. Despre performanţa pitonului 

            Şerpii îşi pot simţi prada de la o distanţă de zece ori mai mare decât lungimea propriului lor corp. 

            Calculează la ce distanţă îşi poate detecta prada un piton de 2 metri şi jumătate. 

 3. Cel mai mic mamifer de pe Terra 

Cel mai mic mamifer de pe Terra este şoricelul din Toscana.Ca să aflaţi lungimea lui în milimetri, 

măriţi-l pe 6 cu 6 de 5 ori. 

             Se prezintă PĂLĂRIA ROŞIE - A EMOŢIILOR. Se cere părerea elevilor asupra emoţiilor 

animalelor,,Credeţi că animalele au emoţii? Problema următoare o să ne lămurească asupra acestui 

aspect”: 

                        Coada lui Arici Pogonici 

-         Ai o coadă frumoasă, îi spuse Arici Pogonici vulpiţei Vera. 

-         Dar a ta chiar că e mică rău! 

-         Ca s-o pot ascunde mai bine când mă fac ghem…se ruşină ariciul. 

-         Dar ce lungime are? 

-         Mărind lungimea ei, în centimetri, cu 16 şi micşorând rezultatul de trei ori, obţii un număr care, 

adunat cu 8, dă 15. 

Arici Pogonici s-a ascuns repede, emoţionat, iar vulpiţa Vera nu a reuşit să calculeze lungimea cozii 

lui.Încercaţi voi! 

 

Se prezintă PĂLĂRIA NEAGRĂ - A ASPECTELOR NEGATIVE. 

 În lumea necuvântătoarelor putem întâlni, adesea, modele deosebite de 

comportament, dar şi exemple de atitudini pe care ar trebui să le evităm, aşa cum 

apare în problema,,Lauda de sine…”: 

  

Într-o zi, lupul se lăuda în faţa prietenilor, astfel: 

    -  Sunt, categoric, cel mai brav animal din pădure…Ieri m-am bătut cu cu vreo 50 de dulăi turbaţi lângă 

o stână de oi. Trei erau cât mine, 7 mai mari ca mine şi încă vreo 13 mai slăbănogi decât mine.  

Oare câţi dulăi lipsesc din lauda lupului pentru a fi 50? 

Se prezintă PĂLĂRIA GALBENĂ - A ASPECTELOR POZITIVE - SĂNĂTATEA DIN FRUNZE 

VERZI 

            Lumea verde este miraculoasă, în special pentru beneficiile plantelor asupra 

sănătăţii omului. Mierea- ursului, plantă medicinală cunoscută mai ales sub 

denumirea plămânărică, este apreciată pentru conţinutul mare de vitamina C , fiind 

folosită pentru tratarea bolilor de plămâni. 

            Se dau trei numere. Al doilea este dublul primului, al treilea fiind de 5 ori 

mai mare decât al doilea.Suma celor trei numere, dublată, este cu 22 mai mică decât 100.  
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            Aflaţi numerele, ştiind că: primul reprezintă , în centimetri, lăţimea frunzelor acestei plante, al 

doilea lungimea lor, iar al treilea , înălţimea la care poate creşte mierea ursului. 

            Cât de înaltă poate fi mierea –ursului? 

            Ce lungime au frunzele sale? 

            Dar lăţime? 

 

 

 

Se prezintă PĂLĂRIA VERDE - A IDEILOR.  

Elevilor li se propune să rămână în lumea fascinantă a plantelor medicinale şi, în perechi, să 

elaboreze un haiku despre TEI (haiku-ul trebuie să aibă 3 versuri şi în total 17 silabe; poate să fie format 

doar din expresii şi cuvinte cheie, chiar lipsind predicatul; imaginile însă trebuie să fie frumoase, 

deosebite. 

Exemplu: Teiul:Însingurat,/ Răcoare şi mireasmă,/Ninsoare de polen… 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ- A SOLUŢIEI CORECTE le propune elevilor o 

călătorie misterioasă, care se va desfăşura pe echipe.Clasa va fi împărţită în patru 

echipe şi fiecare va trebui să-şi imagineze o călătorie într-o zonă naturală precisă, 

pe care va trebui să o prezinte, sintetic, după o cerinţă clară, apoi să rezolve o 

problemă tematică. 

  

Echipa nr. 1- Pe baltă 

,,În revărsatul zorilor, pe baltă, lumina face minuni. Pe faţa apei sclipesc, ici sfărâmături de 

oglinzi; colo, plăci de oţel, comori de galbeni între trestii. În nuferi, ca-n nişte potire plutitoare, curg raze 

de aur. Un colb de argint dă strălucire stufărişului. Peste tot linişte neclintită, de rai.”( ,,Mărinimie”, 

Emil Gârleanu) 

1. Prezintă, într-un cvintet, frumuseţile întâlnite pe baltă. 

2. Libelula mică, numită de oamenii din popor şi ,,păuniţa”, ne uimeşte prin zborul ei rapid şi 

culorile sidefate. Pentru a afla lungimea acestei libelule, trebuie să vă gândiţi la un număr mai 

mic decât 10, să-l măriţi cu suma numerelor 17 şi 18, să micşoraţi rezultatul cu diferenţa 

numerelor 110 şi 80, scăzând apoi şi numărul la care v-aţi gândit. 

Câte libelule mici se pot înşirui pe ciocul unei berze, ştiind că între libelule rămâne câte un interval de 3 

centimetri , iar ciocul berzei măsoară, în centimetri, triplul sumei numerelor 3 şi 7? 

 

Echipa nr. 2-În pădure 

             ,,Glasul pădurii-i vrăjitor 

            N-ai să-l auzi de n-o iubeşti 

De treci prin ea nepăsător 

Şi n-o asculţi şi n-o înţelegi.” (Passionaria Stoicescu, ,,Gasul Pădurii”) 

  

1.Imaginaţi-vă şi scrieţi un interviu pe care aţi putea să-l luaţi unui fag. 
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2.Dacă vreţi să aflaţi câte kilograme cântăreşte , de obicei, ursul brun din Carpaţi, măriţi de 10 ori 

numărul zilelor lui Cireşar.Iar dacă vreţi să aflaţi ce greutate poate atinge, în mod excepţional, ursul 

brun din Carpaţi, din suma dintre numărul zilelor lui Prier şi numărul zilelor lui Florar scade numărul 

zilelor primelor trei săptămâni din Mărţişor, mărind apoi rezultatul de trei ori. 

Echipa nr. 3- În stup 

,,Ce duh ai şi ce putere 

Să- mpleteşti ceară cu miere 

De la floarea din grădină 

Ostenită de albină ? 

……………………… 

Eşti, pe lumea de sub cer, 

Cel mai mare inginer.” ( Tudor Arghezi, ,,Fetica”) 

 

1.      Desenaţi o albină, apoi scrieţi cât mai multe însuşiri fantastice potrivite. 

2.      Cu viteza albinei… 

Scăzând din trei numere consecutive impare trei numere consecutive pare, obţinem, de fiecare dată, 

9.Suma celor trei numere consecutive impare este 57. 

Află suma numerelor consecutive pare, ştiind că reprezintă, în kilometri pe oră, viteza maximă a unei 

albine. Oare ce distanţă poate parcurge albina în 30 de secunde? 

Echipa nr. 4 - În luncă 

,,Bate vânt de primăvară şi pe muguri îi deschide; 

Vântul bate, frunza creşte şi voioasa luncă râde.” 

( Vasile Alecsandri, ,,Lunca din Mirceşti”) 

1. Redactaţi pentru un ziar local, o ştire de 20 -25 de cuvinte, despre o invazie de buburuze în şcoala 

voastră. 

2. Buburuzele din luncă -Faceţi suma tuturor numerelor de două cifre scrise numai cu 1 şi 7 şi veţi 

obţine numărul buburuzelor care trăiesc în Lunca Pârâului Rece. 

Condiţie: în fiecare număr , trebuie să apară, cel puţin o dată, fiecare din cifrele 1 şi 7. 

Câte buburuze trăiesc în lunca Pârâului Rece? 

3.REFLECŢIE: 

  Fiecare echipă va nota, pe câte două petale tip ,,Floare de lotus”, noutăţile informaţionale obţinute 

în urma călătoriei misterioase. Aceste petale vor fi prezentate colegilor şi vor completa o ,,floare de lotus”, 

organizată pe un panou. 
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 EVALUARE: Se evaluează capacitatea elevilor de a transfera şi aplica informaţia şi de a stabili conexiuni 

şi relaţii între noţiunile din sfere curriculare diferite, de a rezolva probleme, de a organiza creativ 

informațiile. 

Se vor pune întrebări legate de activitate :  

,,Ce v-a impresionat în mod plăcut la lecţia de astăzi ?    

,,Cum apreciaţi munca in echipă? ” 

,,Cum puteți aprecia activitatea colegilor voștri?” 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 LADISLAU DARADICI ,,ZOOMatematica- opțional pentru clasa a III-a”, Editura Nomina 2010 
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Tradițional și modern în procesul de predare-învățare în învățământul preșcolar 

 

                                                                                      Prof.Înv.Preşcolar Ţugui Marioara-Daniela 

                                                                  Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”Feteşti -Ialomiţa 

 

Într-o învățare centrată pe copil, rolul profesorului este de instructor, ghid, îndrumătorul care te  

companiază, mentor, sfătuitor,consultant, transmiţător de cunoştinţe, formator, supraveghetor, 

coordonator,                  , m    ,             – o                f        z                     

pentru    ş     ,       â                      m                                  , ş       m  â   

         m        m              -               z        ş                  f  m           furnizarea de 

sistem         ş          m        ,        -                                     h    m    f           

       . A                   z  z                 ,                    , f    z           ,              

            ş        f                         . 

Privind spre învăţământului preşcolar şi educaţia timpurie, curriculum permite implicarea 

părinţilor în calitate de co-responsabili, presupunând: 

• identificarea experienţei şi bunelor practici 

• schimbul de experienţă 

• abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor de la o vârstă cât mai timpurie 

• învăţarea timpurie a limbilor străine 

• consolidarea autonomiei şi atractivităţii sistemelor de educaţie, prin accentuarea relației cu 

comunitatea 

• proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a celor mai performante instrumente care să 

contribuie la procesul de formare în orice context 

• proiectarea şi punerea în aplicare a unor instrumente care să sprijine familia în procesul de 

autoinstruire. 

A le permite preşcolarilor să controleze ritmul de studiu pare ceva haotic. Cred că este eficient 

acest lucru, dat fiind faptul că ei sunt diferiţi şi nu învaţă cu toţii în acelaşi ritm. 

Dacă vrem ca toţi  preşcolarii noştri să înveţe eficient, trebuie să acceptăm această 

provocare. Am recunoscut că fiecare preşcolar este unic. Putem să ne confruntăm cu o provocare chiar 

mai mare, când ne gândim la rolul jucat de copil  în evaluarea învăţării. 

 

Modul de realizare a învățării 

Tradițional: 

• Învăţarea are loc predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. 

• Învăţarea conduce la competiţie între elevi, cu scopul de ierarhizare. 

Modern: 

• Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice. 

• Învăţarea se realizează prin cooperare. 

Implicarea şcolii româneşti presupune în mod obligatoriu utilizarea unor metode moderne. 
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  Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în detrimentul celor clasice. Un adevărat 

profesionist în predare (indiferent de disciplină) va trebui să ştie să adapteze demersul didactic.  

Sunt lecţii care în mod cert produc performanţe şcolare superioare numai cu ajutorul metodelor 

moderne, dar sunt şi lecţii în care prezenţa acestora nu este obligatorie. 

Metodele tradiţionale rămân în trânsă legatură cu cele moderne astfel încât la finalul procesului 

de predare – învatare rezultatele au fost întotdeauna deosebite indeiferent de metodele folosite. 
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PROIECT   DIDACTIC 

 

CATEGORIA DE ACTIVITATE : DOMENIUL ESTETIC-CREATIV - Educatie plastică 

TEMA ACTIVITĂŢII: Pata de culoare ca element de limbaj plastic 

TEMA PLASTICĂ: 

,,Fluturi”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea și verificarea însușirii tehnicilor de pictură învățate. 

FORMA DE REALIZARE: Pictura folosind tehnica ștampilării cu dop de plută, tehnica amprentei 

cu palma, dactilopictura, tehnica stropirii, tehnica picturii cu trafaletul,  pictura pe sticlă, colorare cu 

plastilină. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri. 

SCOPUL INSTRUCTIV - EDUCATIV:  

- Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea petei de culoare, prin tehnicile amintite mai 

sus.  

- Stimularea expresivității și a creativității prin pictura pe hârtie, pe sticlă și pictura cu plastilină. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

- COGNITIVE 

-să intuiască și să  denumească materialele de lucru;                                                         

-să cunoască aspectele caracteristice anotimpului iarna; 

-să rețină tema activității și obiectivele propuse; 

-să obțină efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnicile specifice picturii, amintite mai 

sus. 

-să urmărească cu atenție explicarea și demonstrarea modului de lucru. 

 - PSIHOMOTORII 

 -să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru  pentru o bună coordonare oculo-

motorie; 

 -să lucreze independent; 

-să păstreze curațenia și ordinea la masa de lucru; 

 -să acționeze conform cerințelor impuse;                                                                                                                                                                                      

 -să pregătească materialul pentru modelat. 

- AFECTIVE 

-să recepteze afectiv tema propusă; 

-să manifeste independența si perseverența în acțiune; 

-să-şi exprime opinia faţă de lucrarea proprie şi faţă de lucrarea   celorlalţi, motivându-şi părerile. 

METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, , munca independentă. 

MATERIAL DIDACTIC: coli albe, coli colorate, trafalet, pensule, burete, dop de plută, perie și 

sită, aracet, plastilină, planșetă, acuarele, tempera, bucăți de sticlă, casetofon, șervețele 

umede.ulcele,farfurii ,sabloane,vaze. 

MOD DE LUCRU: Se desfășoară individual sau pe grupe. Fiecare copil primește o foaie albă sau 

color, bucată de sticlă, planșetă, în funcție de tehnica de lucru pe care vrea să o aplice. Li se explică 

și demonstrează modul de lucru tot în funcție de tehnica de lucru aleasă. Se vor realiza astfel diferite 

modele ce pot sugera diverse profile ale personalității copilului: optimism, capacități constructive, 

echilibru interior, ordine, dezordine, stabilitate, fermitate, dinamism, imaginație, aglomerat-curat. 
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ORGANIZARE COMPOZITIONALĂ: 

-dispunerea petelor se face după impulsuri interioare. 

- dirijarea compoziției se face doar prin transmiterea unor date generale. 

 

CUNOȘTINȚE APLICATE: 

- elemente de limbaj plastic- pata de culoare. 

-organizarea spațiului plastic.  

- echilibrul compozițional. 

SCOPUL LUCRĂRII : 

- realizarea unei compoziții simple ; 

- dezvoltarea atenției voluntare, a spiritului de creație, independența în acțiune, încrederea în  forțele 

proprii; 

- îmbogațirea vocabularului prin folosirea cunoștințelor și expresiilor specific activităților plastice;  

- dezvoltarea  îndemânării, educarea gustului pentru frumos, a sensibilității artistice, a curățeniei în 

expunerea lucrării; 

- organizarea unei expoziții. 

EVALUAREA: 

- se face în cadrul etapelor de lucru; 

- la preșcolari evaluarea global e pozitivă și sustenabilă; 

- delimitarea petelor sau aglomerarea acestora; 

- frumusețea lucrării în ansamblu datorită aranjării petelor, astfel încât să realizeze tema dată- oameni 

de zăpadă. 

CE MAI TREBUIE EVALUAT: 

-înțelegerea temei plastice; 

- conștientizarea gesturilor; 

- ordonarea pe suprafața dată; 

- folosirea corectă a instrumentelor; 

- apetența pentru materialele folosite; 

- creativitatea, inventivitatea,  abilitatea. 

REZULTATUL: 

- capacitatea de a realiza o lucrare din elemente disparate ; 

- achiziții estetice; 

- independența de lucru și dezvoltarea capacității critice și autocritice. 

RESURSE TEMPORALE: 25- 30 minute 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 - Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), Ed.Didactica Publishig House București-

2009 

- Maria Bojneag - Educație plastică - Ghid metodic pentru învățământul preșcolar- Editura TehnoArt, 

2007. 

-  „Revista invatamantului prescolar”3-4/2006 

- Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maier – Enciclopedie- Carte de construit pentru copii- Editura 

EIS POL, 1993.                   

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 
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EVENIMENT 

DIDACTIC 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

(met. şi mijl.) 

 Evaluare 

(forme, metode) 

1.Moment 

organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 

activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului pe grupe în funcție de tehnica 

de pictură aplicată  

-pregătirea materialului didactic necesar pe măsuțe; 

-introducerea copiilor în sala de grupă ; 

Metode : 

-conversaţia 

-explicaţia 

  

 

2.Captarea  

Atenţiei 

2min. 

Se realizeaza printr-o scurta convorbire  tema zilei si 

activitatile derulate 

 

Se  face  prezentarea zonelor de lucru și intuirea 

materialelor corespunzătoare.  

Ce ati primit pe masuta? 

Ce activitate vom desfasura ? 

Metode: 

-conversaţia; 

-explicaţia; 

-expunerea; 

 

Proba orala 

 

Globală-

observaţia; 

 

3.Anunţarea  

temei şi a 

obiectivelor-

2min. 

Pentru ca astazi este o zi speciala am hotarat sa pictam 

pe diferite materiale (hârtie, geam, planșetă) utilizând 

diferite tehnici de pictură ( dactilopictură, ștampilare 

cu dop de plută, stropire, cu trafaletul, pictura pe 

sticlă, pictura cu plastilina).  

Tema Astazi vom picta insecte  “ 

Fiecare grupă de copii va aștepta indicațiile 

educatoarei pentru a putea realiza  corect și eficient 

sarcinile stabilite. 

Conversația 

explicaţia 

 

4.Dirijarea 

învățării 

- 20min. 

 

Copiii optează pentru zona unde  vor să lucreze. 

Se prezinta plansele model si se explica modul de 

lucru pentru fiecare grup.  

Se execută exerciții pentru încălzirea mușchilor mici 

ai mâinilor. 

Se urează ,,spor  la lucru’’. 

Pe parcursul activitatii se urmărește modul de lucru, se 

corectează poziția corpului și se intervine acolo unde 

copii întâmpină greutăți. 

Educatoarea trece pe la fiecare grup și urmărește cum 

lucrează copiii, îi ajută sau îi stimulează (după caz). 

După îndeplinirea sarcinilor de lucru, se vor prezenta 

lucrările obținute tuturor copiilor și se vor așeza la 

expoziție pentru a putea fi vizualizate. 

Fiecare grupă de copii va duce la îndeplinire sarcinile 

primite respectând indicațiile date. 

Munca 

individuală 

sau în echipe 

Metode: 

-instructajul 

verbal; 

-conversaţia 

Expunerea 

Explicatia 

Demonstratia 

Exercitiul 

 

 

Evaluare 

globală 

 

Evaluare orală 

Proba orala 

Recunoasterea 

materialelor si 

denumirea lor. 
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5.Obținerea 

performanței și 

asigurarea 

feedback-ului- 

2min. 

Se vor lua în considerare următoarele criterii: 

- respectarea tehnicilor de lucru; 

- creativitate și originalitate; 

- colaborarea cu ceilalți copii; 

- finalizarea lucrării. 

Fiecare copil va explica ce a realizat și modul de 

lucru. 

Lucrările copiilor vor fi utilizate pentru amenajarea 

unei expoziții, pentru decorarea sălii (se vor expune pe 

un panou). 

-analiza 

produselor 

activității 

orală 

6.Evaluarea 

activității 

2min. 

Se analizeaza lucrarile si se motiveaza  alegerea 

facuta. 

 

Conversația Proba orala 

Argumenteaza 

alegerea facuta. 

6.Încheierea 

activității- 

2min. 

 

 

Voi face aprecieri individuale și colective. Se acorda  

stimulente.                                                                                                                                            

Vom încheia activitatea cu executarea jocului muzical 

,,  Spune mi iubite copilas.,, 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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Proiect de activitate 

Prof.Inv.Presc.Eugenia Nastase 

Gradinita Prichindel,Bucuresti 

 

Data:  

Unitatea de învățământ: 

Grupa: mare 

Propunător: 

Tema anuală de studiu: Cand cum si de ce se intampla 

Tema săptămânii: Evaluare finală 

Categoria de activitate: ADE 

Domeniul experiențial: DLC-Domeniul limbă și comunicare 

Tema activității: „Uite câte am învățat!” 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Tipul activității: sistematizarea și verificarea de cunoștințe 

 

 

 
                              

 

 

                     
 

Obiective operaționale 

-să recunoască cele patru anotimpuri, cu ajutorul imaginilor; 

-să descrie aspectele generale ale anotimpurilor; 
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-să identifice personajele fiecărei povești, punând în pereche personajele poveștilor care fac parte din 

aceeași poveste; 

-să despartă în silabe cuvintele reprezentate în imagini, precizând numărul silabelor acestora; 

-să formuleze propoziții pe baza unor cuvinte redate imaginilor; 

*Sarcina didactică:        1. Recunoașterea anotimpurilor din imagini 

2. Descrierea aspectelor generale ale fiecărui anotimp 

3. Identificarea personajelor din fiecare poveste 

4. Punerea personajelor din poveste în pereche corespunzător 

5. Despărțirea în silabe a cuvintelor redate în imagini 

 

*Regulile jocului: 1. Doar copilul care ridică mâna va ieși în față; 

2. Copiii vor recunoaște anotimpurile; 

3. Vor descrie aspectele generale ale fiecărui anotimp; 

4. Vor identifica personajele din poveștile date, punând în pereche 

corespunzător, personajele; 

5. Vor despărți în silabe cuvintele date; 

*Elemente de joc:  surpriza, aplauzele; 

Strategii didactice 

*Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, jocul 

Mijloace didactice: Ariciul Spik, Povestea anotimpurilor, imagini, coș, jetoane, recompense 

*Forme de organizare: frontal, individual 

Durata activității: 35-40 minute 

Evenimente 

didactice 

Conținutul științific Strategii 

didactice 

Evaluarea 

1. Moment 

organizatoric 

*Aranjez sala de grupă pentru o bună 

desfășurare a activității. 

*Pregătesc materialele necesare p 

desfășurarii activității. 

 

*Conversația 

 

2. Captarea 

atenției 

-„Bună dimineața, copii! Astăzi ne vom 

juca împreună.” 

-„Dimineață, în drum spre grădiniță, m-

am întâlnit cu Spik, un arici tare drăguț 

care și-a dorit foarte mult să vină cu 

mine la gradinita.   Acesta va merge in 

curand la școală, dar sunt câteva lucruri 

pe care  nu le știe pentru că el nu a fost 

la grădiniță și are nevoie de ajutorul 

vostru pentru a putea merge la școala 

bine pregatit. Spik, mi-a dat câteva 

obiecte cu care ne vom juca. Ce ziceți?! 

Îl ajutăm pe prietenul nostru ?” 

*Conversația 

 

-frontal- 

 

-ariciul Spik- 

 

*Explicația 

 

 

 

-Observarea 

comportamentului 

copiilor- 
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3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

*Precizez titlul și obiectivele jocului. 

-„Astăzi ne vom juca un joc foarte 

interesant, un joc prin care ne vom 

aminti tot ceea ce am învățat. Jocul se 

numește „Uite câte am învățat!” 

*Conversația 

 

-frontal- 

 

*Explicația 

 

-Observarea 

comportamentului 

copiilor- 

4. Dirijarea 

învățării 

*Se face prin stimularea interesului 

copiilor asupra elementelor surpriză. 

~Explicarea regulilor jocului și a 

sarcinii didactice~ 

-se va povesti „Povestea anotimpurilor” 

-se va analiza fiecare imagine cu fiecare 

anotimp în parte-discuții pe baza celor 

patru imagini care reprezintă cele patru 

anotimpuri 

-voi avea imagini cu cele patru 

anotimpuri. 

-un copil va veni în față, își va alege o 

imagine care va reprezenta unul dintre 

cele patru anotimpuri 

-copilul va denumi anotimpul și va 

alcătui propoziții legate de anotimpul 

din imaginea aleasă 

~Jocul de probă~ 

Se va desfășura jocul de probă pentru a 

se asigura înțelegerea regulilor și a 

sarcinii. 

~Jocul propriu-zis~ 

Varianta întâi 

Se va povesti „Povestea anotimpurilor”, 

în timpul prezentării planșei. 

Vom analiza fiecare imagine în parte 

(anotimpurile). 

Imaginea I- Primăvara 

-Ce anotimp este prezentat în imagine? 

-De unde știm noi că este anotimpul 

Primăvara? 

-Ce floare ne vestește sosirea 

Primăverii? 

-Știți si alte flori de Primăvară? 

-copiii vor da exemple de flori care 

înfloresc primăvara. 

-Cine se întoarce primăvara în țara 

noastră? (exemple de păsări călătoare) 

*Conversația 

 

-frontal- 

 

 

 

 

-poveste- 

 

 

*Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-planșă- 

 

 

 

*Explicația 

 

 

-jetoane- 

 

 

 

 

*Problematizarea 

 

 

 

 

-verbală- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-verbală- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-verbală- 
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Imaginea II-Vara 

-Ce anotimp este prezentat în această 

imagine? 

-De unde știm noi că este anotimpul 

Vara? 

-Cum este soarele în anotimpul Vara? 

-Ce fac oamenii în acest anotimp? 

Imaginea III-Toamna 

-Ce anotimp este prezentat în această 

imagine? 

-De unde știm că este anotimpul 

Toamna? Ce se întâmplă în acest 

anotimp? 

-Care sunt roadele anotimpului toamna? 

-Ce fructe avem în acest anotimp? Dar 

legume? 

Imaginea IV-Iarna 

-Ce anotimp este prezentat în această 

imagine? 

-Ce se întâmplă în acest anotimp? De 

unde știm că este iarnă? 

-Care sunt frumusețile anotimpului 

iarna ? 

-Ce sporturi de iarnă practică oamenii, 

în special copiii? 

 

Varianta a doua 

voi avea imagini cu personaje din 

diferite povești, cunoscute de copii 

un copil va veni și își va alege un 

personaj anume, după care va trebui să-i 

găsească perechea și să spună din ce 

poveste face parte. 

*Exemplu: 

Lupul + Scufița Roșie= Povestea 

„Scufița Roșie” 

 

 

 

-frontal- 

 

-poveste- 

 

 

-frontal- 

 

 

*Conversația 

 

 

 

*Exercițiul 

 

 

-planșă 

 

-frontal- 

 

*Problematizarea 

*Exercițiul 

 

*Conversația 

-frontal- 

 

*Explicația 

-imagini- 

-individual- 

*Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-verbală- 

 

 

 

 

 

 

 

-verbală- 

5. Obținerea 

performanței 

*Complicarea jocului* 

~Varianta 3~ 

 voi avea un coș care va conține câteva 

jetoane cu diferite obiecte. 

 coșul va merge din mână în mână, iar la 

un moment dat, voi da semnalal 

„STOP”. 

*Conversația 

 

-frontal- 

 

*Explicația 

-coș + jetoane- 
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 copilul care va avea coșul în mână când 

voi zice eu „STOP”, va extrage din coș 

un jeton. 

 copilul va denumi obiectul de pe jeton 

și va despărți cuvântul în silabe 

 voi face acest exercițiu de câteva ori, 

până se vor termina jetoanele din coș 

puse la dispoziție. 

*Jocul 

 

*Exercițiul 

-individual- 

 

*Problematizarea 

 

 

-verbală- 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

-„Despre ce am învățat noi azi? Ce joc 

ne-am jucat? Cum  se numea?  

-„Cu ce ne-am jucat?” 

*Conversația 

-frontal- 

*Exercițiul 

 

-verbală- 

7. Încheierea 

activității 

 se fac aprecieri generale asupra 

comportamentului copiilor și asupra 

participării active a copiilor la activitate. 

 se oferă recompense pentru participarea 

activă a copiilor la activitate. 

*Conversația 

 

-frontal- 

 

-recompense- 

 

-verbală- 
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                                                        PROIECT DE ACTIVITATE  

                                                                Autor: profesor Căciulă Anca Lavinia 

                                                                 Grădinița Specială,,Sfânta Elena,, -Pitești 

 

  

GRĂDINIȚA Specială ,,Sf.Elena,,Pitești 

EDUCATOARE: CĂCIULĂ ANCA LAVINIA 

NIVEL: II  Grupa mare ”Albinuțelor”  

DATA: 13 decembrie 2021 

TEMA ANUALA:Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?  

SUBTEMA:” CRĂCIUN DE POVESTE” 

TEMA ZILEI: ”ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN” 

FORMA DE REALIZARE: pliere, lipire, asamblare 

FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupuri și individual. 

TIPUL DE ACTIVITATE:Consolidare. 

DIRATA:30 min 

LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupă . 

ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE 

ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE  

ARTĂ - D.O.S (activitate practica)- “Braduțul împodobit”- ( pliere, lipire, asamblare) 

 

OBIECTIVE 

O1 - să mânuiască corect materialele și uneltele de lucru pentru realizarea lucrării practice; 

 O2 - să lipescă corect elementele puse la dispoziție; 

 O3- să manifeste interes si satisfacție pentru lucrarea realiza! STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, turul galeriei; 

Resurse materiale: CD –“Vine, vine Moș Crăciun”, coli colorate, lipici, decorațiuni brad, carton 

colorat 

Metode de evaluare: -evaluare orală 

                                    -evaluare practic aplicativă 

                                  -recompense: ecusoane                     

 

DEMERSUL DIDACTIC 

D.O.S (activitate practică): ”Brăduțul Împodobit” 

NR. 

CRT 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII   

     CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII 

DIDACTICE 

METODE 

DE 

 EVALUARE 
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1. 

 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

Se asigură condiţiile necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialelor didactice necesare 

desfăşurării activităţii. 

  

 

2. 

 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

   Spiridușul care a venit în vizită le dă 

copiilor un plic cu diferite elemente și le 

propune să confecționeze un brăduț 

împodobit.  

 

Observarea 

Frontală 

 

 

 

Orală 

 

3. 

 

 

INTUIREA 

MATERIALELOR 

 

  Copiii identifică materialele puse la 

dispoziție 

 

Conversaţia 

Frontală 

 

Orală 

 

 

4. 

 

ANUNŢAREA 

TEMEI ŞI A 

OBIECTIVELOR 

Voi anunţa preşcolarii că astăzi la 

activitate practică vor realiza 

tema:„Brăduțul împodobim” 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

  

 Copiii vor avea în tăvițe cerculețe 

necesare asamblării brăduțului , 

decorațiuni pentru brad, o stea, 

bețișor(tulpina bradului), cadouri, suportul 

pentru brad, lipici.  

  Se va explica şi demonstra modul de  

lucru. 

Lucrarea practică se va realiza astfel: 

 - vor lua din tăviță cercurile din carton de 

trei mărimi pe care le vor plia la jumătate, 

vor fi lipite două câte două după care se 

vor asambla sub formă de brad ; 

- se va atașa tulpina brăduțului; 

 -vor lua 6 decorațiuni(1acadea, 2 

globulețe, 3 fulgișori) şi le vor aşeza pe 

suportul de lucru cu partea albă în sus, vor 

da cu lipici pe margine, apoi îl vor lipi pe  

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Demonstraţia 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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brad; 

 - se va lipi apoi steluţa în vârful bradului; 

-  se fixează brăduțul pe un suport 

Se va realiza un model în faţa copiilor. 

Copiii vor executa câteva exerciţii de 

încălzire a muşchilor mâinii: 

„Mişcăm degeţelele,  

Batem tare palmele, 

Cade ploaia binişor, 

Stoarcem rufele cu spor.” 

Realizarea temei de către copii 

    Se va da semnalul de începere activității, 

urându-le copiilor „Spor la lucru!”, 

atrăgându-le atenţia să lucreze corect şi 

îngrijit. 

 

 

6. 

 

OBŢINEREA 

PERFORMANŢEI 

Copiii realizează individual lucrare 

practică folosind corect tehnicile de lucru 

propuse 

     

Exerciţiul 

 

Practică 

 

  

7. 

 

 

 

 

EVALUARE 

Se face evaluarea prin metoda Turul 

galeriei. Se va realiza o expoziţie cu 

lucrările preşcolarilor. Se fac aprecieri 

generale şi individuale asupra modului de 

executare al lucrărilor practice. 

  

Orală 
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Prof înv. primar Ciocoiu Ramona Mirela 

Şcoala Gimnazială “Grigorie Ghica Voievod” București     

DATA: 10.03.2021 

CLASA: I  B 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială “Grigorie Ghica Voievod” 

ÎNVĂȚĂTOARE: Ciocoiu Ramona Mirela      

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

TEMA: Sunetul și grupul „ge” 

TIPUL LECȚIEI: însușire de noi cunoștințe 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: dezvoltarea competențelor de comunicare corectă în diferite contexte, cu accent pe 

grupul „ge”. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română: 

• 1.2- Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar; 

• 1.3- Identificarea sunetului iniţial şi final dintr-un cuvânt, a silabelor și a  cuvintelor din propoziții rostite clar și rar; 

• 3.1- Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar;  

• 4.1- Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:                     

O1 - să dea exemple de cuvinte ce conțin sunetele învățate;   

O2 – să identifice sunetul nou învățat în cuvintele date;     

O3 - să precizeze locul grupului „ge" în structura unor cuvinte;  

O4- să citească conștient, corect și expresiv cuvinte și propoziții;  

O5 - să rezolve un rebus. 

O6 – să completeze spații lacunare în propoziții date 

O7 – să așeze corect literele amestecate ale unor cuvinte (anagrame) 
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O8 – să ordoneze cuvintele unei propoziții cu cuvinte amestecate.    

O9 – să completeze un “ciorchine” cu cuvinte ce contin grupul “ge” 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE:,  conversaţia, explicaţia, observația, exerciţiul, demostrația, jocul didactic, problematizarea. 

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  planșă cu grupul „ge”; manual, planșă liniatura tip I, tablă, marker, caiete auxiliare, fișă de lucru, video-

proiector, jetoane cu cuvinte, ecusoane ,,smile face’’. 

 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe. 

 RESURSE TEMPORALE: 35 min + 10 min. activități recreative. 

 RESURSE UMANE: 24 elevi. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

❖ MECTS -„Programa pentru disciplina Comunicare în limba română, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013”, Bucuresti, 2013;  

❖ „Ghidul cadrului didactic - clasa pregătitoare”, Editura Sinapsis, 2019 

❖ “Manual - Comunicare în limba română”, C. Mihăilescu, T. Pițilă, Editura EDP, București, 2018 

❖ “Caiet auxiliar - Comunicare în limba română”, Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Editura Intuitext, București, 2018 

❖ “Caiet de lucru - Comunicare în limba română”, A. Barbu, S. Mihai, Editura Booklet, București, 2018 
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Nr. 

crt

.  

 

Etapele 

lecției/ 

dozare timp 

 

OB. 

OP. 

 

ACTIVITATEA CADRULUI 

DIDACTIC 

 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

STRATEGII DIDACTICE 

Resurse                   Resurse     Forme de 

procedurale            materiale  organizare 

 

EVALUARE 

1 Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

 

 

- Pregătirea  materialelor necesare 

desfăşurării lecţiei. 

- Asigurarea cadrului  organizatoric necesar 

desfăşurării în condiţii optime a lecţiei.  

 

 

conversația  frontal  

2 Actualizarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

(4 min.) 

O1 

O2 

O3 

-Copii, vă mai amintiţi care a fost ultima 

literă învăţată? 

-Daţi trei exemple de cuvinte care încep cu 

sunetul “g”. Identificați oral poziția 

sunetului “g” în cuvinte date. 

- Dau exemple de 

cuvinte ce încep cu 

literă „g” si 

identifică poziția 

sunetelor. 

Conversația 

 

Explicația 

 Frontal 

Individual  

Evaluare 

sumativă 

3 Captarea 

atenției 

 (3 min. ) 

O4 

 

 

-Mascota clasei noastre, Buburuza Bubu, v-a 

pregătit o surpriză. În săculeț sunt câteva 

cartonașe cu fețe zâmbitoare drept puncte 

pentru fiecare cuvânt citit corect din 

joculețul propus “Roata cuvintelor”. Echipa 

câștigătoare va fi cea care are cele mai multe 

fete zambitoare. 

https://wordwall.net/ro/resource/11688748/g

rupul-de-litere-ge 

-Citesc corect 

cuvintele din jocul 

didactic propus.  

Observația  

exercițiul  

Jocul didactic 

Video-

proiector 

Jetoane cu 

fețe 

zâmbitoare 

Pe echipe Observare 

sistematică 

https://wordwall.net/ro/resource/11688748/grupul-de-litere-ge
https://wordwall.net/ro/resource/11688748/grupul-de-litere-ge
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4 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor  

 (2 min.)   

 -Astăzi vom continua să ne jucăm cu literele 

învățate și cu grupul de litere “ge”. 

-Sunt atenți la ex-

plicațiile doamnei 

învățătoare. 

Explicația 

Conversația 

Planșa cu 

grupul ge 

Frontal  Observare 

sistematică 

  

Dirijarea 

învățării 

(15 min)  

O2 

O3 

O4 

 

O6 

 

 

O7 

- Împreună vom audia Legenda ciocârliei, 

vom rezolva un rebus la tablă  (Anexa 1). 

Din manual și la tabla vom rezolva ex 8/85. 

Apoi vom rezolva o parte din exerciţiile din 

auxiliarele de Comunicare în limba română , 

care vizează recunoșterea/identificarea 

grupului “ge” de tipar (Intuitext ex. 1,  2/68, 

Booklet ex 4/72) 

 

 

 

Se propune jocul didactic  online (anagrame) 

https://wordwall.net/ro/resource/1776679/cu

vinte-cu-grupul-ge 

 

-Elevii  audiaza 

“Legenda 

ciocârliei”, scriu 

grupul ge de mână 

pe planșa cu 

linatură tip I de la 

tablă, apoi comple-

teaza spațiile 

lacunare din 

propozițiile pro-

puse. Rezolvă re-

busul la tablă și 

exercițiile din auxi-

liare. Copiii pri-

mesc fete zâmbi-

toare drept puncte. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

Video-

proiector 

planșă cu 

linatură tip I 

manual 

tablă și 

marker 

Auxiliar,   

 

Jetoane cu  

,,smile face,, 

 

Frontal  

Individual 

 

 

 

 

In perechi 

 

 

Observare 

sistematică  

 

 

5 Obţinerea 

performanţei 

(7 min) 

 

O8 

Joc: "Cuvinte amestecate": sunt, Angela, 

Eugenia, și colege 

 

 -Un elev asaza 

într-o ordine 

firească jetoane cu 

cuvinte și formează 

o propoziție. 

Jocul didactic 

Problematiza

- rea 

Jetoane 

colorate cu 

cuvinte 

amestecate 

Individual Observare 

sistematică 

6 Asigurarea 

retenției 

O9 -Activitate recreativă: completează pe fișă-

ciorchine cât mai multe cuvinte ce conțin 

grupul ge. (Anexa 2) 

-scriu cuvinte în 

ciorchine 

-Audiază cântecul. 

Munca 

independentă 

Joc didactic 

 

Fișă de lucru 

 

Individual  

Frontal  

Observare 

sistematică 

https://wordwall.net/ro/resource/1776679/cuvinte-cu-grupul-ge
https://wordwall.net/ro/resource/1776679/cuvinte-cu-grupul-ge
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Anexa 1 

Activitate 

recreativă  

(10 min.) 

-Ascultă în fundal cântecul: ”Ciocârlia”– 

George Enescu 

https://www.youtube.com/watch?v=b5Pn1X

1_a64 

 

7 Încheierea 

activității 

 (3 min.) 

 Se evaluează participarea elevilor la lecţie si 

modul în care au rezolvat sarcinile. 

Ascultă 

recomandările şi-şi 

aplaudă colegii. 

Explicaţia 

Conversaţia 

Recompense  Frontal  Aprecieri 

verbale  

https://www.youtube.com/watch?v=b5Pn1X1_a64
https://www.youtube.com/watch?v=b5Pn1X1_a64
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Anexa  2 

ACTIVITATE RECREATIVĂ: 10  minute  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUVINTE 

CE CONȚIN 

GRUPUL 

„GE” 
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Dezvoltarea abilităților de conștientizare fonematică la elevii cu  deficiență mintală severă, gravă și/sau 

asociată prin intervenții psihopedagogice ludice la disciplina Abilități de comunicare și limbaj 

Proiect de cercetare județean 

Prof. Ivan Gabriela 

Școala Gimnazială Specială Târgoviște 

 

ARGUMENT  

 Una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă  copiii cu dizabilități intelectuale 

severe, grave și/ sau asociate este întârzierea în dezvoltare, inclusiv în dezvoltarea limbajului. 

Dereglările apărute la nivelul dinamicii corticale, generează o anumită disociere între activitatea 

verbală și cea de gândire.  Forma și gravitatea deficienței mintale determină o comunicare labilă, cu 

momente de stagnare și cu dezvoltări progresive, lente, fapt ce se corelează cu însușirile dominante de 

personalitate specifice persoanelor afectate de acest tip de deficiență. 

 Conștiința fonematică este un barometru sensibil al gradului de însușire a regulilor de 

codificare a sistemului alfabetic de către un elev, referindu-se la înțelegerea faptului că fiecare cuvânt 

este alcătuit din sunete distincte, adică din unități fonetice, silabe.  

Formarea conștiinței fonematice la copiii cu dizabilități intelectuale severe, grave și/sau 

asociate este un proces lent, sinuos, greoi, dar nu imposibil, fiind invers proporțional cu nivelul 

deteriorării generale a capacităților mentale a elevilor și direct proporțional cu calitatea și frecvența 

intervențiilor psihopedagogice. O intervenție, timpurie, sistematică, ludică, adaptată nevoilor fiecărui 

elev este o condiție sine qua non a recuperării fonematice și a succesului psihopedagogic. Intervenția  

se face gradual, de la  simplu, la complex, prin joc, astfel încât elevul să fie motivat să participe, 

evitându-se blocajele sau fixațiile. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI ȘI DURATA ACESTUIA 

 Proiectul de cercetare județean s-a desfășurat pe parcursul anului școlar 2021-2022, la Școala 

Gimnazială Specială din Târgoviște. 

SCOPUL PROIECTULUI DE CERCETARE 

 Îmbunătățirea  abilităților fonematice ale elevilor clasei a VIIaA, pe parcursul anului școlar 

2021-2022, prin antrenarea acestora în activități fonematice ludice, pe parcursul orelor de Abilități de 

comunicare și limbaj. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI DE CERCETARE 

- Identificarea eşantioanelor perechi-corelate: grupul experimental format din elevii clasei a 

VIIaA- şi a grupul de control, alcătuit din elevii clasei a VIIaC; 

- Aplicarea pretestului elevilor ambelor clase; 

- Introducerea variabilei independente în grupul experimental pe baza programului 

psihopedagogic ludic de recuperare; recuperarea și antrenarea abilităților fonematice 

realizându-se prin activități distractive de construire, expunere, analiză și rezolvare a 

diferitelor sarcini, în cadrul orelor de Abilități de comunicare și limbaj; 

- Aplicarea post-testului  membrilor celor două grupuri participante la proiectul de cercetare în 

vederea validării/invalidării ipotezelor; 

- Elaborarea concluziilor finale şi a recomandărilor; 

IPOTEZA 

- I1 Se prezumă  că prin includerea elevilor cu dizabilități severe, grave și/sau asociate într-un 

program  ludic, intensiv de dezvoltare a conștiinței fonematice, aceștia vor fi capabili să 
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despartă corect în silabe cuvintele provenite dintr-un șir  dat, de 10 cuvinte, comparativ cu 

colegii lor din grupul martor; 

- I2 Se prezumă că elevii din grupul experimental vor fi capabili să scrie după dictare 

propoziții dezvoltate de 5 cuvinte, comparativ cu elevii din grupul de control.  

DESIGNUL CERCETĂRII 

În lucrarea de faţă mi-am propus să identific impactul intervenției fonematice ludice asupra 

elevilor claselor  a VIIa, din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște, la disciplina Abilități de 

comunicare și limbaj. 

 În acest sens, am realizat o cercetare pedagogică, axată pe metoda experimentului 

psihopedagogic non randomizat, cu un grup experimental (elevii clasei a VIIaA) și un grup martor sau 

de control (elevii clasei a VIIaC), cu un pretest și un post test. 

 Se ştie că metoda experimentului constituie o abordare ştiinţifică a realităţii psihopedagogice  

cu scopul identificării unei relaţii de tip cauză-efect între două fenomene observabile, cuantificabile, 

respectiv elaborarea și rezolvarea sarcinilor apelând la metode și strategii specifice în vederea 

stimulării proceselor psihice implicate  în formarea și dezvoltarea conștiinței fonologice a elevilor cu 

deficiențe intelectuale severe, grave și/sau asociate. 

Variabila independentă, fiind factorul experimental considerat răspunzător de variaţiile unui 

comportament,  a fost reprezentată de activitățile fonematice ludice organizate timp de 20 minute, de 

4 ori pe sătămână, în cadrul orelor de Abilități de comunicare și limbaj, după faza de pre test; variabila 

dependentă  fiind concretizată sub forma îmbunătățirii performanțeloe elevilor la proba post test.  

LOTUL DE PARTICIPANȚI 

Cercetarea a fost realizată pe un lot de 12 de elevi, cu vârste cuprinse între 14 18 ani,  cu 

deficiențe  intelectuale severe, grave și/sau asociate, de la Școala Gimnazială Specială Târgoviște, ce 

au provenit din familii modeste, cu un nivel de instrucție scăzut, care locuiesc în județul Dâmbovița. 

În fiecare grup s a regăsit câte un elev aflat în plasament la centrul din Găești; din punct de vedere al 

vârstei copiilor implicați în cercetare, cele două grupe au fost. În ceea ce privește distribuția pe sexe, 

grupul experimental a fost alcătuit din 5 băieți și o fată, în timp ce grupul martor a avut în componență 

2 fete și 4 băieți. 

La sfârșitul perioadei vizate s a administrat o evaluare post test, având ca obiectiv 

monitorizarea evoluției copiilor în vederea confirmării ipotezelor cercetării și atingerii obiectivelor 

propuse. 

DESCRIEREA INSTRUMENTELOR DE INVESTIGARE 

În vederea constituirii eşantionului de subiecţi a fost administrat un test informal, oral/ scris 

(pretest)  identic elevilor ambelor clase prin care am măsurat capacitatea subiecților de a despărți în 

silabe 10 cuvinte dintr o serie dată și de a scrie după dictare o propoziție dezvoltată. Timpul necesar 

pentru aplicarea acestui  test a fost de 10 de minute pentru fiecare elev, punctajul maxim fiind de 10 

puncte. 

La sfârșitul lunii mai 2022, a fost aplicată proba post test elevilor din ambele grupe implicate 

în cercetare.   

INTRODUCEREA VARIABILEI INDEPENDENTE 

Copiii cu deficiențe intelectuale severe, grave și/sau asociateare prezintă dificultăţi de 

procesarea fonematică. Aceşti copii nu au capacitatea de a decoda, respectiv de a face corespondenţa 
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grafem-fonem (sunet şi literă) și de a decupa lanţul sonor al unui cuvânt în foneme (ex: RAMA = 

R/A/M/A). 

În vederea îmbunătățirii performanețelor fonologice ale elevilor din lotul experimental, am 

elaborat un program ludic, care s-a derulat din data de 4 octombrie 2021, pănă la sfârșitul lunii mai 

2022, în cadrul orelor de Abilități de comunicare și limbaj, de patru ori pe săptămână. 

Nr.c

rt. 

Activitatea  Obiective 

1.  Să imităm! Percepţia, localizarea, reproducerea şi discriminarea sunetelor. 

 

2. . Ghicește cine face 

așa!. 

Recunoașterea sunetelor din natură și a vocii umane 

3.  Cine știe câte silabe 

sunt, câștigă! 

Despărțirea în silabe a cuvintelor formate din două, trei și patru 

silabe; 

Identificarea unor cuvinte având dată prima, ultima sau silaba 

intermediară; 

Despărțirea în silabe a cuvintelor paronime în vederea diferențierii 

consoanelor surde de cele sonore; 

Despărțirea în silabe a cuvintelor paronime în vederea diferențierii 

sunetelor cu punct de articulare apropiat; 

4.  Micul recitator Recitarea/ memorarea poeziilor pentru diferențierea sunetelor: Ș, 

J, Ț, GE GI, R 

5.  Să completăm 

rebus! 

Completarea rebusurilor tematice: Anotimpuri, Lunile anului, 

Ziua Mamei, animale sălbatice, Animale domestice 

6.  Să numărăm 

cuvintele unei 

propoziții! 

Numărarea cuvintelor unei propoziții; 

Formularea unor propoziții pornind de la imagini tematice: La 

școală, În tren, În autobuz, Pe stradă; 

7.  Să completăm 

propozițiile 

lacunare! 

Completarea propozițiilor lacunare; 

8.  Să ne întrecem! Aplicarea postestului în vederea identificării rezultatelor  pozitive 

obținute de elevii din grupul experimental 

 

      Auzul fonematic este o particularitate a auzului uman prin care sunetele vorbirii sunt percepute 

ca elemente semantice sau fonetice. Tulburarea auzului fonematic, caracteristică copiilor cu deficiențe 

intelectuale severe, grave și/sau asociate,  se referă  imaturitatea fono articulară și intelectuală  a 

acestora dar și la absența laturii expresive a limbajului verbal. Aceasta poate  merge de la incapacitatea 

de a diferenția anumite sunete, pănă la neputința de a diferenția unele silabe sau chiar cuvinte. 

Capacităților fonematice ale elevilor din grupul experimental au fost stimulate prin jocuri de 

identificare a sunetelor din natură (copiii fiind rugați să  țină ochii închiși sau să se așeze cu spatele la 

profesor). De un real succes s-au bucurat jocurile  de reproducerea a sunetelor și de recunoaștere a 

vocii colegilor. 
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În vederea îmbunătățirii capacității elevilor de a despărți în silabe am organizat concursuri la 

care câștigătorii au primit mici premii stimulative: diplome, creioane, dulciuri. De asemenea, am 

utilizat jetoane pentru stimularea diferențierii consoanelor surde de cele sonore, de tipul:  

• pară -bară,  paie – baie,  pile – bile, papa – baba, pun – bun, pat – bat, pompă – bombă, poală 

– boală, prună – brună- pentru diferențierea P-B; 

• tuna-dună, tata – data, tuş – duş, tare – dare, lată – ladă, tura – dura, pot – pod, tac – dac, roată 

– roadă, trepte – drepte, spate – spade, topor – dobor, clătite – clădite- pentru diferențierea 

sunetelor T-D; 

• cocoşi-gogoşi,  cară – gară,  crai – grai,  caz – gaz,  luncă – lungă,  coală – goală,  stâncă – 

stângă,  cât – gât,  creier – greier- pentru difențierea sunetelor  G-C; 

• file-vile, fată – vată,  foi – voi,  fin – vin,  far – var,  fiu – viu,  fază – vază,  facă – vacă,  fals – 

vals- pentru diferențierea sunetelor F-V; 

• sare-zare, sac – zac ,sar – zar, seu – zeu,  seamă – zeamă , vase – vaze,  oase – oaze, varsă – 

varză,  groasă – groază – pentru diferențierea sunetelor S-Z; 

• şoc-joc,  şale – jale,  şir – jir,  şapcă – japcă,  şură – jură,  prăşit – prăjit,  prăşitură – prăjitură- 

pentru diferențierea sunetelor S-J; 

• Pentru diferențierea sunetelor cu punct de articulare apropiat am utilizat jetoane de tipul: aţe-

ace,  ţine -cine, ţel -cel,  înţeapă -înceapă,  plăţi -plăci,  ţeapă -ceapă-  pentru sunetele Ţ – Ce – 

Ci; 

• rac-lac,  ramă – lamă, rup – lup, radă – ladă,  rob – lob,  rege – lege,  roz – loz,  care – cale, 

rupă – lupă,  rampă – lampă, cremă – clemă, car – cal,  par – pal- pentru sunetele R-L; 

• muşcă-muscă,  şoc – soc,  laş – las,  şine – sine, peşte – peste,  şold – sold,  paşte – paste,  şură 

-sură,  pişc – pisc , coş – cos,  naş – nas pentru sunetele S-Ș; 

• jar-zar,  coji – cozi,  joi – zoi,  jale – zale,  gaj – gaz- pentru sunetele J-Z. 

În cor, cu voce tare, pe parcursul primelor  trei săptămâni din semestrul II, elevii au reușit să 

memoreze poeziile:  O fetiță frumușică, Nemulțumire și Zdreanță frigurosul. În cea de a patra 

săptămână,  am organizat concursul Micul recitator, ce s a bucurat de apreciere din partea elevilor. 

Scopul acestui demers ludic a fost diferențierea sunetelor Ș, J,Ț  GE GI și  R L.  

Pentru îmbunătățirea scrierii și îmbogățirea vocabularului, am apelat la rebus, știut fiind că  

acest joc este foarte îndrăgit de copii. Am utilizat rebusuri tematice:  Anotimpurile, Lunile anului, Ziua 

Mamei, Animale sălbatice, Animale domestice. 

Activitatea Să numărăm cuvintele unei propoziții! a avut caracter interdisciplinar, contribuind 

nu doar la ameliorarea capacităților fonetice și  lexicale, dar și la exersarea numerației. S-a mai avut în 

vedere și  dezvoltarea exprimării orale, prin antrenarea elevilor în jocuri de formularea a propozițiilor 

pornind de la imagini care prezentau copii aflați în diverse situații: La școală, În tren, În autobuz, Pe 

stradă. 

Penultima activitate, derulată în primele trei săptămâni ale lunii mai 2022, a urmărit 

îmbunătățirea limbajului receptiv oral și scris al elevilor din grupul experimental, prin completarea 

propozițiilor provenite din Basculanta cu propoziții. 

ANALIZA ȘI PRELUCRAREA REZULTATLOR OBȚINUTE 

 În ultima săptămână a lunii mai 2022, a fost aplicată tuturor elevilor proba post test, urmând 

ca rezultatele obţinute să fie comparate cu cele de la pretest. 
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Datele obţinute în urma experimentului au fost analizate prin metode statistice simple, prin 

două grafice care au permis o comparaţie între cele două clase,  oferind informaţii despre distribuţia 

rezultatelor şi despre efectele introducerii variabilei independente.  

În urma prelucrării rezultatelor elevilor de la post test, se constată îmbunătățirea considerabilă 

a rezultatelor elevilor din grupul experimental, ceea ce arată că ipotezele  I1 ȘI I2 sunt confirmate. 

Elevii  cu dizabilități intelectuale severe, grave și/sau asociate, din grupul experimental, au fost 

stimulați prin programul ludic de dezoltarea conștiinței fonematice să despartă corect în silabe și să 

scrie după dictare propoziții dezvoltate de 5 cuvinte, comparativ cu elevii din grupul de control.  

 

 

Figura 1  Rezultatele comparative ale elevilor din cele două grupuri implicate în cercetare. 

 
Fig. 2 Rezultatele comparative ale elevilor  grupului experimental pretest post test 

 

ELABORAREA CONCLUZIILOR FINALE 

 Elevii cu deficiență de intelect severă, gravă și/sau asociată prezintă dificultăți de procesare 

fonematică, de realizare a relației sunet simbol, de memorizare și de reactualizare a informațiilor 

fonematice, de. receptie a  limbajului și de emisie a vorbirii. 

  Auzul fonematic este o particularitate importantă a auzului uman, prin care sunetele vorbirii 

sunt percepute ca elemente semantice sau foneme, jucând  un rol important în discriminarea sunetelor 

și a silabelor., cuvintelor, propozițiilor. Abilitatea de a detecta şi de a manevra segmentele sonore din 

cuvintele vorbite  este o componentă cheie a primelor etape de alfabetizare a elevilor cu deficiențe 

mentale severe, grave și sau asociate. 

 Un program ludic de stimulare a conștiinței fonematice, la care copiii să participe cu plăcere, 

are efecte benefice asupra acestora, îmbunătățind perceperea structurii unui cuvânt ori a unei 

propozițtii, stimulând procesele de analiză și sinteză. 
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 Jocul didactic se constituie ca o modalitate deosebit de valoroasă în instruirea şi educarea 

copiilor cu nevoi speciale. În joc, aceștia se manifestă spontan, sincer, îşi dezvăluie tendinţele, 

interesele. 

Prin intermediul jocurilor fonematice elevii au realizat distincția între silabă şi sunet, au 

conștientizat numărul de foneme/silabe al unui cuvânt, au realizat diferenţierea clară între noţiunea de 

literă/sunet şi cea de cuvânt, îmbunătățindu și abilitățile de comunicare orală și scrisă. 

Se recomandă inserarea în cadrul orelor de Abilități de comunicare și limbaj a unor secvențe 

ludice, sistematice cu conținut fonematic, de care elevii speciali să se simtă atrași și stimulați. 

 

Bibliografie :  

1. Anca, M. (2007). Logopedie, Cluj –Napoca, Presa Universitară Clujeană;  

2. Anucuţa, P. (1999). Logopedie, Timişoara, Editura Excelsior;  

3.Burlea, G.; Burlea, M. (2004). Dicţionar explicativ de logopedie, Iaşi,  Editura Sedcom;  

4.Mititiuc, I. (1996). Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj, Iaşi, Editura 

Ankarom; 

5.Păunescu, C. (1983). Copilul deficient – cunoaşterea şi educarea lui, Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică; 

6.Verza, E. (1997). Psihopedagogia specială, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică; 
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Pălăriile gânditoare – metodă activ-participativă utilizată la orele de limba și literatura 

română 

Monenci Alina Maria 

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, Oradea 

 

Clasa: a XI-a 

Subiectul lecției: Caracterizarea Ruxandei, personaj literar al nuvelei „Alexandru Lăpușneanul”, 

Costache Negruzzi 

Obiective operaționale: 

a). Cognitive: 

1. Să identifice trăsăturile fizice și morale ale personajului; 

2. Să analizeze gândurile și trăirile personajului; 

3. Să formuleze opinii despre personaj și comportamentul acestuia. 

b). Afective: 

1. Să integreze noile cunoștințe în sistemul propriu de valori; 

2. Să participe activ la desfășurarea lecției. 

Strategia didactică: 

a). Metode și procedee: conversație, brainstorming, problematizare, metoda pălăriilor gânditoare, 

cvintetul. 

b). Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, alternativ cu activitate independentă 

și activitate pe grupe. 

c). Mijloace didactice: volume,  flipchart 

d). Material bibliografic: 

1. Costache Negruzzi, Alexandru Lăpușneanul, Editura Herra 

2. Georgeta Antonescu, Alexandru Lăpuşneanul, de C. Negruzzi, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 

3. Edward De Bono, Șase pălării gânditoare. Metodă de gândire rapidă, Editura Curtea Veche, 2019 

4. Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2008 

5. Marilena Pavelescu, Metodica predării limbii și literaturii române. Ghid pentru susținerea examenelor 

de definitivare și de acordare a gradelor didactice, Editura Corint, București, 2010 

 

Scenariul didactic 

 

Etapele lecției Conținuturi și sarcini de învățare Metode, 

procedee 

Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

Se asigură condiţiile unei bune desfăşurări a lecţiei. 

Se notează absenţii. 

 

Evocare 

Verificarea 

cunoștințelor 

dobândite anterior 

(6 min.) 

Trăsăturile și modalitățile de caracterizare a 

personajului principal din nuvela „Alexandru 

Lăpușneanul” de Costache Negruzzi. 

 

Conversație 
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Captarea atenției 

(4 min.) 

 

Aduceți argumente că procedeul artistic utilizat în 

prezentarea personajelor nuvelei este antiteza, 

trăsătură specifică operelor romantice. 

Brainstorming 

 

Anunțarea 

subiectului lecției 

și a obiectivelor 

(2 min.) 

Profesorul anunță titlul lecției și obiectivele 

operaționale: caracterizarea Ruxandei, utilizând 

metoda pălăriilor gânditoare. 

 

 

Realizarea 

sensului 

(17 min.) 

Elevii au fost repartizați în șase grupe 

corespunzătoare celor șase pălării gânditoare 

prezentate de Edward De Bono, potrivit cu ceea ce 

cred că ar reprezenta mai bine modul lor de 

gândire. 

Grupa I: Pălăria albă  

Citește capitolul al II-lea al nuvelei și prezintă 

informații despre personaj, completând fișa 

personajului. 

Ruxanda 

- Fiica lui........................... 

- Orfană de la o vârstă fragedă, îi are ca tutori pe 

........................... și ......................... . 

- A fost promisă de soție lui................. . 

- Va fi soția lui........................... pentru ca acesta să 

câștige bunăvoința norodului. 

- Două trăsături fizice: ............................., 

............................. 

- Două trăsături sufletești: ..........................., 

................................................................ . 

Grupa a II-a: Pălăria galbenă 

     Găsește trăsături pozitive de caracter ale 

personajului, ilustrându-le cu scene semnificative 

din nuvelă. 

Grupa a III-a: Pălăria neagră  

     Prezintă impactul negativ al factorilor externi 

asupra personajului (mediul familial, mediul social). 

Grupa a IV-a: Pălăria roșie  

    Prezintă atitudinea personajului față de 

problemele supușilor, în contrast cu cea a soțului ei. 

     Grupa a V-a: Pălăria verde  

      Cum ai fi reacționat/procedat tu în locul 

Ruxandei la îndemnul pe care i-l dă Spancioc în 

capitolul al IV-lea. 

Metoda pălăriilor 

gânditoare 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2341 

 

Grupa a VI-a: Pălăria albastră 

  Care ar fi fost finalul nuvelei dacă ai înlocui 

personajul feminin Ruxanda cu personajul feminin 

Vitoria Lipan din romanul „Baltagul” de Mihail 

Sadoveanu.  

Fiecare grupă va primi foi de flipchart pe care 

vor redacta răspunsurile. 

Reflecția 

(16  min.)  

 

 

 

 

Fiecare grupă își va desemna câte un 

reprezentant care va prezenta modul în care au fost 

rezolvate sarcinile, argumentându-și răspunsurile. 

Toate foile de flipchart ale grupelor se afișează și se 

analizează. 

Pentru sistematizarea și consolidarea 

cunoștințelor, elevii vor crea un cvintet, sintetizând 

trăsăturile sufletești ale Ruxandei 

Conversație 

 

 

 

 

Cvintetul 

 Asigurarea 

feedbackului 

Feedbackul se face permanent prin analizarea 

răspunsurilor elevilor.  

 

Evaluarea 

activității 

(2 min.) 

Evaluarea se realizează în funcție de rezultatele 

fiecărei echipe, de aprecierile și întrebările colegilor. 

Elevii care au participat activ la lecție vor fi notați. 

 

Tema pentru acasă 

(2 min.) 

 Realizați un eseu, de 1, 2 pagini,  despre destinul 

personajului feminin din nuvela Alexandru 

Lăpușneanul de Costache Negruzzi. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Instituţia: Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui 

Profesori: Apopuțoaie Mihaela –profesor Limba franceză, dirigintele clasei 

                  Loghin Diana – profesor al clasei – socio-umane 

Clasa: a X-a E 

Data:  noiembrie 2022 

Disciplina: Consiliere şi orientare 

Titlul lecţiei: Să înțelegem fenomenul de bullying 

Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare și sistematizare a cunoştinţelor 

Durata: 50 min 

Strategia didactică:   

a) Metode și procedee: conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia didactică, argumentarea, 

exerciţiul, TEAM-teaching -  predarea în echipă, predarea în parteneriat și mind-map-ul - hărțile 

mentale, preluate din cercetarea educațională de profil în scopul în scopul promovării educației online 

și a metodelor inovative de predare, a promovării educației emoționale și combaterea bullying-ului 

b) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

a) Material didactic:  fişe de lucru, laptop, videoproiector 
 

COMPETENTE GENERALE 

➢ Analizarea unor fenomene cu consecințe negative asupra vieții tinerilor și a stilului de viață sănătos 

➢ Integrarea abilităților de inter-relaționare în vederea dezvoltării personale și profesionale 

➢ Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și 

comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social 

➢ Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor 

grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și civice 

➢ Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin manifestarea unui comportament social, civic și 

economic activ 
 

COMPETENȚE SPECIFICE 

• Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și 

responsabilități  

• Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și 

responsabilități  

• Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor 

dezbateri privind preenirea și combaterea bullyingului 

• Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de 

bullying 
 

SCOPUL/Obiectivele activității:  

✓ Îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor despre formele de manifestare a bullying-ului (definiție, cauze, 

forme de manifestare, factori favorizanți, caracteristicile agresorilor și a posibilelor victime, efecte) 

✓ Crearea unei hărți mentale pornind de la conceptul de ,,bullying” 

✓  Formarea unei atitudini netolerante a elevilor faţă de actele de violență în general, bullying în special 
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Bibliografie: 

- https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/97/97e2ec93-2e52-4536-9aaa-4ddec594008d.pdf 

- https://www.salvaticopiii.ro/afla-mai-multe/noutati/ce-inseamna-de-fapt-bullying 

-https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/protectie-impotriva-violentei/prevenirea-violentei-in-scoala 

- https://www.gandeste-pozitiv.ro/mind-map-ce-sunt-hartile-mentale/ 

- http://www.mintebrici.ro/blog/cum-pot-desena-harti-mentale-repede 

Momentele 

lecţiei / 

Obiective 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode 

şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

a activităţii 

1 2 3 4 5 

Moment 

Organizatoric 

1-2 min 

Profesorul face prezenţa elevilor, notează absenţele în catalogul clasei. 

Face observaţii şi recomandări, dacă este cazul. 

Pregătește materialele necesare lecției. 

Răspund la întrebările 

adresate de profesor, îşi 

însuşesc observaţiile şi 

recomandările primite. 

 

 

Conversaţia 

 

 

Frontală 

Captarea atenției 

3-4 min 

Profesorul oferă câte o fișă de lucru fiecărui elev și îi invită să o 

completeze. 

Urmărește participarea activă a tuturor elevilor la realizarea sarcinii de 

lucru. 

Completează Fișa de lucru 

nr. 1 ce presupune găsirea 

unor cuvinte-cheie 

referitoare la bullying 

  

Individuală 

Precizarea 

conținutului, a 

obiectivelor și a 

planului de 

recapitulare 

2 min 

Comunică elevilor subiectul lecţiei şi obiectivele urmărite. 

Activitatea se desfăşoară pe baza unui plan de recapitulare întocmit 

împreună cu elevii: definiția bullying-ului, forme de manifestare, cauze 

și factori favorizanți, caracteristicile agresorilor și a posibilelor victime, 

efecte. 

Notează în caiet titlul 

lecţiei. 

Sunt atenți la 

explicațiile  profesorului. 

 

Expunerea 

 

Frontală 
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Recapitulare pe 

baza planului 

stabilit împreună 

cu elevii 

30-35 min 

Solicită răspunsuri la următoarele întrebări: 

• Cum definim bullyingul? 

• Care sunt formele sale de manifestare? 

• Care sunt acțiunile potențialului agresor? 

Elevii sunt invitați să lucreze în pereche pentru a rezolva Fișa de lucru 

nr. 2 
 

Se dă citire următoarei sarcini:  

Răspundeți la următoarele întrebări: 

Care sunt cauzele care conduc la bullying? Care sunt caracteristicile 

agresorului? Dar ale victimei?  
 

Ce e de făcut? 

Invită elevii să vizioneze clipurile Alege să te opui bullying-ului! 

https://www.youtube.com/watch?v=zzXSPqFkS1I 

https://www.youtube.com/watch?v=lJbhmDpj8wk  
 

Realizează la tablă, împreună cu elevii, o hartă mentală pornind de la 

conceptul de ,,bullying” (ANEXA NR 3) 

Completează fișa de lucru 

nr 2. 

 

 

 

 

Elevii vizionează filmul 

Bullying-ul. Nevoile 

copiilor pentru a se simți în 

siguranță 

https://www.youtube.com/

watch?v=WaMcXZRtGo8   
Elevii urmăresc cu atenție 

filmele și apoi se discută pe 

margimea lor.  

Învățare prin 

cooperare 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

Explicația 

 

Argumentare

pro sau 

contra unei 

idei 
 

Exercițiul  

Problemati-

zarea 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

Concluzii 

1-3 min 

Se fac  aprecieri verbale privind participarea elevilor la lecţie, modul în 

care au rezolvat sarcinile individuale şi frontale. 

 

Ascultă observațiile și 

recomandările. 

Fiecare elev primește câte 

un semn de carte cu citate 

anti-violență. 

Conversaţia Frontală, 

Individuală 

https://www.youtube.com/watch?v=zzXSPqFkS1I
https://www.youtube.com/watch?v=lJbhmDpj8wk
https://www.youtube.com/watch?v=WaMcXZRtGo8
https://www.youtube.com/watch?v=WaMcXZRtGo8
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ANEXE 

 

FIȘA DE LUCRU NR. 1 

 

Această activitate presupune găsirea unor cuvinte-cheie referitoare la bullying. 

BULLYINGVBHJKIUYTRTYUIOAGRESORANJUIYTREDRTYUYIOPOPPPPPTVICTIMAFGHJNTCWERTYUIOPA

BUZEMOTIONALSIFIZICNOPEUNIVERSALCYBERBULLYINGVANJUIOYTRIOPTOTISVIOLENTAPNJKIOPSAP

KIOPUNINTIMIDAREBHJKINICIUNSNUESTEPNHUIIOOSEPMJUIJKLOPIIMPINGEREBRHRRHREJLHARTUIRE

MNJKLNJKLMARTORIMNBHJKLOIUYTREDFHHHJRAUTATEMNJKLUNIISNUPERICOLPMKLSOPNJKLOBJK

OPIUYSTIMADESINESCAZUTAMKLOPSSVEXDMNBARFACVBNMCONCLUZIELCALITATEMKIDENIGRARE

MNBATJOCURABNJMKCOPSILOGISMULMODURISILOGISTICEGHJKLFDSRTLOVIREMEDIUNKLOTERMEN

MAJORJHGFDDEZECHILIBRULDEFORTEZSVFJI NF KAGINGINIGNIGIBB 

 

 

Tema pentru 

acasă 

2-3 min 

Se solicită elevilor să intre pe padlet și să noteze impresii la care vor 

atașa câte o imagine  sugestivă care să ilustreze ce semnifică pentru ei 

conceptul de ,,bullying “.  

Elevii vor oferi feed-back 

cu privire la activitatea 

desfășurată pe un padlet -    

https://padlet.com/dianalo

ghin791/iq6fim3lzcgyghzn  

Ei vor putea nota impresii 

la care vor ataşa câte o 

imagine sugestivă care să 

ilustreze ce semnifică 

pentru ei conceptul de 

,,bullying “.  

 

Conversaţia 

 

Frontală 

https://padlet.com/dianaloghin791/iq6fim3lzcgyghzn
https://padlet.com/dianaloghin791/iq6fim3lzcgyghzn
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FIȘA DE LUCRU NR. 2 

Completați spațiile libere! 

Cuvintele lipsă sunt: dezechilibrul de forțe, coridoarele școlii, stradă, comportament, sălile de clasă, batjocorit, intenționat, repetat, curtea școlii. 

Bullying-ul este un .......  ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Un copil este etichetat, tachinat, ...... în cercul său de 

cunoștințe sau de către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând referire la anumite caracteristici fizice). Uneori aceste tachinări se transformă 

în îmbrânceli sau chiar, în unele cazuri, în atacuri fizice. 

Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, care are trei caracteristici: 

- .......... – agresorul are intenția să rănească pe cineva; 

- ........... – aceeași persoană este rănită mereu; 

- ........... – agresorul își alege victima care este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate apăra singură. 

Fenomenul „bullying” este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem. Se întâmplă pe ........, în .........., pe .......... și, din păcate, uneori și în 

............ Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului în societate. 

ANEXA 3 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI  MIOVENI ARGEȘ 

Profesor : FLOREA ELENA 

Clasa : a-XI-a   

Modulul 4-Traductoare utilizate în automatizări  

Tema lectiei : Echipamente de automatizare-Tipuri de traductoare 

Titlul lectiei : Traductoare capacitive 

Tipul lectiei:mixta 

Durata :50 min. 

 

   I.Competențe specifice: 

U 18.Sisteme de reglare automata 

18.1.Caracterizează sistemele de reglare automată 

Competențe derivate: 

a)cognitive 

CD1.Definește corect reglarea automată , mărimile caracteristice,SRA și să enumere tipurile acestuia 

în cadrul sistemului de reglare automat pe baza cunostințelor teoretice și utilizând schema SRA. 

CD2.Identifică părțile componente ale schemei SRA , tipuri de traductoare 

b)psiho-motorii 

CD3.Utilizează corect calculatorul,fișele de lucru,planșele  și modelele tehnice puse la dispoziție. 

CD4.Prelucrează corect datele,informațiile și schemele  reprezentate computerizat. 

c)afective 

CD5.Stabilește corelații între timpul de muncă individual și sarcinile de lucru. 

CD6.Colaboarează cu colegii în munca în echipă. 

CD7.Își asumă responsabilitățile și are capacități de adaptare la situații noi în ora de curs. 

 

    II.Strategii didactice 

A)Metode de învățământ 

• Conversația euristica; 

• Explicația; 

• Demonstrația; 

• Problematizarea; 

• Conexiunea inversă. 

• Metoda cubului 

B)Mijloace de învățământ 

• Tabla,marker 

• Caietul de notițe,fișe de lucru  

• Videoproiector 

• Tipuri de traductoare 

C)Forme de organizare 

-frontală,dirijată de profesor sau prin materialul didactic folosit 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2349 

 

     IIIEvaluare:formativă(continuă) centrată pe competențe-test  

 

Bibliografie: 

N.V.Botan,I.Papadache-Actionari si automatizari 

N.Bichir,D.Mihoc,S.Hilohi-Masini,aparate,actionari si automatizari 
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IV.Desfășurarea lecției:                                            

1.Moment organizatoric                                                                                  2 min. 

2.Verificarea cunostințelor dobândite anterior                                             11min. 

3.Captarea atenției,anuntarea  noii lecții și  a obiectivelor urmărite             2min. 

4.Prezentarea conținutului lecției                                                                   25min. 

5.Consolidarea cunostințelor și evaluarea elevilor                                                10min 

Desfășurarea detaliată a lecției 

Nr. 

crt. 

Desfășurarea 

pe etape 

Strategii de predare Strategii de învățare Stiluri de 

învățare 

Mijloace de 

învățământ 

V A P 

1 Momentul 

organizatoric 

-cere și notează elevii absenți 

-pregătește materialul didactic 

-răspund întrebărilor profesorului 

-pregătesc caietul de notițe și distribuie 

materialul necesar . 

   Catalogul,Caiet

ele de notițe, 

2. Verificarea 

cunostințelor 

dobândite 

anterior 

-pune elevilor întrebări din lecțiile 

anterioare: 

“Definește reglarea automată ?” 

“Schema funcțională a unui SRA?’’ 

“Definiția traductorului și elementele 

componente ,, 

-indică elevilor modul de rezolvare a fișei 

de evaluare 

-corectează răspunsurile elevilor. 

-răspund întrebărilor profesorului. 

-identifică pe schemele din planșe și de 

pe calculator părțile componenete ale 

SRA 

-completează și corectează 

răspunsurile colegilor. 

-rezolvă fișa de evaluare 

   Fișe de lucru 

Planșe 

Caietul de notițe 

Calculatorul 

 

 

3 Captarea 

atentiei, 

anunțarea  

noii lecții și  a 

obiectivelor 

urmărite 

 

-întreabă elevii despre elementele 

componente ale unui SRA și de legăturile 

funcționale între ele 

 

 

-notează pe caiete ceea ce este pe tablă; 

-pun întrebări profesorului. 

   Tabla  

Caietele de 

notițe 

Calculatorul 
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4 Prezentarea 

conținutului 

lecției 

 

-studiază prezentarea power point 

Planul lectiei 

Traductoare 

1.Definiția 

2.Structura generală a traductoarelor 

3. Traductoare capacitive –definiție , 

reprezentare 

5.Exemple de traductoare 

-ascultă explicațiile profesorului 

-realizează pe caiete schema clasificării 

după prezentarea de pe calculator; 

• Ajută elevii în îndeplinirea 

sarcinilor de lucru; 

• Răspunde întrebărilor elevilor și 

le pune întrebări 

-compară diferite tipuri de traductoare 

 

 

 

 

 

-ascultă explicațiile profesorului 

privind modul de lucru ; 

-studiază fișele și consemnează 

obiectivele urmărite de pe tablă ; 

-ascultă explicațiile profesorului și 

notează pe caiete ; 

-realizează schema  și desenele 

traductorului capacitiv  conform 

indicațiilor luate din prezentarea de pe 

calculator 

-Răspund întrebărilor profesorului și 

ale colegilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculatorul 

Fișe de lucru, 

Imagini, 

Videoproiector

ul 

5 Consolidarea 

cunostințelor 

si evaluarea 

elevilor 

-pune elevilor întrebări din tema studiată; 

-notează elevii vizati ; 

 

-răspund întrebărilor profesorului; 

-rezolvă fișa de lucru și confruntă 

răspunsurile 

-corectează și completează 

răspunsurile colegilor; 

    

Portofoliul 

elevului 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 Autor : Prof. Paşca Ana-Maria 

Şcoala: Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Târgu Lăpuș 

Clasa: a III-a/ a IV-a 

Elevii: L.F., M.A., V.C., M.C. 

Curriculum: Deficienţe mintale moderate şi uşoare  

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Conținutul : Un bun prieten 

Tipul : Formarea de priceperi și deprinderi socio-afective 

Scopul: Terapia tulburărilor socio-afective și comportamentale 

Obiectiv cadru: Formarea atitudinilor, achiziționarea cunoștințelor și abilităților interpersonale. 

Obiective de referință: 

• să recunoască emoții de bază apărute în diferite situații; 

• să descrie caracteristicile relației de prietenie. 

Obiective operaționale: 

• să  identifice calitățile prietenului adevărat; 

• să enumere situații deosebite în care pot primi sau oferi ajutor prietenesc; 

• să argumenteze alegerile făcute; 

• să relaționeze cu colegii în timpul activităților desfășurate. 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode și procedee: conversația, joc de rol, explicația, problematizarea; 
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Resurse materiale: fișe individuale; 

Forma de organizare: frontală, individuală; 

Forma de evaluare: orală, observare sistemică; 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

Momentele 

activității: 

STRATEGIA DIDACTICĂ / UNITATEA DE CONȚINUT Metode și 

procedee              Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1.Moment 

organizatoric. 

Se asigură climatul necesar 

desfășurării  în bune condiții a lecției. 

Elevii se pregătesc 

pentru lecție. 

 

2.Captarea 

atenției. 

Voi împărți elevilor fișe cu diferite 

imagini: carte, calculator, minge, 

role, un adult, un copil, o jucărie etc., 

(Anexa 1), cerându-le să încercuiască 

imaginea care reprezintă partenerul 

preferat pentru a petrece  timpul liber. 

Îi voi întreba pe fiecare pe cine a ales 

și cu care din partenerii aleși ar putea 

face schimb de gânduri, idei? 

 Ce reprezintă această persoană sau 

obiect  pentru voi? 

 Ce este prietenia? 

Elevii primesc fișele  

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund. 

conversația 

 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

explicația 
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3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor. 

Astăzi vom vorbi despre prietenie, 

vom descrie caracteristicile relației de 

prietenie și vom identifica factorii 

care influențează relațiile 

interpersonale. 

Elevii sunt atenți. 

 

 

 

 

conversația 

4.Desfășurare

a lecției. 

Precizez că, într-o clasă, copiii sunt  

colegi, preocupările lor comune îi fac 

să se manifeste cu respect unii față de 

alții, să se ajute. Există colegi buni și 

mai puțin buni, nu-i putem alege, ei 

trebuie acceptați și ajutați atunci când 

au nevoie. 

   Buna înțelegere favorizează apariția 

și dezvoltarea prieteniei. 

     Pe cine alegem ca prieteni?( cei 

care ne ajută la nevoi, care se 

aseamănă cu noi, cei cu care ne 

înțelegem bine). 

 Citesc textul „Doi prieteni”, după 

Anton Pann. (Anexa 2). 

Se poartă discuții: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 
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- Ce credeți ? . Cei doi erau prieteni 

adevărați? 

- De ce nu erau prieteni ? 

- Ce fac prietenii adevărați? 

- Voi aveți prieteni ? 

Se poartă discuții despre prietenie. 

Elevii ascultă cu 

atenție și răspund la 

întrebări. 

   

problematizarea 

5. Obținerea 

performanței. 

Se face prin jocul de cunoaștere/ 

intercunoaștere “Pot să te prezint 

eu?”,în care fiecare copil își prezintă 

prietenul . 

(Prietenul meu este….    .El este 

prietenul  meu pentru că….   . ) 

 

 

Fiecare copil își 

prezintă prietenul și 

o situație în care a 

fost ajutat sau a 

ajutat . 

conversația 

 

 

explicația 

6.Încheierea 

lecției. 

Aprecieri, concluzii, observații, 

numesc elevii care au fost atenți. 
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Bibliografie: Băban Adriana  „Consiliere educațională”, Editura ASCR. Cluj-Napoca, 2003. 

 

ANEXA 1 
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ANEXA 2                                        

                                            DOI PRIETENI 

                                                                            după Anton Pann 

 

      Într-o vară, doi prieteni treceau prin desișul unei păduri. Mergeau și vorbeau. 

      Deodată, a apărut în calea lor un urs. Unul dintre ei se urcă repede într-un copac. Celălalt, văzând că a rămas singur, se trânti la pământ și se prefăcu 

mort. Ursul îl mirosi, se învârti în jurul lui, dar văzând că nu suflă, îl lăsă în pace. 

      După ce a plecat ursul, călătorul din copac îl întrebă pe celălalt: 

„- Ce ți-a zis ursul la ureche, frate?” 

Călătorul de jos, mâhnit că e luat în râs, a răspuns: 

„- Mi-a spus să nu mai călătoresc altă dată cu asemenea prieteni.” 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

     Liceul Special ,,Moldova” Tg. Frumos 

 Prof. învăţământ primar CRIȘU NICOLETA 

Data: 25.11.2021 

Clasa:  a III-a 

Descrierea colectivului: Clasa este formată din 8 elevi  din care 7 elevi sunt ambliopi și 

1nevăzător; dintre aceștia 6 elevi parcurg Programa școlară pentru cl 

a III-a, în vigoare, 2 elevi urmează Programa adaptată deoarece 

prezintă deficiențe asociate (deficiențe de vedere și dificultăți în 

învățare)   

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învăţare: Din lumea reală, în lumea textului 

Subiectul lecţiei: Textul narativ. Planul de idei /,,Cocoș de munte fotografiat”, după I. 

Pop 

Tipul lecţiei: Consolidare 

Scopul activităţii: 

 

Competențe specifice 

vizate: 

 

Dezvoltarea capacității de extragere a informațiilor esențiale și de 

detaliu dintr-un text literar narativ citit. 

2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat 

din partea profesorului 

3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau 

literare 

 

 

Obiective operaționale: 

3.4. Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie 

și alte aspecte importante ale acestuia 

Cognitive:  

O1: 

O2: 

Să citească conștient și fluent textul;  

Să completeze enunțurile lacunare utilizând cuvinte din text; 

O3: 

O4:                           

Să citească enunțuri din text în funcție de reperele date de învățător; 

Să formuleze răspunsuri la întrebările legate de conținutul textului 

citit;  

O5: Să povestească fiecare fragment pe baza întrebărilor adresate;  

O6:                                           

                                 O7: 

Să formuleze ideile principale ale fragmentelor; 

Să scrie ideile pe caiete; 

                     O8: 

                     

                      O9: 

                             

Psihomotorii: 

Să citească planul de idei obținut; 

Să ordoneze imaginile /cuvintele-cheie conform desfășurării 

cronologice a întâmplărilor; 

O10: să introducă  foaia în picht;  

O11: Să lipească imaginile pe foaia dată; 

Afective:         

                O13: 

 

Să se concentreze asupra citirii și realizării sarcinilor;  
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                        O14: Să-și exprime sentimentele față de unul dintre personajele textului;  

 

Metode și procedee: Metoda fonetică, analitico-sintetică, munca independentă, explicaţia, 

conversaţia, exerciţiul, problematizarea; procedee de lectură: citirea 

integrală, citirea selectivă;  procedee de scriere: scrierea după 

dictare/autodictare, transcriere (utilizarea alfabetului Braille). 

Mijloace didactice: Picht-uri, hârtie Braille, manuale, fișe de lucru, rebus, imaginea 

cocoșului de munte, imagini-cheie din text, caietul de teme, mulaj cu 

o pasăre împăiată (fazan) 

Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi 

Evaluare: Capacitatea de citire a textului, capacitatea de exprimare orală, 

capacitatea de identificare a enunțurilor după repere date, capacitatea 

de formulare a răspunsurilor , capacitatea de scriere, capacitatea de  

completare a unor enunțuri lacunare, capacitatea de autoevaluare. 

Timp: 50 minute. 

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Bibliografie: Iordăchescu Carmen, 2005, Să dezlegăm tainele textelor literare, 

Pitești  

Adalmina Ungureanu, 2003, Metodica studierii limbii și literaturii 

române, Editura AS S , Iași 

Psihopedagogie specială, 1973, Institutul de Științe Pedagogice, 

București 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

1 

min. 
 

Pregatirea elevilor pentru lecţie şi a materialelor necesare 

Pregătirea materialului didactic:picht-uri și foi braille/caiete 
Conversaţia  

Materiale 

specifice 
 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

10 

min. 

 

O2 

Verificarea temei și a cunoștințelor: 

-Ce temă ați avut?  (Anexa 1) 

În timp ce verific tema cantitativ și calitativ, elevii au de rezolvat o fișă 

(Anexa 2) 

Precizez că  pentru elevii care parcurg programa adaptată sarcinile și 

respectiv conținuturile sunt adaptate. Fiecare elev primește aprecierile 

pentru calitatea temei, în clipa când o verific. 

- Ce ați avut de rezolvat?(Anexa 2) Să verificăm  fișele pe care le-ați 

completat. 

-Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? (Textul: „Cocoș de munte 

fotografiat” după I. Pop) 

-Cine este autorul? Cine povestește întâmplarea? 

-Ce întâmplare povestește? 

-De ce credeți că fotograful dorea să fotografieze dansul unui cocoș de 

munte? 

 

Conversaţia   

Exerciţiul 

Munca 

independent

ă 

 

 

Conversația 

 

 

Problematiz

area 

Caietul de 

teme 

Fișe 

Capacitatea 

de 

completare a 

enunțurilor 

lacunare 

 

Capacitatea 

de 

autoevaluare 

Captarea 

atenţiei 
2 

min.  

 

 

 

 

 

 

-Citiți pe rând definițiile și scrieți cuvintele potrivite în rebusul de pe 

flipchart 

(Anexa 3) Numesc câte un elev care să citească câte o definiție și un altul 

care completează rebusul.  

-Ce cuvânt scrie pe coloana marcată cu roșu? Ce credeți că este o idee? 

Conversaţia 

Exercițiul   

Planșa cu 

rebusul 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

urmărite 1 

min. 

 

O10 

Anunţarea temei:  

-Astăzi vom  continua să studiem textul literar „Cocoș de munte 

fotografiat” după I. Pop și vom alcătui planul de idei, adică vom citi fiecare 

fragment , îl vom povesti și apoi vom formula un enunț care reprezintă 

informația cea mai importantă a fragmentului- ideea principală. 

Anunţ obiectivele lecţiei. 

Rog elevii să-și scoată picht-urile, pentru a scrie: data, titlul, autorul și plan 

de idei 

Conversaţia

, 

Explicaţia 

  

Dirijarea 

învăţării  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

min 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O5 

 

O3 

 

O4 

 

 

 

O1 

 

O5 

 

 

-Vom citi textul . Câte fragmente are? Ce este scris în dreptul fiecărui 

fragment? 

Fragmentul nr. 1 este citit de un elev. 

-Să povestim fragmentul. 

-Cine s-a împrietenit cu autorul? 

-Ce a plănuit fotograful? 

-Ce i-a spus autorul fotografului despre cocoșii de munte? 

-Cine a fost ghidul fotografului? 

-De ce fotograful și-a pierdut speranța de a mai face poză cocoșului de 

munte ? 

-Care este titlul fragmentului? Să înlocuim titlul cu un enunț care să 

reprezinte informația cea mai importantă din fragment:  

1.Fotograful a plănuit fotografierea unui cocoș de munte. 

Se repetă ideea, apoi elevii o scriu în caiete. 

(Elevii cu programă adaptată scriu ideile sub formă de titlu) 

Fragmentul nr. 2 este citit de un elev. 

-Cine dorește să povestească fragmentul? 

 

 

 

Conversaţia

, 

 

Explicaţia,  

 

 

Observaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

manualul 

 

 

 

picht-uri și 

foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

răspunde la 

întrebări 

 

 

 

  

 

 

 

 

Capacitatea 

de formulare 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O6 

O7 

 

O1 

 

O3 

 

O4 

O5 

O6 

O7 

 

O3 

 

 

O13 

 

 

 

-Unde s-au întors cei doi amici? 

-Ce a văzut fotograful pe peretele cabanei? 

-Ce a propus fotograful? 

-Unde a dus paznicul cocoșul împăiat?  

-Ce-și spunea fotograful despre pozele care urma să le facă? 

-Care este titlul fragmentului? Formulați enunțul care poate înlocui titlul. 

-Deci : Ce propune fotograful? 

2.Fotograful propune fotografierea cocoșului împăiat. 

Se repetă ideea, elevii o scriu. 

Fragmentul 3  este citit de un elev. 

-Despre ce este vorba în acest fragment? 

-Cine atacă cocoșul împăiat? Cum îl atacă? 

-De ce s-a retras acvila? 

-Cum arăta cocoșul împăiat după încăierare? 

-Care este titlul fragmentului? Formulați ideea principală a fragmentului. 

3. Acvila atacă cocoșul împăiat. 

Ideea se repetă și elevii o scriu pe caiete. 

Fragmentul 4 este citit de doi  elevi, pe roluri. 

-De ce era entuziasmat fotograful? 

-De ce a ezitat să-i arate pozele amicului său? 

-Ce a reușit să fotografieze în timpul atacului?De ce? 

-Cum s-a simțit fotograful? 

-Ce i-a cerut fotograful amicului său pentru anul următor? 

-Care este titlul fragmentului? Să formulăm ideea principală sub formă de 

enunț . 

 

explicația 

 

 

exercițiul 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrierea 

după 

dictare/auto

dictare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picht-uri și 

foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manualul,  

picht-uri și 

foi 

a ideilor 

principale 

 

 

 

Capacitatea 

de scriere a 

ideilor 

principale  
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

 

 

O7 

 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fotograful a rămas dezamăgit de poze. 

Elevii scriu pe foi ideea. 

Oglinda caietului 

                                                                         25. 11. 2021 

Cocoș de munte fotografiat 

după Ionel Pop 

Plan de idei 

1.Fotograful a plănuit fotografierea unui cocoș de munte 

2.Fotograful propune fotografierea cocoșului împăiat. 

3. Acvila atacă cocoșul împăiat. 

4. Fotograful a rămas dezamăgit de poze. 

Pentru elevii cu programă adaptată: 

                                                                         25. 11. 2021 

Cocoș de munte fotografiat 

după Ionel Pop 

Plan de idei 

1. Planul 

2. Cocoșul împăiat 

3. Atacul 

4. Fotografiile 

conversația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor 
8 

min.  

O8 

O9 

 

O11 

 

-Scoateți foile din picht pentru a putea citi planul obținut. 

-Puneți foile în portofolii. 

În timp ce elevii pun foile în portofolii împart imaginile pentru a le ordona 

conform derulării întâmplărilor.(Anexa 4)- activitate în perechi. 

munca 

independent

ă 

 

 

imaginile  

Capacitatea 

de  citire a 

planului de 

idei 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

O12 

 

 

 

Verific  oral munca independentă. Cer elevilor să-și autoevalueze 

activitatea. 

 

-Ce am studiat astăzi?  

autoevaluar

ea 

 

conversația 

 

Capacitatea 

de  ordonare 

a imaginilor/ 

titlurilor 

Încheierea 

activităţii 2 

min. 
O14 

Pentru după amiază  aveți de  citit textul și de rezolvat ex. 4, pag 45 (Anexa 

5) 

Apreciez implicarea elevilor pe parcursul lecției. 

 

evaluarea 

elevilor 
 

Capacitatea 

concentrării 

la activitate 

 

ANEXA 1 

TEMA DE VERIFICAT 

Alcătuiți enunțuri cu următoarele cuvinte: plan, peliculă, minusculă, camuflat, senzațională, împăiat, pironit, surprinde. 

ANEXA 2 

FIȘĂ DE LUCRU 

Completează enunțurile utilizând cuvinte întâlnite în text: 

1. Plănuise să surprindă pe .............. un  ................... de ............... 

2. Fotograful prevedea că, pe film, cocoșul va fi o   .............    ..................  în vârf de brad . 

3. Paznicul a urcat cocoșul împăiat în ................................ și i-a  camuflat............................ 

4. Acvila  șuiera pe deasupra ca o ................................. de ................... 

5. Acvila și-a ................................... ghearele, lovea cu  ..................... 

6. La sfârșit fotograful a rămas    ............................ 

7*Acvila atacă....................... 

8* Fotograful avea un ..................  
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ANEXA 3 

REBUS 

1.Pasărea care a atacat cocoșul împăiat. 

2.Acțiunea cocoșului pe care fotograful voia să o surprindă. 

3. Acoperă corpul păsărilor. 

4. Acvila este o pasăre......... 

 

ANEXA 4 

 
ANEXA 5- TEMA PENTRU ACASĂ 

4.a) Stabileste ordinea ideilor principale, conform întâmplărilor petrecute în text:  ……….., .... , ....., ……;  

1. Fotograful este dezamăgit de fotografiile făcute.  

2.  Fotograful a plănuit fotografierea unui cocoș de munte. 

3. Acvila s-a repezit asupra cocoșulul împăiat. 

4. Fotograful propune fotografierea cocoșului împăiat. 

 

b) Scrie ideile în ordinea corectă.

       

11        
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                        PROF.ÎNV.PREȘC.:MUŞAT MARIANA 

                                                                 G.P.P. ,,RAZĂ DESOARE”  -  URZICENI – IALOMIŢA 

 

 

Grupa: Mică ,,Voiniceilor” 

Profesor Învățământ Preșcolar: Mușat Mariana. 

Tema de studiu: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Subtema: ,,Poveștile ne învață să ne comportăm în viață” 

Tema zilei si activitatii: ,,În lumea poveștilor” 

Tipul activitatii: Însușire de noi cunoștințe. 

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 

 ADP: Intâlnirea de dimineaţă: ,,Bună dimineața, Zâna Poveștilor!” 

          Rutine: ,,Știu să fiu ordonat!” 

         Tranziții: ,,Bagheta fermecată (cum fac când sunt vesel, trist etc) 

ALA I: 

ARTĂ: ,,Semn de carte”-lipire 

BIBLIOTECĂ:  Citim în cărţile cu poveşti: ,,De unde putem împrumuta cărțile?”; ,,Cum citim într-o 

carte de povești?”- observare cărți din biblioteca grădiniței/copertă, pagini, conținut,cum se realizează o 

carte, cum manevrăm o carte etc.                           

Domenii experientiale:DLC: Educarea limbajului: ,,Scufița Roșie, de Frații Grimm”-povestea 

educatoarei. 

DEC: Educație muzicală:,,Ghicește și spune ce se aude?”Sunete din mediul înconjurător; „În 

lumea basmelor”audiție muzicală              

ALA II: “Ursuleții la miere” 

Forma de realizare: joc distractiv 

Forma de organizare: frontală. 

Obiective operaţionale: 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

DLC:    -să urmărească cu atenție povestea spusă de cadrul didactic; 

-să denumească cuvintele necunoscute din povestea redată; 

-să alcătuiasă cel puțin o propoziție cu cuvintele necunoscute identificate; 

-să așeze imaginile date în ordinea desfășurării întâmplărilor din poveste; 

-să răspundă corect la întrebările  adresate de cadrul didactic, referitoare la conținutul poveștii. 

DEC:   -să recunoască sunetele prezentate; 

-să realizeze corect exercițiile de încălzire a vocilor; 

-să înțeleagă mesajul cântecului, cât și cuvintele din el; 

-să interpreteze corect linia melodică a cântecului. 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ŞI PROCEDEE:Conversația, explicația, demonstrația, povestirea, audiția, exercițiul. 
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MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT: imagini, boxă. 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupa 

DURATA:  o zi 

Scenariul zilei 

Activitatea zilei incepe cu Intâlnirea de dimineață în care copiii sunt asezati în semicerc pentru a putea 

stabili un contact vizual cu toți membrii grupei. Apoi rostim următoarele versuri: 

 Salutul–  ,,Bună dimineața, Zâna Poveștilor!”. Zâna Poveștilor va fi prezentă printre copii și îi va saluta 

pe aceștia pe nume, Copiii, la rândul lor, vor trebui să o salute politicos pe Zâna Poveștilor și să se 

salute între ei, conform normelor de politețe învățate. 

Prezenţa – Îi voi întreba pe copii dacă observă cine lipsește. Voi face strigarea catalogului. Copiii vor 

trebui să răspundă cu ,,prezent” în dreptul numelui lor și cu ,,absent” în dreptul copiilor identificați absenți. 

Voi așeza fotografiile copiilor la rubricile destinate prezenței, de la calendarul naturii, conform discuției 

purtate. 

Calendarul naturii – Vom privi împreună pe geam și îi voi întreba pe copii dacă observă cum este vremea 

afară. Vom descoperi împreună în ce zi, lună, an și anotimp ne aflăm. Îi voi solicita pe copii să denumească 

caracteristicile specifice anotimpului iarna. Voi așeza la calendarul naturii jetoanele specifice 

caracteristicilor aflate împreună cu copiii.  

Impărtăşirea cu ceilalti: Activitatea de grup:  

Îi voi solicita pe copii să denumească poveștile lor preferate, dar și personajele acestora. Astfel, fiecare 

copil își va exprima propria părere cu privire la întrebarea adresată de cadrul didactic. 

Noutatea zilei : Le voi spune copiilor că săptămâna aceasta ne vom juca împreună cu personajele din 

poveștile lor preferate, învățând totodată ce este bine să facem, dar și ce nu este, prin intermediul acestora. 

Prin tranziţia ”Bagheta fermecată” se trece la lucrul la centrele de interes. 

Se prezinta centrele deschise si sarcinile ce urmeaza a fi realizate. 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU SECVENȚA ALA 1 

GRUPA: Mică ,,Voiniceilor” 

SUBTEMA: ,,Poveștile ne învață să ne comportăm în viață” 

SECVENŢA DE ACTIVITATE: (ALA) Jocuri și activități la alegerea copiilor, liber- creative. 

MIJLOC DE REALIZARE: Activități pe centre de interes. 

a)Centrul ARTĂ; 

b)Centrul BIBLIOTECĂ. 

TIPUL DE ACTIVITATE: pe centre de activitate. 

FORMA DE REALIZARE: lipire; citire în cărțile de povești. 

METODE DE EVALUARE: Evaluare orală. 

CENTRUL DE INTERES ARTĂ: 

TEMA: ,,Semn de carte” 

MIJLOC DE REALIZARE: lipire 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să denumească materialele de lucru expuse pe băncuțe; 

-să lipească elementele date, conform indicațiilor date; 
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-să denumească importanța semnului de carte pentru cititori. 

METODE SI PROCEDEE: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: coli colorate, figurine cu personaje din povești, lipici, bețișoare, palete. 

CENTRUL DE INTERES BIBLIOTECĂ: 

TEMA: Citim în cărţile cu poveşti: ,,De unde putem împrumuta cărțile?”; ,,Cum citim într-o carte de 

povești?”- observare cărți din biblioteca grădiniței/copertă, pagini, conținut,cum se realizează o carte, 

cum manevrăm o carte etc. 

MIJLOC DE REALIZARE: observare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

-să denumească importanța cărții în viața omului, pe baza experienței personale; 

-să denumească elementele componente ale unei cărți. 

 

METODE SI PROCEDEE: Convesația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

MATERIAL DIDACTIC: Cărți. 
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SECVENȚĂ  DIDACTICĂ  PENTRU  ACTIVITATEA EDUCAREA LIMBAJULUI 

MOMENTELE 

ACTIVITĂŢII 

 

         CONŢINUTUL INSTRUCTIV – EDUCATIV AL ACTIVITĂŢII 

STRATEGII  

DIDACTICE 

 

EVALUARE 

1. MOMENT 

ORGANIZATORI

C 

Voi asigura un cadru plăcut desfășurării armonioase a activității: pregătesc 

materialele de lucru și colectivul de copii pentru începerea activității. 

-Aranjarea scăunelelor copiilor în formă de semicerc. 

  

 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

Se  realizează  cu  ajutorul  unei cutii, în care se află o carte frumos colorată, pe care 

copiii o vor descrie și vor presupune despre ce este vorba în acea carte. 

 

Conversatia 

Explicatia 

 

Frontala 

Observarea 

comportamentul

ui copiilor 

3. ANUNȚAREA 

TEMEI SI A 

OBIECTIVELOR 

,,M-am uitat în această carte frumoasă şi am găsit o poveste minunată cu o fetita si 

un lup mare si fioros. Povestea se numeşte “Scufita Rosie ”  scrisă  de  Fratii 

Grimm.” Copiii vor trebui să asculte cu atenţie povestea spusă de educatoare, să 

reţină titlul si autorul povestirii, să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor în 

succesiunea cronologică a desfăşurării evenimentelor, să-şi îmbogăţească 

vocabularul cu cuvinte şi expresii noi: ,, scufiţă’’, ,,vizită’’, ,,sătul’’, ,,păţanie’’. 

 

Conversatia 

 

 

 

4. DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

Se expune conţinutul poveştii, folosindu-se inflexiunile vocii, mimica şi gestica 

corespunzătoare. 

Povestea este expusă după următorul plan: 

1.Plecarea Scufiţei Roşii spre casa bunicii. 

2.Întâlnirea Scufiţei Roşii cu lupul. 

3.Dialogul dintre cei doi. 

4.Plecarea lupului spre casa bunicii şi înghiţirea acesteia. 

5.Dialogul dintre Scufiţa Roşie şi lup în casa bunicii, înghiţirea acesteia de către lup. 

6.Salvarea bunicuţei şi a fetiţei de către vânător. 

Explicarea cuvintelor noi se face pe parcursul povestirii: 

*Scufiţă- căciuliţa care o poartă pe cap; 

 

Conversatia 

 

 

Explicatia 

 

Demonstratia 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

Frontala 

orala 

 

 

Aprecierea 

privind 

corectitudinea 

raspunsurilor 
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*Vizită-a merge la cineva acasă; 

*Sătul- era hrănit , nu-i mai era foame; 

*Păţanie-i s-a întâmplat ceva rău. 

Pe parcursul  povestirii se vor afişa şi imaginile corespunzătoare povestirii. 

 

5. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

Obținerea performanței o voi realiza prin interemediul redării de către copii a 

momentelor principale ale poveştii , cu ajutorul imaginilor, așezându-le în ordinea 

întâmplărilor din poveste. 

Conversatia 

Explicația 

Exercitiul 

 

Aprecirea 

referitoare la 

corectitudinea 

raspunsurilor 

7. EVALUAREA Evaluarea o voi realiza oral, prin intermediul unor întrebări referitoare la conținutul 

poveștii. 

Conversatia Aprecierea 

modului de lucru 

8. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

Voi face aprecieri individuale şi colective asupra modului în care au participat 

copiii la activitate. Apoi, vor fi recompensati pentru participarea cu interes la 

activitate şi vor primi stimulente. 

 

 Conversatia 

Exercitiul 

 

Aprecirea 

referitoare la 

corectitudinea 

raspunsurilor 

 

 

SECVENȚA  DIDACTICĂ  PENTRU  ACTIVITATEA EDUCAȚIE MUZICALĂ 

                                             

MOMENTELE 

ACTIVITĂŢII 

 

         CONŢINUTUL INSTRUCTIV – EDUCATIV AL ACTIVITĂŢII 

STRATEGII  

DIDACTICE 

 

EVALUARE 

1. MOMENT 

ORGANIZATORI

C 

Voi asigura un cadru plăcut desfășurării armonioase a activității: pregătesc 

materialele de lucru și colectivul de copii pentru desfășurarea lecției 

  

 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

Captarea atenției se va realiza cu ajutorul unor sunete din mediul înconjurător, 

redate la boxa suport, pe care copiii vor trebui să le asculte și să le recunoască. 

 

Conversatia 

Explicatia 

Frontala 

Observarea 

comportamentulu

i copiilor 
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3. ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

Îi voi solicita pe elevi să-mi dea exemple de alte sunete din mediul înconjurător. Cu 

ajutorul unor intrumente muzicale, cum ar fi toba, xilofonul, fluierul etc, voi crea 

un joc didactic, pentru a face legătura cu tema lecției de astăzi: copiii vor închide 

ochii si vor trebui să recunoască intrumentul folosit, prin suntele emise de acesta, 

dar și sunetele diferitelor animale din mediul înconjurător. 

 

Conversatia 

 

 

 

5. DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

Le voi spune copiilor că sunetele pe care le auzim noi se numesc sunete din mediul 

înconjurător, sunetele produse de animăluțe se numesc onomatopee. 

Vom audia împreună câteva sunete din mediul înconjurător, mai ales sunete produse 

de animăluțele-personaje din povești și le vom denumi. 

Urmează audierea și învățarea cântecului ,,În lumea basmelor”. 

Se vor realiza exerciții de încălzire a vocilor: -respirația cu pretext: oftatul, umflarea 

unui balon; 

-diferite sunete din mediul înconjurător și imitarea unor sunete muzicale 

instrumentale: sunetul mașinii-tiii, sunetul greierului-cri, cri, sunetul produs de tobe 

etc. Ne vom juca cu grupul de litere “la”. 

Voi cânta întreg cântecul cu intonația potrivită și cu negativ, copiii ascultând 

versurile și linia melodică a cântecului. Se va realiza familiarizarea cu conținutul, 

explicându-le copiilor cuvintele necunoscute. Vom începe să cântăm împreună. 

Conversatia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstratia 

Exercitiul 

 

Frontala 

orala 

 

 

 

Aprecierea 

privind 

corectitudinea 

raspunsurilor 

 

6. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

Fixarea cântecului- Copiii vor cânta cântecul de la început până la sfârșit ajutați de 

suportul audio (alternative și în cor, pe grupe-echipa fetelor, echipa băieților, un 

singur copil). 

Conversatia 

Explicația 

Exercitiul 

 

Aprecirea 

referitoare la 

corectitudinea 

raspunsurilor 

8. EVALUAREA Îi voi solicita pe copii să cânte împreună tot cântecul pentru a mă asigură că 

informația a fost transmisă. 

Conversatia Aprecierea 

modului de lucru 

9. îNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

Voi face aprecieri frontale și individuale asupra însușirii cântecului și asupra 

comportamentului copiilor pe tot parcursul activității. 

 Conversatia 

Exercitiul 

Aprecirea 

referitoare la 
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 corectitudinea 

raspunsurilor 
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ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU SECVENŢA ALA II 

 

 Jocul: ,,Ursuleții la miere’’-joc distractiv 

 

OBIECTIVE: 

 -să manifeste interes și atenție față de jocul propus; 

            -să-și dezvolte spritul de competiție; 

 -să respecte regulile jocului indicate de cadrul didactic. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

METODE SI PROCEDEE: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

 

MATERIALE DIDACTICE: Borcan, măști cu ursuleți, bobițe din hârtie creponată 

galbenă. 

 

Forma de organizare : În echipe. 

 

Scopul: Să-și dezvolte spiritul de atenție și competiție, în vederea respectării regulilor de joc 

indicate. 

 

Desfăşurarea jocului: 

Jocul propus se va desfășura pe perechi, sub forma unui concurs. Copiii vor fi împărțiți în 

echipa,,U rsuleților maro” și echipa ,,Ursuleților negri”. Copiii vor trebui să ajungă la 

borcanul cu miere aflat în fața lor, cu mierea din coșulet, trecând peste anumite obstacole: un 

râu, un copac căzut, un roi de albine, realizând astfel diferite exerciții de mișcare. Echipa care 

termină prima de umplut borcanul cu miere (bobițe din hârtie creponată galbenă) va câștiga. 
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Proiect de lecţie 

Proprietăţile triunghiului echilateral 

 Profesor: Purcariu Mihaela 

Şcoala : Scoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” Comănești 

 

Clasa : a VI-a 

Disciplina: matematică 

Unitatea de învăţare: Proprietăţi ale triunghiurilor 

Tema: Proprietăţile triunghiului echilateral 

Tipul lecţiei: fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor 

Obiective operaţionale: 

a) Cognitive O1– să descrie trei modalităţi de desenare a triunghiului echilateral 

                              O2-  să enunţe proprietăţile triughiului echilateral 

                              O3-  să precizeze numărul de axe de simetrie în fiecare tip de triunghi 

                              O4- să compare proprietăţile triunghiului echilateral cu proprietăţile triunghiului 

isoscel 

                              O5- să aplice cunoştinţelereferitoare la triunghiul echilateral în rezolvare de 

probleme 

                              O6- să argumenteze afirmaţii folosind proprietăţile triunghiului echilateral 

b) Afective: să participe activ în rezolvarea sarcinilor 

c) Motrice să scrie pe coli de flipchart rezolvarea cerinţelor 

d) Strategia didactică: după particularităţile de gândire ale elevilor: mixtă 

                                               după gradul de dirijare: semialgoritmică 

Metode: metoda cubului; conversaţia; explicaţia; turul galeriilor 

Mijloace: coli flip-chart; markere. 

Forme de organizare: frontal; pe grupe 

 

Etapele lectiei Activitate  Resurse  

Organizarea clasei Clasa este împărţită în 6 grupe de elevi. Pe mese copii 

au coli de flipchard si markere. 

 

Verificarea temei Profesorul verifică tema cantitativ în timp ce câţiva 

copiii explică tema .  

Conversatia  

Precizarea continutului 

şi a obiectivelor 

Profesorul le precizează elevilor că vor avea o ora de 

recapitulare si sistematizare a cunostintelor despre 

proprietaţile triunghiului echilateral şi le enunţă 

obiectivele. 

 

Recapitularea 

conţinutului 

Profesorul cere elevilor să definească triunghiul 

echilateral.  

Conversatia  

Dirijarea invăţării Profesorul prezintă elevilor metoda Cubul-metodă de 

învăţare prin cooperare. Se arată elevilor un cub din 

carton având feţele colorate diferit, fiind inscripţionate 

cu următoarele verbe active : 

 Faţa 1: Albastru -   verbul descrie 

Met. Cubului  
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 Faţa 2: Roşu      -   verbul compară 

 Faţa 3: Verde     -   verbul asociază 

 Faţa 4: Galben   -   verbul analizează 

 Faţa 5: Portocaliu - verbul argumentează 

   Fiecare grupă primeşte o coală colorată în nuanţele 

precizate mai sus. 

Echipele aleg un lider de grup care va extrage un bilet 

pe care este scris verbul definitoriu pentru acea grupă  

( descrie, compară, asociază, analizează , aplică şi 

argumentează).   

Se împart fişele cu sarcinile de lucru în grup  

(anexe1-6).Timp de 20-25 minute elevii lucrează în 

echipă la sarcina de lucru primită.Profesorul 

supraveghează activitatea elevilor şi dă indicaţii acolo 

unde este nevoie. Soluţionează eventual şi situaţiile în 

care nu toţi elevii se implică în cadrul activităţii de 

grup sau atunci când un elev monopolizează toate 

activităţile. 

  Descrierea activităţii elevilor: 

*Elevii care primesc fişa cu verbul descrie vor avea  

-de descries 3 modalităţi de a desena un triunghi 

echilateral,  

 -de precizat modalităţile de a demonstra ca un triunghi 

este echilateral      

*   Elevii care primesc fişa cu verbul compară  vor 

stabili asemănări şi deosebiri între proprietăţile 

triunghiului isoscel şi echilateral şi de stabilit o relatie 

intre multimea triunghiurilor, multimea triunghiurilor 

isosceles şi mulţimea triunghiurilor echilaterale . 

 

*  Elevii care vor avea fişa cu verbul asociază vor asocia 

fiecarui triunghi proprietăţile specifice; apoi vor asocial 

fiecare linie important în triunghi cu denumirea 

punctului lor de intersecţie şi cu notaţia specifică. 

*  Pentru grupa care va avea de analizat, sarcina de lucru 

va cere ca elevii să analizeze câte axe de simetri are 

fiecare tip de triunghi.Datele se vor sistematiza într-un 

tabel. 

Triunghiul  

studiat  

Desen  Număr de axe 
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*  Elevii ce vor primi o fişă cu verbul argumentează 

vor avea de analizat şi justificat în scris valoarea de 

adevăr a unei  propoziţii; să redacteze o demostraţie sis 

ă găsească o ipoteză suplimentară la o problemă 

*   Elevii din grupa verbului „aplică” vor avea de 

aplicat proprietăţile triunghiului echilateral în 

rezolvarea de probleme 

După expirarea timpului de lucru (20-25 min)  se va 

aplica metoda „ turul galeriei” . Materialele realizate, 

posterele, vor fi expuse în clasă în 6 locuri vizibile. 

Evaluare  Elevii din fiecare grup îşi vor prezenta mai întâi sarcina 

de lucru şi modul de realizare a ei, apoi,celelalte grupe 

vor complete dacă este cazul, sau vor corecta 

eventualele greşeli şi vor acorda note.  După ce fiecare 

grup a vizitat „galeria” şi a notat corespunzător 

lucrările colegilor,se vor discuta notele primite şi 

obiectivitatea acestora, se vor face aprecieri şi se vor 

corecta eventualele erori 

conversatia 

Precizarea şi explicarea 

temei 

Profesorul precizeaza tema si da explicatiile necesare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbul “ compară” 

1. Stabiliţi asemănări şi deosebiri între proprietăţile triunghiului isoscel şi proprietăţile 

triunghiului echilateral. 

2. Dacă notăm cu T mulţimea triunghiurilor, cu Ti mulţimea triunghiurilor isoscele şi cu Te 

mulţimea triunghiurilor echilaterale, reprezentaţi printr-o diagramă Venn-Euler relaţiile dintre 

cele trei mulţimi şi apoi scrieţi o relaţie de incluziune 

Verbul “descrie”  

1.  Descrie trei modalităţi de a desena un triunghi echilateral. 
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2. Precizează modalităţile prin care am putea demonstra că un triunghi este echilateral 

Verbul “analizaţi” 

1. Pentru fiecare tip de triunghi analizaţi câte axe de simetrie sunt şi centralizaţi datele în tabel 

Trinughiul studiat Triunghi oarecare Triunghi isoscel Triunghi echilateral 

Desen    

Numar axe de 

simetrie 

   

 

2. Dacă într-un triunghi ABC, bisectoarea [AD  (D  (BC) ) este mediana corespunzătoare 

laturii [BC] şi lungimea laturii BC este  media aritmetică a lungimilor laturilor AB şi AC, 

atunci ABC este echilateral. 

Verbul “argumentează”  

1. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiei şi justificaţi răspunsul “În   echilateral, fie H 

ortocentrul, atunci HA=HB=HC” 

2. Fie triunghiul ascuţit unghic ABC şi un punct oarecare D  (BC). Se construeşte DE  AB, E

(AB) şi fie F  (DE asfel încât (EF) (ED) şi DM┴AC, M (AC) asfel încât N (DM şi 

(MN) (MD) 

a) Arătaţi că AFN este isoscel 

b) Găsiţi şi justificaţi o condiţie ca AFN să fie echilateral 

Verbul “asociază” 

1. Se dau enunţurile unor proprietăţi ale triunghiurilor isoscel şi echilateral în coloana A şi în 

coloana B triunghiurile. Realizaţi corespondenţa astfel încât să obţineţi propoziţii adevărate. 

Coloana A ( proprietatea) Coloana B ( triunghiul) 

1. Are unghiuri de 600 

2. Are o axă de simetrie 

3. Are numai două unghiuri congruente 

4. Toate înălţimile sunt congruente 

5. Centru de greutate, centrul cercului  înscris, 

centrul cercului circumscris, ortocentrul coincid 

6. Centru de greutate, centrul cercului  înscris, 

centrul cercului circumscris, ortocentrul sunt 

coliniare 

 

 

Triunghiul isoscel 

 

 

Triunghiul echilateral 

2. Asociază fiecare linie important cu denumirea punctului de intersecţie şi cu notaţiile 

corespunzătoare: 

Mediana                         centrul cercului circumscris                              G 

Mediatoare                     ortocentru                                                          H 

Înălţime                          centrul de greutate                                             I 

Bisectoare                      centrul cercului înscris                                      O 

3. Completaţi spaţiile punctate: 
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            In figura alaturata, triunghiul ABC echilateral si D(BC) astfel incat masura unghiului BAD 

este de 30 iar DC = 2 cm. Aflati: 

 m(DAC)=……..;              m(ADC)= ………;             BC = ……. cm; 

Perimetrul ABC = …….. cm. 

 

Verbul “ aplică” 

 

 

1). In figura alaturata, triunghiurile ABC si CDE sunt echilaterale. Stiind ca  

E este mijlocul [AC] si ca CD = 3 cm, aflati perimetrul triunghiului ABC. 

 

 

 

2) Un teren de joacă are formă de triunghi echilateral notat cu ABC. Primăria vrea să-l extindă şi 

construieşte M = simAC, N = simBA, P = simCB. Verificaţi dacă noul teren de joacă MNP are formă 

de triunghi echilateral.  
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PROIECT   DIDACTIC 

 

Data:30.03.2021 

Unitatea de învăţământ: Colegiul de Muzică ”Sigismund Toduță”,Cluj-Napoca 

Profesor  înv. primar:    Popa Floredana 

Clasa I C                                                    

Unitatea tematică: Emoțiile și comunicarea  

Disciplina:  Dezvoltare personală 

Subiectul: Ne jucăm împreună cu prietenii - Text suport Ce-i mai ușor?- emoțiile de bază, trăire și manifestare 

emoțională 

Discipline implicate: Comunicare în limba română, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice 

Tipul lecţiei:  mixtă 

Forma de realizare: Activitate integrată 

 

Obiectiv general: Dezvoltarea interesului elevilor pentru autocunoaștere şi a atitudinii pozitive față de 

sine și față de ceilalți, acceptarea diversității, trăire și manifestare emoțională. 

COMPETENŢE SPECIFICE  

DEZVOLTARE PERSONALĂ 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

1.1 Identificarea unor trăsături personale elementare 

 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii 

simple, familiare 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi 

nonverbale simple despre propriile experienţe 

de viață 

2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi 

obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu 

acestea 

Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1: să identifice emoțiile de bază  în situații simple, 

familiare; 

O2 :să descrie propriile emoții în situații date; 

O3:să exemplifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali; 

O4: să asocieze fiecărei emoții identificate cate o culoare; 

O5: să precizeze caracteristici ale colegilor pentru care 

aceștia sunt considerați buni prieteni. 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE  

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea 

sugerată de text 

O8: să interpreteze strofele cerute din cântecul ”Dacă vesel 

se trăiește ” respectând versurile și linia melodică. 

 

 

 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE  

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un 

mesaj scurt, rostit clar şi rar  

 

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte 

cunoscute, manifestând interes pentru comunicare  

 

O6: să formuleze răspunsuri în propoziții clare, corecte 

demonstrând receptarea conținutului textului citit ; 
O7: să formuleze corect răspunsuri cu privire la acțiunile 

personajelor din text, pornind de la întrebările cadrului 

didactic. 
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Strategii didactice:  

a) Metode de învăţământ: conversaţia euristică,expunerea, exerciţiul, problematizarea, jocul, metoda predictiilor. 

b) Mijloace de învăţământ: videoproiector, calculator, jetoane, cutia cu imagini, fisa de lucru, creioane colorate, 

tabla de flipchart, 

c) Forme de organizare: frontal, individual 

Bibliografie: 

*** - Programe şcolare CP clasele I- IV, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2014; 

Metodica predării limbii romăne – Vasile Molan, Ed. Petrion Bucureşti
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SCENARIUL  DIDACTIC 

 

Nr. 

Crt 

Momentul 

lecției 

Ob. 

Op. 

Conținutul lecției Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee  

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.  Moment 

organizatoric 

 

5 min 

 Pregătirea materialelor necesare activităţii; 

Realizarea  climatului  optim  pentru  buna desfăşurare a 

activităţii. 

✓ Aeristirea salii de clasă  

✓ Amenajarea spațiului de desfășurare a activității 

✓ Pregătirea materialului didactic. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Observare

a 

sistematică  

2.  Captarea 

atenției 

 

5 min 

 

 

O1  

 

 

 

O2 

 

 

Captarea atenției se realizează prin  jocul Cutia emoțiilor. 

Descrierea jocului: 

✓ Într-o cutie se află imagini reprezentative 

pentru emoțiile de bază (bucurie, tristețe, frică, furie). 

✓ Propun elevilor să extragă câte o imagine 

din cutie si să spună care a fost situația în care au simțit 

emoția reprezentată. 

Inițiez o discuție pe baza imaginilor găsite, a situațiilor 

prezentate și realizez legătura cu noua lecție. 

 

Conversaţia 

 

 

Jocul  

 

 

Explicația 

 

Cutia cu 

imagini 

 

 

frontal 

 

 

Observare

a 

sistematică 

3.  Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

3 min 

 

 

 

Elevii sunt anunţaţi că vom desfășura o activitate de 

dezvoltare personală în care vom vorbi despre emoții și 

comportamente generate de acestea, vom recunoaște 

emoțiile de bază, vom împărtăși situații în care am trăit 

anumite emoții și vom exprima prin mimică și gesturi 

emoțiile sugerate. 

Conversaţia Planșa  frontal 

 

Observare

a 

sistematică 
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4.  Dirijarea 

învățării 

 

30  min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtinerea 

performantei  

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

O7  

 

 

 

 

 

 

 

O4 

  

 

 

 

 

 

 

✓ Citesc o adaptare a poveştii “Ce-i mai 

ușor?”  (Anexa 1) 

✓  Solicit elevilor să fie atenți și să selecteze 

tipuri  de emoţii care marchează personajele poveștii. 

✓ Adresez întrebări pentru verificarea 

înţelegerii textului. 

✓ Selectăm emoțiile întâlnite în text. 

✓ Completăm „Graficul emoţiilor”  

✓ Elevii exprimă ceea ce simt în privința  

comportamentul personajelor. 

Se desprinde  învăţătura povestirii şi anume că  frica poate 

genera minciuna, că nu trebuie să ne fie frică să spunem 

adevărul, că  trebuie să conștientizăm și să acceptăm 

consecințele faptelor noastre. 

✓ Solicit elevilor să asocieze fiecărei emoții 

identificate câte o culoare, iar apoi să acopere folosind 

culorile respective suprafața din conturul inimii pe care au 

primit-o. (Anexa 2). 

✓ Fiecare elev are libertatea de a colora orice 

suprafață dorește, folosind culoarea aleasă, direct 

proporțional cu emoțiile pe care le simte cel mai mult.  

✓ Desenul se va intitula Emoțiile din inima 

mea.  

✓ Voi realiza propriul desen și voi motiva 

alegerea făcută. 

✓  Fiecare elev va prezenta culorile pe care le-

a ales și suprafațele pe care le-a colorat, argumentând 

alegerea făcută prin prezentarea unei situații în care a simțit 

emoția pe care a reprezentat-o pe cea mai mare suprafață. 

 

 

 

Metoda 

predicțiilor 

 

 

 

Ciorchinele 

grafic 

 

Reflecția 

personală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiza

rea 

 

 

 

Graficul 

emoțiilor 

 

 

 

 

Tabla de 

flipchart 

 

 

 

 

Culori 

 

 

 

 

 

Fisa de lucru 

 

 

 

 

Caiet auxiliar 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare

a 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

                                                                                  CE E MAI UȘOR? 

 

Într-o bună zi, trei băieţi s-au dus în pădure (predicții)…….să culeagă ciuperci, să se joace şi să prindă păsări. S-au simţit atât de bine 

acolo, încât nici n-au băgat de seamă cum a trecut ziua. Se însera când au pornit spre casă şi (predicții) ……i-a cuprins frica. Erau speriati că-i 

vor certa părinții! 

- Să vezi ce-o să păţim când o să ajungem acasă! S-au oprit în mijlocul drumului şi s-au sfătuit ce să facă: (predicții) ….. să spună 

părinţilor lor o minciună, sau adevărul? 

           Primul băiat zise: 

          - Eu am să spun c-am fost în pădure şi că mi-a ieşit un lup în cale. Tata o să înțeleagă şi n-o să mă certe! 

Al doilea zise: 

- Eu am să spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure şi n-o să mă certe! 

O5  Dirijez discuţiile cu elevii urmărind înţelegerea de către 

elevi a faptului că este firesc să simţim toate tipurile de 

emoții, dar important este să învăţăm să ne controlăm 

emoţiile, astfel încât ele să nu ne influenţeze 

comportamentul. 

✓ Dacă timpul ne permite, vom realiza o fișă de 

lucru din caietul auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Încheierea 

lecției 

 

5  min 

O8 Discutăm dacă am îndeplinit obiectivele propuse la 

începutul activității. Fac aprecieri cu privire la modul de 

participare al elevilor la lecţie. În urma răspunsului 

primit, vom interpreta cântecul Dacă vesel se trăiește. 

Toți elevii vor fi recompensați la sfrsitul activitășii cu un 

emoticon Smiley face. 

 

Conversația 

Fețe 

zambitoare 

frontal Aprecieri 

verbale 
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- Eu am să spun adevărul! zise cel de-al treilea băiat. E mai uşor! Întotdeauna e mai uşor să spui adevărul, fiindcă nu trebuie să mai 

scorneşti nimic! 

Şi s-au dus fiecare la casele lor. Dar tocmai când primul băiat povestea mai cu foc tatălui său despre lup,  se pomeniră cu pădurarul. 

        - Nu se află nici un picior de lup prin părţile noastre, spuse el mirat.  

        Când auzi asta, tatăl băiatului se înfurie. Nu atât pentru că băiatul întârziase cât pentru faptul că minţise. 

Cel de-al doilea băiat a spus şi el acasă minciuna cu bunicul. Tocmai atunci sosi bunicul la ei! Când află mama băiatului adevărul, se 

supără foc. Întâi pentru că băiatul întârziase, şi , în al doilea rând, pentru că minţise. 

Cel de-al treilea băiat şi-a recunoscut vina, cum a ajuns acasă. E drept că mama-sa se întristase pentru că a întârziat, dar pe urmă l-a 

iertat. Băiatul și-a cerut scuze și mama lui a fost fericită! 

E mai ușor și mai bine să spui adevărul! 

Frica trebuie învinsă, nu trebuie lăsată să genereze o minciună. 

 

 

 

Anexa 2 

FIȘĂ DE LUCRU 

COLOREAZĂ CU CULOAREA CARE CREZI CĂ ESTE POTRIVITĂ  PENTRU URMĂTOARELE EMOȚII DIN  INIMA TA: 

BUCURIE, TRISTEȚE, CURAJ, UIMIRE, FURIE. 
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PROIECT DE LECȚIE -EDUCAȚIE SOCIALĂ 

 “Protecția mediului, condiție a vieții”  

Autor: prof. Călinescu Mirela-Claudia 

Școala Gimnazială ”Ionel Teodoreanu”-București 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate  

DISCIPLINA: Educație Socială– Gândire critică și drepturile copilului 

CLASA : a V-a  

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

DURATA: 40 minute (online) 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi 

comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social; 

 2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice 

diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi civice;  

 3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, 

respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic şi economic active. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și 

responsabilități; 

1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul 

unor dezbateri privind asigurarea și promovarea drepturilor copilului. 

2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de 

încălcare a drepturilor copilului sau de promovare a acestora. 

3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în 

condițiile respectării drepturilor celuilalt.   

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 – să  definească noțiunile următoare: mediu,dreptul copiilor la un mediu sănătos,  în urma 

discuțiilor avute, pe baza materialului prezentat; 

 – să  identifice surse de poluare, având la bază experiența proprie de viață; 

 – să  înțeleagă importanța dreptului copiilor la un mediu sănătos, pentru fiecare. 

RESURSE: 

1. BIBLIOGAFICE: 

a) oficiale: 

- Ministerul Educatiei Nationale, Programa școlară  pentru disciplina Educație Socială, Clasele a V-a – 

a VI-a, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017. 

- Documente naționale:  HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020; 

- Documente europene și internaționale : Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile 

copilului (1989); 

- Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, cu modificările și completările 

ulterioare. 

b) metodico-didactice: 

-    Daniela Barbu, Cristiana Boca, Educație Socială,manual clasa a V-a, Editura CD PRESS, 2017; 
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- Andreea Ciocalteu, Robert Florea, Cristina Gunea, Madalina Radu, Aurelia Stanculescu, Educatie 

Sociala, manual clasa a V-a, Editura Sigma 2017; 

- Liliana Zarcheievici, Nicoleta-Laura Crețu, Tamara Mănatu, Elena Nedelcu, Maria-Dorina 

Stoica,.Educație Socială – manual clasa a V-a, editura Litera,2017 

2. METODOLOGICE: 

- metode și procedee didactice: conversația, conversația euristica, explicația, metoda exploziei stelarei; 

- mijloace de învățământ:  Google zoom, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,  manual; 

- forme de organizare: frontală, individuală și pe grupe; 

- forme și tehnici de evaluare: evaluare orală, observare sistematică. 

3. TEMPORALE :  40 minute, online; 

4. UMANE : profesor, elevii clasei a V-a. 
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SCENARIU DIDACTIC 

PROTECȚIA MEDIULUI, CONDIȚIE A VIEȚII 

Etapele 

lecției 

C.S.  Conținut  

 

Strategia didactică 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

 

1. Pregătirea elevilor 

pentru activitate   

 

 

 

- Introducerea în atmosfera orei. 

- Crearea climatului psihologic și a atmosferei 

necesare derulări actiunii educaționale; 

 - Pregatirea materialului didactic; 

 

 

Conversația 

 

 

Google-

zoom 

 

Caiete 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Observare  

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 

 

 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

1.1 

 

Se verifică prin chestionare orală cunoştinţele 

elevilor despre noţiunile din lecția anterioară. 

- Ce forme de  violență cunoașteți? 

- Prin actele de violență, ce drepturi ale copiilor 

sunt încălcate?  

- Cum recunoaștem un copil care este supus unor 

forme de violență? 

 

Conversația 

 

Google-

zoom 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observare  

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

3.Captarea atenției 

(motivarea specifică 

pentru activitate) 

 

1.1, 

1.3 

 

a)Propun elevilor să urmărească secvențe dintr-un 

film-desen animat ”Poluarea și efectele ei”– google 

youtube  

 

Conversația 

euristică 

 

Explicația 

 

Google-

zoom 

Imagini 

video 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

Observare  

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 

 

1.1, 

1.3 

b) Elevii trebuie să: 

-răspundă la întrebări, pe baza imaginilor 

prezentate:  

“ -Ce ați înțeles din povestea prezentată? 

 

 

Conversația 

 

 

Google-

zoom 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Observare  
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-Ce probleme legate de poluarea mediul 

înconjurator, ați identificat? 

-Ce măsuri trebuie să adopte statul, pentru 

apărarea dreptului la viață, pentru fiecare copil? 

- Care trebuie să fie contribuția noastră pentru a 

proteja mediul? “ 

- Profesorul prezinta documentului în care sunt 

consemnate drepturile copilului – “Constituția 

României, articolul 35 și se va citi articolul, care 

prevede dreptul la mediu sănătos. 

Exercițiul 

 

 

Activitate 

individuală 

 

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 

 

 

4. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

lecției 

 

 

1.2 

 

 

Se anunță titlul lecției: 

” PROTECȚIA MEDIULUI, CONDIȚIE A 

VIEȚII” 

 

Se notează titlul lecției într-un document word de 

prezentare, iar elevii o vor face în caiete. 

Se anunță obiectivele operaționale: 

-să definească termenii: mediu,dreptul copiilor la 

un mediu sănătos 

-să identifice formele  de poluare, cum ar fi : 

poluarea fonică, chimică, prin noxe. 

- să  înțeleagă importanța dreptului copiilor la un 

mediu sănătos 

– să  aplice cunoștințele dobândite. 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

Google-

zoom 

Caiete 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Observare  

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 
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5.Dirijarea învățării 

 

 

 

 

1.2, 

1.3 

2.2 

 

Pe baza noțiunilor prezentate, se va trece la: 

-Este formulată problema pusă în discuție, care se 

trece în mijlocul desenului (stea). 

-Se împarte clasa în 5 grupe (breakout rooms), iar 

fiecare grupă trebuie să formuleze întrebări concise 

și corecte referitoare la aspectele legate  de dreptul 

copiilor la un mediu sănătos (pornind de la 

întrebările- Cine? Ce? Unde? Când? De ce?”). 

Profesorul va intra în cadrul fiecărei grupe, pentru 

a supraveghea activitatea elevilor și a transmite 

indicațiile necesare. La final, se prezintă, de către 

fiecare grupă, în parte întrebările realizate. 

-Se organizează discuții pe baza întrebărilor 

formulate de elevi.  

Exercițiu Metoda explozie stelare – în aplicația 

.ZOOM-breakout rooms -  

 

 

 

Exercițiul 

pe grupe 

 

Metoda 

exploziei  

stelare 

 

Explicația 

 

 

Aplicație 

word 

Aplicația 

zoom 

extensie 

breakout 

rooms 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Activitate  

de grup 

scrisă 

 

 

Observare  

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

6.Obținerea 

performanței și a 

feed-back-ului 

 

 

 

1.3, 

2.2, 

3.1 

 

Se va utiliza un joc didactic: 

- Fiecare elev, se va loga, cu ajutorul unui cod,  în 

cadrul aplicației google-mentimeter, iar aici vor 

scrie mesaje, sfaturi, cu privire la protecția 

mediului- condiție a vieții. 

Toate aceste idei se vor afișa, pe foaia  de lucru, 

formând”Posterul mesajelor”. 

  Se va face corectarea frontală a acesteia, cu 

stabilirea modalității de apreciere, conform 

obiectivelor propuse. 

 

 

Conversația 

 

 

Exercițiul 

 

Google-

zoom 

 

Google 

Mentimeter 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Activitate  

pe grupe 

 

 

Observare  

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 
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7. Evaluarea  

performanțelor 

 

 

1.2, 

1.3 

 

Temă pentru acasă – Realizarea unui referat (max.2 

pagini), în care să se prezinte o castrofă naturală, 

umană, care a dus la poluare mediului(acesta 

trebuie să conțină și desene/poze). 

Se vor face aprecieri și recomandări la modul de 

desfăsurare a lecție, la participarea și 

comportamentul elevilor în cadrul acesteia. 

Se nominalizează și notează elevii care au activat 

în timpul lecţiei 

Se anunță încheierea lecției. 

 

 

Observație 

și aprecierea 

verbală 

 

Conversația 

 

 

Google-

zoom 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Observare  

sistemica a 

comportamentului 

elevilor 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. înv. primar POPESCU MIRELA 

C.N.I. „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea 

 

Activitatea de învăţare pe care vreau să o prezint a fost realizată la clasa a III-a, la educație civică, 

în contextul temei referitoare la raporturile noastre cu plantele și animalele. Sarcinile de lucru presupun 

recunoaşterea unor atitudini faţă de plante și animale, pornind de la imagini date și vizionarea unei 

povești; implică descoperirea unor modalităţi de raportare la plante și animale/atitudini, 

comportamente față de acestea (CS 2.1, 2.2). 

 

Clasa: a III-a 

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina: Educație civică 

Unitatea tematică: Raporturile noastre cu plantele și animalele 

Subiectul lecției: Atitudinea noastră față de plante și animale 

Competenţe specifice vizate 

2.1. Recunoaşterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele  

2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele şi animalele 

Conexiuni posibile cu alte discipline 

Activitatea de învăţare poate sprijini procesul de dobândire de către elevi a altor competenţe specifice, 

la alte discipline de studiu:  

 Limba    literatura       :  

3.4. Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale 

acestuia (de exemplu, prin utilizarea corectă a unui text în rezolvarea sarcinilor) 

Arte vizuale              practice: 

1.1. Recunoaşterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare (de exemplu, prin 

corelarea corectă a unei imagini cu textul adecvat, în rezolvarea sarcinilor) 

Muzică și mișcare: 

2.2. Cântarea individuală sau în grup, asociind acompaniament sugerat de ritm. 

 

Strategia didactică: 

 

a) Metode și procedee: conversaţia, ciorchinele, exerciţiul, explicaţia, turul galeriei, jocul de rol. 

b) Mijloace de învățământ: pagină ppt. cu ciorchinele, video-proiector, imagini Google, fişe de lucru, 

film Fata babei și fata moșneagului, cântec mp4. 

c) Forme de organizare: frontală, individuală, în grupe, în perechi. 

d) Resurse temporale: 50 de minute. 

Evaluarea: observare sistematică, aprecieri verbale, verificare orală, jurnalul reflexiv. 

 

Desfășurarea activității 

Cu ajutorul motorului de căutare Google, se aleg 4 imagini:  

• câine: https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ine#/media/Fi%C8%99ier:Bucovina_Sheepdog.jpg  

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ine#/media/Fi%C8%99ier:Bucovina_Sheepdog.jpg
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• pisică: https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisic%C4%83_european%C4%83 

• hamster: http://www.zooland.ro/notiuni-generale-despre-ingrijirea-hamsterilor-1138  

• floare: https://ro.wikipedia.org/wiki/Trandafir#/media/Fi%C8%99ier:Rosa_Ave_Maria_1.jpg 

Le cer elevilor să discute cu colegul de bancă și să răspundă, pe rând, la întrebările: Ce simți când 

vezi? și Ce simți că vrei să faci? (anumite gesturi de afecțiune, de tandrețe le vor transfera colegilor în 

momentul când fac referire la acestea). 

Se poartă o discuţie referitoare la legătura care există între om, plante şi animale și se evidenţiază  

relaţiile  dintre  om - plante/animale (nevoia de a le avea, de a exista), motivând  ocrotirea  lor  prin  

acţiunile  sale.  

Se anunță titlul și obiectivele lecției Atitudini față de plante și animale, apoi se vizionează 

selectiv Fata babei și fata moșneagului: Fata Babei si Fata Mosului - Poveste pentru copii | HeyKids 

- Desene animate - YouTube 

Elevii vor compara cele două personaje în funcție de modul în care se comportă în situații date: 

fata moșneagului curăță părul de omizi și de uscături, îngrijește cățelușa bolnavă, are grijă de animalele 

din casa Sfintei Duminici (manifestă grijă, compasiune, blândețe, dragoste); fata babei refuză să ajute 

la îngrijirea cățelușei, a părului și a copiilor Sfintei Duminici (este nepăsătoare, indiferentă la 

suferințele celor din jur, este neglijentă, egoistă). 

În urma discuțiilor despre comportamentul celor două personaje din poveste se va explica, cu 

ajutorul elevilor, înțelesul termenului atitudine (comportament, mod de comportare, gest). Făcând 

referire la modul de comportare al celor două personaje, se vor evidenția atitudinile pozitive și pe cele 

negative. 

Se prezintă ciorchinele Atitudini față de plante și animale, iar elevii completează cu exemple 

potrivite ramificațiile ciorchinelui: (Atitudini) pozitive (ex: grijă, bunătate, atenție, compasiune, 

blândețe, dragoste, protecție) și (Atitudini) negative (ex: nepăsare, neatenție, indiferență, brutalitate, 

lipsă de compasiune, răutate, ură).  

Activitate pe grupe: se împart elevii în 4 grupe, fiecare grupă rezolvă una dintre următoarele 

sarcini: 

Grupa 1: Citiți, cu atenție, cele două fragmente.  Redați, în 4 enunțuri, despre ce este vorba în 

strofele de mai jos și precizați ce fel de comportament au cei doi copii față de animale. 

,,M-a lovit din răutate/Cu o piatră în picior,/Și-am zăcut și-am plâns atâta,/De credeam că am să 

mor...”. 

                                                                 (Cățelușul șchiop, de Elena Farago) 

,,Așa plângea un gândăcel/În pumnul ce-l strângea să-l rupă/Și l-a deschis copilul după/Ce n-a mai fost 

nimic din el!” 

                                                                       (Gândăcelul, de Elena Farago) 

Grupa 2: Citiți fiecare enunț de mai jos. Scrieți, în 4 propoziții, ceea ce simțiți când citiți aceste 

enunțuri. 

a) Coopiilor le face plăcere să hrănească păsărelele și să le facă adăposturi. 

b) Uneori îmi place să trag cât mai tare pisica de coadă. 

c) Rup florile care îmi plac în parc. 

d) Dacă văd un cățel rănit, cred că e mai bine să-l ocolesc. 

Grupa 3:   Imaginați-vă că o pădure ar vorbi, iar voi ați fi glasul ei... Scrieți, în 4 propoziții, un 

mesaj oamenilor despre importanța protejării pădurii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pisic%C4%83_european%C4%83
http://www.zooland.ro/notiuni-generale-despre-ingrijirea-hamsterilor-1138
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trandafir#/media/Fi%C8%99ier:Rosa_Ave_Maria_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=RN2kkTg9038
https://www.youtube.com/watch?v=RN2kkTg9038
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Grupa 4: Explicați, în 4 propoziții, de ce este bine să avem grijă de plante și animale.  

După expirarea timpului de lucru, se aplică metoda turul galeriei: 

- Fișele de lucru, printate format A3, se expun pe cele două table din clasă. 

- Elevii din fiecare grup își prezintă sarcina de lucru și modul de realizare a ei și răspund, 

eventual, la întrebări adresate de colegii din alte grupe. 

- După ce fiecare grupă prezintă ceea ce a lucrat, elevii vor trece pe rând și vor acorda pe fiecare 

fișă un calificativ din partea grupei. 

Joc de rol: Imaginează-ţi că eşti o plantă! Spune colegilor tăi ce plantă ești și cum ai dori să se 

poarte cu tine! 

Dezbatere:  Ce părere ai? 

Se scrie, pe tablă, afirmația: „Iubesc animalele și-mi place să le admir mai ales în spectacolele 

de la circ!”, iar elevii își prezintă punctele de vedere în legătură cu afirmația dată. 

Elevii vor avea de completat o fișă de lucru ce cuprinde propoziții lacunare.  

1. Eu știu trei atitudini pozitive față de plante și animale: .......................... . 

2. Am descoperit trei atitudini negative față de plante și animale: ................. . 

3. Am trei mesaje pentru cei care fac rău naturii: ............................................ . 

4. Am o întrebare din trei cuvinte despre această lecție: ................................. . 

Se reamintesc noţiunile discutate: atitudine; atitudine pozitivă/negativă; rolul plantelor şi 

animalelor în viaţa noastră. 

Se precizează tema pentru ora următoare: Realizarea unui scurt text în care să povestească 

despre animalul său/pe care și-l doresc și cum se comportă/s-ar comporta cu acesta. 

Se intonează cântecul Ce ți-ar spune un copac. https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ   

Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului de participare a elevilor la lecție și asupra 

colaborării în cadrul grupelor și/sau la lecție.  

Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc: stimularea unui climat afectiv pozitiv; 

implicarea în activitațile de grup; repartizarea unor sarcini diferențiate; aprecieri verbale pe parcursul 

lecției. 

 

Copiii au fost foarte implicați în această activitate, în toate etapele ei, fără să întâmpine probleme, 

de la realizarea ciorchinelui, la aprecierea „lucrărilor” (Turul galeriei), jocul de rol și dezbatere. 

https://www.youtube.com/watch?v=6CTy7jppXDQ
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LESSON PLAN 

Profesor Mărculescu Raluca Victoria 

Liceul Teoretic Benjamin Franklin, București 

 

 

High school: “BENJAMIN FRANKLIN”, Bucharest 

Teacher: MĂRCULESCU RALUCA VICTORIA 

Textbook and title of the lesson: ENGLISH MY LOVE / UNIT 6 – Fashion                                                                                                                                

Grade: 9B – first choice 

Type of the lesson: Fixing vocabulary 

Skills focus: integrated skills  

Objectives:  

By the end of the lesson students will be able to 

         1. Use vocabulary related to fashion 

         2. Take out main ideas from a text 

 3. Extract specific details 

 4. Use new vocabulary in a different context                    

Methods/ Procedures :  

- deduction 

- comments 

- conversation 

Interaction: individual, pair work 

Materials : textbook, laptop, internet, platform classroom/ meeting   

Possible problems:  

- time management 

- text understanding 

- expressing ideas coherently 

- the right internet connection 

 

CONTENTS   

Stage 1: WARM UP discussion     

Aim: -to introduce the students into the atmosphere of the lesson 

         -to draw students’ attention on the topic 

Phase: 2 minutes    

Interaction:  T - SS 

Procedure: The teacher greets SS and asks them if they are ready to begin the lesson. 

SS greet the teacher. 

The teacher asks who is on duty and if there is anybody absent. 

SS are ready to begin the online English lesson       

Stage 2: Checking the previous knowledge  

Aim: evaluation and checking of how the students did their homework 

Phase: 5 minutes 

Interaction: T – SS, SS- SS 

Procedure: 
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The teacher asks SS to read their homework. Some of them will read, the others will correct their 

mistakes if necessary. 

Stage 3: LEAD –IN  

Aim: - to revise the vocabulary regarding to Fashion 

Phase: 5 minutes 

Interaction:  T-SS/ SS-SS 

Procedure:  

Activity: 

The teacher will share a picture with different kinds of people and the students will have to describe 

these persons’ look and predict about their personality, job and the kind of place they live in.  

Aids: notebooks, shared photo 

Possible problems: correct and fluent speaking or internet connection. 

 

Stage 4. PRACTICE 

- Objective 1 

Aim: - to describe the way a person looks like on a certain occasion. 

Phase: 5 minutes 

Interaction:  T – SS/ SS-SS 

Activities 

The teacher asks the students to work in pairs in order to recommend clothes for an old man, a young 

woman, a young fashion designer and for a man or a woman who wants to make a good impression 

on a first date. 

Aids: notebooks 

Possible problems: correct and fluent speaking or internet connection. 

Stage 5. PRODUCTION  

- Objective 2 

Aim: - to give practice in reading techniques by encouraging the students to look for information and 

bring their own arguments to support their opinion. 

Phase: 13 minutes 

Interaction:  T - SS 

Activities: 

The teacher asks the students to read the texts from the textbook, page 104, discussing after that the 

title of the lesson You Can’t Judge a Book by Its Cover. 

Aids: photocopied textbook  

Possible problem: Time management or internet connection. 

                             Pronunciation and reading fluency 

- Objective 3 

Aim: - to give practice in reading techniques by encouraging the students to look for information and 

bring their own arguments to support their answers. 

Phase: 5 minutes 

Interaction:  T – SS 

Activity 

The students are asked to answer the comprehension questions (ex. 2 pg 128) 

eg. Who is the main character? 
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      Who is she? 

      What is her job? Etc 

Aids: photocopied textbook  

Possible problem: time management or internet connection. 

- Objective 4 

Aim: - to use the right meaning of the words related to fashion in different tasks. 

Phase: 10 minutes 

Interaction:  T - SS 

The teacher asks SS to make an article for a Fashion magazine using words related to fashion, which 

were found in the text before. 

Aids: photocopied textbook, notebook  

Possible problem: time management or internet connection. 

Evaluation  

Phase: 3 minutes 

The teacher appreciates the students’ performance by encouraging, praising and giving them marks. 

The students with 4 points will get a ten, others with 3 points will get nine and others with one or two 

points will get a point for the next mark. 

Stage 6.  ASSIGNING HOMEWORK  

Phase: 2 minutes 

As homework, students will have to write ex III pp. 129 
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PROIECT DIDACTIC 

,,IAPA LUI VODĂ” de MIHAIL SADOVEANU 

Constantinescu Anca-Elena                                               

                                                                  Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” Bacău 

                                                                            

Data: 03 martie 2022 

Clasa: a VIII-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare : a IV-a, Ce este adevărul? 

Titlul lecției: Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu. Semnificațiile textului 

Tipul lecției: de formare și consolidare de priceperi și deprinderi 

 

Competențe generale: 

Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare; 

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată; 

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

Competențe specifice: 

2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale 

2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii 

3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate intenţiei de 

comunicare 

Obiective formative: 

La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili: 

O1- să încadreze textul în categoria textelor epice; 

            O2- să identifice procedeele de legare a secvențelor (inserția, alternanța); 

O3- să explice perspectiva narativă, raportându-se la text; 

O4- să caracterizeze personajele; 

O5- să interpreteze semnificațiile textului 
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Strategia didactică: 

Metode și procedee: conversația, explicația, lucrul cu textul, explozia stelară, ciorchinele, cvintetul,  

Forme de organizare: activitate frontală, independentă și în perechi; 

Mijloace de învățământ: manual, tablă, caietele elevilor,  flipchart, videoproiector 

Resurse: 

-materiale: manual, tablă, caietele elevilor, marker, cretă 

-temporale: 50 de minute; 

-spațiale: sala de clasă; 

Bibliografie: 

●Programa pentru disciplina de limba și literatura română Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017 

●Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia, Halaszi, Monica, Davidoiu-Roman, Anca, Corcheș, Horia, Manual de Limba și literatura română, Editura Art 

klett, 2019 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Momentele lecției Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Strategia didactică Evaluare 

Metode Forme de 

organizare 

Material

e 

1. Moment 

organizatoric 

 

Profesorul asigură condițiile optime pentru 

desfășurarea lecției. 

Elevii se 

pregătesc 

corespunzător 

pentru lecție 

Conversația Activ. 

frontală 

Catalog 

Caietele 

și 

manualele 

elevilor 

 

2.Verificarea temei 

 

 Profesorul verifică tema pentru acasă  atât 

cantitativ, dar mai ales calitativ. 

Elevii citesc 

tema și 

corectează 

eventualele 

greșeli. 

 Activ. 

frontală 

Caietele 

de teme 

Manualul  

Aprecieri 

verbale 
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3. Captarea atenției 

 

Profesorul prezintă pe o foaie de flipchart 7 

adjective scrise pe câte un nor de cuvinte 

(mohorâtă, neobișnuită, veselă agreabilă, 

misterioasă, calmă, plăcută) și le spune elevilor 

să selecteze adjectivele care descriu cel mai 

bine atmosfera de la începutul povestirii și să-

și motiveze alegerea. 

 

Elevii  participă 

la discuție. 

Conversația Activ. 

frontală 

Laptop 

Flipchart 

Aprecieri 

verbale 

4. Anunțarea temei și a 

obiectivelor urmărite 

 

Profesorul  scrie titlul lecției pe tablă și  

enumeră obiectivele. La sfârșitul lecției elevii 

vor fi capabili:  

- să încadreze textul în categoria textelor epice; 

- să identifice procedeele de legare a 

secvențelor (inserția, alternanța); 

- să explice perspectiva narativă, raportându-se 

la text; 

- să caracterizeze personajele; 

- să interpreteze semnificațiile textului 

 

Sunt atenți și își 

notează în caiete 

titlul lecției. 

Conversația Activ. 

frontală 

Tabla 

Caietele  

 

5.Dirijarea învățării și 

obținerea performanței. 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul orei anterioare a avut loc lectura 

integrală a textului, identificarea cuvintelor 

necunoscute, a cuvintelor cheie, stabilirea 

ideilor principale. Folosind metoda exploziei 

stelare, (Anexa 1), profesorul adresează 

întrebări elevilor, astfel încât să se  identifice 

personajele și motivele care l-au condus pe 

comisul  Ioniță la dorința de a i se face 

dreptate. 

Elevii au citit 

textul ora 

anterioară, în 

cadrul căreia, au 

identificat 

cuvintele 

necunoscute, 

cuvintele cheie, 

ideile principale. 

Conversația 

euristică 

 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

Activ. 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

Caietele 

elevilor 

Manualul 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

încurajări 
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Dirijarea învățării și 

obținerea performanței 

 

 

 

 

 

Profesorul  întreabă elevii despre ce își 

amintesc din lectura textului, insistând pe 

identificarea trăsăturilor textului narativ literar, 

acestea fiind trecute pe tablă, prin metoda 

ciorchinelui. 

Profesorul conduce discuția astfel încît elevii 

să identifice trăsăturile: 

- este un text narativ literar deoarece sunt 

exprimate în mod indirect idei, gânduri, 

sentimente; 

- narațiunea este subiectivă, fiind un narator 

martor, care relatează despre oamenii de la han 

și ambianța de acolo și un narator participant, 

comisul Ioniță, care povestește o întâmplare 

din vremea lui Vodă Mihail Sturza; 

- sunt prezente repere spațio-temporale: „într-o 

toamnă aurie”,„într-o depărtată vreme, la 

„Hanul Ancuței”; 

- sunt prezente personaje: comisul Ioniță, 

Ancuța, cealaltă Ancuță, moș Leonte, Vodă 

Mihail Sturza, oamenii de la han; 

- modul principal de expunere este narațiunea, 

alături de descriere, care accentuează 

atmosfera de legendă și de dialog care 

evidențiază oralitatea exprimării (interjecții, 

vocative, cuvinte populare, etc); 

- prezența unui conflict exterior (între comisul 

Ioniță și boierii care mutau hotarul); 

 

Elevii sunt atenți 

și își notează în 

caiete noțiunile 

scrise pe tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează 

trăsăturile 

 

Explicația 

 

 

 

 

Ciorchinele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul cu 

textul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activ. 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișele de 

lucru 
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Dirijarea învățării și 

obținerea performanței 

 

 

 Pentru a face legătura cu titlul unității „Ce este 

adevărul?” și pentru a consolida cunoștințele,  

elevii sunt conduși într-o discuție în care își 

vor exprima părerea referitor la unele aspecte 

ale operei după ce urmăresc pe videoproiector 

unele imagini referitoare la lecție.  Astfel, 

fiecare elev primește câte o fișă de lucru 

(Anexa 2), vor citi fragmentele selectate și vor 

rezolva cerințele. Profesorul îi monitorizează 

mereu. Elevii citesc textul, apoi întrebările se 

citesc rând pe rând, având circa un minut timp 

de gândire. 

În urma rezolvării exercițiilor, profesorul 

împreună cu elevii identifică trăsăturile 

povestirii, pe care le scrie pe tablă: 

- specie a genului epic, în proză, de dimensiuni 

relativ restrânse 

- construită în jurul unui singur fir narativ, 

prezintă un eveniment redus ca durată 

- spre deosebire de nuvelă, centrale sunt 

întâmplările, nu personajele 

- povestirea este o narațiune subiectivizată- 

relatarea se desfășoară de cele mai multe ori, la 

persoana I, din perspectiva unui narator care 

fie a luat parte la evenimente ca personaj, fie a 

asistat la ele ca martor 

- întâmplările povestite au caracter senzațional 

 

 

 

 

Elevii rezolvă 

exercițiile. 

 

 

 

 

Elevii răspund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii scriu 

trăsăturile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videopro-

iector 
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- timpul povestirii este împins mult în trecut, 

uneori este nedeterminat, mitic 

- se poate vorbi despre un ceremonial al 

spunerii, care presupune: captarea atenției 

auditoriului, menținerea tensiunii narative, 

verificarea atenției celor care ascultă 

povestirea 

       În continuare, profesorul le propune 

elevilor exercițiul 28 de la pagina 135, din 

manual. Un proverb străin spune că „cine vine 

cu o poveste pleacă mai bogat, cu două 

povești„. De ce crezi că, la final, comisul 

Ioniță anunță spunerea unei alte povești? 

Formulează-ți răspunsul, referindu-te la 

următoarele două fragmente din povestirea-

cadru: „am auzit multe povești la Hanul 

Ancuței”, „ș-atuncea a fost la Hanul Ancuței 

vremea petrecerilor și a poveștilor. 

Pentru a verifica dacă noțiunile au fost 

receptate, elevilor li se cere să alcătuiască un 

cvintet referitor la tema narațiunii în ramă sau 

a operei literare studiate. 

 

 

 

 

 

Elevii răspund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii alcătuiesc 

un cvintet. 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

Cvintetul 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

Asigurarea feed-back-

ului. 

Profesorul se  asigură pe tot parcursul lecției că 

elevii participă activ, implicându-i pe toți. 

  Activ. 

frontală 

 Aprecieri 

verbale 

 

Asigurarea retenției și a 

transferului 

 

Profesorul dictează tema pentru acasă, dând 

indicațiile necesare: să scrie o scrisoare 

Elevii își notează 

tema și sunt 

atenție la 

Conversația Activ. 

frontală 
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comisului Ioniță în care să-l felicite pentru 

curajul avut. 

 

 

indicațiile pe 

care le dau. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Olaru Florentina 

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Galați 

Clasa:  a IVa A 

Unitatea tematică: SĂ LUĂM ATITUDINE! – Măsurare și măsuri 

Aria curriculară: Matematică şi știinţele naturii  

Disciplina: Matematică 

Subiectul: Unități de măsură pentru lungimi, capacitate, masa corpurilor, valoare  

Forma de realizare : activitate integrată 

Tipul lecției: consolidare 

Discipline integrate:  Geografie  

Competențe specifice:   

❖ Matematică 

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete, inclusiv pentru validarea unor transformări; 

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, folosind transformări; 

❖ Geografie 

2.1. Aplicarea unor elemente și operații matematice minime în înțelegerea unor situații reale observate 

3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă 

Obiective operaționale:  

❖ Matematică  

O1: să enumere cel puțin trei multiplii şi submultiplii ai unităților de măsură învățate, în timp de un minut; 

O2: să  efectueze oral şi în scris cel puțin cinci transformări în exerciţii şi probleme cu unităţi de măsură, în timp de cinci minute ; 
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O3: să rezolve cel puțin un exercițiu sau o problemă cu unităţi de măsură învățate, în timp de cinci minute; 

O4: să formuleze enunțul unei probleme utilizând noțiunile învățate despre unităţi de măsură, în timp de cinci minute;  

❖ Geografie: 

O6: să se orienteze pe hartă în vederea calculării distanței dintre diferite locații; 

O7: să identifice poziția pe hartă a cel puțin două țări străbătute, în timp de un minut; 

 Resurse didactice: 

a) procedurale: conversaţia, exerciţiul, explicaţia,  observaţia, problematizare, joc didactic, comerțul cu probleme, metoda cadranelor 

b) materiale: manualul, prezentare power-point, fişe de lucru, fișe pentru autoevaluare 

c) forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi 

d) temporale:  45 min 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ministerul Educatiei Naționale– Programa școlară pentru clasa a IVa, 2014 

2. D. Ana, M. Ana, D. Logel, E. Stroescu-Logel - Metodica predării matematicii la clasele I-IV,  Editura Carminis,Pitești, 2005, 

3. Mariana Mogoș – Matematică – Manual pentru clasa a IVa, Editura Art, București, 2016 
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Secvențele instruirii 

și dozarea 
Ob 

Conținutul informațional al lecției Resurse Evaluare 

Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Procedurale Materiale 
Organiza- 

torice 

 

1. Moment  

organizatoric 

1’ 

 

 

Asigur climatul adecvat   desfăşurării 

lecţiei și pregătesc materialele 

necesare. 

Elevii iau loc în bănci și se 

pregătesc pentru lecție. 

Conversaţia  

 

 Frontal   

2. Verificarea 

temei și a 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

5’ 

 Verific cantitativ şi calitativ tema. 

 

Elevii citesc și corectează tema 

în caiete.  

 

Conversația  Caietele 

elevilor 

Frontal  Evaluare 

orală prin 

sondaj 

3. Captarea 

atenției  

           2’ 

 

 

Se dă spre rezolvare câte un puzzle la 

fiecare bancă.   

Copiii descoperă imagine cu 

harta Uniunii Europene 

 

Exercițiul  

 

 

Puzzle  

 

In 

perechi 

 

Observare 

sistematică 

4. Anunțarea 

subiectului 

            2’ 

 Vă propun o călătorie imaginară spre 

Parlamentul European, adică în 

Bruxelles, Belgia.  Vom poposi în 

câteva țări europene.  Drumul, plata 

călătoriei și mijlocul de transport ne 

Ascultă informaţiile despre 

detaliile excursiei. 

 

 

 

Expunere  

Explicaţia  

 

 

 

 Frontal  

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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sunt asigurate de gazdele noastre, dar 

cu o singură condiție: trebuie să le dăm 

o mână de ajutor la soluționarea unor 

mici probleme ale fiecăruia.  

Se scrie titlul: ”Excursie matematică  la 

Bruxelles”. Se enumără obiectivele 

într-un mod accesibil elevilor. 

 

 

 

 

Receptează titlul lecției, 

notează în caiete. 

 

 

 

 

Expunere  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

5.  

Consolidarea 

cunoștințelor 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 

O1 

 

 

 

 

Calcul mintal și repetarea unor noțiuni 

teoretice 

Se adresează o serie de întrebări ce 

vizează cunoștințele teoretice. 

Care este unitatea principală de 

măsurat lungimea obiectelor? 

Care sunt instrumentele necesare 

pentru a măsura lungimea obiectelor? 

Care sunt multiplii metrului? Dar 

submultiplii ? De câte ori este mai 

mare km decât m? Dar hm decât cm? 

Câte kg are 1q? Dar o tonă? Câte q are 

o tonă? 

Efectuează transformările: 

 

 

 

 

 

Răspund  la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 
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MAT

O2 

 

 

 

MAT 

O2 

O3 

GEO 

O6 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m = ? mm           3 hm = ? m 

5 km = ? m           2000 m = ? km 

700 cm = ? m       8o dm = ? m 

Desfăşurarea excursiei imaginare  

Se prezintă regulile de lucru: 

pentru fiecare probă, elevii se vor 

autoevalua pe fișa personală colorând 

o steluță (dacă e corect)  sau o bulină 

dacă au greșit la rezolvarea ei. 

Înainte de a porni la drum, ar trebui să 

ne calculăm distanța de parcurs  

 

1. Ungaria 

Pentru că ați răspuns corect, putem 

pleca la drum. Vom călători prima 

dată cu avionul. Care este prima 

oprire? 

Rezolvă oral transformările 

date 

 

 

Împărţiţi în 6 grupe, elevii 

ascultă instrucţiunile. 

 

Rezolvă exerciţiul 1 pe fișa de 

lucru individual, apoi se expun 

oral rezultatele. Se 

autoevaluează. 

Galați-Budapesta = ... km 

Budapesta-Viena= ?m= ?km 

Viena-Berlin = ?km 

Berlin-Bruxelles = ?dam = ?km 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Explicația  

 

Exercițiul  

 

 

 

 

Lucrul cu 

harta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru  

Fișă de 

autoeval

uare 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru  

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individu

al  

Frontal 

 

 

 

Individu

al  

Frontal 

Apreciere 

verbală 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

 

Autoevaluar

e  

 

 

 

 

 

Observarea 

capacitații 
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MAT 

O2 

O3 

GEO 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 

O2 

O3 

GEO 

O7 

 

 

 

 

Urmăriți harta și precizați în ce țară se 

află Budapesta.   

Colorați cu verde Ungaria pe harta de 

fișă.  

      Vizionează câteva slide-uri cu 

imagini reprezentative din Ungaria  și 

apoi, în perechi, rezolvă exercițiul de 

pe fișa 2.  

Calculează și află câți hl de motorină 

sunt necesari pentru a parcurge distanța 

Budapesta – Viena. 

[7 kl + (4 x 550 dal – 2 x 10 hl)] : 9 = ? 

hl      

Verificarea se face frontal prin 

compararea răspunsului și a modului de 

rezolvare. 

2. Austria 

Care este următoarea destinație? 

Vom pleca spre Austria autocarul. 

Urmăriți harta și precizați care este 

Prima oprire este Budapesta. 

Este capitala Ungariei. 

Localizează și colorează 

Ungaria pe hartă. 

 

 

 

Doi  elevi vor rezolva la tablă  și 

ceilalți rezolvă pe fișe exercițiul  

propus. 

Compară rezultatul obținut. 

Bifează corespunzător în fișa de 

autoevaluare. 

 

 

Următoarea destinație este 

Viena, în Austria. 

Localizează pe hartă, colorează 

corespunzător. 

 

Urmăresc imaginile prezentate. 

 

 

Vizionare  

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

Lucrul cu 

harta 

Vizionare 

 

 

 

 

ppt 

videopro

iector 

laptop 

Fișă de 

lucru  

Fișă de 

autoeval

uare 

 

 

 

 

ppt 

videopro

iector 

laptop 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Individu

al 

Frontal 

 

 

 

Frontal  

Individu

al  

 

 

 

de a lucra 

cu harta 

 

 

 

Obs 

sistematică 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

Autoevaluar

e  

 

 

 

Observarea 

capacitații 

de a lucra 

cu harta 
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MAT 

O2 

O4 

GEO 

O7 

 

 

 

 

 

 

MAT 

O2 

O3 

GEO 

O7 

următoarea oprire. Colorați cu roșu 

Austria.   

      Vizionează câteva slide-uri cu 

imagini reprezentative din Austria  și 

apoi , în grup  rezolvă problema de pe   

fișa, prin metoda cadranelor. 

         Verificarea se face frontal prin 

compararea răspunsului și a modului de 

rezolvare. 

3. Germania 

De la Viena vom pleca mai departe cu 

trenul. Urmăriți harta și precizați care 

este următoarea oprire. Colorați cu 

galben Germania.   

      Vizionează câteva slide-uri cu 

imagini reprezentative din Germania  și 

apoi, pe grupe, rezolvă  ex 1 de pe fișa 

4 ”comerțul cu probleme”  

Compune o problemă folosindu-te de 

următoarele date afișate la biroul de 

informații din gara Berlin, privind 

Rezolvă problema .  

Grupele schimbă între ele fișele 

de lucru și verifică cu atenţie 

problema rezolvată de altă 

grupă, după care citesc 

rezolvarea.Bifează 

corespunzător în fișa de 

autoevaluare. 

 

Următoarea oprire este Berlin, 

Germania. 

Localizează și colorează 

Germania cu galben. 

Urmăresc imginile difuzate. 

Compun oral  problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvare de 

probleme 

 

 

 

Lucrul cu 

harta 

 

Vizionare 

 

Compunere 

de probleme 

 

 

 

fișă de 

lucru  

 

 

 

 

 

 

 

 

ppt 

videopro

iector 

laptop 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Individu

al  

 

Frontal  

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

Autoevaluar

ea 

 

 

 

 

Observarea 

capacitații 

de a lucra 

cu harta 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 
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locurile disponibile pentru o cursă 

specială Berlin – Bruxelles. 

10 locuri clasa I și 15 locuri clasa II 

1 bilet  clasa I costă  16 euro 

1 bilet clasa II costă 8 euro 

4. Bruxelles 

Luăm din nou avionul și plecăm spre 

destinația noastră finală. Care este 

aceasta? 

Colorați cu albastru Belgia  

Vizionează câteva slide-uri cu imagini 

reprezentative din Bruxelles, apoi 

primesc  pemiul-surpriza: bancnote-joc  

cu diverse valori în lei, pentru a putea 

cumpăra suveniruri. 

Elevii trebuie să calculeze ce sumă în 

lei au primit, la cursul de schimb afișat 

pe  tablă. 

 

 

 

Ultima oprire este Bruxelles, 

Belgia. 

Localizează și colorează 

Belgia. 

Urmăresc imginile difuzate. 

Primesc banii,  calculează suma 

în euro . 

 

 

Lucrul cu 

harta 

Vizionare 

 

 

Exercițiu-joc 

 

 

 

ppt 

videopro

iector 

laptop 

plic cu 

bancnote

-joc fișă 

de 

autoeval

uare 

 

 

 

Frontal 

 

Frontal  

 

Pe grupe 

 

 

 

Observarea 

capacitații 

de a lucra 

cu harta 

 

 

 

Observarea 

comportame

ntului 

Aprecierea 

verbală 

Autoevaluar

ea 

6. Obținerea 

performaței 

7’ 

MAT 

O2 

O3 

Elevii primesc câte o fișă pe care 

trebuie să o rezolve individual. 

 

Lucrează independent 

 

Muncă 

independentă 

Fișă  Individu

al 

Citirea  și 

compararea 

rezultatelor 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2414 

 

7. Încheierea 

activității 

3’ 

 

 Sunt solicitați să se autoevalueze pe 

baza fișei de autoevaluare, se fac 

aprecieri asupra modului de lucru, se 

dă tema. 

Se autoevaluează. 

Primesc aprecierile. 

 

Aprecierea 

verbală 

Fișe de 

autoeval

uare 

Individu

al 

Frontal  

Autoevaluar

ea 
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PROIECT DE LECŢIE:  Mihai Eminescu, Floare albastră 

Autor: Irina Mihaela 

Prof. Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu”, Vaslui 

Profesor : Irina Mihaela 

Data :  

Clasa a X-a  

Obiectul : Limba şi literatura română 

Subiectul lecţiei : Mihai Eminescu, Floare albastră – teme şi motive romantice, mijloace de 

expresivitate poetică 

Tipul lecţiei : de însuşire de noi cunoştinţe 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite 

situaţii de comunicare; 

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte 

literare şi nonliterare; 

3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

1.1. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de 

texte; 

2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic; 

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate; 

3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitive: 1) să identifice temele şi motívele romantice din textul poeziei Floare albastră, de Mihai 

Eminescu; 

                  2) să precizeze figurile de stil din text; 

                  3) să analizeze semnificaţiile figurilor de stil identificate; 

                  4) să identifice teme şi motive romantice în creaţia eminesciană; 

       b)  Afective : să participe cu interes la lecţie și să-și dezvolte gustul pentru lectura textului 

poetic. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ  

a) Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum: 

brainstormingul, tehnica acvariului, învăţarea prin descoperire, explicaţia, lucrul cu manualul, 

problematizarea 

b) Forme de organizare a învăţării: activitatea pe grupe 

c) Resurse: capacităţile normale de receptare ale elevilor; 

d) Mijloace de învăţământ: manualul, fişe biobibliografice, fişe de lectură; 

e) Bibliografie :  

Eminescu, Mihai, Opera poetică, ediţia a II-a, revăzută, ed. îngrijită de Dumitru Irimia, Iaşi, Polirom, 

2006. 

Costache, Adrian et alii, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a X-a, Grupul Editorial Art, 

Bucureşti, 2005. 

Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Iași, Editura Polirom, 2014. 

Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 

1999. 

Petrescu, Em., Ioana, Eminescu- modele cosmologice şi viziune poetică, Editura Universal Dalsi, 

Bucureşti, 2000. 

Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2004. 

 

SCENARIU DIDACTIC 

I. Moment organizatoric: se stabileşte ordinea în clasă; asigurarea cu cele necesare desfăşurării lecţiei  

(1 min.) 

II. Captarea atenţiei elevilor pentru activitatea didactică ce urmează se face prin enunţarea subiectului 

lecţiei şi a principalelor obiective: elevilor li se atrage atenţia că urmează să analizeze sursele 

expresivităţii din poezia lui Mihai Eminescu, având în vedere temele şi motivele romantice identificate 

(2 min.)III. 

III. Actualizarea cunoştinţelor anterioare: prin brainstorming elevii sunt solicitati să spună primul 

cuvânt care le vine în minte referitor la conceptul de romantism. Rezultatele culese pot fi: visare, 

melancolie, iubire, lună, stele, îndrăgostiţi, Eminescu, poezie etc. (5 min.) 

IV. Conducerea activităţilor de învăţare  (40 min.) 

• Profesorul va aplica metoda acvariului astfel: 

- Elevii sunt împărţi în două grupe, în funcţie de stilurile de învăţare: într-o grupă vor fi activii, 

iar în cealaltă grupă se vor afla reflexivii şi teoreticienii. Grupa activilor va sta în centru, iar 

teoreticienii şi reflexivii vor fi observatori. 
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- Activii vor fi împărţiţi în patru grupe de lucru mai mici, alcătuite din 3-4 elevi. Fiecare grupă 

va primi o sarcină precisă de lucru, având ca suport textul poeziei Floare albastră, după cum urmează: 

grupa 1 va identifica figurile de stil semantice: epitete, comparaţii, personificări; grupa 2 va identifica 

figurile retorice: exclamaţii şi interogaţii; grupa 3 va identifica figurile de gândire şi de compoziţie: 

hiperbole, antiteze, metafore; grupa 4 va identifica motIvele literare: motIvele naturii terestre şi 

cosmice, motivul iubitei. Elevii vor avea la îndemână textul integral din manual sau de pe fişele de 

lectură, fişe din bibliografía critică indicată la începutul capitolului şi fişele cu figuri de stil. Timp de 

lucru, 10 min. 

- Reflexivii şi teoreticienii vor fi împărţiţi, de asemenea, în patru grupe şi vor avea ca sarcină 

precisă observarea modului de lucru al grupelor active: 1-1, 2-2,3-3,4-4. 

- După expirarea timpului de lucru şi rezolvarea sarcinilor, grupul activilor prezintă rezultatele 

activităţii: 10 min. 

- Grupa 1: epitete: “nalte”, “învechite”, “dulce”, “măreaţă” 

               personificări: “izvoare plâng” 

               comparaţii “roşie ca mărul”, “Ca un stâlp eu stam în lună” etc. 

- Grupa 2: interogaţii retorice: “Iar te-ai cufundat în stele/ Şi în nori şi-n ceruri nalte?”, “Cui ce-

i pasă că-mi eşti drag?” 

                exclamaţii retorice: “Totuşi este trist în lume!”, “Floare-albastră!floare-albastră!” etc. 

- Grupa 3: hiperbola “În zadar râuri în soare/Grămădeşti-n a ta gândire/ Şi câmpiile asire/ Şi 

întunecata mare;” etc. 

                antiteza omul de geniu-omul común 

                metafore: “râuri în soare”, “de-aur (părul)” etc. 

- Grupa 4: motivul codrului, al apei, al stelelor, al florii albastre, al iubitei, al despărţirii etc. 

- Observatorii prezintă rezultatele referitoare la: modul de lucru, calitatea răspunsurilor, gradul 

de implicare a participanţilor activi. 5 min. 

- Grupele fac schimb de sarcini: primele 3 grupe de teoreticieni şi reflexivi primesc drept sarcină 

comentarea valorii expresive a figurilor de stil identificate de grupele pe care le-au observat. A patra 

grupă de observatori iniţiali primeşte drept sarcină comentarea motivelor literare identificate de grupa 

4 a activilor. Timp de lucru, 10 min. 

- Elevii prezintă câteva exemple din rezultatul muncii lor. 5 min. 

 

V. Asigurarea feedbackului are loc pe parcursul conducerii învăţării; de asemenea, în acest context, 

elevii sunt invitaţi în final să răspundă la întrebarea dacă viziunea romantică asupra iubirii aşa cum 
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apare ea ilustrată în text are similitudini cu ceea ce se identifică în general în imaginarul colectiv, 

referitor la conceptul de iubire romantică (2 min.) 

VI. Asigurarea retenţiei şi a transferului: elevii primesc ca temă pentru acasă recitirea fişelor de lectură 

sau a textelor eminesciene din volum şi identificarea unor imagini recurente în ilustrarea motivelor 

romantice (2 min.). 
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PROIECT DE LECȚIE ” Factorul comun” 

Amărculesei Diana Mihaela 

Școala Gimnazială Nr 10 Suceava 

 

Clasa: a V a  

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învățare: Operații cu numere naturale 

Titlul lecției: Factorul comun 

Tipul lecției: Recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor 

Competențe generale și specifice: 

• CG1: Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au 

fost definite 

CS1:  Identificarea numerelor naturale în contexte variate 

• CG4: Exprimarea în limbajul specific matematicii ai informațiilor, concluziilor și demersurilor de 

rezolvare pentru o situație dată 

CS4:  Exprimarea în limbajul matematic a unor proprietăți referitoare la comparări, aproximări, 

estimări și ale operațiilor cu numere naturale. 

• CG5: Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date 

CS1: Analizarea unor situații date în care intervin numere naturale, pentru a estima sau pentru a 

verifica validitatea unor calcule. 

Obiective operaționale cognitive:  

• O1  trecerea în revistă a noțiunilor studiate până la factorul comun; 

• O2  utilizarea factorului comun în exerciții în care apare suma lui Gauss; 

• O3  utilizarea factorului comun odată cu descompunerea unui număr natural în baza zece . 

Strategia didactică: 

1. Resurse procedurale: conversația, munca independentă, exercițiul. 

2. Resurse materiale: tabla, rebusul, labirintul, cretă / markere; 

3. Resurse umane: 29 elevi ai clasei a V a, din care 14 la școală și 15 online; 

4. Resurse de timp: 45 minute; 

5. Forme și strategii de evaluare: 

  evaluarea formativă prin aprecieri verbale; 

  observarea sistematică a comportamentului elevilor; 

  notarea elevilor care oferă răspunsuri bune. 

6. Bibliografie: 

 Auxiliar de matematica Clubul matematicienilor, semestrul I, ed. Art Educațional (M.Perianu, C. 

Stănică, Ș. Smărăndoiu) 

 Matematică – exerciții și probleme, semestrul I, ed. Delfin (N.Ghiciu, L.M. Giugiuc, D.V. Trăilescu 

– Gogan, E.Iancu, M. Popescu, V. Rusu) 
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Demers didactic 

 

 

Etapele lecției 

 

Conținutul instructiv-educativ al lecției 

Elemente de strategie didactică  

Evaluare 
Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment organizatoric  Se pregătesc materialele necesare 

desfășurării în bune condiții a orei: 

deschiderea aplicației Classroom și implicit 

Google Meet, setarea dispozitivelor pentru 

eficientizarea conexiunii; 

 Prezența elevilor; 

 conversația    frontal   

2. Verificarea temei  Verificarea cantitativă și calitativă, frontală 

a temei; 

 

 conversația 

 exercițiul 

 caietul de teme 

acasă sau în 

clasă 

 frontal  aprecieri 

verbale; 

3. Captarea atenției, 

anunțarea titlului lecției și 

a obiectivelor 

 Captarea atenției se face cu ajutorul unui 

rebus din anexă. După discutarea rezolvării 

rebusului elevii vor nota în caiet titlul lecției 

și voi preciza obiectivele lecției: 

recapitularea și consolidarea cunoștințelor 

dobândite până în acest moment la lecția 

menționată. 

 conversația; 

 

 tabla  frontal   

4. Desfășurarea activității  Elevii care sunt în mediul online sunt 

încurajați să acceseze de pe Classroom 

pagina care conține rebusul. 

  Elevii se vor folosi de noțiunile studiate 

până în prezent pentru a determina titlul 

 conversația; 

 explicația; 

 munca 

independentă; 

 

 caietul de teme 

în clasă; 

 tabla; 

 fișa de lucru; 

 frontal 

 individual 

 

 aprecieri 

verbale; 

 observarea 

sistematică a 

comportament

ului elevilor; 
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lecției ce se obține pe verticală prin 

completarea rebusului.  

  Reactualizarea cunoștințelor se va face 

folosind metoda conversației implicând atât 

elevii prezenți la școală, cât și cei din mediul 

online.  

 Elevii din mediul online pot folosi 

programul Paint pentru a completa rebusul 

în format online. 

 Pe aceeași pagină cu rebusul, elevii sunt 

provocați să rezolve o serie de exerciții 

pentru a putea participa la ”Concursul 

labirintului”. Exercițiile propuse spre 

rezolvare sunt exercițiul 15 subpunctul a, 

exercițiul 27 de la pagina 40 din culegere, 

respectiv exercițiul 3 și exercițiul 7 de la 

pagina 33 din manual. 

Elevii cu ritm rapid de lucru sunt încurajați 

să lucreze individual și să se verifice cu 

tabla. 

  Spre finalul orei voi împărți elevilor câte o 

fișă pe care se găsește un labirint în formă 

circulară. Voi încuraja elevii să se implice în 

rezolvarea labirintului, să își seteze  inițial 

un timp pe care îl consideră suficient pentru 

soluționarea acestuia și să își gestioneze 

timpul alocat astfel încât să fie printre primii 

care finalizează sarcina de lucru. Elevii din 

 evaluarea 

răspunsurilor 

elevilor.  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2422 

 

mediul online pot folosi programul Paint 

pentru rezolvarea labirintului. 

5. Retenția și transferul. 

Concluzii. 

În cadrul lecției elevii au recapitulat inițial o 

serie din noțiunile studiate. Ulterior, elevii 

au aplicat formula lui Gauss pentru a calcula 

sume în care apar termeni ai unui șir cu un 

anumit pas. În plus, elevii au folosit factorul 

comun în exerciții odată cu descompunerea 

în baza zece și s au folosit de proprietățile 

operațiilor studiate. 

 conversația 

 

   frontal  notarea 

elevilor care 

participă activ 

la lecție; 

 

6. Tema pentru acasă Elevii primesc ca temă pentru acasă testul de 

la pagina 34 din manual. 

 conversația    frontal   
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_  _  _  _  _ _  _  _    _  _  _  _  _ 

Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veţi descoperi denumirea lectiei de astazi 

     
 În continuare, pentru a putea participa la Concursul Labirintului, vă provoc să rezolvați următoarele probleme:  

 

Culegere, pag 40 ex 15 a și pag 41 ex 27   

Manual, pag 33 ex 3 și ex 7.   
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Proiect de lecție integrată 

Profesor în învățământul primar Urzică Maria 

Liceul ,,Korosi Csoma Sandor,,-Covasna 

Data:  

Unitatea de învățământ:Liceul ,,Korosi Csoma Sandor,,-Covasna 

Propunător:Urzică Maria 

Clasa :I 

Unitatea tematică:  Poveștile familiei 

 Disciplina: Dezvoltare personală  

Discipline integrate:, Comunicare în limba română Matematică și explorarea mediului,Arte vizuale 

și abilități practice 

Subiectul lecției: ,,D-l Goe,,după Ion Luca Caragiale 

Tipul lecţiei :Însușire de noi cunoștințe 

Forma de realizare:Lecție integrată 

                     Competențe specifice: 

• Comunicare ȋn limba română 

         1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat. 

2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic. 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul 

cunoscut. 

4.2. Redactarea de mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază. 

 

• Matematică şi explorarea mediului 

1.1 Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele 

sau regularităţi din mediul apropiat. 

• Dezvoltare personală 

2.1 Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate. 

Obiective operaționale: 

Cognitive: 

• O1: să citească corect, conştient şi expresiv textul; 

• O2: să integreze cuvintele noi din text în enunţuri proprii; 

• O3: să răspundă la întrebări pe baza textului citit; 

• O4: să identifice locul, timpul, personajele din text; 
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• O5: să selecteze trăsăturile morale ale personajului principal; 

• O6: să-şi exprime propria părere în legătură cu faptele dintr-un text citit; 

• O7: să ordoneze momentele acţiunii conform cronologiei din text. 

Psihomotorii:OPM 1: Să respecte poziţia corectă în bancă. 

                           OPM 2: Să manevreze corect instrumentele de scris. 

Obiective afective: 

              OA 1: Să participle cu interes la actul de învăţare; 

              OA 2: Să înţeleagă, sub aspect emotional, atmosfera comică create de autor şi să perceapă 

substratul ironic al textului; 

              OA 3: Să introducă noile cunoştiinţe în propriul sistem de valori. 

Resurse: 

• Procedurale: conversația, explicația, demonstraţia, observaţia, metoda

 ciorchinelui, exercițiul, problematizarea, jocul didactic. 

• Materiale: Planşă cu portretul lui Ion Luca Caragiale, volumul “Momente şi schiţe” de Ion Luca 

Caragiale, filmuleţ din manualul digital de clasa a II-a, Comunicare în limba română, borcanul 

respectului, jetoane carton “Ministerul Politeţii”, fişe individuale de lucru, fişe de            lucru pentru 

activitate frontal, caietele copiilor www.manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II- 

a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP2/#p=90 

• Temporale: 45 minute activitatea 

• Spațiale: Sala de clasă. 

• Umane: 18 copii 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Evaluare: observare sistematică a elevilor, chestionarea orală, aprecieri verbale. 

http://www.manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-
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Bibliografie : 

1. Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului 

NR.3418/19.03.2013; 

2. Gabriela Bărbulescu, Daniela Beşliu, Daniela-Elena Ioniţă, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2018, Manual pentru clasa a II-a de Comunicare în 

limba română. 

3. Molan Vasile, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar , Editura Miniped, Bucureşti, 2013; 

4. Cojocaru Mihaela, Metodica predării Limbii şi Literaturii Române – Clasele primare, Editura UPG, Ploieşti, 2010; 

5. Amalia Epure, Ana-Maria Paraschiv, Călătorie prin lumea textelor literare, Ed. Elicart, partea a II-a 

 

Nr. crt. 

 

Secvențele 

lecției 

 

Durata 

(min.) 

 

Ob. 

 

op. 

 

 

Elemente esențiale de conținut 

Strategii didactice Evaluare 

Resurse 

proceduale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organiza-

re 

 

 

1 

Moment 

organizatoric 

 

1 

 Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar 

desfăşurării în bune condiţii al lecţiei. 

    

 

2. 

Verificarea 

temei 

 

 

4 

 Se verifică oral tema pe care elevii au avut-o de rezolvat 

acasă. Corectez eventualele greşeli. Elevii numiţi citesc 

exerciţiile pe care le-au avut de rezolvat acasă. 

Corectează eventualele greşeli. 

Conversația Caietele 

copiilor 

Frontal Observarea 

sistematică 

3. Captarea 

atenției 

4  Ordonaţi cuvintele pentru a obţine un proverb: multe, dar, 

nu, Politeţea, cumpără, costă, nimic. (Anexa 2) 

Conversația Proverb-

planșă 

Frontal Chestionare

a orală 
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Se va obţine proverbul: ”Politeţea nu costă nimic, dar 

cumpără multe.” 

Ce “cumpărăm” dacă suntem politicoşi? (admiraţia, 

respectul celor din jur, prieteni adevăraţi, un caracter 

frumos, vom deveni un exemplu de urmat pentru cei din jur). 

În ce operaţiune am pornit noi în ora de Dezvoltare 

personală? (Operaţiunea „Politeţea”) 

Corect! Operaţiunea “Politeţea” va continua şi în cadrul 

orei de Comunicare în limba română, deoarece spiriduşii 

Amabilitate, Recunoştinţă şi Atenţie au o noua misiune: un 

băieţel needucat. 

4. Anunțarea 

temei și 

enunţarea 

obiectivelor 

urmărite 

1  Astăzi la ora de Comunicare în limba română vom studia 

textul “D-l. Goe”, scris de marele nostru dramaturg Ion 

Luca Caragiale. Vom alcătui propoziţii folosind cuvintele 

noi din text, vom răspunde la întrebări legate de conţinutul 

textului citit, vom ordona momentele acţiunii din text, vom 

preciza locul, timpul, personajele care participă la acţiune, 

vom schiţa portretul moral al personajului principal din text, 

Explicația 

Conversația 

 

 Frontal  Observarea 

sistematică 

5. Dirijarea 

învățării 

15 O1 

 

 

 

Scriu data şi titlul lecţiei la tablă. Elevii notează în caiete 

data şi titlul lecţiei. 

 

Se face citirea model a fragmentului din manual. Voi face 

Conversația 

Exercițiul  

Observația 

 

Planşă cu 

portretul lui 

Ion Luca 

Caragiale 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O3 

 

 

 

 

O4 

 

citirea model a fragmentului din manual, apoi adresez 

copiilor câteva întrebări pe baza textului citit. Ce fel de text 

este acesta? (text literar) 

 

Care este titlul textului? (D-l. Goe) 

 

Care este autorul textului? (Ion Luca Caragiale) 

 

Care sunt personajele întâlnite în text? (Mam-mare, 

Mamiţica, Tanti Miţa, D-l. Goe). 

 

Care este personajul principal? (D-l. Goe). 

Ce i-au promis Mam-mare, Mamiţica şi Tanti Miţa, 

domnului Goe? (să îl ducă în excursie la Bucureşti) 

Cum este D-l. Goe în timp ce aşteaptă trenul pe peron? 

(nerăbdător) 

Unde nu vrea D-l. Goe să intre? (în compartiment) Unde 

vrea el să stea? (în coridorul vagonului) 

Ce i-a spus unul dintre tineri, D-lui. Goe? (ca nu are voie să 

scoată capul pe fereastră) 

Cum îi răspunde D-l. Goe? (nerespectos, se strâmbă la tînăr, 

apoi se atârnă cu amândoua mâinile de vergeaua de alamă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizare 

 

 

 

 

 

 

Vol. 

“Momente şi 

schiţe” de Ion 

Luca 

Caragiale 

 

Planşă cu 

portretul D- 

lui. Goe 

 

 

 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 
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O5 

 

 

 

 

 

Ce dovedeşte comportamentul copilului? (proastă educaţie, 

lipsă de respect) 

Se va face citirea în lanţ, fiecare copil citind câte un enunţ. 

 

Care sunt cuvintele noi din acest text? (vergea=bară 

îngustă, alamă=metal galben-auriu) 

Le prezint copiilor explicaţii însoţite de imagini pentru 

aceste două cuvinte noi din textul studiat, apoi vom alcătui 

propoziţii cu acestea. Copiii le vor scrie şi ei în caiete. 

Să urmărim cu atenţie următorul filmuleţ pentru a putea 

identifica însuţirile D-lui. Goe din vorbele, faptele şi 

comportamentul său 

 

 

 

 

Pentru a le fi mai uşor copiilor să identifice trăsăturile morale 

ale D-lui Goe le citesc momente din textul lecţiei şi le mai 

adresez şi întrebări legate de filmuleţul vizionat. 

“-De ce nu mai vine? Eu vreau să vie!” (nerăbdător) 

“-Vine acuma, puiul mamii! Răspunde Mam-mare. Şi sărută 

pe nepoţel.” (alintat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-l 

Goe 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

“G“-Ce treabă ai tu, urâtule?” (arogant) 

“După ce se strâmbă la urâtul, se atârnă cu amândoua 

mâinile de vergeaua de alamă” (obraznic) 

În ce era îmbrăcat Goe? (costum de marinar, deci era 

elegant) 

De ce îl duc femeile pe D-l. Goe la Bucureşti? (pentru a nu 

mai rămâne repetent) 

Este D-l. Goe un model de urmat? (nu) 

Din ce cauză crezi ca D-l. Goe este needucat? (din cauza 

familiei care nu i-a oferit o educaţie, l-a alintat când ar fi 

trebuit sa-l certe, l-a încurajat să aibă un comportament 

neadecvat, ascunzâdu-i faptele rele pe care acesta le făcea, 

când ar fi trebuit să-l pedepsească) 

Sunt copiii oglinda părinţilor? De ce Goe nu vrea să intre în 

compartiment.” (neascultător) 

Exercițiul 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

 

 

ObservațiaE 

xplicația 

 

 

 

Planșă cu 

metoda 

ciorchinelui 

 

 

Jetoane din 

carton cu 

trăsăturile 

morale ale lui 

Goe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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6. Obținerea 

performanței 

12 O5,O6 

O7,O2 

Elevii vor rezolva individual o fişă de lucru. După terminare 

vom corecta fişa, elevii modificând eventualele greşeli 

(Anexa 1) 

Exercițiul  

Problematizarea 

Fișă de lucru Individual  Observare 

sistematică 

7. Asigurarea 

feed-back-ului 

5 O6 

 

La sfârşitul orei de dezvoltare personală a-ţi scris trei reguli 

pe  care le respectă un copil politicos şi a-ţi pus foaia în 

Borcanul  respectului. Cui trebuie să-i dăm acest borcan 

pentru a citi şi a urma regulile voastre? (D-lui Goe) 

De ce Ion Luca Caragiale îl numeşte D-l. Goe? Ce îl sfătuiţi 

pe D-l. Goe? 

Dar pe Mam-mare, Mamiţica şi pe Tanti Miţa? Joc 

“Proverbul potrivit” 

Ridicaţi jetonul cu Ministerul Politeţii, dacă proverbul citit 

de  către mine se potriveşte cu mesajul textului “D-l. Goe”. 

1. “Cine vrea să ştie cum sunt tatăl şi mama să privească fiul şi 

fiica” 

2. “Prea mare bunătate a părinţilor duce la pierderea copiilor” 

3. “Politeţea este floarea omenirii” 

4. “Politeţea nu costă nimic, dar cumpără multe” 

Conversația  

 

Problematizarea 

Joc didactic 

 

 

Jetoane cu 

Ministerul   

Politeții 

 Chestionare 

orală 

8. Încheierea 

activității 

  Aprecieri finale, tema pentru acasă. 

       Evidenţiez aspectele pozitive ale activităţii elevilor. 

Copii    notează tema pentru acasă. 

Conversația  

Explicația 

 Frontal Aprecieri 

verbale 
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ANEXA 1      Fișă de lucru 

• Notează cu “A” (adevărat) sau “F” (fals) enunţurile: 

( )  Tânărul Goe, împreună cu familia lui, aşteapta trenul  către Constanţa. 

( ) D-l. Goe este foarte agitat în aşteptarea trenului. 

( ) Băiatul vrea să stea pe corridor. 

( ) Un tânăr îi spune că nu are voie să scoată capul pe geam. 

( ) Goe îi răspunde politicos. 

• Ordonează momentele acţiunii din text: 

( ) Goe se strâmbă la tânăr. 

( ) Familia aşteaptă trenul. 

( ) Tânărul îi oferă un sfat lui Goe 

• Taie însușirile care nu i se potrivesc lui Goe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuminte răsfățat premiant bine crescut neastâmpărat 

obraznic 

respectuos 

prost-crescut 

repetent 

ascultător 

sincer 
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                                                 PROIECT DIDACTIC 

    Prof.înv.preșc:Stroe Ioana   

 Grădinița cu Program Prelungit,,Junior”Slobozia/Ialomița  

NIVEL II (Grupa mare)  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:,,Cine sunt/suntem?” 

DOMENIUL EXPERENȚIAL:Om și societate 

DISCIPLINA:Educație pentru societate 

TEMA ACTIVITĂȚII:,,Copiii din lumea întreagă” 

MIJLOC DE REALIZARE:Convorbire 

TIPUL DE ACTIVITATE:Verificare și sistematizare a cunoștințelor 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:Comportamente prosociale,de acceptare și de respectare a 

diversității 

COMPORTAMENTE VIZATE:Își însușește și respectă reguli;înțelege efectele acestora în planul 

relațiilor sociale,în contexte familiare 

SCOPUL:Verificarea și consolidarea cunoșțintelor privind drepturile și îndatoririle copiilor 

OBIECTIVE: 

-să enumere drepturile copilului(dreptul la o familie,educație,la joc etc.) 

-să analizeze cazurile prezentate argumentându-și acordul/dezacordul 

-să sugereze măsuri de rezolvare a unor situații 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee didactice:conversația,povestirea,explicația,jocul,studiul de caz,problematizarea 

Mijloace didactice:îngerașul,tolba,imagini sugestive,laptop,balonul cu aer,microfonul 

,,magic”,ecusoane cu îngerasi,cutie pentru cadouri 

FORMA DE ORGANIZARE:Frontal,individual              

DURATA:25-30 minute 
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BIBLIOGRAFIE: Curriculum pentru educația timpurie/2019      

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

NR. 

CRT. 

   ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

   CONȚINUTUL 

     ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII  

DIDACTICE                        

 

  EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

Aerisirea sălii de 

grupă,așezarea 

mobilierului 

corespunzător,pregătirea 

materialelor didactice 

necesare pentru buna 

desfășurare a procesului 

instructiv-educativ. 

 

                  

                 

 

Conversația 

                   

 

 

                    

                

Observarea 

comportamentului 

non-verbal al 

copiilor 

2. Captarea 

atenției 

Educatoarea face o scurtă 

analiză a versurilor 

cântecului pe care au 

intrat copiii în sala de 

grupă,prin următoarele 

întrebări:                                      

-,,De ce este frumoasă 

copilăria?                                     

-De ce copiii au nevoie să 

fie îngrijiți și ocrotiți?           

-Cine are grijă ca ei să fie 

fericiți? ”                              

Își face apariția un îngeraș 

cu o tolbă plină cu 

surprize.                                        

Elementul  

surpriză                

                    

 

 

                      Îngeraș 

 

                        Tolbă                                      

    

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

non-verbal al 

copiilor 

3. Anunțarea 

temei si a 

obiectivelor 

Îi vom dovedi îngerașului 

cât de multe cunoștințe 

avem despre drepturile și 

Expunerea 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 
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îndatoririle 

copiilor,pentru a-l putea 

convinge că putem deveni 

ajutoarele lui. 

Explicația 

 

Conversația 

copiilor 

4. Dirijarea 

învățării 

 

Secvența I                       

Recunoașterea 

drepturilor                                   

Sunt scoase din tolba 

Îngerașului tablouri cu 

imagini din care reies 

drepturile copiilor,aceștia 

recunosc acele drepturi și 

discută despre ele după 

următorul set de întrebări: 

,,-Ce drept este ilustrat în 

această imagine?(dreptul 

la o familie) 

-Ce drepturi aveți voi în 

familie? 

-Dar,în această imagine 

ce drept este 

prezentat?(dreptul la 

educație) 

-Ce drepturi aveți voi în 

grădiniță? 

-Mai știți și alte drepturi 

de care ar trebui să vă 

bucurați?” 

Voi pune în valoare 

drepturile pe care le au 

copiii:                                     

-dreptul la un nume,,Toți 

 

 

Observația         Imagini 

 

Conversația          

 

 Ilustrații 

 

Explicația 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Observarea 

capacității  

 de                  

concentrare 

 a                    

copiilor 

Observarea  

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individuale și 

colective 
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copiii au un nume”                         

-dreptul la o 

familie,,Familia 

mea”,familie fericită care 

să-i ocrotească și să-i 

îngrijească                        

-dreptul la o educație prin 

frecventarea 

grădiniței,unde să fie 

respectați,să se joace și să 

învețe lucruri 

noi,,Copilărie”-cantec                     

-dreptul la joacă ,,La 

joaca”-poezie.                               

Li se propune ca aceste 

imagini,care simbolizează 

drepturile lor,să fie 

așezate într-un balon cu 

aer,pentru ca la sfârșitul 

zilei să poată pleca,,într-o 

călătorie în jurul lumii”.             

Secvența a II-a 

Încălcarea drepturilor             

Este spusă o scurtă 

poveste:                                   

Apar două 

păpuși,sugerând două 

fetițe cu piele albă 

îmbrăcate frumos, care se 

joacă,cântă și 

dansează.De ele se 

apropie o fetiță (păpușa 

îmbrăcată cu haine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Textul            

povestirii 

 

 

 

Studiul de caz 

 

 

Evaluez modul în 

care copiii 

adresează 

întrebări și 

răspund 
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peticite).Cu o voce abia 

șoptită,spune:                        

-Mă primiți și pe mine să 

mă joc cu voi?                                  

-Nu,răspund tare 

fetițele.Tu nu vezi cum 

arăți?Uite ce haine rupte 

ai!                                                       

-Dar hainele mele,deși 

sunt rupte,sunt curate.Vă 

rog,primiți-mă și pe 

mine,o să mă port 

frumos!Fetiței cu hainele 

rupte îi dau lacrimile și 

pleacă. Apare o altă 

păpușă,sugerând o fetiță 

cu piele neagră.Ea se 

îndreaptă spre cele două 

fetițe și le roagă să o 

primească în joc.Fetițele o 

alungă și pe ea,spunându-

i că e urâtă.Aceasta își 

șterge lacrimile,apoi se 

îndepărtează.                 

Sinteza parțială                                      

-Au procedat corect cele 

două fetițe?(copiii se 

împart în două tabere DA 

sau NU,motivând 

alegerea făcută.                                   

-Ce ar fi trebuit să facă?                      

-Culoarea pielii sau 
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hainele rupte îl fac pe 

copil mai bun? 

5. Obținerea 

performanței 

Sinteza finală                

Voi preciza că indiferent 

de culoarea pielii,de țara 

în care locuiesc,toți copiii 

au aceleași 

drepturi(nume,educație,la 

o țară,să se joace,să 

cânte,să danseze,să 

meargă la teatru etc.) 

Cu ajutorul 

microfonului,,magic”,scos 

din tolba îngerașului, 

copiii recită poezia:,,La 

grădiniță” 

                        

 

                    Microfon               

 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 Textul poeziei 

                  

              

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

6. Evaluarea 

activității 

Îngerașul este foarte 

mulțumit de răspunsurile 

copiilor,de faptul că își 

cunosc drepturile și 

obligațiile pe care le 

au;acesta oferă copiilor 

stimulente,,îngerași” 

                 Stimulente 

Jocul 

Observarea 

comportamentului 

copiilor  

7. Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri pozitive 

asupra participării cu 

interes a copiilor la 

activitate;aceștia părăsesc 

sala de grupă intonând 

cântecul:,,Copii suntem 

cu toții” 

 

                   

Conversația        Cântec               

 

 

Aprecieri finale 

verbale,frontale și 

individuale 
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PROIECT DIDACTIC 

Sarivan Anamaria Nicoleta 

Liceul Tehnologic Special pentru  Copii cu Deficiente Auditive Buzau 

 

  

CLASA:I 

ARIA CURRICULARA: Activitati specifice de compensare; 

DISCIPLINA: Ludoterapie 

TEMA: a) joc puzzle „Fructe si legume de primavara”; 

                    b) constructii cu material marunt din natura „Floarea-soarelui”; 

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea si verificarea cunostintelor; 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă; 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

- stimularea interesului copiilor pentru joc, iniţierea acestora în practicarea unor jocuri noi, care să le 

îmbogăţească experienţa cognitivă şi să le stimuleze imaginaţia; 

- dezvoltarea relaţiilor de colectiv, de a acţiona in colectiv, de a-şi coordona mişcările cu cele ale 

partenerilor; 

- dezvoltarea gustului estetic; 

- dezvoltarea atenţiei, gândirii. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) COGNITIVE: 

O1 - să observe materialele primite; 

 

b) AFECTIVE: 

O2- sa participe activ si cu interes la activitate a de joc si terapie; 

 

c) PSIHOMOTORII: 

O3 - să efectueze operatiile de lucru cu material din sala de grupa;  

O4- să lipeasca materialele din natura primite pentru a realiza floarea-soarelui;  

O5- să foloseasca potrivit piesele de puzzle pentru realizarea fructelor si legumelor; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

a) METODE DE INVATAMANT: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

 

b) MIJLOACE DIDACTICE: puzzle cu fructe si legume de primavara, materiale marunte din 

natura (boabe de porumb, frunze presate), foaie de bloc, lipici, servetele. 

 

FORME DE ORGANIZARE: 

- frontal; 

- pe grupe. 

 

BIBLIOGRAFIE: Programa pentru invatamant special. 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

Etapele  

activităţii 

 

 

Ob 

 

 

        Continutul activitatii 

 

    Strategia didactica  

 

Evaluare 

 
Activitatea 

propunătoarei 

Activitatea 

copiilor 

Metode de 

invatamant 

Mijloace de 

invatamant 

1 Moment  

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Pentru buna 

desfăşurarea a activităţii 

voi asigura următoarele: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului, 

- introducerea ordonată a 

copiilor în sala de 

grupă; 

- pregătirea materialelor 

didactice. 

Copiii se 

pregatesc 

pentru 

activitate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

  

2 Intuirea 

materialului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Explicarea 

procedeului de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Mai intai voi imparti 

grupa in doua echipe: 

echipa Fluturilor si 

echipa Florilor. 

- Copii, ce observati voi 

la prima masuta de 

lucru? 

La prima masuta avem 

jocuri puzzle, iar copiii 

trebuie sa uneasca 

piesele de puzzle pentru 

a realiza fructe si 

legume de toamna. 

 

 

- Dar la cea de-a doua 

masuta? 

La cea de-a doua 

masuta avem foi de 

bloc pe care este 

desenata floarea-

soarelui, boabe de 

porumb, frunze, lipici, 

servetele. 

Copiii sunt 

atenti la 

explicarea 

operatiilor si 

a modalitatii 

de realizare a 

temelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Observatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc puzzle cu 

fructe si 

legume 
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01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Se prezinta copiilor mai 

intai lucrarea model, 

care va fi analizata dupa 

criterii simple (forma, 

culoare, material). 

 

Pe foaia de bloc este 

desenat un cerc negru, 

iar copiii trebuie sa 

lipeasca boabele de 

porumb in jurul cercului 

pentru a realiza floarea-

soarelui. Pe codita 

florii, ei trebuie sa 

lipeasca frunze presate. 

 

 

Dupa prezentarea 

sarcinilor fiecarei 

echipe, dau comanda de 

incepere a lucrului, apoi 

le voi ura „Spor la 

lucru!”. 

 

 

 

 

 

Copiii 

analizeaza 

forma, 

culoarea si 

materialul 

din care este 

realizata 

lucrarea 

model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrarea 

model; 

 

 

 

 

Foi de bloc, 

materiale din 

natura (boabe 

de porumb, 

frunze, lipici, 

servetele) 

 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru inceput vom face 

cateva exercitii pentru 

incalzirea musulaturii 

fine a mainilor: 

Copiii 

executa 

exercitiile 

pentru 

 

 

 

Exercitiul 
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4 Executarea 

lucrarii de 

catre copii 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

- cantam la pian, facem 

morisca, inchidem si 

deschidem pumnii, ne 

spalam pe maini, 

scuturam mainile. 

 

Le voi supraveghea 

modul de lucru. Copiii 

vor fi ajutati la 

realizarea lucrarilor cu 

sugestii si interventii 

directe din partea 

propunatoarei. 

incalzirea 

mainilor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei unesc 

piesele de 

puzzle, lipesc 

boabele de 

porumb si 

frunzele. 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzle 

Materiale 

din natura: 

frunze si 

boabe de 

porumb; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Evaluarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

Dupa terminarea 

lucrului, copiii vor 

prezenta ceea ce au 

realizat: 

- fructe si legume 

formate din piese de 

puzzle; 

- lucrarea „Floarea-

soarelui” realizata din 

diferite materiale din 

natura (boabe de 

porumb, frunze 

uscate)… 

Materialele realizate de 

catre fiecare echipa vor 

fi puse pe un suport in 

fata copiilor si vor fi 

analizate. 

 

 

 

 

Se fac aprecieri 

generale şi individuale 

Copiii  

privesc si 

analizeaza 

lucrarile 

realizate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei vor 

asculta şi-şi 

 

 

 

Exercitiul 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Observatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evalueaza 

capacitatea 

copiilor de a 

se  exprima 

corect, clar 

si expresiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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6 Încheierea 

activităţii 

asupra modului de lucru 

şi asupra 

comportamentului în 

timpul activităţii a 

copiilor. 

                                                                               

 

 

vor însuşi 

observaţiile 

pentru ca la o 

activitate 

ulterioară să 

lucreze mult 

mai bine. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 
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Proiect didactic 
Prof.înv.primar:Boronea Georgeta 

Școala Gimnazială ”Artur Gorovei” Bunești, Suceava 

Clasa: a IVa 

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina: Educație civică 

Unitatea de învățare: Comportamente moral-civice 

Tipul lecției: Consolidare și sistematizare 

Subiectul: Comportamente prosociale și comportamente antisociale 

Scopul: Conștientizarea importanței normelor morale în relațiile cu ceilalți și exersarea unor 

comportamente dezirabile. 

Discipline integrate: Limba și literature română; Muzică și mișcare, Religie 

Competențe generale:  

1. Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană; 

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul 

cunoscut; 

Competențe specifice: 

1.3. Explorarea unor norme morale care reglementează relațiile cu ceilalți oameni; 

2.1. Exploararea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni; 

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană; 

2.3. Deosebirea comportamentelor prosociale de cele antisociale; 

Oiective operaționale:  

  O1 – să răspundă corect la întrebările date, raportându-se la propria experiență de viață; 

O2 -să aplice practic cunoștințele sistematizate; 

O3-să găsească sinonime/antonime pentru cuvinte date; 

O4– să precizeze soluții adecvate unei situații din viață; 

O5-să cânte Imnul clasei. 

Strategii didactice:  

       Metode și procedee: conversația, explicația, ciorchinele,povestirea,problematizarea,reflecția 

personală                       

       Mijloace didactice: fișe de lucru, post-it-uri, markere,videoproiector,laptop 

       Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 
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Resurse bibliografice: 

➢ Programă şcolară pentru clasa a IV-a - 2014  

➢ „Educație civică – clasa a IV-a” (manual) Dumitru Radu, Gherghina Andrei, 

Editura Aramis, 2016 

➢ „Educație civică – clasa a IV-a” (manual) Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, 

Editura Aramis, 2016 

➢ „Educație civică – clasa a IV-a” (manual) Daniela Barbu, Cristiana Ana-Maria Boca,  

Marcela Claudia Călineci, Editura CD Press, 2016 

 

Nr. 

crt. 

 

Etapele 

lecției 

Ob 

Op 

 

Desfășurarea activităților 

Strategii didactice  

Evaluare Forme de 

organizare 

Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

1. Moment 

organizatoric 

 Asigur climatul adecvat bunei desfășurări a 

lecției și verific materialele necesare. 

frontal conversația  Observarea 

sistematică 

2. Captarea atenției O1 Bomboanele cu......emoții 

Invit elevii să se îndulcească cu bomboane 

multicolore pline de semnificații: 

-bomboana roșie-lucruri care te fac fericit; 

-bomboana verde-lucruri care te enerveaza/te 

înfurie; 

-bomboana portolalie-lucruri care te întristeaza; 

 

 

individual 

 

 

conversația 

 

 

bomboa-

ne 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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-bomboana galbenă-lucruri care te 

entuziasmează/te energizează; 

-bomboana albă-lucruri care te fac să visezi. 

3. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 

 Se anunţă titlul lecţiei ,,Comportamente moral-

civice-recapitulare” şi se enumeră obiectivele 

operaţionale pe înţelesul elevilor. 

 

frontal 

 

conversația 

  

4. Recapitularea 

conținuturilor 

O1 Cu ajutorul elevilor se definesc cei doi termeni : 

comportament si moral-civic 

     Comportamentul-reprezintă modalitatea de a 

acționa și reacționa prin fapte și prin vorbe, în 

anumite împrejurări. 

Moral-civic-referitor la 

valori,norme,reguli,comportamente și atitudini 

care orientează oamenii în viața personală și 

socială. 

Se va realiza schema lecției folosind metoda 

ciorchinelui.(Anexa 1) 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

Foi A3 

markere 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

Elevii sunt împărțiți în patru grupe.    

Activitatea se va desfășura sub forma unui 

concurs. 

Pentru fiecare sarcina rezolvată corect/incorect 

,elevii vor primi câte un fluturaș roșu/albastru. 
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O2 

O3 

O4 

Câștigă grupa care reușește să adune cei mai 

mulți fluturași roșii. 

Folosind metoda Mâna oarbă, fiecare grupă 

extrage câte un jeton și rezolvă sarcina indicată. 

(Anexa 2) 

 

Pe grupe 

 

conversația 

explicația 

 

 

fișe 

post-it-

uri 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecierea 

verbală 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O4 

 Vom viziona filmulețul  ”Oița”. 

Adresez întrebări pentru verificarea înțelegerii 

poveștii și dirijez discuțiile pentru a sublinia 

următoarele idei: 

-oiței îi plăcea să danseze,iar prietenele 

ei,cârtițele,o apreciau; 

-când a rămas fără blăniță,prietenele au râs; 

-iepurele cel înțelept a încurajat-o să-și continue 

pasiunea pentru dans,redându-i încrederea în sine 

și bucuria de a trăi; 

-oița acceptă ,fără să mai sufere,să fie tunsă în 

fiecare an. 

Desprindem învățătura poveștii și anume: 

-Să nu-i judecăm pe ceilalti in functie de aspectul 

fizic sau de faptul ca sunt diferiti de noi. Există 

calitati mai importante decât aspectul fizic: 

bunătate, sinceritate, curaj,toleranță, etc.  
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- Să nu ne pierdem încrederea în noi, 

influențându-ne părerea și comportamentul celor 

din jur. Chiar dacă nu suntem plăcuți de unele 

persoane, există altele capabile să ne iubească și 

să ne aprecieze adevărata valoare.  

-De ce iepurele era numit ”cel înțelept”? 

-Pentru că nu a râs de oița roz și a încurajat-o să 

danseze mai mult și mai bine,iepurele dovedește 

că este tolerant.Astfel de comportament întâlnim 

la oamenii cărora le pasă de cei din jurul 

lor.(comportament prosocial) 

Putem spune că înțelepciunea te face tolerant? 

Ce alte cuvinte ar mai descrie purtarea iepurelui? 

-înțelegător 

-prietenos 

-îngăduitor 

-răbdător 

-iertător 

Ce au dovedit cârtițele prin faptul că au râs de 

oița roz? 

Prin atitudinea lor,cârtițele au jignit-o,au 

descurajat-o,făcând-o să simtă tristețe și 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

povestirea 

 

conversația 

 

problemati 

zarea 

 

reflecția 

personală 

 

 

 

 

 

 

 

Videopro

iector 

diplome 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecierea 

verbală 
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dezamăgire.(comportament antisocial) 

Le propun elevilor să rețină îndemul iepurelui: 

”Așadar,în lumea aceasta cu bune și cu rele,un 

sfat bun te va scăpa de belele.” 

 

Îndemnul și sfatul meu e să-i iertăm pe cei ce ne 

fac rău ,căci   uneori, oamenii ne face rău  fie din 

greșeală, fie intenționat. Când se întâmplă așa, ne 

supărăm și am vrea să ni se facă dreptate cât mai 

repede. Alteori, noi înșine greșim și îi necăjim pe 

cei din jur. Urmările sunt nelăcute: cearta, 

încetarea prieteniei sau chiar dorința de 

răzbunare. 

Să iertăm ,așa cum Hristos ne învață. Așa a făcut 

El Însuși când era pe Cruce.     Pentru a ne 

împăca mai repede cu oamenii  este bine să ne 

recunoaștem greșeala și să cerem iertare. La 

rândul nostru, să fim iertători și să căutăm pacea 

cu toți oamenii. 

Meseria de a fi ”OM” 
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 Sub forma unui joc cer elevilor să-și aleagă o 

meserie prin care să promoveze o atitudine 

prosocială. 

 

Se premiază grupa câștigătoare. 

Se cântă imnul clasei.(Cântecul prieteniei) 

7. Încheierea 

activității 

 Fac aprecieri în legătură cu activitatea elevilor 

desfășurată pe parcursul orei. 

Le recomand elevilor să dea dovadă de altruism 

în această săptămână și să noteze într-un jurnal 

tote faptele prin care au făcut aceasta. 

 

 

 

frontal 

 

 

 

Conversația 

  

 

 

Aprecierea 

verbală 
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PROIECT DIDACTIC 

COSTOIU GABRIELA                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                          

Data: 11.03.2022                                             

Clasa: a II a                                  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnaziala Prigoria                        

Prof. înv. primar: Costoiu Gabriela 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare : Călător pe aripile imaginației 

Subiectul: Vrăjitorul din Oz 

Tipul lecției: consolidare 

Forma de realizare: activitate integrată 

Scopul: dezvoltarea deprinderilor de  a citi cursiv, conștient și expresiv un text de mică întindere; îmbogățirea vocabularului și dezvoltarea 

creativității 

Discipline integrate: 

Matematică și explorarea mediului - M.E.M. 

Arte vizuale și abilități practice - A.V.A.P. 

Competențe specifice: 

Comunicare în limba română - CLR  

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat; 

3.1. Citirea unor mesaje scrise întâlnite în mediul cunoscut ; 

3.2. Identificarea mesajului unui  text în  care se relatează întâmplări, fenomene din universal cunoscut 

4.1 Scrierea unor mesaje în diverse context de comunicare 

Arte vizuale și abilități practice - A.V.A.P. 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei; 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 

kinestezică 
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Obiective operaționale: 

O1 - să  scrie unele mesaje în diverse contexte de comunicare; 

            O2 - să citească textul corect și conștiient; 

            O3 – să folosească în structuri diverse expresiile și cuvintele necunoscute din text și din alte texte studiate anterior; 

            O4 – să povestească textul studiat 

O5  - să răspundă la întrebări în legătura cu textul, oferind informaţii 

Strategia didactică: 

● Metode didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul; 

● Resurse materiale: caiet auxiliar, creioane colorate, creioane, anexe, fișe de lucru;  

● Forme de organizare: - activitate frontală, individuală, pe grupe; 

Evaluare:  continuă şi formativă 

RESURSE: 

● UMANE:33 elevi           

● TEMPORALE: 40 minute       

● SPAŢIALE: sala de clasă 

 

● BIBLIOGRAFICE:  

o Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998; 

 

o Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003 ; 

 

o Comunicare în limba română - manual pentru clasa a II-a/Autori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu/Editura Didactică și Pedagogică-2018 

 

 

Etapele lecţiei 

 

ob  

op 

 

Conţinutul instructive-educativ 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare 

Metode  

didactice 

Mijloace  

didactice 

Forme de 

organizare 
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1. Moment 

Organizatoric 

(1 min) 

 

 

- organizarea colectivul de elevi; 

-  pregătirea materialelor necesare 

desfașurarii lectiei; 

-  asigurarea unui climat favorabil 

învăţării. 

     

 

Conversația  

 

 

 

Frontal  

 

observarea 

sistematică 

2. Verificarea  

temei 

(2 min) 

 

 

- verificarea temei cantitativ  Conversația  Caiete  Frontal  aprecieri verbale 

 

3. Reactualizarea 

cunoștintelor 

anterioare 

(2 min) 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

       Solicit copiilor să ne reamintim 

titlul textului studiat ieri la ora de 

comunicare în limba română. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

aprecieri verbale 

 

 

 

 

4. Captarea 

atenției 

(4 min) 

 

O5 

     Se realizează prin afișarea la 

videoproiector a unei imagini cu un careu 

de cuvinte. (Anexa 1). Elevii trebuie să 

descopere cuvinte, personaje din textul 

studiat. 

 

Conversația 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

aprecieri verbale 
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5. Anunțarea 

temei și a  

obiectivelor 

(1 min) 

 

 

 

      Se anunță tema și obiectivele într-un 

limbaj accesibil elevilor. 

    Explicația  

Conversația 

 frontal Observarea 

sistematică 

6. Dirijarea 

învățării 

(30 min) 

 

O6 

 

O1 

 

 

 

04 

 

 

     Se realizează printr-o scurtă discuție 

pe baza textului: Vrăjitorul din Oz după 

L.F. Baum 

✔ Ce text din manual ați citit ieri? 

✔ Cine este autorul textului? 

✔ Când se petrece acțiunea din text? 

✔ Unde se petrece acțiunea? 

✔ Care sunt personajele? 

 

Explicația  

Conversația  

 

 

 

Imagine la 

videoproiector 

 

Caiete  

Fișe de lucru 

 

 

 

Frontal  

 

Individual  

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

7. Obținerea 

performanței 

(4 min) 

O4 

 

O 

 Elevii vor primi o fişă de lucru, care 

conține  exerciții pe baza textului. (Anexa 

2). 

 

Conversația 

Explicația  

 

Fișe de lucru  

 

 

 

 

Frontal  

Individual 

Observarea 

sistematică 

8. Încheierea  

               activităţii 

(1 min) 

 

 

     Aprecieri generale și individuale cu 

privire la modul de participare al 

elevilor la lecţie. 

     Se stabilește tema pentru acasă. 

 

 

Conversația  

  

Frontal  

 

aprecieri verbale 
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Anexa 2 

 

Fișă de lucru 

 

Vrăjitorul din Oz 

 

1. Joc „Dacă aș fi personajul ...”  

Completează enunțurile cu răspunsuri potrivite.  

- Dacă aș fi Dorothy, atunci aș merge ...  

- Dacă aș fi Toto, atunci nu aș ...  

- Dacă aș fi Sperie Ciori, atunci aș dori ...  

- Dacă aș fi Omul de Tinichea, atunci aș spune ...  

- Dacă aș fi Leul, atunci m-aș simți...  

 

2.  Ordonează întâmplările așa cum apar în text.  

 

____ Cei patru pleacă la drum, spre Orașul de Smarald.  

____ Dorothy, Toto şi Sperie Ciori îl întâlnesc pe Omul de Tinichea.  

____ Omul de Tinichea îi cere lui Dorothy să-i ungă încheieturile.  

 

     3.  Dacă ai juca rolul unui reporter, ce întrebări vei adresa fiecărui personaj din textul „Vrăjitorul din Oz” (personajele din fragmentul dat în 

manual)?  

*Scrie mai jos aceste întrebări.  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________  
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4. Scrie asemănări și deosebiri între Sperie Ciori și Omul de Tinichea.   

 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________  

 

 

 

5. Ce personaj din textul „Vrăjitorul din Oz”, Lyman Frank Baum, îți place cel mai mult? Scrie mai jos de ce ai făcut această alegere.  

________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________
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PROIECT DIDACTIC 

Albotă Marta 

Colegiul Economic Ion Ghica Bacău 

 

Clasa a IX-a  

Profesor: Albotă Marta 

Disciplina:Matematică  

Unitatea de învăţare:Funcţia de gradul I 

Tema lecţiei: Funcţia de gradul I  

Tipul lecţiei: Lecţie de sistematizare si consolidare cunostinte 

 

Competenţe generale: 

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 

definite. 

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice. 

3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii 

concrete. 

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a 

algoritmilor de prelucrare a acestora. 

5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă. 

6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite 

domenii. 

 

Competenţe specifice: 

1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în moduri diferite 

2. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor 

3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor, sistemelor şi 

reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I 

4. Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I şi reprezentarea ei geometrică 

5. Interpretarea graficului funcţiei de gradul I utilizând proprietăţile algebrice ale funcţiei 

6. Rezolvarea cu ajutorul funcţiilor a unei situaţii-problemă şi interpretarea rezultatului

  

 

  Obiective operationale : 

            

           Cognitive :    OC1 - sa reprezinte grafic functia de gradul I ; 

            OC2  - sa determine intersectia graficului functiei de gradul I cu axele de 

coordonate ; 

            OC3  - sa rezolve ecuatii de tipul ax + b = 0  ;  a , b ∈ R ; 

            OC4 - sa identifice monotonia functiei de gradul I ; 
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            OC5  - sa stabileasca semnul functiei de gradul I ; 

            OC6 - sa rezolve inecuatii de gradul I ; 

               

          Psihomotorii:   OP1 - sa reprezinte grafic functiile  

          Afective       :   OA1 - sa manifeste interes pentru lectie 

STRATEGIA DIDACTICA: 

 

• Metode  şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, 

descoperirea dirijată 

• Mijloace de invatamant: manualul, fişe cu probleme, tabla, creta 

• Forme  de organizare al clasei: frontal, individual,pe grupe 

• Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; 

aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).  

Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manual matematică clasa a IX M. Burtea, G. Burtea, Ed. 

Carminis, culegere probleme clasa a IX Ed. Campion. 
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Etapele 

lecţiei 

Obiect

ivele 

vizate 

 

                                                                    Conţinutul lecţiei 

Strategiile didactice Evaluar

e 
Met

ode 

şi 

proc

edee 

Mijlo

ace de 

invata

mant 

For

me 

de 

activ

itate 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevului 

1 2 3 4 5 6  7 

Moment 

organizatoric 

Captarea 

atentiei: 

Anuntarea  

obiectivelor 

2’ 

 

3’ 

 

-noteaza absentele 

 

Prezint planul de recapitulare si prin urmare obiectvele 

urmarite in lectie ; 

Graficul  functiei de gradul I ; 

Intersectia graficului functiei de gradul I cu axele de 

coordonate ; 

Monotonia functiei de gradul I ; 

Semnul functiei de gradul I ;  

Ecuatii de tipul ax + b = 0  ; a , b ∈ R 

Inecuatii de gradul I ; 

Sisteme de ecuatii  . 

 

 

 

 

   

 

 

front

al 

 

Reactualizare

a 

cunostintelor 

20’ 

 

1. Se consideră funcţia    

. Se cer: 

a).Stabiliţi semnul funcţiei; 

 a). 

( ) 0 3 6 0 3 6 2.f x x x x=  − + =  − = −  =  

b). 3 0a = −    f strict descrescătoare.  

exer

citiu

l 

Fise 

de 

lucru 

 

Fron

tal 

analiza 

răspuns

urilor 

primite 
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si dirijarea 

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC4;

OC5;

OC2 

OC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

b). Stabiliţi monotonia funcţiei; 

c). Determinaţi intersecţia cu axele de coordonate; 

d). Reprezentaţi grafic funcţia f ; 

e). Stabiliţi care din punctele 

( ) ( ) ( )2,3 , 1, 9 , 3, 3A B C− − − se găsec pe graficul 

funcţiei f ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c). ( ) ( ) 0 2 2,0 ;ff x x G Ox A=  =   =  

( ) ( ) 0 6 0,6 .ff G Oy B=   =    

d).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e). ( ) ( ) ( )2,3 2 3 0 3fA G f F  =  = , 

deci ;fA G   

    

( ) ( ) ( )1, 9 1 9 9 9fB G f F− −   − = −  = − , 

deci ;fB G   

   ( ) ( ) ( )3, 3 3 3 3 3fC G f A−   = −  − = −

, deci .fC G   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

vers

atia 

euris

tica 

Exe

mpli

ficar

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fise 

de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

indi

vidu

al 

 

 

 

 

 

 

Fron

tal 

indi

vidu

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza 

răspuns

urilor 

primite 
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Obtinerea 

performantei 

 

 

 

 

 

Retentia si 

transferul 

 

 

 

 

 

 

 

OC5; 

OC6 

 

 

 

 

12’ 

OC5; 

OC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Sa se rezolve inecuatia: 

 ≥ 0 

 

 

 

 

3.  Sa se rezolve ecuatia: |x-2|+|2x+1|=7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizeaza pe tot parcursul lectiei 

 

Pentru rezolvarea inecuatiei se face 

tabelul de semn pentru expresia  

folosind semnul numaratorului si numitorului:  

x -∞       -1        1/2       +∞ 

4 – 8x + + + + + + + + 0  - - - - - - 

X+1 - - - - - - 0 + + + + + + + + 

  
 

 

- - - - - - / + + + 0 - - - - - -  

          Solutia inecuatiei este intervalul (-1 , 

1/2 ].  

 

Pentru explicitarea modulelor vom folosi un 

tabel de semn pentru functii 

x -∞       -1/2        2            +∞ 

ƒ 1 (x)=x-2 - - - - - - - - - - -  0 + + + + 

ƒ 2 

(x)=2x+1 

- - - - - -  0 + + + + + + + + 

 

   Pentru x ∈ (-∞, -1/2] ecuatia se scrie sub 

forma: -x+2+(-2x-1)=7. Se obtine solutia x=-2 

∈ (-∞, -1/2] . 

    Pentru x ∈ (-1/2, 2)  ecuatia devine : -

x+2+2x+1=7 si se obtine x=4  

 (-1/2, 2)  . 

    Pentru x ∈ [2,+∞) ecuatia se scrie  : x-2-

2x+1=7 si se obtine solutia x = 8/3 ∈ [2,+∞). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con

vers

atia 

euris

tica 

exer

citiu

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fise 

de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fron

tala 

si 

indi

vidu

ala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analiza 

răspuns

urilor 

primite 

 

 

 

 

analiza 

răspuns

urilor 

primite 
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Aaigurarea 

feetback-lui 

 

Tema pentru  

Acasa 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prezinta tema pentru acasa insotita de explicatiile 

necesare 

 

    In concluzie, multimea solutiilor ecuatiei 

date este S={-2 , 8/3 }. 
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 ≥ 0 

3. Sa se rezolve ecuatia: |x-2|+|2x+1|=7 

                                                                                                                FISA DE LUCRU 

1. Se consideră funcţia :    .  Se cer: 

a).Stabiliţi semnul funcţiei; 

b). Stabiliţi monotonia funcţiei; 

c). Determinaţi intersecţia cu axele de coordonate; 

d). Reprezentaţi grafic funcţia f ; 

e). Stabiliţi care din punctele ( ) ( ) ( )2,3 , 1, 9 , 3, 3A B C− − − se găsec pe graficul funcţiei f ; 

2.  Sa se rezolve inecuatia: 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 9 Bârlad 

 Prof.înv.preşc. Cazacu Camelia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. Nr.9 Bârlad 

ADP: 

 Întâlnirea de dimineață:,,În grădina cu flori a toamnei!” 

 Tranziții: Cântece ,,A venit pe dealuri toamna”;Când am 

fost noi la grădină” 

 

      
 

 
ALA I 

Constructii:  

,,Vază pentru 

crizanteme” 

      
 

 

ALA I 
Joc de rol:  

,,La florărie”   

 
      

 

 

ALA I 
Joc de masă: „Flori de 

toamnă’’-puzzle 

 
 

 

ADE 
ACTIVITATE INTEGRATĂ-,,CRIZANTEMA” 

                (D.L.C.+D.O.S.) 

Educarea limbajului-memorizare 

Activitate practică-confecționare 

 

 
      

 

 
ALA II 

„Coșulețul fermecat”– joc senzorial 

„În grădină”– joc de mișcare 

 

 

 

 

 

 
 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2466 

 

Nivel de vârstă: I Grupa Mijlocie ,,A’’ 

Educatoare: Cazacu Camelia 

Tema de integrare curriculară: Când, cum și de ce se întamplă? 

Tema proiectului: Culorile şi sunetul toamnei 

Subtema: ,,Parada florilor” 

Elemente componete ale activității integrate: 

ADP:Î.D. ,,În grădina cu flori a toamnei” 

ALA: Construcții:,,Vază pentru flori’’; 

Joc de masă:‚,Flori de toamnă’’-puzzle; 

Joc de rol: ,,La florărie” 

ADE:     DLC+DOS:,, Crizantema”- memorizare+confecționare;  

ALA2: Joc senzorial: ,,Coșulețul fermecat’’ (recunoașterea fructelor,legumelor,florilor prin                              

pipăire);   Joc de mișcare:,,In gradină’’ 

Domenii experiențiale: DLC-+DOS 

Categoria de activitate: Educarea limbajului/ Activitate practică 

Mijloc de realizare: memorizare,confecționare 

Domenii de dezvoltare vizate: 

  D z                   ș       ș        m   

  D z           m  j    ,    m         ș     m z            ș           

          ț  ș            f ț         ț    

  Dezvoltarea socio- m ț       

  D z         f z   ,        ț   ș                    

Dimensiuni ale dezvoltării:  

-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

- Activare și manifestare a potențialului creativ; 

 

Comportamente vizate: 

       Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri, cântece, poezii, însoșite inițial                       

de gesturi( comunicare receptivă);     

Folosește intonații diferite,gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/ gramaticale simple, pentru 

a transmite un mesaj ( comunicare expresivă); 

       Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice în  conversații și 

povestiri create. 

Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi 

Scopul activității:  

 Dezvoltarea capacității copiilor de a memora și de a reproduce voluntar și logic poezia. Îmbogățirea 

vocabularului copiilor cu cuvinte și expresii noi. 

 Efectuarea unor operații simple de lucru cu materialul pus la dispoziție. 

Obiective: 

       să memoreze logic textul poeziei 

       să recite expresiv,respectând intonația,pauzele și ritmul 

       să formuleze propoziții cu expresii și cuvinte necunoscute din poezie:,,flori de 

ger”,,,ofilesc”,,îndurerată”                                              
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       să intuiască materialele din care vor confecționa crizantema. 

       să asambleze părțile crizantemei 

       să păstreze acuratețea lucrării 

        să analizeze lucrările ținând cont de  corectitudinea execuției și estetica lucrării  

       să construiască,din piese lego,vaza pentru flori; 

        să îmbine piesele pentru a realiza un întreg descriind imaginile realizate  

        să interpreteze rolul de vânzător și cumpărător  

       să răspundă motric la o comandă dată.  

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,covorul povestitor, jocul, turul 

galeriei. 

Resurse materiale: ecusoane,piese lego,puzzle,cercuri,fructe,legume,flori,  covorul cu siluete 

,planșă  cu crizantemă,parțile componente ale crizantemei din carton colorat,coșulețe, aracet,  

pensoane,laptop. 

Forme de organizare: frontal,pe grupe, individual. 

Durata:1zi 

Bibliografie** Curriculum pentru educația timpurie 2019 

   SCENARIUL ACTIVITĂȚII  

La venirea la grădiniță copiii găsesc materialele așezate la centrele de interes și vor alege centrul unde 

doresc să-și înceapă activitatea, alegând din tematica prevăzută la ALA I. 

La centrul Construcții, copiii vor construi din piese lego vaza pentru florile de toamnă. La centrul Joc 

de masă, copiii vor reconstitui întregul din bucăți( flori de toamnă). La centrul, Joc de rol,copiii vor 

interpreta rolul de vânzător și de cumpărători având la îndemână casă de marcat jucărie,flori,hârtie pt. 

ambalat florile. 

După masa de dimineață, are loc Întâlnirea de dimineață care va începe cu Salutul: se va realiza prin 

tehnica comunicării rotative ( Bună dimineața, crizantemă galbenă!). 

Fiecare copil va avea un simbol reprezentând o floare de toamnă. Salutul pornește de la educatoare și 

este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea dreaptă, folosind drept 

apelativ numele și culoarea florii de pe ecuson. 

Prezența se va realiza verbal. Calendarul naturii este completat după o scurtă conversație în care se 

descoperă ziua, luna, anotimpul și starea vremii. 

Secvența de mișcare va fi realizată pe cântecelul Bat din palme. 

Pentru a sesiza prin ce se deosebește această zi de celelalte, educatoarea sprijină copiii în evidențierea 

noutății zilei: surprizele pregătite în sala de grupă, modificarea aspectului centrului tematic ( grădina 

cu flori),amenajată într-un colț al clasei. După ce copiii  vor descoperi grădina cu flori,se vor așeza în 

semicerc, iar educatoarea recită poezia Crizantema susținând textul cu covorul povestitor. 

Evaluarea finală se realizează prin jocul,,Continuă versul!’’.  

Prin intermediul tranziției Avenit pe dealuri toamna, copiii se vor îndrepta către activitatea practică, 

unde vor avea de confecționat crizantema. Evaluarea activității practice o voi realiza prin intermediul 

metodei turul galeriei.  

Copiii se vor îndrepta către jocurile și activitățile liber alese 2 (ALA2), pe versurile cântecului Când 

am fost noi la grădină, unde vor desfășura jocul senzorial Coșulețul fermecat și apoi jocul de mișcare 

În grădina. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2468 

 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

 

 

CONȚINUTUL  

INSTRUCTIV –EDUCATIV  

 

STRATEGIILE DIDACTICE 

 

 

EVALUAREA METODE ȘI 

PROCEDEE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME DE 

ORGANIZA 

RE 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 

La venirea la grădiniță copiii găsesc 

materialele așezate la centrele de interes și 

își vor alege centrul la care doresc să 

desfășoare una sau multe activități 

prevăzute la ALA I. 

 

La centrul Construcții, copiii vor construi 

din piese lego vaza pentru florile de toamnă. 

La centrul Joc de masă, copiii vor 

reconstitui întregul din bucăți( flori de 

toamnă). La centrul, Joc de rol,copiii vor 

interpreta rolul de vânzător și de 

cumpărători având la îndemână casă de 

marcat jucărie,flori,hârtie pt. ambalat 

florile. 

Rutină: igiena, servirea micului dejun.Se 

asigură climatul educațional favorabil, în 

concordanță cu tema săptămânii. 

 

 

Exercițiul 

Explicația 

Demonstrația 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

Materialele de 

lucru pe centre: 

Imagini cu flori-

puzzle,casă de 

marcat jucărie, 

flori,ambalaj. 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

2. 

REACTUALIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 

Întâlnirea de dimineață: 

- Salutul: ,,Bună dimineața, crizantemă!” 

- Prezența 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul  

 

 

- panou 

Calendarul naturii 

 

 

 

Frontal  

Individual 

 

Orală 

 

Observarea 

comportamentu-
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 - Calendarul naturii este completat după o 

scurtă conversație în care se precizează 

ziua,luna,anotimpul,starea vremii. 

-Noutatea zilei-Ce am amenajat la centrul 

tematic? 

 

lui verbal și 

nonverbal 

3. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 

Copiii sunt îndemnați să privească 

grădina cu flori de toamnă și să le admire  

iar între flori vor descoperi o scrisoare . 

,,Dragi copii din grupa mijlocie , 

am aflat că sunteți atenți la lecții,că 

lucrați frumos,că sunteți isteți,de aceea 

astăzi v-am trimis in dar materialele din 

coșulețe să realizați alte lucrări deosebite 

dar și o poezie despre o floare de toamnă pe 

care vă rog să o învățați.La sfârșitul zilei voi 

veni cu alte surprize. 

Cu drag,  

            Zâna Toamnă   

Explicația 

Conversația 

Scrisoarea  de la 

Zâna Toamna 

 

Frontal  

Stimularea 

interesului 

pentru activitate 

 

4. ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

 

 

Astăzi vom învăța o poezie care se   numește 

Crizantema după care veți realiza și voi  

crizanteme  cu ajutorul materialelor primite 

în coșulețe. 

.Vă rog să ascultați cu atenție poezia pentru 

ca apoi sa știți să o recitați. Totodată o să vă 

îmbogățiți vocabularul cu cuvinte și 

expresii noi. 

 

Conversația 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

 

Frontal 
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5. PREZENTAREA 

NOULUI CONȚINUT 

ȘI DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va recită model poezia,de către 

educatoare.. 

Familiarizarea cu conținutul poeziei 

o voi face printr-o scurtă expunere narativă. 

 Pe parcursul expunerii voi arăta 

copiilor imagini ce corespund textului 

poeziei folosind covorul povestitor si în 

același timp explic și cuvintele   

necunoscute. 

. 

Poezia va fi memorată pe unități 

logice. 

Se recită model prima strofă,de către 

educatoare,de două ori. 

Recită prima strofă,pe rând,3,4,copii. 

Se recită model întreaga poezie(prima cu a 

doua strofa),de către educatoare de două ori. 

 Recită întreaga poezia,pe rând, 3-4 copii. 

 

Pentru a-și însuși mai bine cuvintele 

necunoscute voi numi 2-3 copii să 

alcătuiască propoziții cu acestea. 

 

    Se propune jocul,,Continuă versul!’’în 

care copiii numiți vor recita poezia de unde 

a rămas copilul solicitat anterior. 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa 

Covor povestitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagheta magică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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7. ASIGURAREA 

FEEDBACKULUI  

EVALUAREA 

PERFORMANȚEI  

 

8. INCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 Tranziția către activitatea practică se va 

realiza cu ajutorul cântecului „A venit pe 

dealuri toamna”.  

 

Intuirea materialului și discutarea 

planșei model 

 

 Se va intui materialul primit. 

 

După intuirea materialului, educatoarea va 

prezenta lucrarea model și va explica și 

demonstra realizarea temei. 

 

Pentru a realiza lucrarea, vom pune aracet 

pe fața veselă apoi o aplicăm pe floare în 

spațiul delimitat, chiar în mijlocul acesteia. 

Pe spatele florii vom pune din nou aracet și 

vom așeza tulpina iar pe tulpină vom lipi 

cele frunzele. 

Reamintesc copiilor necesitatea păstrării 

acurateței lucrării și a curățeniei în spațiul 

de lucru. 

Copiii execută tema propusă cu respectarea 

indicațiilor și sugestiilor educatoarei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Părțile 

componente ale 

crizantemei 

Fețe vesele 

 Aracet 

 

Penson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

se concentra 

 

 

 

 

 

Observarea 

focalizării și 

menținerea 

atenției copiilor 
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Încălzirea motrică 

Se face o rapidă încălzire a mușchilor mici 

ai mâinii, prin executarea de către copii a 

mișcărilor sugerate de versuri. 

 

,, Degetele-mi sunt petale 

Boboc,floare. 

Mâna lebădă o fac, 

Care dă mereu din cap 

 Lebedele-n jur privesc 

Mâinile eu le rotesc 

Bat din palme bucuros 

Că azi lucrez frumos.’’ 

Spor la lucru! 

 Copiii execută tema propusă cu respectarea 

indicațiilor și sugestiilor educatoarei. 

Lucrările realizate se analizează de către 

copii, cu ajutorul educatoarei, prin metoda 

turul galeriei, avându-se în vedere 

corectitudinea execuției și estetica lucrării.  

 

În ultima parte a activității se va desfășura 

jocul senzorial ,,Coșul fermecat’’ și jocul de 

mișcare,, În grădină’’. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația  

Turul galeriei 

 

 

Joc senzorial 

Joc de mișcare 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările copiilor 

 

Fructe 

,legume,flori 

Cercuri 

 

 

 

Stimulente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

pozitive privind 

executarea 

mișcărilor 

 

 

 

 

 

 

Modul de 

realizare a 

temelor propuse 

 

Autoevaluare 
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Educatoarea face aprecieri privind 

activitatea, comportamentul copiilor  pe 

parcursul zilei, apoi le oferă stimulente. 

Aprecieri 

verbale  

Recompense 

 

 

        CRIZANTEMA 

-Crizantemă,dragă floare, 

Nu ți-e frică de ninsoare? 

Nu ți-e frică că din cer, 

Or  să cadă flori de ger? 

-Ba de ger îmi este frică 

Iar zăpada rău mă strică 

Dacă-ngheț eu mor îndată, 

Mă ofilesc îndurerată…! 
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                                            Proiect didactic(MEM)-Vin sărbătorile! 

  

Bălin Adina Veronica 

Scoala Gimnazială Tâmboești 

 

 

DATA: 07.12.2020 

CLASA: a II-a 

ÎNVĂȚĂTOR: Bălin Adina- Veronica 

ŞCOALA: Școala Gimnazială Tâmboești  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explofrarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: “Vin sărbătorile!” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitulare 

TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizare de cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: abordare integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: 

Arte vizuale și abilități practice – A.V.A.P. 

Comunicare în limba română – C.L.R 

Muzică și mișcare – M.M. 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

M.E.M:    1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la 

numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar 

     1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, 

rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, , =, +, -, ·, :) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de problem 

       5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

C.L.R:     1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; 

AVAP:   1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual 

M.M.:       1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălţime şi viteză 

de succesiune contrastante 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

-la sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

  O1 –Să efectueze operații de adunare și scădere în concentrul 0-1000 

  O2- Să utilizeze terminologia matematică specifică 

  O3- Să efectueze probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operații matematice 

  O4- Să intuiască răspunsul corect la ghicitoare 

  O6- Să audieze piesa muzicală de mica dimensiune cu observarea unor diferențieri de expresivitate 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstrarea, observarea; 

Mijloace de invăţământ : hartie  albă si colorată, fond muzical; 

Forme de organizare: frontal, individual.   
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Forme si tehnici de evaluare : observarea sistematică a comportamentului elevilor , aprecieri 

verble, autoevaluarea . 

BIBLIOGRAFIE : 

*** Ministerul Educaţiei Naţionale:Programa şcolară pentru disciplină Matematică și explorarea mediului 

, clasa a II-a, Bucureşti, 2014; 

*** Ministerul Educaţiei Naţionale:Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa 

a II-a, Bucureşti, 2014. 

*** Ministerul Educaţiei Naţionale: Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, 

clasa a II-a, Bucureşti, 2014; 

***Adina Grigore, Ghidul cadrului didactic ,clasa a II a, Editura Ars Libri, 2015 

*** 2008, Curriculum pentru învăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti; 

***C. MIHĂILESCU,T.PITILĂ-Comunicare în limba română-Manual pentru clasa a-II-a,Editura 

Didactică și Pedagogică-București  

MOMENT

ELE 

LECŢIEI  

 

OB 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE  

EVALUARE 

ACTIVITATEA 

PROPUNĂTOAREI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

METO

DE ŞI 

PROC

EDEE 

MIJLOA

CE DE 

ÎNVĂŢĂ

MANT 

FORME 

DE 

ORGANI

ZARE 

 

1.Moment 

organizator

ic 

 

 Asigurarea climatului 

educaţional şi 

pregătirea materialelor 

necesare desfăşurării 

lecţiei. 

 

Copiii se 

pregatesc pentru 

lectie. 

    

2. 

Reactualiza

rea 

cunoștințel

or 

O2 Voi pune elevilor 

cateva intrebari legate 

de terminologia 

matematica învățată 

 -Cum se numesc 

numerele care se adună? 

-Cum se numeste 

rezultatul adunării?  

-Cum se numește 

rezultatul scăderii? 

-Cum se numesc 

numerele care se scad? 

-Dacă nu cunoaștem un 

termen la adunare, prin 

ce operație îl afăm? 

 

 

Elevii asculta cu 

atentie si 

raspund la 

intrebari 

Termeni 

Sumă 

Rest sau 

diferență 

Descăzut și 

scăzător 

Prin scădere 
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2. Captarea 

atenţiei 

 

 

O4 Se va realiza cu ajutorul 

unor ghicitori. 

„Ca o plasă de mărgele 

Cade pe culturi, prin 

vie, 

Din gheață, mici, 

măricele, 

Distrugând tot de pe 

glie.” 

 
S   f ș  z           

             m       

din manualul digital.Le 

 m                    m 

            Ș    ț  

         f    ț  

           grindinei. 
 

Elevii intuiesc 

răspunsul 

grindina 

 

 

 

Conver

saţia 

Observ

ația 

 

 

 

 

 

 

Puzzle Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

 

Observarea 

sistematică  

 

3. 

Anunţarea 

temei  

 

 

 

 

Voi anunța elevii că 

titlul lecției de astăzi 

este Recapitulare. 

“Astăzi vom face 

exerciții și probleme 

prin care ne vom aminti 

cum să adunăm și să 

scădem numerele 

formate din SZU “ 

Voi scrie data, titlul și 

numele autorului pe 

tablă(Jamboard). 

Voi ruga elevii să scrie 

și ei in caiete. 

Elevii 

recepționează 

informațiile 

transmise și sunt 

atenți la 

precizările pe 

care le fac. 

Elevii vor scrie 

data,titlul si 

autorul în caiete. 

 

Conver

satia 

Explic

ația 

 

 

 

Manual 

digital 

Tabla 

interactiv

ă 

Jamboard 

 

Caiete 

Manual 

 

Frontal 

Observarea 

sistematică a 

comportame

ntului 

elevilor 

 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuarea de 

exerciții de calcul 

oral: 
Se va utiliza un joculeț 

creat cu ajutorul 

aplicației wordwall.net.  

https://wordwall.net/ro/r

esource/7612225/calcul

-rapid  

 

Elevii răspund la 

întrebările 

învățătoarei 

 

 

 

 

 

 

Exerciț

iul 

 

 

 

 

 

 

Wordwall

.net 

Jamboard 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematica 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/7612225/calcul-rapid
https://wordwall.net/ro/resource/7612225/calcul-rapid
https://wordwall.net/ro/resource/7612225/calcul-rapid
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O1 

 

 

 

 

O1 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 
 

Exercitii si probleme 

ce presupun 

efectuarea prin 

calcul scris. 

Elevii realizează 

exercițiile de pe fișa 

de lucru 

 
 

Efectuarea de 

probleme 
Elevii rezolvă problema 

de pe fișa de lucru. 

 

 

 

 

 

Elevii rezolvă 

exercițiile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conver

sația 

Explic

ația 

Exerciț

iul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proble

matizar

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

interactiv

ă 

Jamboard 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematica 

 

 

 

Obținerea 

performanț

ei 

 Pentru realizarea feed-

back-ului elevii vor 

învârti roata pentru a 

spune ce am exersat la 

matematică. 

https://wordwall.net/ro/r

esource/7499176/mem2  

 

Copii  citesc  

 

Conver

sația 

Wordwall

.net 

Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică a 

comportame

ntului 

elevilor 

https://wordwall.net/ro/resource/7499176/mem2
https://wordwall.net/ro/resource/7499176/mem2
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Incheierea 

activității 

 Fac aprecieri verbale cu 

privire la modul in care 

au participat elevii la 

ora de CLR  și se pune 

un colind elevilor 

pentru a-l audia. 

Elevii ascultă cu 

atenție 

Conver

sația 

 Frontal Observarea 

sistematică a 

comportame

ntului 

elevilor 
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Luceafărul, de Mihai Eminescu. 

Apartenenţa la specie şi curent literar 

- Proiect didactic - 

 

Prof. Mihaela Vatamanu 

Școala Gimnazială ,,Ion Simionescu”, Iași 

 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Clasa: a X a  

Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

 

Competenţe generale:  

▪ Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite 

situaţii de comunicare; 

▪ Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea diferitelor texte literare 

şi nonliterare; 

▪ Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

Competenţe specifice: 

1.2. Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte 

orale sau scrise; 

1.4. Redactarea unor compoziţii despre textele studiate; 

2.3. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic; 

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate; 

3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate. 

 

Competenţe derivate (Obiective operaţionale): 

La sfârşitul activităţii didactice, se urmăreşte ca elevii: 

În domeniul cognitiv: 

− să încadreze textul Luceafărul de M. Eminescu în diferite specii literare; 

− să argumenteze încadrarea în romantism a textului; 

− să interpreteze semnificaţia unor versuri din textul Luceafărul; 

− să comenteze opinii ale criticii literare referitoare la semnificaţii ale textului; 

− să găsească similitudini între Luceafărul şi Scrisoarea I, de M. Eminescu, referitoare la problematica 

omului de geniu. 

 

În domeniul intelectual-formativ: 

- să utilizeze corect limba română în producerea şi utilizarea de mesaje; 

- să şi susţină ideile într o argumentare coerentă; 

- să opereze cu limbajul specific studiului literaturii. 

 

În domeniul afectiv: 

0. să participe cu interes la lecţie; 

1. să manifeste bucuria de a citi şi de a analiza un text literar. 
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Strategia didactică 

• Metode şi procedee: lectura selectivă, analiza de text, argumentarea orală, conversaţia euristică, 

problematizarea, învăţarea prin descoperire, ciorchinele. 

• Forme de organizare a învăţării: activitate individuală, activitate frontală, lucru în echipă. 

• Resurse şi mijloace ale învăţării: clasă de nivel mediu/ de performanţă, capacitatea de învăţare 

specifică vârstei elevilor, cunoştinţele lor anterioare, fişe de lucru, caietele elevilor, schema la tablă, 

timp de lucru – 50 min. 

• Materialul bibliografic: 

0. Limba şi literatura română: manual pentru clasa a X-a, Nicolae Constantinescu, A. Gh. Olteanu, 

Vasile Teodorescu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

1. Mihai Eminescu, Poezii. Proză literară, vol. I – II, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1978. 

2. G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, Chişinău, Editura Hyperion, 1993. 

3. Ioana Em. Petrescu, Modele cosmologice şi viziune poetică, Editura Minerva, Bucureşti, 1979. 

4. Tudor Vianu, Despre stil si artă literară, Editura Tineretului, Bucureşti, 1965. 

5. Cristina Chiprian, Livia Ciupercă, Alternative didactice, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2002. 

6. Emanuela Ilie, Didactica literaturii: Metode, Editura Panfilius, Iaşi, 2006. 

7. Emanuela Ilie, Elemente de didactica literaturii române, Editura Universităţii ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007 

 

Momentele 

lecţiei 

Desfăşurarea activităţilor 

Conţinuturi 
Metode folosite 

Forme de 

organizare 

Timp alocat 

1. Organizarea 

clasei 

     Se stabileşte ordinea, se notează absenţele, se 

creează atmosfera necesară începerii lecţiei. 

 

  

1 min. 

2. Verificarea 

temei pentru 

acasă şi 

actualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

     Se verifică tema pentru acasă. Răspunsurile 

elevilor sunt corectate sau completate, dacă este 

cazul. 

     Profesorul propune o discuţie care vizează modul 

în care au fost sedimentate cunoştinţele din orele 

anterioare alocate acestui text: tema operei, structura 

şi compoziţia etc. 

Evaluarea orală 

Explicaţia 

 

 

Evaluarea orală 

5 min. 

 

 

Activitate 

frontală 

 

3. Captarea 

atenţiei 

       

     Se propune spre comentare un citat din Tudor 

Vianu: „Dacă moartea ar voi ca în noianul 

vremurilor viitoare  întreaga operă a lui Eminescu să 

se piardă şi numai Luceafărul să se păstreze, 

strănepoţii noştri ar putea culege din ea imaginea 

esenţială a poetului.” 

 

 

Analiza de text 

 

Argumentarea 

orală 

 

4 min. 

 

4. Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

competenţelor 

     Se notează pe tablă titlul noii lecţii şi se enumeră 

competenţele pe care elevii trebuie să le 

dobândească până la sfârşitul orei. 

 

Explicaţia 

 

 

 

1 min. 
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5. Conducerea 

procesului de 

sistematizare a 

cunoştinţelor 

      

      Profesorul  iniţiază o discuţie despre genurile şi 

speciile literare. Cu ajutorul elevilor se ajunge la 

următoarele concluzii: textul Luceafărul de M. 

Eminescu este un poem filosofic, în care se îmbină 

elemente epice, lirice şi dramatice, predominantă 

fiind substanţa lirică. De asemenea, poemul prezintă 

unele elemente proprii unor specii precum: idila, 

meditaţia, pastelul, satira, elegia, basmul versificat. 

Elevii vor da exemple de versuri care să 

argumenteze încadrarea Luceafărului în speciile 

numite mai sus. 

     Sunt recapitulate cunoştinţele elevilor despre 

romantism. Elevii oferă trăsături ale acestui curent, 

nume de reprezentanţi etc.  

     Profesorul le propune încadrarea textului 

Luceafărul de M. Eminescu în romantism, prin 

rezolvarea exerciţiilor de pe fişa de lucru nr. 1. Elevii 

sunt împărţiţi în şase grupe, fiecare grupă rezolvând 

cerinţele indicate. Reprezentantul fiecărei grupe 

prezintă rezultatele obţinute. Se realizează o schemă 

la tablă, iar elevii vor nota în caiete. 

     De asemenea, profesorul precizează că în textul 

Luceafărul se pot identifica unele trăsături ale 

clasicismului, pe care elevii le vor nota în caiete. 

 

Dialogul didactic 

 

 

Problematizarea 

 

 

Conversaţie 

euristică 

 

 

 

Analiză de text 

Lectura selectivă 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

Argumentarea 

orală 

 

Ciorchinele 

 

 

 

30 min. 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucru pe grupe 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

6. Evaluare 

formativă 

      

  Elevii au de comentat câteva versuri din Scrisoarea 

I de M. Eminescu, având în vedere modul în care 

este ilustrată condiţia omului de geniu. Trebuie să 

identifice similitudini cu aceeaşi problematică 

surprinsă în Luceafărul. (Fişa de lucru nr. 2) 

 

Problematizarea 

 

 

 

Argumentarea 

orală  

 

6 min. 

Activitate 

independentă 

 

Activitate 

frontală 

 

 

7. Asigurarea 

feed-back-ului 

      

   Se realizează pe tot parcursul lecţiei, prin aprecieri 

verbale sau note. Profesoara intervine cu explicaţii 

dacă observă că elevii nu şi-au însuşit corect o 

anumită noţiune. 

     Se formulează concluzii referitoare la subiectul 

lecţiei şi la activitatea elevilor. 

     Profesoara notează elevii care au participat activ 

la oră, făcând scurte observaţii asupra intervenţiilor 

lor în timpul lecţiei. 

 

Dialogul didactic 

 

2 min. 
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8. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(Tema pentru 

acasă) 

     

      Ca activitate independentă pentru acasă, elevii 

vor avea de redactat un eseu structurat prin care să 

argumenteze romantismul poemului Luceafărul de 

Mihai Eminescu. 

 

  

1 min 

 

 

Fişa de lucru nr. 1 

(Luceafărul, de M. Eminescu – încadrare în romantism) 

 

Grupa I (surse de inspiraţie) 

1. Notaţi sursele de inspiraţie ale poemului Luceafărul, de M. Eminescu, prin raportare la romantism. 

2. Explicaţi imaginea Luceafărului în ipostază de „Zburător”. Puteţi face trimitere la alte texte în care 

apare acest personaj. 

 

Grupa a II-a (amestecul genurilor şi al speciilor) 

1. Numiţi genurile literare care se pot identifica în textul Luceafărul. Oferiţi cel puţin un argument pentru 

încadrarea în genul literar respectiv. 

2. Ce specii literare pot fi identificate în textul Luceafărul? Care specie credeţi că este reprezentativă 

pentru surprinderea mesajului textului? 

 

Grupa a III-a (Teme specifice romantismului - iubirea) 

Identificaţi valenţele iubirii dintre fata de împărat şi Luceafăr, răspunzând la următoarele întrebări: 

1. Căror lumi aparţin cele două „personaje”? 

2. Comentaţi felul în care fata de împărat se îndrăgosteşte de Luceafăr şi modul în care acesta începe să 

o îndrăgească pe fată. (Îl vede azi, îl vede mâni,/ Astfel dorinţa-i gata;/ El iar, privind de săptămâni,/ 

Îi cade dragă fata.) 

3. Prezentaţi sacrificiile pe care cei doi (fata de împărat şi Luceafărul) sunt dispuşi să le facă unul pentru 

celălalt în numele iubirii. 

4. De ce iubirea dintre Luceafăr şi fata de împărat este una incompatibilă? 

5. Explicaţi metafora „chip de lut”, din finalul textului. ( - Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,/ 

Dac-oi fi eu sau altul?) 

Grupa a IV-a (Teme specifice romantismului – problematica omului de geniu) 

1. Interpretaţi mărturisirea lui Mihai Eminescu referitoare la condiţia geniului: 

„...dacă geniul nu cunoaşte nici moarte şi numele lui scapă de moartea uitării, pe de altă parte, aici, 

pe pământ, nici e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are moarte, dar n-are 

nici noroc.” (Mihai Eminescu) 

2. Comentaţi ultima strofă a textului. 

 

Grupa a V-a (Motive romantice) 

1. Identificaţi cel puţin cinci motive literare specifice liricii romantice existente în textul Luceafărul. 
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2. Comentaţi motivul visului în textul Luceafărul, pornind de la opinia Ioanei Em. Petrescu, care vorbeşte 

despre prezenţa unor universuri compensatorii în opera lui M. Eminescu, acestea reprezentând „moduri 

de recuperare ale universului armonic, originar şi autentic”. 

 

Grupa a VI-a (Procedee romantice - antiteza) 

1. Comentaţi relaţia antitetică dintre fata de împărat şi Luceafăr, având în vedere schema de mai jos: 

 

Felul în care vede fata de împărat    Felul în care vede Luceafărul 

diferenţa dintre ea şi Luceafăr   diferenţa dintre el şi fata de împărat 

 

vie-mort      nemuritor/ muritoare 

 

2. Comentaţi în 3-5 rânduri simbolistica cercului din finalul textului: 

Trăind în cercul vostru strâmt 

Norocul vă petrece 

 

3. De ce credeţi că norocul e atribuit fiinţei umane? 

Fişa de lucru nr. 2 

(Luceafărul, de M. Eminescu – încadrare în romantism) 

 

Comentaţi în 5-7 rânduri versurile de mai jos din Scrisoarea I de M. Eminescu, având în vedere 

modul în care este ilustrată condiţia omului de geniu. Găsiţi similitudini cu aceeaşi problematică  

surprinsă în Luceafărul. 

 

Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate, 

Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate 

Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi, 

Îşi înfundă gâtu-n guler şi bumbacul în urechi; 

Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic, 

Universul fără margini e în degetul lui mic, 

Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă, 

Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă; 

Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 

Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr. 

 

Temă pentru acasă: 

Realizaţi un eseu de 2-3 pagini prin care să argumentaţi romantismul poemului Luceafărul de 

Mihai Eminescu, având în vedere următoarele repere: 

- surse de inspiraţie; 

- amestecul genurilor şi al speciilor literare; 

- teme şi motive romantice; 

- elemente de compoziţie (antiteza, alternarea planurilor cosmic şi terestru, cele două ipostaze 

ale cunoaşterii: geniul şi omul comun). 
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Proiect de activitate integrată „Drag mi-e jocul românesc ” (Nivelul II) 

Prof. Mircea Adelina Marilena 

Grădiniţa PP ,,Piticot”, Arad 

Grădiniţa: PP ,,Piticot” 

Grupa: mare - „Buburuzelor”  

Tema: ,,Cine sunt/suntem?” 

 Subtema: „Român sunt, roman îmi zice!”  

Activitate integrată: „Drag mi-e jocul românesc” 

STRUCTURA SECVENȚIALĂ SECVENȚA I  

Activități de dezvoltare personală (ADP) 

Întâlnirea de dimineaţă 

Salutul 

Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă organizată între copii şi educatoare, care este îmbrăcată 

în costum popular. Copiii sunt aşezaţi în formaţie de semicerc iar educatoarea se va prezenta copiilor, 

făcând referire la costumul ei tradiţional şi îi va saluta „Bună dimineaţa, dragi românaşi!” 

Prezenţa  

Acest moment al întâlnirii de dimineaţă se va reliza printr-o conversaţie între educatoare şi copii. Copiii 

vor răspunde cu „prezent(ă)” la apelul educatoarei, depistându-se ulterior şi absenţii, pe care 

educatoarea îi notează în „catalogul grupei”.  

Calendarul naturii 

Educatoarea adresează copiilor urmatoarele întrebări prin care se realizează calendarul naturii:  

„În ce zi ne aflăm noi astăzi?” 

„În ce lună a anului suntem?” 

„În ce anotimp ne aflăm?” 

 Împărtăşirea cu ceilalti 

Se va realiza printr-o conversație între educatoare si copii despre portul popular românesc. 

Noutatea zilei 

Educatoarea le spune copiilor că astăzi este o zi foarte specială, în care vom învăţa o mulţime de 

lucruri despre noi, ca şi români, despre tradiţiile şi obiceiurile noastre. 

Tranzitii: 

Se vor desfăşura prin intermediul cântecului “Bat din palme”. 

SECVENTA II –Jocuri si activitati liber alese 

ALA 1: 

Ştiinţă 

Subiectul: „Românaşul şi româncuţa” 

Mijloc de realizare: puzzle 

Obiectiv: să asambleze corect piesele pentru a reda imaginea cerută (românaşul şi româncuţa) 

Mijloace de învăţământ: piese de puzzle. 

Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

Descrierea activităţii: copiii reconstituie piesele de puzzle pentru a reda imaginea unui românaş şi 

a unei româncuţe. 

Construcţii 

Subiectul activităţii: „Steagul ţării mele” 

Mijloc de realizare: joc de construcţie 
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Obiectiv: să construiască cu ajutorul pionezelor steagul României. 

Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul.  

Mijloace de învăţământ: pioneze colorate,tăbliţe. 

Descrierea activităţii: copiii construiesc steagul României cu ajutorul pionezelor şi a tăbliţelor 

primite. 

Joc de rol 

Subiectul acitivităţii: „De-a olarii” 

Mijloc de realizare: joc de improvizaţie 

Obiectiv: să redea activităţi specifice olarului (framantare, modelare, aplatizare). 

Mijloace de învăţământ: lut. 

Metode şi procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

Descrierea activităţii: copiii redau cu ajutorul lutului diverse obiecte artizanale (cani. ulcioare, 

farfurii). 

ALA 2: 

Subiectul:  ,,Drag mi-e jocul românesc” 

Mijloc de realizare: dans tematic 

 Obiectiv: să execute corect pasul de horă (pas in stanga si in dreapta, rotire) 

 Material necesar: cd player. 

 Descrierea activitatii:  copiii execută corect pasul de horă, urmând indicaţiile educatoarei. 

SECVENTA III Activități pe domenii experiențiale 

DOMENII EXPERIENȚIALE: DLC + DOS 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Subiectul: ,,Spune ce ai ales din lada cu zestre!” 

Comportamente vizate:  

            2.2. Respectă regulile de exprimare corectă,în diferite contexte de comunicare; 

            2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului; 

            3.2. Discriminează/diferenţiază fonetic cuvinte,silabe,sunete şi asociază sunete cu litere. 

Obiective operaționale: 

• să denumească obiectul ales din cufăr; 

• să despartă corect cuvintele în silabe, identificând numărul acestora; 

• să formuleze propoziţii folosind cuvintele date; 

• să completeze enunturile lacunare folosind cuvinte potrivite; 

• să respecte regulile jocului, relaționând cu partenerii de joc.  

Sarcina didactica:  

• denumirea obiectelor populare; 

• despărţirea cuvintelor în silabe; 

• identificarea numărului de silabe; 

• formularea de propoziţii folosind cuvintele indicate. 

 

Regulile jocului: Cu ajutorul baghetei magice prin formularea „Atins de bagheta fermecată/ Porneşte 

la cufăr îndată”, copiii vor fi aleși pe rând să descopere un obiect, să-l denumească, respectiv să 

despartă în silabe  cuvântul şi să alcătuiască propoziţii cu acesta. 
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În complicarea jocului copiii vor completa verbal enunturi lacunare folosind cuvinte potrivite 

pentru a stabili sensul acestora.  

Elemente de joc:  element surpriza, mânuirea materialului, aplauze, recompense 

Strategii didactice: 

        Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul 

        Mijloace de invatamant: lada de zestre, obiecte populare, baghetă magică. 

Forma de organizare: frontal, individual.                                                     

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

       Introducerea in activitate 

 Se realizează printr-o conversaţie despre portul,tradiţiile şi limba românească şi prin 

prezentarea cufărului cu obiecte populare. 

      Anunţarea temei şi a obiectivelor 

Copiii sunt anunţaţi că se vor pregăti pentru vizita unor copii din alte ţări, motiv pentru care 

vor organiza o expoziţie cu obiecte populare  şi vor demonstra că ştiu să se exprime  corect în limba 

română. Se anunţă titlul jocului ,,Spune ce ai ales din lada cu zestre!” 

    Explicarea regulilor jocului 

Explic regulile jocului: copilul atins de bagheta fermecată, alege din cufăr un obiect, îl 

denumeşte, desparte cuvântul în silabe şi alcătuieşte propoziţii. 

     Executarea jocului de probă- un copil ales execută sarcinile jocului. 

     Desfăşurarea propriu-zisă  a jocului 

  Copilul atins de bagheta fermecată realizează sarcinile jocului. 

    Complicarea jocului 

In complicarea jocului copiii au ca sarcină să completeze enunturi lacunare potrivind 

cuvintele care lipsesc. 

    Evaluarea  şi încheierea activităţii 

Se fac aprecieri şi recomandări asupra desfăşurării jocului didactic. 

DOMENIUL  OM  ŞI  SOCIETATE 

Mijloc de realizare: activitate practică 

Subiectul: ,,Decorăm ia populară” 

Comportamente vizate: 

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse; 

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

Obiective operaționale: 

• să taie hârtia în bucați de diferite mărimi şi forme; 

• să mânuiască adecvat materialele puse la dispoziție (foarfeca, lipici, ia 

decupata din carton, fasii de hartie cu elemente traditionale); 

• să decoreze ia populară, lipind pe ea bucațile de hârtie tăiate; 

• să pastreze acuratetea lucrarii. 

Metode si procedee: conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, turul galeriei 

Mijloace de învățământ: ia populara din carton, şnur, hârtie colorată, foarfecă, lipici. 

Forma de organizare: individual. 

Desfăşurarea activităţii 
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      Introducerea în activitate după finalizarea expoziţiei de obiecte populare, copiii sunt anunţaţi că 

urmează să-şi decoreze fiecare ia populară 

     Analiza modelului- prezint lucrarea model (ia populara). 

    Explicarea şi demonstrarea procedeului de lucru 

Explic procedeul de lucru: fiecare copil are pe masa câte  o ie din carton, precum şi cateva 

hartii cu modele de folclor. Aceste modele tematice trebuie să le taie şi să le lipească pe aceasta. 

     Realizarea propriu-zisă a lucrărilor  

Copiii taie si lipesc motivele populare pe ie, respectand procedeul demonstrat si acuratetea 

lucrarii. 

     

 

 Evaluarea activităţii 

Se fac aprecieri si recomandări asupra modului de realizare a iilor populare si se acorda 

recompense copiilor. Copiii cu doamna educatoare formează o horă şi execută mişcări pe fond muzical. 
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Proiect de activitate 

Grădinița Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Ploiești 

Călărașu Costina Flavia Alice 

Nivel de vârstă/ Grupa: 4-5 ani, nivel I, Grupa Mijlocie                                                                        

 
Tema anuală de studiu: Când,cum și de ce se întâmplă? 

 

Tema săptămânii:,,Călătorim prin lumea întreagă ’’ 

 

Domeniul experiențial: Om și Societate 

 

Disciplina: Activitate practică 

 

Tema activității: ,,Avionul’’ 

Mijloc de realizare: Aplicație 

 

Tipul activității: predare 

Dimesiuni ale dezvoltări:  

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

➢ Activare și manifestare a potențialului creativ; 

➢ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

Comportamente vizate: 

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;  

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

• Manifestă creativitate în activități diverse; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență ; 

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți. 

Scopul activității: Consolidarea deprinderii de a îmbina și lipi, realizând lucrarea „Avionul”, 

precum şi educarea spiritului de ordine şi acurateţe. 

Obiective: 

O1 - Să denumească cel puțin 2 materiale de lucru,  pe baza materialului intuitiv; 

O2 - Să respecte cronologia pașilor in vederea realizării lucrărilor,pe baza exemplului prezentat; 

O3 - Să poziționeze corect elementele necesare confecționării avionului,pe baza modelului prezentat; 

O4 - Să analizeze lucrările colegilor după criteriile propuse (aşezare în pagină, elemente componente, 

etc). 

Strategii Didactice: 

Metode şi procedee: converația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul,metoda-turul galeriei. 
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Resurse materiale:  

individuale: coşuleţe cu material individual:lipici,norișor și elemente componente ale avionului;  

demonstrative: coşuleţ cu aceleaşi materiale ca ale copiilor, dar de dimensiuni mai mari,planșa 

model,planșe cu etapele de realizare ale avionului,lipici,ghicitori, imagini cu diferite mijloace de 

transport,recompense; 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Durata: 30 min 

Bibliografie: 

❖ Curriculum pentru educația timpurie, anexa la ordinul ministrului Educației Naționale, 

nr.4694/02.08.2019; 

❖ Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie, 2019; 

❖ Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București, 2013; 

❖ Mariana Ilie, Cristina Nicolai, Metodica activităților instructiv- educative din învățământul preșcolar, 

Ed. Explorator, Ploiești 2017 

 

 

 

Desfășurarea activității 

Nr. 

Crt. 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare / 

Metode şi 

indicatori 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

 

1. 

 

 

 

 

Momentul 

organizatoric 

 

 

Măsuţele şi scăunelele sunt 

aşezate în formă de U. Pe 

măsuţă, fiecare copil are în 

coşuleţ elementele componente 

ale avionului. Materialul 

demonstrativ este acoperit şi  

pregătit în faţa copiilor. 
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2. Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

 

Captarea atenției se realizează 

cu ajutorul a trei ghicitori care 

se referă la mijloacele de 

transport: 

 

Și pe fluvii și pe mare 

Duce lumea în spinare! 

(vaporul) 

 

Patru roți  

Anvelope din cauciuc 

Motor și frâne 

Și ce este? 

(o mașină) 

 

Nici pe apă,nici pe șine 

Îl ghicește orișicine 

El te-nalță sus spre cer 

Și te duce-n  depărtare 

Ca gândul,ca vânttul 

Ocolind pământul. 

(Avionul) 

 

  

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Imagini cu 

diferite 

mijloace de 

transport 

Ghicitoare 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se comunică tema  şi 

obiectivele operaţionale la 

nivelul de înţelegere al copiilor. 

Pentru ziua de astăzi am 

pregătit pentru voi o activitate 

foarte frumoasă,în cadrul căreia 

vom realiza o planșă cu un 

avion. 

  Conversația              

Explicația 

 Observ interesul 

manifestat de 

copii 

 

 

4. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 Se realizează printr-o discuție 

prin care copiii vor spune câte 

 

Conversația 
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lucuri interesante au aflat 

despre mijloacele de transport.  

Ce mijloace de transport 

cunoașteți? 

 Ce fel de mijloc de transport 

este avionul? 

(aerian,terestru,acvatic) 

Care sunt elementele 

componente ale avionul? 

  

 

 

Analizarea și 

corectarea 

răspunsurilor 

copiilor 

 

5. 

Prezentarea 

noului 

conţinut şi 

dirijarea 

învăţării 

Anunț copiii că în continuare 

vom realiza o planșă cu un 

avion. Va trebui să lucraţi 

ordonat şi să folosiţi corect 

materialele  de lucru. 

A) Intuirea Materialului 

La solicitarea mea,copiii 

observă materialele și le 

denumesc:norișor,elemente 

componente ale 

avionului,lipici. 

B) Prezentarea Modelului 

Educatoarei 

Prezintă copiilor lucrarea 

model . 

C) Prezentarea etapelor 

de lucru 

  Etapa 1- lipim corpul 

avionul în centrul norișorului. 

 Etapa 2- adăugăm aripile 

avionului de o parte și alta a 

corpului. 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Norișor 

Lipici 

Elementele 

componente 

ale 

avionului    

 

Lucrarea 

model  

 

 

 

Planșe cu 

etapele 

model  

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

verbal și 

nonverbal al 

copiilor pe 

parcursul 

activității 
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 Etapa 3- pe corpul avionului 

în centru,adăgăm și fereastra. 

D) Demonstrarea 

Modului De Lucru 

Se va evidenția modul de 

utilizare al materielelor și 

instrumentelor de lucru și 

bineînțeles acuratețea lucrării. 

 După demonstrarea etapelor 

de lucru,anunță câteva reguli 

pentru ca planșa avion să iasă 

bine:  

-elementele lucrării să fie 

așezate conform etapelor de 

lucru;  

-să nu folosească mult lipici;  

-lucrarea să fie curată și 

îngrijită. 

E)  Încălzirea 

Musculaturii Fine A 

Mâinilor  

Încălzirea musculaturii 

mâinilor se realizează conform 

mișcărilor sugerate de cântecul: 

„Ne jucăm, ne jucăm 

Cu degetele noi ne jucăm. 

Când degetele au obosit 

Palmele au și sosit. 

Ne jucăm, ne jucăm 

 

 

Demonstrația 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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Cu palmele noi ne jucăm. 

Când palmele au obosit 

Pumnișorii au sosit. 

Ne jucăm, ne jucăm...” 

Se urează „Spor la lucru!”. 

F) Realizarea lucrarii de 

către copii 

Pe parcursul lucrului copiii sunt 

supravegheați de educatoare. 

Aceasta ii indruma, si acolo 

unde este cazul, da indicații 

suplimentare. Supraveghează, 

de asemenea, poziția corectă a 

corpului în timpul lucrului 

6.  Obţinerea 

performanţei 

Se realizează prin metoda- turul 

galeriei. Se apreciază lucrările 

preșcolarilor după modul de 

lucru ţinând cont de: 

respectarea paşilor de lucru, 

aşezarea elementelor în pagină, 

folosirea tehnicii 

corespunzătoare, poziţia 

fiecăruia faţă de lucrarea 

observată și le revine sarcina de 

a indica lucrarea care a 

respectat toate cerințele. 

 

Conversația  

Observația 

 Metoda- 

Turul 

galeriei 

 

Lucrările-

avionul 

  Rezolvarea 

corectă a 

sarcinilor de lucru 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului de 

cunoștințe 

Se recapitulează informațiile 

primite  pe parcursul activității 

și materialele folosite pentru 

realizarea avionului. 

 

  Conversația 
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8. Încheierea 

activității 

 

Se fixează tema. 

Se fac aprecieri verbale 

individuale şi generale asupra 

desfăşurării activităţii. 

Se împart recompense copiilor. 

 

  

 Conversația 

 

Recompense 

Aprecieri verbale 
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PROIECT  DIDACTIC 

Prof. itinerant: Gujbă Felicia Anca  

CȘEI Paul Popescu Neveanu Timișoara 

 

Data :  

Grupa: G.C., B.M.(elevi cu CES integrați în școala de masă) 

Clasa:aVIa 

Disciplina : Matematica 

Profesor itinerant: Gujbă Felicia Anca 

Unitatea de învățământ :CȘEI P.P. Neveanu Timișoara 

Tema lectiei: Număr intreg.Mulțimea numerelor întregi.Opusul. Comparare 

Tipul lectiei : Comunicare de noi cunoştinţe  

Competenţe generale: 

1. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse 

informaționale;  

2. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice;  

Competenţe specifice: 

Utilizarea numerelor întregi în contexte variate 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

a)cognitive  : 

              OC1- să scrie numerele întregi 

              OC2 să citeasca numerele întregi; 

              OC3- să reprezinte pe axă numerele întregi. 

              OC4-să determine opusul unui număr întreg 

              OC5-să compare numerele întregi 

b)psihomotorii 

           OP1      Să aseze corect in pagina  

           OP2    Să scrie lizibil pe fişe si la tablă 

           OP3      Să utilizeze corect instrumente digitale 

c)afective 

               OA1    Să își mențină atenția concentrată pe toată durata desfășurării activităților propuse. 

               OA2      Să participe afectiv la lectie. 

               OA3    Să–si dezvolte interesul pentru studiul matematicii. 

Strategii didactice  

Metode și procedee: explicatia, exemplificarea, conversatia, exercitiul, problematizarea, simularea 

interactivă Mijloace de învățământ: marker, tabla, resurse educaționale digitale, laptop . 

Forme de organizare: individual, frontal. 

Procedee de evaluare: observarea sistematică, evaluarea orală, aprecieri verbale, stikere. 

Resurse  

a) umane: grupa de elevi 

b) temporale: 50 minute 

c) spaţiale: cabinetul de terapie cognitivă 
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BIBLIOGRAFIE : 

Cucoş, C. (2006). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom. 

Gherguț, A.( 2016). Educația incuzivă și pedagogia diversității. Iași: Editura Polirom. 

Ionescu, M.,Radu, I. (2001). Didactica modernă. Cluj-Napoca: Editura Dacia.  

Lint, D. (2020). Matematică: manual pentru clasa a VI-a.București: E.D.P. 

https://phet.colorado.edu 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

I  Moment organizatoric (1 min)  

Se  asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei;se face prezenţa şi se  notează absenţii. 

II Captarea atenţiei (5 min)  

Obiective: OA2,OA3 

Conținutul lecției: Pentru a introduce noțiunea de număr întreg , prezint o problemă din viața 

cotidiană:,,Intr-o zi de iarna,la la amiază,termometrul indică o temperatură de 30 C, iar până seara scade 

cu 5 0C. Ce temperatură indică termometrul seara?Aștept răspunsurile copiilor. 

III Verificarea cunoştinţelor anterioare (4 min)  

Obiective: OA3  

Conținutul lecției: Se discută cu elevii despre Mulțimea numerelor  naturale-reprezentare pe axă și 

notații matematice 

Metode: Conversaţia   

IV Anunţarea temei şi a obiectivelor  (1 min)  

Conținutul lecției : Elevii sunt anunțați că vom dicuta despre  mulțimea numerelor întregi 

Se scrie titlul lecţiei la tablă şi se enumeră cât mai clar obiectivele urmărite.. 

Metode :Explicaţia  

Mijloace: Tabla, marker  

Forme de organizare: Colectiv-dirijat  

V   Dirijarea învăţării  (42min)  

Obiective: OC1,OC2,OC3,OC4,OA1,OA2,OA3,OP1 

Conținutul lecției:  Se definește numărul întreg: 

Se numeste număr întreg numărul natural 0 sau orice număr natural diferit de 0precedat fie de semnul 

,,+’’ fie de semnul ,,-‘’. 

Se dau exemple: -3, 0,+7 etc 

Se reprezintă pe axă numerele întregi: 

.Axa numerelor este o dreaptă pe care am fixat o origine,un sens pozitiv și un sens negativ 

 

    -∞   -3 -2  -1   0  +1 +2 +3 +∞ 

Se introduce noțiunea de mulțime a numerelor întregi: 

Mulțimea numerelor întregi se notează cu Z, 

 

Z={……-2,-1,0,+1,+2….} 

 

,Z*=Z\{0}-mulțimea numerelor întregi fară elementul 0. 

Mulțimea {+1,+2,+3,….}este o submulțime a lui Z,se notează cu Z+ si se numește mulțimea 

numerelor întregi pozitive. 

https://phet.colorado.edu/
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Mulțimea {-1,-2,-3,…}este o submulțime a lui Z,se noteaza cu Z_ si se numește mulțimea numerelor 

întregi negative. 

Z+{0}-mulțimea numerelor întregi nenegative. 

Astfel,N={0,1,2,3,….}= 

{0,+1,+2,+3,….}, 

NZ, 

Pentru o mai bună înțelegere accesăm următoarea resursă educațională 

https://phet.colorado.edu 

unde  copii pot simula interactiv pe axa numerelor întregi, prin intermediul exercițiilor: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/number-line-operations/latest/number-line-operations_en.html 

Li se explică elevilor noțiunea de opusul unui număr întreg. 

Def. Se numeste opusul unui număr întreg diferit de zero acel număr întreg care se obtine din numarul 

întreg considerat prin schimbarea semnului acestuia.Opusul numarului intreg 0 este numarul întreg 0 

Exemplu: opusul lui -7 este +7;opusul lui +12 este -12 

 Elevii primesc cartonașe cu reprezentarea banilor pe care le folosesc pentru a înțelege mai bine , 

valoarea numerelor întregi și pentru a le compara. 

 Copiii vor sesiza că un număr este   mai mic dacă este așezat pe axă , în stânga altui număr si că 

numerele cresc dinspre stânga spre dreapta axei. 

Elevii accesează un set de exerciții digitale pe care le rezolvă sub îndrumarea profesorului. 

https://learningapps.org/4134608 

https://learningapps.org/13468140 

Metode: conversaţia, explicația, exerciţiul, jocul didactic  

Mijloace : tabla, marker , șabloane , resurse educaționale online  

Forme de organizare; Colectiv şi independent în funcţie de sarcina didactică  

Evaluare: observarea sistematică , analiza răspunsurilor 

VI Asigurarea feedback-ului şi evaluarea (7 min)   

Conținutul lecției :Se poartă discuţii pe marginea exercițiilor parcurse, sintetizându-se principalele 

aspecte din lecţie.  Profesorul face aprecieri verbale despre modul în care elevii au realizat sarcinile.  

Elevii primesc un scurt exercițiu pe care trebuie să îl rezolve individual. 

https://wordwall.net/resource/3507373/numere-intregi 

La sfârşit au loc concluziile şi aprecierile profesorului. Elevii îşi exprimă părerea în legătură cu 

activitatea susţinută și primesc un stiker. 

Metode : Conversaţia , explicaţia  

Mijloace :Resursă educațională online,  Stikere  

Forme de organizare : Colectiv şi independent 

Evaluare:Aprecierea verbală a răspunsurilor elevilor 

 

 

 

 

 

                                                                                        

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/sims/html/number-line-operations/latest/number-line-operations_en.html
https://learningapps.org/4134608
https://learningapps.org/13468140
https://wordwall.net/resource/3507373/numere-intregi
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ  

Profesor: Vonica Marioara 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu 

 

Clasa: a V-a A 

Data: 

Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice 

Unitatea de învățare : Alimente și produse alimentare 

Subiectul lecției: Elemente de desen geometric aplicate în realizarea ambalajelor produselor 

alimentare 

Tipul lecției:  mixtă 

Timpul acordat: 50 min. 

Scopul lecției: formarea deprinderii de a confecționa un ambalaj pentru un produs alimentar  

Competența generală:  

 1. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente și 

valorificarea acestora 

 3. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale și 

antreprenoriat în vederea alegerii parcursului școlar și profesional 

Competențe specifice: 

 1.3  Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord 

 3.2  Manifestarea abilității de a lucra individual și în echipă pentru rezolvarea unor probleme 

Obiective operaționale: 

O1 – să precizeze etapele realizării ambalajului; 

O2 – să aplice elementele de desen geometric la realizarea ambalajului; 

           O3 – să confecționeze un ambalaj pentru un produs alimentar; 

           O4 – să respecte măsurile de sănătate și securitate în muncă în timpul efectuării produsului;  

 O5 – să colaboreze în cadrul grupei pentru realizarea sarcinilor. 

Metode și procedee didactice folosite: expunerea, explicație, conversație euristică, observația, 

aplicația practică,  demonstrația, turul galeriei 

Mijloace de învățământ: mostre de ambalaje, fișe de lucru, instrumente de desenat, foarfeci, lipici, 

două foi de carton format A4, creioane colorate, carioci, laptop, videoproiector 

Forme de organizare a activității: frontală, pe grupe 

Metode de evaluare: formativă, în evaluare se folosește fișa de evaluare ( fișa de lucru nr. 2) 

Norme de tehnica securității muncii la confecționarea ambalajului: 
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- Se va manevra cu atenție foarfeca; 

- La folosirea adezivului se va avea grijă să nu se murdărească ambalajul sau banca; 

- După realizarea ambalajului se vor strânge materialele rămase. 

Bibliografie: 

Programa şcolară pentru disciplina Educație tehnologică și aplicații practice clasele a V-a -a VIII-a 

București, 2017  

Gabriela Lichiardopol, Viorica Stoicescu, Silvica Neacșu „Educație tehnologică și aplicații practice, 

Manual pentru clasa a V-a, ”, Editura Litera, București, 2017; 

Ramona-Eugenia Popescu, Cristina Galeș, Ioana Corina Rotaru, Daniela Vlăduț „Educație 

tehnologică și aplicații practice, Manual pentru clasa a V-a”, Editura Corint, 2017 

Ambalare-și-etichetare. (n.d.). Accesat în 07.12, 2021, de pe Graphotekexpres: 

http://www.graphotekexpres.ro 
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Scenariul didactic 

Etapele 

lecției 

Obiec-

tive  

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timpul 

acordat 

Metode 

didactice 

Mijloace de 

învățământ 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Stabilește liniștea. 

Notează absențele 

Elevii pregătesc cele necesare orei 

de tehnologie și spun elevii absenți. 

1 min. Conversația   

2. Captarea 

atenției 

 Se prezintă diverse mostre de 

ambalaje pentru produse alimentare 

și cere elevilor să precizeze prin ce 

atrag atenția cumpărătorilor 

Privesc cu atenție mostrele de 

ambalaje și enumeră caracteristicile 

prin care atrag atenția: formă, tip, 

estetică, etichetă, marcă   

2 min Conversația 

euristică 

Mostre de 

ambalaje 

 

 

3. Enunțarea 

obiectivelor  

 Anunță titlul lecției și obiectivele 

operaționale urmărite  

Elevii notează titlul lecției 

 

1 min.    

4..  Reactua-

lizarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

 Sintetizează împreună cu elevii 

cunoștințele referitoare la noțiunile 

predate.  

1. Ce rol are ambalajul? 

2. Din ce materiale se poate 

confecționa? 

3. Ce tipuri de ambalaje 

cunoașteți? 

Răspund cât mai corect la 

întrebările adresate 

3 min Conversația 

euristică 

 Orală  
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4. Care sunt elementele de 

identificare și de informare 

conținute de ambalaj? 

5. Prezen-

tarea noului 

conținut, a 

sarcinilor de 

învățare și 

dirijarea 

învățării  

O1 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

  

 

 

O5 

 

Vizionarea filmului din manualul 

digital (Ed. Litera) referitor la 

confecționarea ambalajului.  

Cere elevilor să realizeze un 

ambalaj de forma paralelipipedică 

pentru o cutie de bomboane. Pe 

ambalaj să se regăsească patru 

elemente de informare și patru 

elemente de identificare. De 

asemenea se cere și o reclamă de 

promovare a ambalajului realizat. 

Împarte clasa în grupuri de patru 

elevi, prin numărare, fiecare grup 

primește fișa de lucru: etapele 

realizării ambalajului și fișa de 

evaluare. 

 Urmăresc cu atenție filmul 

prezentat.  

 

Sunt atenți la cerințele expuse de 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

Citesc cu atenție etapele realizării, 

pun întrebări acolo unde au 

nelămuriri 

 

 

Își împart sarcinile în cadrul grupei, 

colaborează  pentru a reuși să 

30 min. Explicația  

Conversația 

euristică 

Observația 

Demonstra-

ția 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

Explicația 

Conversația 

 

 

Laptop, 

videoproiec-

tor, filmul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de 

lucru, 

carton, 

lipici, 

foarfece, 

creioane 

colorate 

 

Orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica-

ție 

practică 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cere elevilor să-și împartă sarcinile 

în cadrul grupului pentru ca se 

poată finaliza în timp util ambalajul 

Prezintă normele ce trebuie 

respectate la realizarea 

ambalajului.  

Supraveghează modul de 

confecționare a ambalajului, oferă 

informații suplimentare acolo unde 

este cazul. 

După confecționarea ambalajului 

cere fiecărei grupe ca acesta să fie 

așezat pe catedră 

confecționez un ambalaj care să 

corespundă cerințelor din fișa de 

evaluare 

Confecționează ambalajul 

respectând normele de securitate.  

 

 

 

Fiecare grup expune pe catedră 

ambalajul confecționat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Obținerea 

performanței 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Roagă elevii să  treacă prin fața 

catedrei, pentru a examina 

ambalajele realizate și a discuta 

fiecare produs și să completeze fișa 

de evaluare primită. 

 

 

Elevii fac completări pe fișa de 

evaluare, prezentă lângă fiecare 

ambalaj, notează cu „+” ce le place, 

cu „–” ce nu le place, sau nu este 

corect și cu „?” ce nu au înțeles 

Când ajung în fața ambalajului 

propriu, membrii grupului își 

reexaminează produsul, discută ceea 

9 min. Turul 

galeriei, 

Conversația  

 

Ambalaje, 

fișa de 

evaluare 
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ce este adăugat de colegi, corectează 

eventualele greșeli. Grupul, printr-

un reprezentant își exprimă opiniile 

în legătură cu însemnările de pe fișa 

de evaluare. 

7.  

Asigurarea 

feed-back-

ului 

 Face aprecieri individuale și 

colective asupra activității 

desfășurate 

Elevii sunt atenți la aprecieri și la 

recomandările făcute de profesor 

2 min. Conversația   

8. Evaluarea 

performanței 

 Notează elevii ținând cont 

activitatea lor pe parcursul orei. 

 2 min. Conversația  Forma-

tivă 
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Fișa de lucru nr. 1 

Etapele realizării ambalajului 

 

1. Se alege ca produs alimentar o cutie de bomboane de formă paralelipipedică 

2. Se stabilesc dimensiunile ambalajului, lungime, lățime, înălțime, măsurate în mm 

3. Se desenează desfășurata ambalajului, după modelul dat 

4. Se taie cu foarfeca de-a lungul liniilor trasate cu roșu 

5. Se îndoaie foaia de-a lungul tuturor dreptelor trasate, la un unghi de 90º 

6. Se înscriu patru elemente de identificare ale produsului și patru elemente de informare pe 

capac și pe părțile laterale ale ambalajului 

7. Se decorează ambalajul folosind creioane colorate și carioci 

8. Se lipesc marginile pentru a forma cutia 

9. Se realizează o reclamă pentru promovarea produsului 

 

Fișă de lucru nr. 2 

Fișa de evaluare 

 

Criterii de evaluare + - ? 

Respectarea temei 

ambalajului 

   

Respectarea formei    

Elemente de 

identificare 

   

Elemente de 

informare 

   

Estetica ambalajului    

Reclama     
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PROIECT DE LECȚIE 

Profesor: Șerban Simona Marinela 

Şcoala: Liceul Teoretic „C-tin Brâncoveanu” Dăbuleni 

 

 

Clasa: a V-a A 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învăţare: Fracții ordinare 

Titlul lecţiei: Operații cu fracții ordinare 

Tipul lecției: Lecție de fixare și sistematizare 

 

COMPETENŢE GENERALE : 

C.G.1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar; 

C.G.2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice; 

C.G.3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice; 

C.G.4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de 

rezolvare pentru o situaţie dată; 

C.G.5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date 

C.G.6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

C.S.1 Identificarea fracţiilor ordinare în contexte variate; 

C.S.2 Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice;  

C.S.3 Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare; 

C.S.4 Aplicarea metodelor aritmetice pentru rezolvarea unor probleme cu fracții;  

C.S.5 Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în situații date;  

C.S.6 Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date, în context intra și 

interdisciplinar (geografie, economie). 

 

OBIECTIVELE OPERAȚIONALE ALE LECȚIEI: 

• Cognitive: 

 

➢ O.1  Să  efectueze calcule care conţin adunări, scăderi de fracţii care au  acelaşi numitor sau numitori 

diferiţi prin aducerea la acelaşi numitor, înmulțiri și împărțiri de fracții ordinare; 

➢ O.2  Să utilizeze proprietăţile adunării și înmulțirii în calcularea rapidă a unor operații cu fracţii; 

➢ O.3  Să aplice corect ordinea efectuării operaţiilor şi desfacerea parantezelor 

➢ O.4  Să rezolve probleme în care intervin operaţiile cu fracţii ordinare;  

➢ O.5  Să compună   probleme pornind de la un enunţ parţial dat. 

➢ O.6  Să sintetizeze   cunoştinţele însuşite la  unitatea de învăţare “Fracţii ordinare” 

 

• Afective: 

➢ Să manifeste spirit de competiţie, ordine şi disciplină; 

➢ Să stimuleze curiozitatea şi imaginatia; 
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➢ Să dezvolte atenţia, concentrarea şi spiritul de observaţie; 

➢ Să își formeze obişnuinţa de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii 

cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice, 

➢ Să își formeze motivaţia pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi 

profesională. 

 

Metode şi procedee: conversaţia, explicatia, învăţarea prin descoperire, demonstrația, exerciţiul, 

munca independentă, observația, problematizarea, ciorchinele; 

Mijloace de învățământ: manualul, fișa de lucru, auxiliarul, tablă, cretă; 

Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, pe grupe, individuală.  

Forme de evaluare: orală, autoevaluare. 

Resurse de timp: 50 min 

 

Bibliografie:  

• Manual de matematică, clasa a V a, Editura Art, M.Perianu, C. Stănică 2021 

• Matematică pentru clasa a V a, Editura Art, S. Smărăndoiu, M.Perianu, C. Stănică, 2019 

• Mate 2000+CONSOLIDARE clasa a V-a; Editura Paralela 45” D.  Zaharia, M. Zaharia,  2020; 

• Pedagogie, Editura Polirom, Constantin Cucos, 2006. 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

ETAPEL

E 
 

ACTIVITATE CADRULUI DIDACTIC    ACTIVITATE ELEV 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALU

ARE 
LECŢIEI 

O
B

IE
C

T
IV

E
 

METOD

E 

MIJL

OACE 

FORME 

DE 

ORGANI

ZARE 

Moment 

organizat

o ric (3 

min) 

 Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: se 

notează absenţii, se verifică dacă există cretă şi burete la 

tablă şi dacă toţi elevii au pe bancă cele necesare. 

-salută profesorul;              -se 

pregătesc pentru oră;     -numesc 

elevii absenţi. 

 

Conversa 

ţia 

   

Verificar

ea si 

reactuliza

rea 

cunoştinţ

elor 

însuşite 

(10 min) 

 

01 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizează verficarea nivelului de aprofundare a 

cunoștințelor asimilate orele anterioare despre ordinea 

efectuării operațiilor. Elevii vor răspunde la întrebări de 

tipul: 

1. Care este ordinea efectuării operațiilor  un exercițiu cu 

fractii ordinare în cazul operații de același ordin 

2. Dar în cazul existenței parantezelor 

 

- se verifica  tema 

- dacă sunt nelămuriri, solicit unui elev care a rezolvat 

corect să refacă exerciţiul la tablă, sau rezolv cu ajutorul 

elevilor 

Solicit elevilor  să formeze grupe de câte 4 elevi şi  să 

elaboreze, pe un poster,  ciorchinele pentru cele 4 tipuri 

Răspund la întrebări 

 

Operațiile de ordinul I: adunarea și 

scăderea 

Operațiile de ordinul al II-lea: 

înmulțirea și împărțirea 

Operațiile de ordinul al III-lea: 

ridicarea la putere.  

Într-un exercițiu în care întâlnim 

operații de același ordin, acestea 

vor fi efectuate în ordinea în care 

sunt scrise. 

Într-un exerciţiu fără paranteze se 

efectuează mai întâi ridicările la 

putere, apoi înmulţirile şi 

Conversa 

ţia 

Explicaţi

a 

Observa 

ția 

Ciorchin

ele 

Fișe de 

lucru 

Activitate 

frontala 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 
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03 de  operaţii cu fracţii ordinare învățate, având ca timp de 

lucru 4 minute 

►Posterele se afişează pe pereţii clasei la loc vizibil 

►Liderul fiecărei grupe prezintă ciorchinele realizat 

►Pe Flip-chart, voi realiza un nou ciorchine în urma 

concluziilor stabilite. (Anexa 1) 

 

împărţirile, apoi adunările şi 

scăderile. 

Elevii intocmesc diagramele celor 4 

operatii invatate, punând în 

evidență proprietățile lor. 

 

Fixarea 

cunoștinț

elor și 

asigurare

a 

feedback-

ului 

(24 min) 

 

 Sunt  propuse elevilor spre rezolvare 3 fişe de lucru 

(Anexa 2), având ca teme: Adunarea și scădera fracțiilor 

ordinare, Înmulțrea și ridicarea la putere a fracțiilor 

ordinare, Împărțirea fracțiilor ordinare. Profesorul va 

monitoriza activitatea acestora. 

 

Elevii vor lucra în grupe, fiind 

împărțiți în 3 grupe. Aceștia vor 

ieși pe rând la tablă. 

Conversa 

ţia 

Explicaţi

a 

 Pe grupe  

 

Retenție 

și 

transfer 

(10 

minute) 

04 

 

05 

Se va face o  recapitulare a cunoştinţelor dobândite  prin 

aplicarea unei fișe recapitulative (Anexa 3) 

Elevii rezolvă exercițiile din fișa 

recapitulativă, adresând întrebări 

profesorului când întâmpină 

dificultăți. 

Conversa

tia, 

problema

tizarea 

Caietul 

de clasă  

 

Fișa de 

lucru 

 

Activitate 

frontala 
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Concluzii 

şi 

enunţare

a temei 

pentru 

acasă 

( 3 min) 

 

 

 

 

 

 

Profesorul evaluează elevii care au răspuns la lecţie. 

Se anunţă tema pentru ora viitoare, problemele ramase 

din fisa recapitulativă. 

Elevii sunt atenţi la aprecierile 

făcute de către profesor și notează 

tema pentru ora viitoare 

Conversa

ţia 

Explicaţi

a 

 Activitate  

individual

ă 

Evaluare 

orală 
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OPERAŢII 

CU FRACŢII 

ORDINARE 

Adunare

a 

Termeni 

Sumă 

Comutativitate 

Zero este 

element        
neutru 

Asociativitat

e 

Scăderea 

Descăzut         

Scăzător  

Nu este 

comutativ

ă 

Nu este 

asociativă 

Nu are 

element neutru 

Diferenţ

Înmultire

Împărțire

a 

Comutativitat

ea 

Asociativitat

e 

1  este element        

neutru 

Nu este 

comutativ

Nu este 

asociativă 

Nu are 

element neutru 

Împărțitor 
Deîmpărți

t 

Cât 

Produs 

Factor

i 

distributivă 

față de + și 

-

Anexa 1 
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Anexa 2 

Fișa nr. 1 ”Adunarea și scăderea fracțiilor ordinare” 

 

1. Să se calculeze: 

=+
5

2

5

3
)a

             
=−

7

4

7

8
)b

         
=+

64

9

64

17
)c

 
=−+

11

5

11

4

11

3
)d  

2.  Să se calculeze: 

𝑎)
8

14
+

2

7
=    𝑏)

13

5
+

2

3
=    𝑐)

5 

9
−

1

6
=     

3. Aflați valoarea numărului n: 

.
5

200
....

5

3

5

2

5

1
++++=n  

 

Fișa nr. 2 ”Înmulțirea și ridicarea la putere a fracțiilor ordinare” 

 

1. Să se calculeze: 

=
5

2
9)a

             
=

11

3

7

2
)b

          
=

66

48
:

11

12
)c

           
=

15

12

24

45
)d

 

2. Să se calculeze:  

 𝑎)
3

15
∙ 3

1

3
=                =








2

5

3
)b

                 
=








5

3

2
)c

 

 

3. Calculați:        a) 15% din 4500,    b)   
6

11 
din 

22

30
   

 

Fișa nr. 3 ”Împărțire fracțiilor ordinare” 

 

1. Să se calculeze: 

=
5

2
:3)a

             
=

18

15
:

4

3
)b

          
=2:

5

6
)c

           
=

14

26
:

35

13
)d

 
2.  Calculați, scriind rezultatul sub formă de fracție ireductibilă: 

=








4

15
:

2

5
:

3

16
)a

              
=

1000500 2

1
:

4

1
)b

                              
=

4

3
:

6

1
:5)c

 

3.  La o împărțire, deîmpărțitul este 25

14
3

, iar câtul este 15

89

. Aflați împărțitorul.
 

 

 

 

 

 

Anexa 3 
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Fișă recapitulativă 

 

1. Fie  

 Calculaţi:   

i) a; b;c          ii)  a+b+c            iii)  a-c+b           

 

2. Calculați:       a)  
3

4
: (

3

4
−

1

2
) −

4

9
            b) (3 −

1

3
) ∙ (

9

8
)

2

 

 

3. Din cei 30 de elevi ai unei clase, 
4

5
 sunt băieți. Câte fete sunt în clasă? 

4.Prețul unui  atlas este 200 de lei. Prețul  atlasuluii crește cu 10 %, care va fi noul preț al  atlasului? 

5. Dintr-o clasă cu 21 elevi 
3

2
 dintre aceștia participă la cercul de matematică, iar 

7

3
dintre elevii 

clasei participă la cercul de informatică. Aflați câți elevi participă la ambele cercuri. 

 

 

 

  

 

,
8

1

6

1

4

1
++=a

  

,
5

1

40

1

20

1
++=b

   
15

1

12

1

20

1
++=c  
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PROIECT DIDACTIC 

CLASA: a II-a 

Florescu Maria Mihaela  

Şcoala Gimnazială Nr.79- București                         

 

ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: Călător pe aripile imaginației 

TITLUL LECȚIEI: Aventurile lui Habarnam 

TIPUL LECȚIEI: Consolidare și sistematizare 

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată  

DISCIPLINE INTEGRATE :    Comunicare în limba română  

                                                      Muzica și miscare 

                                                     Dezvoltare personală 

SCOPUL LECTIEI : Consolidarea deprinderii de citire corectă, conștientă și expresivă și a abilităților 

de exprimare și comunicare în limba română 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

• 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate ; 

• 1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr un text audiat; 

• 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute;  

• 2.2 Transmiterea unor informații printr o suită de enunțuri înlănțuite logic; 

• 2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare.  

• 3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universal cunoscut; 

• 4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază. 

COMPETENȚE INTEGRATE  

DP:     2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

MM:   3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical 

AVAP: 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual  

   

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Pe parcursul și la finalul lecției fiecare elev va fi capabil:  

O1:   să confirme înțelegerea textului pe baza întrebărilor. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii 

răspund la toate întrebările. 

O 2: să identifice trăsăturile lui Habarnam. Obiectivul se consideră realizat dacă elevii identifica cel 

puțin două trăsături. 

O3:   să scrie cuvinte cu înţeles asemănător/ opus pentru cele date și cuvinte scrise cu m înainte de p și 

b; Obiectivul se consideră realizat dacă elevii găsesc cel puţin două cuvinte pentru fiecare categorie; 

O4:    să formuleze idei pro și contra pentru ultimul enunț din text. Obiectivul se consideră realizat 

dacă se identifică cel puțin 1 argument pro și 1 argument contra. 

STRATEGII  DIDACTICE:  

Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, brainstorming, învațarea prin descoperire, explozia 

stelară, exerciţiul, cubul, problematizarea, diagrama T        
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Materiale şi mijloace: fișă, laptop.  

Forme de organizare: fizic- online, frontal, individual;   

Forme şi tehnici de evaluare: observare sistematică, evaluare orală, aprecieri verbale.  

Resurse temporale: 45 min   

Resurse umane: 34 de elevi                                                                                                          

Resurse spaţiale: sala de clasă, platforma Zoom 

      BIBLIOGRAFIE: 

− Manual pentru clasa a II- a, Comunicare în limba română, Tudora Pițilă și Cleopatra Mihăilescu, 

2018, Editura EDP, București. 

− Programa şcolară pentru disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, CLASELE  P – a II-a, 

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014. 

− Vasile Molan, Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” și „Limba și literatura 

română” din învățământul primar, , 2015, Editura MiniPed, București. 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

    Strategia didactică  

Nr. 

Crt

. 

Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 

Conținut științific Metode și 

procedee 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min 

 Elevii sunt invitați să își pregătească 

materialele pentru lecție. 

Conversaţia   

Frontal 

 

laptop 

Observarea 

sistematică 

 

2. Verificarea 

cantitativă/calit

ativă a temei.  

5 min 

 

 

 

Se verifică realizarea cantitativă a 

temei și prin sondaj. 

Conversatia de 

verificare/ 

reactualizare 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Orală 

3.  Captarea 

atenției 

2 min 

 Copiii vor audia un cântec despre 

pitici, iar mai apoi se va realiza un 

brainstorming referitor la personajul 

Habarnam.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=y4

7-gmGvZhI 

 

Brainstorming Laptop, 

videoproie

ctor 

Frontal  

4. Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

 Se anunţă copiii că vom continua 

aventura pe aripile imaginației și îl vom 

însoți pe Habarnam în călătoria spre 

Explicația 

 

Observația 

Laptop Frontală  

https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI
https://www.youtube.com/watch?v=y47-gmGvZhI
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obiectivelor pe 

înțelesul elevilor 

1min 

învățare.  Îl vom ajuta să se joace cu 

prietenii, să identifice cuvinte cu sens 

asemănător, cuvinte cu sens opus, îi 

vom reaminti scrierea cu m înainte de p 

și b, îl vom ajuta să se exprime în 

propoziții clare și coerente. 

 

Astăzi  ne vom reaminti textul 

Aventurile lui Habarnam de Nikolai 

Nosov și vom continua cercetarea și 

înțelegerea lui. 

 

 

 

conversația 

 

5. Dirijarea 

învățării 

20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom reciti textul și elevii vor răspunde oral 

la următoarele întrebări pentru a demonstra 

înțelegerea textului (anexa 1): 

- Cine locuia în orașul de basm? 

- Cum se numea vestitul Pitic? 

- De ce era ele vestit? 

- Ce l-a lovit pe pitic? 

- Cu cine se întâlnește Habarnam pe drum? 

- Ce le povestește el celorlalți pitici? 

- Cum l-au considerat piticii pe Habarnam? 

Vom realiza un exercițiu de completare 

într-un text lacunar  cu informații extrase 

din text (anexa 2). Se va lucra la tablă. 

 

Conversația 

 

Explozia stelară 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

tabla 

Laptop 

 

 

 

 

Videoproi

ector, 

anexe 1, 2, 

3, 4 

 

  

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea  

sistematică 
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O 2 

 

 

 

 

O 3 

https://view.livresq.com/view/6192b8aa7

47c1e0008c7c57c/#%C3%AEnv%C4%83

%C8%9B%C4%83m_prin_joc 

 

 

Elevii vor identifica trăsăturile lui 

Habarnam fiind ghidați de secvențe/ citate 

din text: “vestit”, “nu știa nimic”, “s-a 

desprins o bucată de soare”, “a născocit 

totul”, “a fost privit ca un caraghios” 

(anexa 3). Se va lucra la tablă și în caiete. 

 

Cu ajutorul metodei cubului voi dirija 

următoarea etapă a lecției. Copiii vor 

identifica personajele textului, vor 

descoperi cuvinte cu sens asemănător și 

sens opus, vor identifica locul și 

personajele textului printr-un exercițiu de 

asociere, vor identifica scrierea corectă a 

cuvintelor cu m înainte de p și b, vor 

formula propoziții pornind de la cuvintele 

noi. Se va lucra pe fișă (  anexa 4) 

 

 

 

•  

 

 

Metoda cubului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru 
 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

 

O 4 Elevii vor reciti ultimul enunț din text 

și vor completa diagrama T aducând 

 

Conversația 

 

Fișe 

decupate 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri  verbale 

https://view.livresq.com/view/6192b8aa747c1e0008c7c57c/#%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m_prin_joc
https://view.livresq.com/view/6192b8aa747c1e0008c7c57c/#%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m_prin_joc
https://view.livresq.com/view/6192b8aa747c1e0008c7c57c/#%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m_prin_joc
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15 min argumente pro și contra pentru ideea 

transmisă (anexa 5) 

 

Diagrama T 

 

 Observarea   

sistematică 

7. Aprecieri 

asupra 

desfășurării 

 

 activității 

1min 

 Se vor face aprecieri generale 

referitoare la modul în care s-a 

desfăşurat întreaga activitate 

Scaunul autorului 

1. Azi am învățat...  

2. Mi-a plăcut foarte mult să...  

3. Cel mai mult a contat...  

4. Data viitoare vreau să...  

 

Conversația 

 

scaun Frontal Aprecierea verbală 

 

 

 

Lecția 2- Integrare matematică: https://wordwall.net/resource/28627895/habarnam-%C8%99i-matematica 

 

 

https://wordwall.net/resource/28627895/habarnam-%C8%99i-matematica
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ  

 

Profesor: Vonica Marioara 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu 

 

Clasa: a V-a A 

Data: 

Disciplina: Educație tehnologică și aplicații practice 

Unitatea de învățare : Alimente și produse alimentare 

Subiectul lecției: Elemente de desen geometric aplicate în realizarea ambalajelor produselor 

alimentare 

Tipul lecției:  mixtă 

Timpul acordat: 50 min. 

Scopul lecției: formarea deprinderii de a confecționa un ambalaj pentru un produs alimentar  

Competența generală:  

 1. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative pentru activități curente și 

valorificarea acestora 

 3. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, domenii profesionale și 

antreprenoriat în vederea alegerii parcursului școlar și profesional 

Competențe specifice: 

 1.3  Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord 

 3.2  Manifestarea abilității de a lucra individual și în echipă pentru rezolvarea unor 

probleme 

Obiective operaționale: 

O1 – să precizeze etapele realizării ambalajului; 

O2 – să aplice elementele de desen geometric la realizarea ambalajului; 

           O3 – să confecționeze un ambalaj pentru un produs alimentar; 

           O4 – să respecte măsurile de sănătate și securitate în muncă în timpul efectuării produsului;  

 O5 – să colaboreze în cadrul grupei pentru realizarea sarcinilor. 

Metode și procedee didactice folosite: expunerea, explicație, conversație euristică, observația, 

aplicația practică,  demonstrația, turul galeriei 
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Mijloace de învățământ: mostre de ambalaje, fișe de lucru, instrumente de desenat, foarfeci, 

lipici, două foi de carton format A4, creioane colorate, carioci, laptop, videoproiector 

Forme de organizare a activității: frontală, pe grupe 

Metode de evaluare: formativă, în evaluare se folosește fișa de evaluare ( fișa de lucru nr. 2) 

Norme de tehnica securității muncii la confecționarea ambalajului: 

- Se va manevra cu atenție foarfeca; 

- La folosirea adezivului se va avea grijă să nu se murdărească ambalajul sau banca; 

- După realizarea ambalajului se vor strânge materialele rămase. 

Bibliografie: 

Programa şcolară pentru disciplina Educație tehnologică și aplicații practice clasele a V-a -a VIII-

a București, 2017  

Gabriela Lichiardopol, Viorica Stoicescu, Silvica Neacșu „Educație tehnologică și aplicații 

practice, Manual pentru clasa a V-a, ”, Editura Litera, București, 2017; 

Ramona-Eugenia Popescu, Cristina Galeș, Ioana Corina Rotaru, Daniela Vlăduț „Educație 

tehnologică și aplicații practice, Manual pentru clasa a V-a”, Editura Corint, 2017 

Ambalare-și-etichetare. (n.d.). Accesat în 07.12, 2021, de pe Graphotekexpres: 

http://www.graphotekexpres.ro 
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Scenariul didactic 

Etapele 

lecției 

Obiec-

tive  

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timpul 

acordat 

Metode 

didactice 

Mijloace de 

învățământ 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Stabilește liniștea. 

Notează absențele 

Elevii pregătesc cele necesare orei 

de tehnologie și spun elevii absenți. 

1 min. Conversația   

2. Captarea 

atenției 

 Se prezintă diverse mostre de 

ambalaje pentru produse 

alimentare și cere elevilor să 

precizeze prin ce atrag atenția 

cumpărătorilor 

Privesc cu atenție mostrele de 

ambalaje și enumeră caracteristicile 

prin care atrag atenția: formă, tip, 

estetică, etichetă, marcă   

2 min Conversația 

euristică 

Mostre de 

ambalaje 

 

 

3. Enunțarea 

obiectivelor  

 Anunță titlul lecției și obiectivele 

operaționale urmărite  

Elevii notează titlul lecției 

 

1 min.    

4..  Reactua-

lizarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

 Sintetizează împreună cu elevii 

cunoștințele referitoare la noțiunile 

predate.  

1. Ce rol are ambalajul? 

2. Din ce materiale se poate 

confecționa? 

3. Ce tipuri de ambalaje 

cunoașteți? 

Răspund cât mai corect la 

întrebările adresate 

3 min Conversația 

euristică 

 Orală  
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4. Care sunt elementele de 

identificare și de informare 

conținute de ambalaj? 

5. Prezen-

tarea noului 

conținut, a 

sarcinilor de 

învățare și 

dirijarea 

învățării  

O1 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

  

 

 

O5 

 

Vizionarea filmului din manualul 

digital (Ed. Litera) referitor la 

confecționarea ambalajului.  

Cere elevilor să realizeze un 

ambalaj de forma paralelipipedică 

pentru o cutie de bomboane. Pe 

ambalaj să se regăsească patru 

elemente de informare și patru 

elemente de identificare. De 

asemenea se cere și o reclamă de 

promovare a ambalajului realizat. 

Împarte clasa în grupuri de patru 

elevi, prin numărare, fiecare grup 

primește fișa de lucru: etapele 

realizării ambalajului și fișa de 

evaluare. 

Cere elevilor să-și împartă 

sarcinile în cadrul grupului pentru 

 Urmăresc cu atenție filmul 

prezentat.  

 

Sunt atenți la cerințele expuse de 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

Citesc cu atenție etapele realizării, 

pun întrebări acolo unde au 

nelămuriri 

 

 

Își împart sarcinile în cadrul grupei, 

colaborează  pentru a reuși să 

30 min. Explicația  

Conversația 

euristică 

Observația 

Demonstra-

ția 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

Explicația 

Conversația 

 

 

Laptop, 

videoproiec-

tor, filmul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de 

lucru, 

carton, 

lipici, 

foarfece, 

creioane 

colorate 

 

Orală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplica-

ție 

practică 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ca se poată finaliza în timp util 

ambalajul 

Prezintă normele ce trebuie 

respectate la realizarea 

ambalajului.  

Supraveghează modul de 

confecționare a ambalajului, oferă 

informații suplimentare acolo unde 

este cazul. 

După confecționarea ambalajului 

cere fiecărei grupe ca acesta să fie 

așezat pe catedră 

confecționez un ambalaj care să 

corespundă cerințelor din fișa de 

evaluare 

Confecționează ambalajul 

respectând normele de securitate.  

 

 

 

Fiecare grup expune pe catedră 

ambalajul confecționat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Obținerea 

performanței 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Roagă elevii să  treacă prin fața 

catedrei, pentru a examina 

ambalajele realizate și a discuta 

fiecare produs și să completeze fișa 

de evaluare primită. 

 

 

Elevii fac completări pe fișa de 

evaluare, prezentă lângă fiecare 

ambalaj, notează cu „+” ce le place, 

cu „–” ce nu le place, sau nu este 

corect și cu „?” ce nu au înțeles 

Când ajung în fața ambalajului 

propriu, membrii grupului își 

reexaminează produsul, discută 

ceea ce este adăugat de colegi, 

9 min. Turul 

galeriei, 

Conversația  

 

Ambalaje, 

fișa de 

evaluare 
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corectează eventualele greșeli. 

Grupul, printr-un reprezentant își 

exprimă opiniile în legătură cu 

însemnările de pe fișa de evaluare. 

7.  

Asigurarea 

feed-back-

ului 

 Face aprecieri individuale și 

colective asupra activității 

desfășurate 

Elevii sunt atenți la aprecieri și la 

recomandările făcute de profesor 

2 min. Conversația   

8. Evaluarea 

performanței 

 Notează elevii ținând cont 

activitatea lor pe parcursul orei. 

 2 min. Conversația  Forma-

tivă 
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Fișa de lucru nr. 1 

Etapele realizării ambalajului 

 

10. Se alege ca produs alimentar o cutie de bomboane de formă paralelipipedică 

11. Se stabilesc dimensiunile ambalajului, lungime, lățime, înălțime, măsurate în mm 

12. Se desenează desfășurata ambalajului, după modelul dat 

13. Se taie cu foarfeca de-a lungul liniilor trasate cu roșu 

14. Se îndoaie foaia de-a lungul tuturor dreptelor trasate, la un unghi de 90º 

15. Se înscriu patru elemente de identificare ale produsului și patru elemente de informare 

pe capac și pe părțile laterale ale ambalajului 

16. Se decorează ambalajul folosind creioane colorate și carioci 

17. Se lipesc marginile pentru a forma cutia 

18. Se realizează o reclamă pentru promovarea produsului 

 

 

Fișă de lucru nr. 2 

Fișa de evaluare 

 

Criterii de evaluare + - ? 

Respectarea temei 

ambalajului 

   

Respectarea formei    

Elemente de 

identificare 

   

Elemente de 

informare 

   

Estetica ambalajului    

Reclama     
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Proiect didactic -Neologismele             
  

                                                                                            Profesor: Roxana-Ioana Arhire 

                                                                                           Colegiul Național ,,Emil Racoviță”Iași                                                                                                   

 

Clasa: a XI-a E 

Disciplina: Limba şi literatura românǎ 

Unitatea de învăţare: Curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul  

                                                                                                             secolului al XX-lea 

Tema lecţiei: Neologismele 

Tipul lecţiei: consolidare 

Scopul lecţiei: 

                   Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului 

limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, 

responsabilă din punct de vedere social. 

 

Competenţe generale: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi dialogată; 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 

4. Utilizarea corectă şi adecvatăa limbii române în producerea de mesaje scise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse. 

 

Obiective operaţionale : 

 La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili 

• - să identifice în text şi să motiveze prezenţa neologismelor pe baza cunostinţelor însuşite ;  

• - să explice şi să utilizeze neologismele în contextele adecvate ; 

• - să evite greşelile din pronunţarea unor neologisme; 

• - să utilizeze neologismele în relaţiile de sinonimie / antonimie; 

• - să conştientizeze rolul neologismelor în limba română actuală. 
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Valori şi atitudini: 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural. 

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală. 

 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE 

1.3 sesizarea adecvării elementelor 

lexicale utilizate la scopul mesajului 

ascultat 

 

mijloacele interne şi externe de îmbogăţire 

a vocabularului; împrumuturi lexicale, 

neologisme sesizate în mesajele orale 

ascultate 

1.5 aplicarea principiilor ascultării active în 

manifestarea unui comportament 

comunicativ adecvat 

ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul 

lucrului în echipă; ierarhizarea ideilor 

receptate; receptarea şi reţinerea ideilor şi a 

argumentelor dintr-o expunere sau dintr-un 

monolog 

2.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor 

lexicale într-un mesaj oral 

utilizarea corectă a neologismelor în 

contexte diverse 

3.2 sesizarea valorii expresive a 

categoriilor morfosintactice, a mijloacelor 

de îmbogăţire a vocabularului şi a 

categoriilor semantice studiate 

-comentarea rolului neologismelor 

-mijloacele externe de îmbogăţire a 

vocabularului 

3.3 identificarea valorilor etice şi culturale 

într-un text, exprimându-şi impresiile şi 

preferinţele 

elemente etice şi culturale în texte literare 

şi nonliterare şi exprimarea propriei 

atitudini faţă de ele 

4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-

le la situaţia de comunicare concretă 

comentarea unor secvenţe din operele 

studiate sau din texte la prima vedere, pe 

baza unor cerinţe date  

 

Strategia didactică: 

1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin decoperire, problematizarea, explicaţia, 

exerciţiul oral şi scris. 

2. Mijloace de învăţământ:  
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a. resurse materiale: manualul, fişe de lucru, material bibliografic, portofoliile elevilor, caiete, 

flipchart, markere 

b. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat 

contribuţiei elevilor, autoevaluarea, interevaluarea, notarea 

 

Forme de organizare a învăţării: activitate frontală alternativ cu activitate independentă sau 

activităţi combinate, lucrul în echipă. 

Resurse:  

 - număr de elevi: 26 

 - clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate; 

 - fişe de lucru, prezentare Power Point, fişe de evaluare; 

 - programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura română, clasa a XI-a; 

 - timp: 50 de minute 

 

Material bibliografic: 

1. Programe şcolare. Limba şi literatura română. Clasele  IX- XII,  Bucureşti, 2009; 

2.  Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N. Lascăr, Adian Săvoiu,lexandru Crişan, Sofia Limba 

şi literatura română. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Art Educaţional Educaţional, 

Bucureşti, 2015-2016; 

3.  Ilie Emanuela, Didactica literaturii române, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 

4. Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura 

Polirom, Iaşi, 1999; 

5. Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura 

Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 
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Momentele lecţiei Timp Elemente esenţiale de conţinut Competenţe specifice Strategii didactice 

Metode Mijloace 

1. Moment  

organizatoric 

1 min. Se va asigura climatul necesar bunei desfăşurări a lecţiei, 

se va pregăti materialul didactic, se vor nota absenţii. 

 Conversaţia 

 

Manuale 

portofolii 

Fişe de lucru 

etc. 

2. Verificarea 

temei și 

reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

4 min. Se va verifica tema pentru acasă atât calitativ, cât şi 

cantitativ.  

Elevii au avut de explicat următorii termeni construind 

enunţuri cu aceştia: 

Dumping= vânzare a mărfurilor la preţuri mai scăzute. Ex:  

Între statele U.E. s-a stabilit un acord privind protecţia 

împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping. 

Arbitral = hotărât de arbitru. Ex: Scorul meciului de 

baschet a fost arbitral. 

Voucher= bonificaţie, chitanţă, certificat, document de 

călătorie, etc. 

Am folosit un voucher pentru deplasarea la aeroport. 

Inept = prost, stupid. Ex:   Acţionase într-un mod inept în 

acea situaţie. 

Inapt = nepotrivit pentru o anumită sarcină, lipsit de forţă 

fizică. Ex: A fost declarat inapt pentru participarea la 

maraton. 

Maestru = persoană care a adus contribuţii valoroase într-

un domeniu, considerat model, şef. Ex:  Mihnea este un 

maestru al pianului (virtuoz). 

Maistru = meşter, meseriaş.       

 Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul scris 

 

 

Manuale 

 

Portofolii  

 

Caiete  
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Ex: Un maistru din atelier ne-a arătat cum funcţionează 

strungul.  

Show=recital de muzică uşoară, dansuri, scheciuri 

comice, etc. Ex. Seara trecută am vizionat un show la 

televizor. 

Celebru = renumit, vestit, faimos, etc. Ex. După 

câştigarea turneului prietenul meu a devenit celebru 

Fantezist= care se conduce după imaginaţie, care se 

îndepărtează de realitate Ex: Pe vechea stradă Antim era 

o casă fantezistă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Captarea 

atenției 

4 min. Solicit elevilor să citească două fragmente din textele  

cuprinse pe Anexa nr. 1 pentru a sublinia ideea că 

neologismele au făcut obiectul preocupărilor unor 

personalităţi precum: Titu Maroirescu şi Andrei Pleşu  

Le solicit să spună ce cred ei despre necesitatea 

împrumuturilor lexicale din alte limbi. 

 

 

1.3 sesizarea adecvării 

elementelor lexicale 

utilizate la scopul 

mesajului ascultat 

 

 

 

 

Exerciţiul scris 

 

 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

flip-chart 

 

coli 

 

markere 

 

caiete 
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3. Anunţarea 

subiectului şi 

prezentarea 

sarcinilor de 

învățare 

1 min. Voi anunța elevii că astăzi vom actualiza şi vom 

sistematiza cunoştinţele despre neologismele. 

Se va scrie titlul pe tablă și în caiete. 

Elevilor le vor fi prezentate sarcinile de învățare pe care 

trebuie să le rezolve pe parcursul orei. 

 Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

procesului de 

învățare  

30 

min. 

Pe baza textelor citite din Anexa nr. 1 se constată că 

procesul de modernizare a limbii române prin neologisme 

împrumutate a început cam de prin sec. al XVIII-lea, o 

perioadă de înflorire constatându-se către mijlocul sec. al 

XIX-lea. Au fost împrumutate cuvinte din latina savantă, 

italiană, franceză, germană . Influenţa  engleză, începând 

cu sec. al XX-lea, cunoaşte o răspândire accelerată.   

Neologismele sunt formaţii lexicale nou apărute în limbă, 

prin două căi principale: împrumuturile din alte limbi 

(mijloace exterene) şi prin derivare sau compunere din 

materialul existent al limbii (mijloace interne). 

 Elevii, grupaţi în perechi, vor primi Fişa de lucru nr. 2 pe 

care sunt scrise o serie de sufixe/sufixoide: -ime,-tor, -fob, 

-fug, -cid şi o serie de prefixe/prefixiode: ante-, con-, 

mono-, pseudo-, micro-, cerându-le să dea exemple de 

neologisme formate cu fiecare dintre seriile solicitate. 

Supraveghez şi îndrum activitatea fiecărei perechi, 

observând în ce măsură colaborează fiecare cu perechea 

sa. Solicit ca „raportorul” fiecărei perechi să prezinte 

răspunsurile date. 

Se precizează că în situaţia neologismelor obţinute prin 

mijloace interne există în limbă o serie activă de 

sufixe/sufixoide şi de prefixe/prefixoide care se întâlnesc 

 

 

 

1.5 aplicarea 

principiilor ascultării 

active în manifestarea 

unui comportament 

comunicativ adecvat 

 

 

 

2.2 utilizarea în mod 

nuanţat a categoriilor 

lexicale într-un mesaj 

oral 

 

Exerciţiul scris 

 

Învățare prin 

descoperire 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

 

Cretă  

 

Caiete   

 

Rechizite  
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în împrumuturi relativ analizabile, dar şi în derivate 

româneşti. 

Sufixele şi sufixoidele:-ime, -ist,-cid, -fil etc. 

Prefixele şi prefixoidele: in-, aero-, micro-,semi-,sub-, 

hipo- etc. 

De asemenea, voi atrage atenţia elevilor că sunt 

neologisme cuvintele recent intrate în limbă, dar şi o serie 

de cuvinte formate în interiorul limbii române prin 

combinarea a două sau mai multe elemente formative, 

dintre care cel putin unul este neologism (spre exemplu: 

nefavorabil  < ne – prefix + favorabil – neologism). 

Precizez că o problemă specială o ridică scrierea şi 

pronunţarea corectă a neologismelor, conform DOOM2   

Spre exemplu: ● se scriu cu cratimă cuvintele a căror 

formă prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare în 

limba română: bleu-ul, show-uri, pH-ul etc. 

                         ● se scriu fără cratimă, împrumuturile care 

se termină cu litere din alfabetul limbii române, pronunţate 

ca în limba română: clickul, itemul, weekendul etc. 

    

Solicit elevilor să găsească, în scris, sinonimele neologice 

pentru cuvintele: învăţat, nepotrivit, început, vârstă, prilej 

şi le solicit să   identifice rolul şi importanţa  

neologismelor într-o limbă. 

 

Formulez concluzia că neologismele au un rol deosebit în 

dezvoltarea vocabularului limbii române, fondul lexical 

neolgic al limbii fiind extrem de bogat, conţinând în 

prezent peste 40.000 de neologisme. 

 

3.3 identificarea 

valorilor etice şi 

culturale într-un text, 

exprimându-şi 

impresiile şi 

preferinţele 

 

 

 

 

3.2 sesizarea valorii 

expresive a 

categoriilor 

morfosintactice, a 

mijloacelor de 

îmbogăţire a 

vocabularului şi a 

categoriilor semantice 

studiate 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul scris 
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Problematizarea 

 

Explicaţia 

 

6. Obținerea 

performanței și a 

feed-back-ului  

8 min. Voi cere elevilor să rezolve individual fişa de lucru nr. 3. 

Supraveghez şi îndrum activitatea fiecărui elev şi solicit 

apoi să prezinte răspunsurile date. 

1.3; 1.5 ; 2.2; 3.2; 3.3; 

4.1 

Exerciţiul scris 

Problematizarea 

Fişa de lucru 

nr. 3 

7.Tema pentru 

acasă 

1min. Precizez elevilor sarcina pe care o vor efectua acasă: 

redactarea unui text nonliterar de 15-20 de rânduri, 

(specific unui domeniu de activitate precum :istorie, 

economie, sociologie, fizică, etc.) în care să se regăsească 

minimum 10 neologisme, pe care le vor identifica. 

1.3; 3.2; 3.3; 4.1 Exercițiul scris 

individual 

Caiete  

Manual 

 

9. Aprecieri 

generale 

1min. Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra 

participării elevilor la lecţie atât pe parcursul orei, cât şi la 

sfârşitul acesteia. Se vor nota elevii care s-au remarcat prin 

activitatea lor. 

 Conversația   

 

 

 

                                    Prof. Roxana-Ioana Arhire                                                                                                               Director,  
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                                                                                                                                                                      Prof. Mihaela Vlioncu 
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Proiect didactic -Neologismele             

  

                                                                                            Profesor: Roxana-Ioana Arhire 

                                                                                           Colegiul Național ,,Emil Racoviță”Iași                                                                                                   

 

Clasa: a XI-a E 

Disciplina: Limba şi literatura românǎ 

Unitatea de învăţare: Curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul  

                                                                                                             secolului al XX-lea 

Tema lecţiei: Neologismele 

Tipul lecţiei: consolidare 

Scopul lecţiei: 

                   Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului 

limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, 

responsabilă din punct de vedere social. 

 

Competenţe generale: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 

comunicare monologată şi dialogată; 

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 

4. Utilizarea corectă şi adecvatăa limbii române în producerea de mesaje scise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse. 

 

Obiective operaţionale : 

 La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili 

• - să identifice în text şi să motiveze prezenţa neologismelor pe baza cunostinţelor însuşite ;  

• - să explice şi să utilizeze neologismele în contextele adecvate ; 

• - să evite greşelile din pronunţarea unor neologisme; 

• - să utilizeze neologismele în relaţiile de sinonimie / antonimie; 

• - să conştientizeze rolul neologismelor în limba română actuală. 

 

Valori şi atitudini: 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural. 

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală. 
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COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE 

1.3 sesizarea adecvării elementelor 

lexicale utilizate la scopul mesajului 

ascultat 

 

mijloacele interne şi externe de îmbogăţire 

a vocabularului; împrumuturi lexicale, 

neologisme sesizate în mesajele orale 

ascultate 

1.5 aplicarea principiilor ascultării active în 

manifestarea unui comportament 

comunicativ adecvat 

ascultarea atentă a interlocutorilor în cadrul 

lucrului în echipă; ierarhizarea ideilor 

receptate; receptarea şi reţinerea ideilor şi a 

argumentelor dintr-o expunere sau dintr-un 

monolog 

2.2 utilizarea în mod nuanţat a categoriilor 

lexicale într-un mesaj oral 

utilizarea corectă a neologismelor în 

contexte diverse 

3.2 sesizarea valorii expresive a 

categoriilor morfosintactice, a mijloacelor 

de îmbogăţire a vocabularului şi a 

categoriilor semantice studiate 

-comentarea rolului neologismelor 

-mijloacele externe de îmbogăţire a 

vocabularului 

3.3 identificarea valorilor etice şi culturale 

într-un text, exprimându-şi impresiile şi 

preferinţele 

elemente etice şi culturale în texte literare 

şi nonliterare şi exprimarea propriei 

atitudini faţă de ele 

4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-

le la situaţia de comunicare concretă 

comentarea unor secvenţe din operele 

studiate sau din texte la prima vedere, pe 

baza unor cerinţe date  

 

Strategia didactică: 

1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin decoperire, problematizarea, explicaţia, 

exerciţiul oral şi scris. 

2. Mijloace de învăţământ:  

a. resurse materiale: manualul, fişe de lucru, material bibliografic, portofoliile elevilor, caiete, 

flipchart, markere 

b. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul raportat 

contribuţiei elevilor, autoevaluarea, interevaluarea, notarea 
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Forme de organizare a învăţării: activitate frontală alternativ cu activitate independentă sau 

activităţi combinate, lucrul în echipă. 

Resurse:  

 - număr de elevi: 26 

 - clasă omogenă, ritmuri de învăţare apropiate; 

 - fişe de lucru, prezentare Power Point, fişe de evaluare; 

 - programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba şi literatura română, clasa a XI-a; 

 - timp: 50 de minute 

 

Material bibliografic: 

6. Programe şcolare. Limba şi literatura română. Clasele  IX- XII,  Bucureşti, 2009; 

7.  Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N. Lascăr, Adian Săvoiu,lexandru Crişan, Sofia Limba şi literatura 

română. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Art Educaţional Educaţional, Bucureşti, 2015-2016; 

8.  Ilie Emanuela, Didactica literaturii române, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 

9. Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 

1999; 

10. Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2002; 
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Momentele lecţiei Timp Elemente esenţiale de conţinut Competenţe specifice Strategii didactice 

Metode Mijloace 

1. Moment  

organizatoric 

1 min. Se va asigura climatul necesar bunei desfăşurări a lecţiei, 

se va pregăti materialul didactic, se vor nota absenţii. 

 Conversaţia 

 

Manuale 

portofolii 

Fişe de lucru 

etc. 

2. Verificarea 

temei și 

reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

4 min. Se va verifica tema pentru acasă atât calitativ, cât şi 

cantitativ.  

Elevii au avut de explicat următorii termeni construind 

enunţuri cu aceştia: 

Dumping= vânzare a mărfurilor la preţuri mai scăzute. Ex:  

Între statele U.E. s-a stabilit un acord privind protecţia 

împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping. 

Arbitral = hotărât de arbitru. Ex: Scorul meciului de 

baschet a fost arbitral. 

Voucher= bonificaţie, chitanţă, certificat, document de 

călătorie, etc. 

Am folosit un voucher pentru deplasarea la aeroport. 

Inept = prost, stupid. Ex:   Acţionase într-un mod inept în 

acea situaţie. 

Inapt = nepotrivit pentru o anumită sarcină, lipsit de forţă 

fizică. Ex: A fost declarat inapt pentru participarea la 

maraton. 

Maestru = persoană care a adus contribuţii valoroase într-

un domeniu, considerat model, şef. Ex:  Mihnea este un 

maestru al pianului (virtuoz). 

 Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul scris 

 

 

Manuale 

 

Portofolii  

 

Caiete  
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Maistru = meşter, meseriaş.       

Ex: Un maistru din atelier ne-a arătat cum funcţionează 

strungul.  

Show=recital de muzică uşoară, dansuri, scheciuri 

comice, etc. Ex. Seara trecută am vizionat un show la 

televizor. 

Celebru = renumit, vestit, faimos, etc. Ex. După 

câştigarea turneului prietenul meu a devenit celebru 

Fantezist= care se conduce după imaginaţie, care se 

îndepărtează de realitate Ex: Pe vechea stradă Antim era 

o casă fantezistă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Captarea 

atenției 

4 min. Solicit elevilor să citească două fragmente din textele  

cuprinse pe Anexa nr. 1 pentru a sublinia ideea că 

neologismele au făcut obiectul preocupărilor unor 

personalităţi precum: Titu Maroirescu şi Andrei Pleşu  

Le solicit să spună ce cred ei despre necesitatea 

împrumuturilor lexicale din alte limbi. 

 

 

1.3 sesizarea adecvării 

elementelor lexicale 

utilizate la scopul 

mesajului ascultat 

 

 

 

 

Exerciţiul scris 

 

 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

flip-chart 

 

coli 

 

markere 
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caiete 

3. Anunţarea 

subiectului şi 

prezentarea 

sarcinilor de 

învățare 

1 min. Voi anunța elevii că astăzi vom actualiza şi vom 

sistematiza cunoştinţele despre neologismele. 

Se va scrie titlul pe tablă și în caiete. 

Elevilor le vor fi prezentate sarcinile de învățare pe care 

trebuie să le rezolve pe parcursul orei. 

 Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

procesului de 

învățare  

30 

min. 

Pe baza textelor citite din Anexa nr. 1 se constată că 

procesul de modernizare a limbii române prin neologisme 

împrumutate a început cam de prin sec. al XVIII-lea, o 

perioadă de înflorire constatându-se către mijlocul sec. al 

XIX-lea. Au fost împrumutate cuvinte din latina savantă, 

italiană, franceză, germană . Influenţa  engleză, începând 

cu sec. al XX-lea, cunoaşte o răspândire accelerată.   

Neologismele sunt formaţii lexicale nou apărute în limbă, 

prin două căi principale: împrumuturile din alte limbi 

(mijloace exterene) şi prin derivare sau compunere din 

materialul existent al limbii (mijloace interne). 

 Elevii, grupaţi în perechi, vor primi Fişa de lucru nr. 2 pe 

care sunt scrise o serie de sufixe/sufixoide: -ime,-tor, -fob, 

-fug, -cid şi o serie de prefixe/prefixiode: ante-, con-, 

mono-, pseudo-, micro-, cerându-le să dea exemple de 

neologisme formate cu fiecare dintre seriile solicitate. 

Supraveghez şi îndrum activitatea fiecărei perechi, 

observând în ce măsură colaborează fiecare cu perechea 

sa. Solicit ca „raportorul” fiecărei perechi să prezinte 

răspunsurile date. 

Se precizează că în situaţia neologismelor obţinute prin 

mijloace interne există în limbă o serie activă de 

 

 

 

1.5 aplicarea 

principiilor ascultării 

active în manifestarea 

unui comportament 

comunicativ adecvat 

 

 

 

2.2 utilizarea în mod 

nuanţat a categoriilor 

Exerciţiul scris 

 

Învățare prin 

descoperire 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

 

Cretă  

 

Caiete   
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sufixe/sufixoide şi de prefixe/prefixoide care se întâlnesc 

în împrumuturi relativ analizabile, dar şi în derivate 

româneşti. 

Sufixele şi sufixoidele:-ime, -ist,-cid, -fil etc. 

Prefixele şi prefixoidele: in-, aero-, micro-,semi-,sub-, 

hipo- etc. 

De asemenea, voi atrage atenţia elevilor că sunt 

neologisme cuvintele recent intrate în limbă, dar şi o serie 

de cuvinte formate în interiorul limbii române prin 

combinarea a două sau mai multe elemente formative, 

dintre care cel putin unul este neologism (spre exemplu: 

nefavorabil  < ne – prefix + favorabil – neologism). 

Precizez că o problemă specială o ridică scrierea şi 

pronunţarea corectă a neologismelor, conform DOOM2   

Spre exemplu: ● se scriu cu cratimă cuvintele a căror 

formă prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare în 

limba română: bleu-ul, show-uri, pH-ul etc. 

                         ● se scriu fără cratimă, împrumuturile care 

se termină cu litere din alfabetul limbii române, pronunţate 

ca în limba română: clickul, itemul, weekendul etc. 

    

Solicit elevilor să găsească, în scris, sinonimele neologice 

pentru cuvintele: învăţat, nepotrivit, început, vârstă, prilej 

şi le solicit să   identifice rolul şi importanţa  

neologismelor într-o limbă. 

 

Formulez concluzia că neologismele au un rol deosebit în 

dezvoltarea vocabularului limbii române, fondul lexical 

neolgic al limbii fiind extrem de bogat, conţinând în 

prezent peste 40.000 de neologisme. 

lexicale într-un mesaj 

oral 

 

 

3.3 identificarea 

valorilor etice şi 

culturale într-un text, 

exprimându-şi 

impresiile şi 

preferinţele 

 

 

 

 

3.2 sesizarea valorii 

expresive a 

categoriilor 

morfosintactice, a 

mijloacelor de 

îmbogăţire a 

vocabularului şi a 

categoriilor semantice 

studiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

Rechizite  
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Exerciţiul scris 

 

Problematizarea 

 

Explicaţia 

 

6. Obținerea 

performanței și a 

feed-back-ului  

8 min. Voi cere elevilor să rezolve individual fişa de lucru nr. 3. 

Supraveghez şi îndrum activitatea fiecărui elev şi solicit 

apoi să prezinte răspunsurile date. 

1.3; 1.5 ; 2.2; 3.2; 3.3; 

4.1 

Exerciţiul scris 

Problematizarea 

Fişa de lucru 

nr. 3 

7.Tema pentru 

acasă 

1min. Precizez elevilor sarcina pe care o vor efectua acasă: 

redactarea unui text nonliterar de 15-20 de rânduri, 

(specific unui domeniu de activitate precum :istorie, 

economie, sociologie, fizică, etc.) în care să se regăsească 

minimum 10 neologisme, pe care le vor identifica. 

1.3; 3.2; 3.3; 4.1 Exercițiul scris 

individual 

Caiete  

Manual 

 

9. Aprecieri 

generale 

1min. Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra 

participării elevilor la lecţie atât pe parcursul orei, cât şi la 

sfârşitul acesteia. Se vor nota elevii care s-au remarcat prin 

activitatea lor. 

 Conversația   
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

GRUPA  MARE ,,FURNICUȚELE” 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT„PRICHINDEII”  FĂGĂRAȘ 

                        PROFESOR  ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR: 

CÎRJE ANCUȚA-VERGINIA 

 

DATA: 01.04.2021 

EDUCATOARE: Cîrje Ancuța-Verginia 

GRĂDINIŢA cu program prelungit „Prichindeii” Făgăraș 

GRUPA MARE ,,Furnicuțele” 

NIVEL II  

TEMA ANUALĂ: ,,Cine și cum planifică/organizează o activitate?”       

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Călătorim pe ape, prin aer și pe pământ” 

TEMA ZILEI: ,,Ne pregătim de călătorie!” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare și verificare, fixare de cunoștințe, priceperi și deprinderi; 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE+ALA2 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

ADP: Întâlnirea de dimineață ,,Bună dimineața, dragi călători!’’ 

ALA: Bibliotecă: ,,Puncte unim, mijloace de transport descoperim- grafisme’’ 

         Construcții: ,,Garaje, parcări’’ 

         Joc de masă: ,,Mijloace de transport’’- puzzle 

ADE: DLC- JOC DIDACTIC: ,,Pe Andrei îl ajutăm și la drum noi plecăm!’’; 

          DEC- PICTURĂ: ,,Balonul zburător” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

DLC: 1. Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui; 

          2. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor( comunicare expresivă). 

DEC: 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

          2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor; 

          3. Activare și manifestare a potențialului creativ. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.1 Se familiarizează cu sunete specifice limbii române; 

1.2 Înțeleg mesaje simple; 

1.3 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor; 

2.1 Pronunță corect sunetele specifice limbii române; 

2.2 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor; 

2.3 Utilizează structuri orale simple; 

1.1 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi; 

2.1 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

3.1 Manifestă creativitate în activități diverse; 

3.2 Demonsrează creativitate prin activități artistico-plastice. 
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SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

Consolidarea și verificarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical; 

Stimularea  exprimării orale, utilizarea corectă a  structurilor verbale, dezvoltarea creativității și 

expresivității limbajului. 

Formarea deprinderii de a realiza o compoziție plastică după o temă dată. 

DURATA: O ZI 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, observația, piramida, turul 

galeriei. 

Mijloace de învățământ: covorul cu jetoane, geamantanul călător cu surprize, tabla magnetică, 

puzzle, fișe de lucru, carioci, lego, indicator rutier, jetoane cu mijloace de transport, carton pânzat, 

acuarela, pensule, recompense. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual. 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, dragi călători!” 

Surpriza: ,,Geamantanul cu surprize” ,,Băiețelul manechin” 

Rutine: ,,Corect într-una circulăm!(deprinderea de a respecta regulile de circulație)’’ 

Tranziții: ,,Bat din palme clap, clap, clap” ,,Trenul iute să-l formăm…” ,,Balonul” 

 II. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA) 

BIBLIOTECĂ: ,,Puncte unim, mijloace de transport descoperim- grafisme” 

JOC DE MASĂ: ,,Mijloace de transport”-puzzle 

CONSTRUCȚII: ,,Garaje, parcări” 

III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE) 

            DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC) 

,,Pe Andrei îl ajutăm și la drum noi plecăm!’’-Joc didactic 

 

DOMENIUL ESTETIC SI CREATIV (DEC) 

,, Balonul zburător’’-Pictură 

 

IV.ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA2) 

                Joc distractiv: ,,Cursa mașinilor’’ 

                                             

ADP Obiective operaționale 

- Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei și în diferite împrejurări 

- Să sesizeze prezența sau absența unui coleg, cunoscându-i și numele 

- Să observe cum este vremea afară prin stabilirea corectă a jetoanelor specifice calendarului naturii 

- Să intrepreteze cântece și jocuri de mișcare propuse pe parcursul activității. 

 Trecerea de la întâlnirea de dimineață la activitățile pe centrele de interes se realizează prin: 

 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2547 

 

Tranziția: 

           ,, Bat din palme clap, clap, clap 

              Din picioare trap, trap, trap 

              Ne-nvârtim, ne răsucim 

              Și spre centre noi pornim” 

 

ALA 1: BIBLIOTECĂ: TEMA ,,Puncte unim, mijloace de transport descoperim- grafisme” 

- Să unească punctele, respectând conturul; 

- Să utilizeze corect materialul pus la dispoziție; 

- Să-și exprime opinia față de rezultatele finale. 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, turul galeriei. 

MATERIALE DIDACTICE: carioci, fișe de lucru, fișa model. 

 

ALA 1:JOC DE MASĂ: TEMA ,,Mijloace de transport- puzzle” 

- Să mânuiască cu atenție materialele puse la dispoziție; 

- Să realizeze tema data prin îmbinarea pieselor; 

- Să coopereze cu colegii în realizarea temei; 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, demonstrația 

MATERIALE DIDACTICE: puzzle. 

 

ALA 1 : CONSTRUCȚII: TEMA ,,Garaje, parcări” 

- Să mânuiască cu atenție materialele puse la dispoziție; 

- Să realizeze tema data prin îmbinarea pieselor; 

- Să manifeste interes și spirit de echipă. 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, demonstrația. 

MATERIALE DIDACTICE: lego 

 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

1. Domeniul Limbă și Comunicare(DLC) 

Tema: ,,Pe Andrei îl ajutăm și la drum noi plecăm!’’ 

Mijloc de realizare: Joc didactic 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

    Domeniul Limbă și Comunicare 

O1 -să răspundă corect la ghicitori, recunocând mijloacele de transport alcătuind propoziții cu acestea; 

O2 -să răspundă la întrebările adresate de către educatoare, folosind propoziții clare din punct de vedere 

gramatical; 

O3 -să recunoască imaginea și sunetul de la începutul cuvântului; 

O4 -să despartă cuvintele în silabe, precizând numărul de silabe; 

O5 -să gasească singularul sau pluralul imaginilor descoperite; 

O6 -să selecteze imagini cu mijloace de transport conform sarcinii formulate de educatoare. 
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Sarcina didactică: Recunoașterea mijlocului de transport din ghicitori, denumirea imaginilor de pe 

jetoane, recunoașterea primului sunet al cuvântului, despărțirea corectă în silabe precizând din câte 

silabe este alcătuit cuvântul, formularea corectă a propozițiilor, găsirea singularului sau pluralului  

imaginilor. 

Regulile jocului: Copiii numiți vor realiza sarcinile primite, iar pentru acestea vor fi aplaudați și 

recompensați. Dacă un copil nu poate realiza corect sarcina primită, va fi ajutat de ceilalți colegi. 

Elemente de joc: mânuirea materialului didactic, paleta semnalizatoare, surpriza, aplauze, 

recompense. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația, problematizarea, 

jocul, metoda piramida. 

Mijloace de învățământ: geamantul călător cu sarcini, covorul cu jetoane, ghicitori, piese de puzzle, 

jetoane cu mijloace de transport. 

Forme de organizare: frontal, individual. 

 

2. Domeniul Estetic si Creativ(DEC) 

Tema: ,,Balonul zburător’’ 

Mijloc de realizare: Pictură 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Domeniul Estetic si Creativ 

O1 -să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție; 

O2 -să realizeze tema  propusă, respectând  indicațiile primite; 

O3 -să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii 

O4 -să pastreze o poziție corectă a corpului în timp ce lucrează 

O5 -să-și exprime părerea despre lucrările colegilor ținând cont de aspectul acestora. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee didactice: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul, munca 

independentă, Turul galeriei. 

Mijloace de învățământ: acuarele tempera, pensule, palete, carton pânzat, șervețele umede, lucrare 

model. 

Metode de evaluare: 

- Evaluare orală 

- Turul Galeriei 

- Recompense. 

 

ALA 2: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 

- Joc distractiv ,,Cursa mașinilor” 

       Obiective operaționale: 

- să-și însușească corect regulile jocului 
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- să participe activ la joc 

- să se joace cu placere 

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupa 

BIBLIOGRAFIE:  

1. M.E.C.I.-UMPIP-,,Curriculum pentru educație timpurie a copiilor de la 3 la 6/7ani, 2019. 

2. Revista învățământului preșcolar nr. 3-4/2009, Ed. Arlequin, București. 

3. PREDA VIORICA, Ghid pentru proiecte tematice, Ed. Humanitas Educațional, 2005. 

4. Programa instructiv-educativă în grădinița de copii, Ed. Didactica și Pedagogică, 2005. 

5. SUPORT-Pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care opereaza 

curriculumul pentru educație timpurie 2019. 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

Activitatea debuteaza cu Întâlnirea de dimineață 

Salutul de dimineață se realizează prin intermediul versurilor: 

             ,,Dimineața a sosit 

              Toți copiii au venit  

               În semicerc ne adunăm 

               Cu toții ne salutăm.” 

Salutul pornește de la primul copil și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul 

de lângă el, ,, Bună dimineața, ….”. 

Pentru a realiza  prezența, fiecare copil spune că este prezent când își aude numele, punându-și poza 

la PANOUL DE PREZENȚĂ. 

După notarea prezenților și absenților, se poartă o scurtă discuție despre anotimpul în care ne aflăm, 

despre starea vremii din ziua respectivă, iar un copil completează calendarul naturii cu simbolul 

corespunzător. 

Împărtăşirea cu ceilalţi- ,,Mijlocul meu de transport preferat este ....”-metoda ,,Scaunul povestitor”  

Momentul de mişcare este realizat prin poezia ,,Fac gimnastică de mic’’ (Dacă vreau să fiu voinic/ 

Fac gimnastică de mic/ Fug în pas alergător/ Apoi sar într-un picior./ Mă opresc, respir uşor/ Întind 

braţele şi zbor./ Dacă vreau să fiu voinic/ Fac gimnastică de mic) 

Noutatea zilei se realizează cu ajutorul baiețelului-manechin care a venit la noi în grupă și ne roagă 

să îl ajutăm să găsească mijlocul de transport necesar călătoriei lui. Băiețelul este supărat că și-a 

pierdut pe drum geamantanul cu surprize și geanta de călătorie. În grupă își face apariția 

,,Controlorul de tren”, care ne aduce lucrurile pierdute ale baiețelului. În geantă se află scrisoarea din 

care aflăm următoarele: 

,,Dragi copii, eu sunt Andrei și îmi place să călătoresc foarte mult. Sunt tare bucuros că am ajuns la 

voi, deoarece știu că ați învățat multe lucruri despre mijloacele de transport și vă rog să mă ajutați 

să îmi aleg un mijloc de transport pentru a călători mai departe. Sunt convins că astăzi o să duceți la 

bun sfârșit sarcinile pe care le vom descoperi și rezolva împreună, fiind o zi plină de surprize. 
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                         Vă mulțumesc și haideți să pornim împreună la drum!” 

 

Se poartă o discuție despre mijloacele de transport învățate în această săptămână. Se prezintă tema 

zilei ,,Ne pregătim de călătorie!” și ceea ce au ei de realizat pe tot parcursul zilei. Se prezintă cele trei 

centre de interes urmând ca fiecare copil să-și aleagă centrul la care dorește să participe. Deplasarea 

către centre se realizează prin tranziția: 

 

           ,,Bat din palme clap, clap, clap 

             Din picioare trap, trap, trap, trap 

             Ne-nvârtim, ne răsucim 

             Și spre centre noi pornim.” 

Fiecare centru este dotat cu materialele necesare sarcinilor. Copiii se așează fiecare după preferință 

urmând ca pe parcursul desfășurării activității să se deplaseze și la celelalte centre de interes. 

 

BIBLIOTECĂ: ,,Puncte unim, mijloace de transport descoperim” 

La acest sector vor uni punctele după contur, iar opțional vor colora. 

 

JOC DE MASĂ: ,, Mijloace de transport- puzzle” 

La acest centru vor îmbina piesele de puzzle. 

 

CONSTRUCȚII: ,,Garaje, parcări’’ 

La acest centru copiii vor îmbina piese de lego. 

 

Voi urmări și voi îndruma copiii în realizarea sarcinilor propuse. 

Prin metoda ,, Turul galeriei” se realizează evaluarea activităților pe centre. 

RUTINE: ,, Trenulețul îl formăm...”-exersarea unor deprinderi igenico –sanitare (copiii vor merge la 

baie). Copiii revin în sala de grupă pe cântecul ,,Trenulețul muzical” 

La întoarcerea în sala de grupă, copiii se așează pe scaunele în semicerc, ne reamintim de scrisoarea 

primită de dimineață, apoi captez atenția copiilor cu geamantanul cu sarcini, anunțându-i că vor 

desfașura un joc numit ,,Pe Andrei îl ajutăm și la drum noi plecăm!”. 

Se vor explica regulile jocului,  iar după desfășurarea jocului de probă, se va trece la desfășurarea 

jocului didactic. Pentru fiecare sarcină realizată corect, copiii vor fi aplaudați, iar ca recompensă vor 

primi la sfârșitul fiecărei variante de joc o piesă de puzzle. 

Tranziția între DLC și DEC se va realiza prin intermediul cântecului : 

,,Baloane zburătoare zâmbesc printre nori...”. 

Printr-o scurtă conversație cu privire la surpriza descoperită la activitatea anterioară(balonul zburător) 

copiii vor fi introduși ușor în activitatea artistico-plastică, unde au de realizat prin intermediul picturii 

un tablou ,,Balonul zburător’’. 

Se fac aprecieri generale asupra activității prin intermediul metodei Turul galeriei. 

Se vor face aprecieri verbale și individuale. 
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ALA II : 

Joc distractiv: ,,Cursa mașinilor’’ 

DESCRIEREA JOCULUI:  

         Copiii sunt împărţiţi în două echipe conform culorii extrase(bulina roșie și albasstra) și se aşează 

unul după celălalt pe două rânduri. Pleacă primul copil din fiecare echipă conducând câte o 

mașinuță(din cele aflate deja în grupă), respectând traseul stabilit. Se porneşte cursa doar când 

semaforul indică culoarea verde. Se continuă jocul până participă toți copiii din ambele echipe. Câștigă 

echipa care ajunge prima la semnul Finish și adună cele mai multe buline. 

 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

 

SECVENȚA 

DIDACTICĂ 

CONȚINUTUL  ȘTIINȚIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

 

 

1.Moment 

organizatoric 

 

Voi asigura condițiile optime 

pentru buna desfășurare a 

activității: aerisirea sălii de 

grupă, aranjarea mobilierului, 

pregătirea materialului didactic 

necesar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea atenției 

Activitatea debutează cu 

întâlnirea de 

dimineață(salutul, prezența, 

calendarul naturii, noutatea 

zilei) 

Trezesc interesul copiilor 

pentru activitatea cu ajutorul 

baiețelului manechin și a 

scrisorii primite de la el, 

precum și celelalte surprize de 

la băiețel. 

 

 

 ,,Dragi copii, eu sunt Andrei și 

îmi place să călătoresc foarte 

mult. Sunt tare bucuros că am 

ajuns la voi, deoarece știu că 

ați învățat multe lucruri despre 

mijloacele de transport și vă 

rog să mă ajutați să îmi aleg un 

mijloc de transport pentru a 

călători mai departe. Sunt 

convins că astăzi o să duceți la 

Conversația 

Calendarul naturii 

Panoul de prezență 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

Geamantanul cu 

sarcini 

Scrisoarea 

Baiețelul manechin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Comportamen-

tului 

nonverbal al 

copiilor 
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bun sfârșit sarcinile pe care le 

vom descoperi și rezolva 

împreună, fiind o zi plină de 

surprize. 

            Vă mulțumesc și haideți 

să pornim împreună la drum!” 

 

3.Reactualizarea 

cunoștințelor 

Se poartă o scurtă discuție 

despre mijloacele de transport 

învățate în această săptămână. 

Conversația  Observarea 

capacității de 

atenție 

voluntară 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Voi anunța, tema zilei care se 

numește ,,Ne pregătim de 

călătorie”.  Pentru realizarea 

sarcinilor date trebuie să 

recunoașteți imaginea de pe 

jetoane, să răspundeți corect la 

ghicitori, să formulați 

propoziții, să recunoașteți 

sunetul inițial al cuvântului, să 

despărțiți în silabe , să spunem 

una sau mai multe mijloace de 

transport (singular-plural), să 

selectați imagini 

corespunzatoare cerinței date, 

să pictați corect tema propusă și 

să participați activ la toate 

activitățile. 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Comportamen-

tului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Prezentarea 

conținutului și 

dirijarea învățării 

Copii se așează după preferință 

la centrul de interes dorit: 

ALA1 

Bibliotecă: 

Materialele folosite sunt 

cariocile, creioanele colorate și 

fișele, iar copiii au ca sarcină să 

unească punctele după contur. 

Joc de masă: 

Materialele folosite sunt puzzle, 

copiii au ca sarcină de 

îndeplinit să așeze piesele 

corect pentru a reda imaginea. 

Construcții: 

 

 

 

 

 

Carioci, fișe de 

lucru, creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

puzzle 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

modului de 

cooperare cu 

ceilalți 

copii 
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Materialele folosite la acest 

centru sunt piese de lego, iar ca 

sarcină au de îmbinat corect 

piesele pentru a construi garaje, 

parcări, etc. 

La fiecare centru voi face 

precizări referitoare la modul 

de lucru, se vor intui 

materialele și voi demonstra 

modul de realizare al sarcinilor. 

Prin metoda ,,Turul Galeriei” se 

realizează evaluarea 

activităților pe centre. Trecerea 

de la activitățile pe centre , la 

activitățile pe domenii 

experințiale se face prin 

tranziția: ,, Trenulețul 

muzical…” 

Domeniul Limbă și 

Comunicare 

Se anunță tema și obiectivele 

jocul didactic ,,Pe Andrei îl 

ajutăm și la drum noi plecăm” 

apoi descoperim surpriza din 

geamantan.  

Vom  descoperi pe rând 

plicurile cu sarcinile date. 

Noi trebuie să rezolvăm corect  

toate sarcinile aflate în plicurile 

din geamantan. Pentru fiecare 

răspuns corect pe lângă 

aplauze, primesc ridicarea 

paletei de  

culoare verde, iar la 

îndeplinirea unei variante 

primesc o piesă de puzzle. 

Se explică regulile și 

desfășurarea jocului. 

Pentru o mai bună înțelegere a 

jocului didactic, voi demonstra 

modul de desfășurare. 

 

 

 

lego 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geamantanul cu 

surprize 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Comportamen-

tului 

copiilor 
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Explic și demonstrez modul 

de desfășurare a jocului 

didactic: 

În primul plic se găsesc 

ghicitori cu mijloace de 

transport. Se va extrage o 

ghicitoare, iar după găsirea 

răspunsului corect, se vor 

alcătui propoziții. Pentru 

fiecare sarcină realizată corect, 

copilul va fi aplaudat și va avea 

posibilitatea de a așeza figurina 

ghicită pe covorul cu sarcini. 

Jocul de probă: 

Numesc unu sau doi copii care 

vor executa jocul de probă, 

pentru a demonstra că au înțeles 

regulile și modul de desfășurare 

a acestuia. 

Executarea jocului propriu 

zis: 

Copiii numiți vor executa 

sarcinile cerute. 

Varianta I(plicul cu ghicitori) 

Exemplu: 

,,Nici pe ape, nici pe șine, 

Dar îl ghicește oricine, 

Că te-nalță sus spre soare 

Și te duce-n depărtare 

Ca gândul, ca vântul 

Ocolind pământul.”(Vezi anexa 

2) 

Varianta II 

În următorul plic (galben) avem 

ca sarcină dată să găsim câte un 

jeton care reprezintă un mijloc 

de transport, pe care îl 

denumește, spune sunetul inițial 

al acestuia și desparte cuvântul 

în silabe specificând numărul 

lor. 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

Jetoane mijloace de 

transport 

Plicuri cu sarcini 

Covorul cu sarcini 

 

 

Problematizarea  

 

 

 

 

Jocul de probă 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Plic ghicitori  

 

Conversația 

 

 

 

Jetoane mijloace de 

transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Comportamen-

tului 

copiilor 
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Copilul solicitat de educatoare 

,,dirijează mașina” pe covorul 

de joc și se v-a opri când 

întâmpină un obstacol cu jeton. 

Varianta III(plicul roșu) 

La a treia variantă vor avea 

sarcina să numească 

singularul/pluralul imaginii de 

pe jeton. Acestea vor fi 

descoperite în balonul cu 

surprize.  

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

modului în care 

copiii 

rezolvă 

sarcinile 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obținerea 

performanței 

 

 

Complicarea jocului: Metoda 

Piramida 

În vapor copiii descoperă 

jetoane cu imaginea unor 

mijloace de transport diferite. 

Copiii vor alege doar jetoanele 

care corespund sarcinilor de 

lucru și le vor așeza pe 

piramidă. 

Exemple de sarcini: 

1. Alegeți mai multe mijloace de 

transport care îi ajută pe oameni 

în situații de urgență. 

2. Selectați mijloacele de transport 

care circulă pe apă/sub apă. 

3. Recunoașteți mijlocul de 

transport care este condus de 

aviator.  

Încheierea jocului didactic: 

Metoda piramida 

 

Tabla magnetică 

 

 

 

Jetoane 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

modului în care 

copiii 

rezolvă 

sarcinile 

propuse 
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Copiii sunt felicitați pentru 

îndeplinirea sarcinilor date și a 

realizării puzzle-lui, care îi v-a 

introduce în următoarea 

activitate. 

Se fac aprecieri generale asupra 

modului de desfășurare  a 

activității, privind calitatea 

îndeplinirii sarcinilor și asupra 

modului de comportare al 

copiilor. 

Tranzitia:  

,,Balonul” 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DomeniulEsteticsiCreativ 

Activitate artistico-plastică 

 ,, Balonul zburător” 

Introducerea în a doua 

activitate  se realizează prin 

exprimarea  dorinței baiețelului 

de a călători cu balonul 

realizând prin intermediul 

picturii un balon zburător .  

Se prezintă copiilor planșa 

model.  

Se intuiește materialul didactic 

aflat pe măsuțe, educatoarea  

explică și demonstrează modul 

în care se realizează lucrarea 

dată, folosind culorile 

corespunzătoare. Se numesc 2-

3 copii care vor repeta 

materialele folosite și etapele 

de lucru, arătând ca au înțeles. 

Se fac exerciții de încălzirea 

mușchilor mici ai mâinii și se 

trece la realizarea lucrării. 

Preșcolarii vor fi supravegheați 

pe tot parcursul activității, 

ajutați și îndrumați acolo unde 

este nevoie. 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

Planșa model 

 

Explicația  

Demonstrația  

 

 

Carton pânzat 

Acuarele 

Palete  

Pensule 

Șervețele umede 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

capacității de 

atenție 

voluntară 
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Analiza lucrărilor  finale se 

realizează  prin metoda ,,Turul 

Galeriei”. 

Activitatea se încheie prin 

intermediul jocului distractive: 

,,Cursa mașinilor”( ALA 2 ) 

 

 

 

Turul Galeriei 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

Activității 

Copiilor 

 

 

8.Evaluarea 

activității 

Se fac aprecieri asupra modului 

de lucru și a realizării sarcinilor  

pentru întreaga activitate.  

Baiețelul mulțumește copiilor 

pentru ajutorul acordat, 

oferindu-le drept recompense 

bilete de călătorie. 

Conversația  

 

 

Recompense  

 

Aprecieri verbale 

 

 

Anexa 1 

 

Scrisoarea  

 

,,Dragi copii, eu sunt Andrei și îmi place să călătoresc foarte mult. Sunt tare bucuros că am ajuns la 

voi, deoarece știu că ați învățat multe lucruri despre mijloacele de transport și vă rog să mă ajutați 

să îmi aleg un mijloc de transport pentru a călători mai departe. Sunt convins că astăzi o să duceți la 

bun sfârșit sarcinile pe care le vom descoperi și rezolva împreună, fiind o zi plină de surprize. 

                         Vă mulțumesc și haideți să pornim împreună la drum!” 
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Anexa 2 

 

 

Ghicitori  

 

Nu e pasăre în zbor                                                          

Și nu e nici avion 

Si te urcă ușurel; 

Înălțându-se spre cer 

Și e mandru tare. tare 

Că are elice pe spinare.(elicopterul)     

 

Noi o facem din hârtie 

Pluteşte pe apa argintie, 

Pescarii o fac din lemn, pânze şi sfori, 

Plecând cu ea să pescuiască-n zori.( barca) 

 

Două roate-n lanţ legate 

Duc iute un om în spate!(bicicleta) 

 

Am o casă plutitoare, 

Pe ocean, dar și pe mare 

Cu busolă și cu hartă 

În siguranță mă poartă.(vaporul) 

 

Cine are-n șir vagoane 

Care merg toate la roți  

Și la munte sau la mare 

El ne duce pe noi toți?(trenul) 

 

Nici pe ape, nici pe șine, 

Dar îl ghicește oricine, 

Că te-nalță sus spre soare 

Și te duce-n depărtare 

Ca gândul, ca vântul 

Ocolind pământul.(avionul) 

 

Patru roți, motor, volan 

Și de drumeție,-un plan. 

Viața să îți pară dulce, 

Unde vrei, iute te duce.(mașina) 
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CURSURI ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

ACTIVITATE DE PERFECȚIONARE: 

 

1. „Inteligența Emoțională în actul de Predare” - 2021 

2. „Instrumente pentru susținerea procesului educațional online” – 2020 

3. „Educație muzicală centrată pe nevoile de formare ale elevului secolului XXI- exemple de bună 

practică” – 2019 

4. „Conferința internațională- Educația timpurie online și offline” – 2021 

5. „Management educațional în instituțiile pentru copii de 1-6 ani” – 2018 

6.  Conferință nașională ,,Strategii educaționale de succes pentru incluziune” - 2018 

7. ,,Inteligența emoțională a copiilor/ Alternative la recompense și la pedepse/Disciplinare prin joc/ 

Atașamentul copiilor/ Managementul relației grădiniță-familie”- 2018-2019 

8. ,,Manager proiect”-2019 

9. Proiect România crește cu tine – 2019 

 

ACTIVITATE EDUCATIVĂ: 

 

1. Simpozion internațional ,,Cartea , condiție a demersului educațional de calitate”- 2018. 

2. Profesor voluntar- Strategia Națională de Acțiune Comunitară -2019-2020 

3. Parteneriat- Fundația Comunitară Țara Făgărașului- 2020 

4. Concurs județean ,,Mă oglindesc în palma mea”- 2019 

5. Webinarul ,,Bun venit la școală!”- 2020 

 

RESPONSABILITĂȚI ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

1. Responsabil  Comisia pentru amenajarea spațiului educațional 

2. Responsabil Comisia Metodică 

3. Membru în Comisia de Curriculum.
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Roxana Gal 

Liceul Tehnologic, Hârlău 

 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Clasa: a X-a  

Unitatea de învățare: Basmul cult 

Subiectul: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă  

Tipul lecției: de consolidare                                                                      

Competențe generale: 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor, în diferite 

situații de comunicare; 

2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte 

literare și nonliterare;      

3. Argumentarea scrisă și orală a unor opinii în diferite situații de comunicare.            

Competențe specifice: 

1.1. Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de 

texte; 

2.1. Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului 

narativ; 

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate; 

3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea  judecăţilor proprii; 

3.3. Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate. 

Obiective operaţionale: 

• Cognitive 

✓ Să descrie traseul eroului susținând caracterul de bildungsroman; 

✓ Să enumere temele și motivele literare; 

✓ Să compare personajele încadrându-le în categorii; 

✓ Să analizeze relația dintre protagonist și antagonist; 

✓ Să asocieze personajului principal elemente de caracterizare; 

✓ Să aplice termenul de oralitate pe textul studiat; 

✓ Să argumenteze încadrarea textului în specia basmului cult. 

• Afective 

✓ Să-și exprime ideile proprii cu privire la mesajul textului; 

✓ Să participe activ și cu interes la lecție. 

Strategii didactice: 

• Forme de organizare: individual, frontal. 

• Metode şi procedee: conversația de reactualizare și de fixare, explicația, ciorchinele, brainstormingul, 

problematizarea. 

• Mijloace de învăţământ: tabla, fișă de lucru. 

• Material bibliografic:  

- Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă (în Povești, amintiri, povestiri), Ed. Minerva, București, 2015; 
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- Estetica basmului, George Călinescu, Ed. Pergamon, București, 2006; 

- Arta prozatorilor români, Tudor Vianu, Ed. Orizonturi, București, 2011; 

- Didactica limbii române. Fundamente teoretico-aplicative, Emanuela Ilie, Editura Polirom, Iași, 2008. 

• Resurse educaţionale: capacitățile receptive și cunoștințele însușite anterior ale elevilor, sala de clasă, 

timp la dispoziție – 45 de minute. 

Scenariul didactic 

 

1) Moment organizatoric: 

Se pregătesc materialele necesare. Se verifică prezenţa.  

 

2) Captarea atenţiei: 

Se supune atenției un reper critic: „Basmul este (...) o oglindire a vieții în moduri fabuloase.‟ (G. 

Călinescu, Estetica basmului) – se exprimă opinii privind valoarea de adevăr a afirmației. 

 

3) Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor: 

Se anunţă tema lecţiei, se enumeră obiectivele. 

 

4) Dirijarea învățării: 

Implică reactualizarea cunoştinţelor privind: titlul, temele și motivele literare, personajele, 

caracterul de bildungsroman, relația incipit – final, oralitatea stilului, trăsăturile basmului cult. 

Activitatea se realizează prin metoda cubului, cele 6 feţe ale cubului conţinând câte o sarcină: 

descrie!, compară!, analizează!, asociază!, aplică! şi argumentează!. 

 

5) Obținerea performanţei: 

      Se supune atenției un citat din textul studiat: „Când vei ajunge și tu odată mare și tare, îi căuta să 

judeci lucrurile de-a fir-a-păr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că știi acum ce e necazul‟. 

Se contextualizează, accentuându-se sensul didactic al basmului. 

 

6) Asigurarea feedbackului: 

Se realizează pe parcursul derulării lecţiei, prin aprobarea, corectarea sau nuanţarea răspunsurilor 

primite de la elevi.  

 

7) Asigurarea retenţiei şi a transferului: 

Elevii vor avea de rezolvat pentru acasă următoarea temă:  

Exprimă-ți o opinie argumentată, într-un text de 15 – 20 de cuvinte, despre rolul obstacolelor în 

formarea unui tânăr! 
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Basmul cult  

„Povestea lui Harap-Alb‟  

de Ion Creangă 

(consolidare – metoda cubului) 

 

1.Descrie traseul personajului principal susținând caracterul de bildungsroman! 

 

2.Compară personajele încadrându-le în categorii! 

 

3.Analizează relația dintre protagonist și antagonist! 

 

4.Asociază eroului elemente de caracterizare! 

 

5.Aplică termenul de oralitate pe textul studiat! 

 

6.Argumentează încadrarea textului în specia basmului cult! 

 

TEMA! 

Exprimă-ți o opinie argumentată, într-un text de 15 – 20 de cuvinte, despre rolul obstacolelor în 

formarea unui tânăr. 

 

(Schema lecției) 

Basmul cult  

„Povestea lui Harap-Alb‟  

de Ion Creangă 

(consolidare) 

 

1. Bildungsroman 

mezinul craiului            –            Harap-Alb             –            fiul craiului 

 (naiv, „boboc‟)                      sluga Spânului             moștenitorul lui Verde-Împărat 

          identitate de tranziție 

        inițiere, maturizare necesară prin: 

confruntarea Bine – Rău, călătoria, aventura, iubirea, moartea, 

  superioritatea mezinului, probele, drumul, podul, fântâna, pădurea-labirint 

 

2.Personajele - „ființe de hârtie‟ (R. Barthes),  „realism și fabulos‟(G. Călinescu) 

           - simbolice, cu o trăsătură dominantă 

Erou, ajutoare/ donatori, răufăcători 

Oameni (cu sau fără puteri supranaturale), animale fabuloase, ființe himerice 

 

3.Spânul – valențe pozitive, rol de inițiator, răul necesar pentru evoluție: „Și unii ca aceștia sunt 

trebuitori pe lume câteodată pentru că fac pe oameni să prindă la minte‟. 
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4.        Milă   Milostenie  

Naivitate    Onoare 

 

Personaj realist       Fiul craiului/  Prietenie 

Harap – Alb  

     Personaj rotund           Superioritatea mezinului 

Supus inițierii    Maturizare necesară 

 

5. Oralitate: limbaj popular, expresii/ locuțiuni, proverbe/ zicători, versuri populare, fraze ritmate, 

interjecții, implicarea subiectivă a naratorului, adresare către cititor... 

 

6. Basm cult prin: formule specifice (inițială, mediane, finală), tema generală, alte teme și motive 

literare, dimensiunile spațio-temporale, fantastic, inițiere, maturizare, autor cunoscut. 
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Activitate de învățare diferențiată  

Disciplina: Tehnologia informației și comunicațiilor 

Clasa a IX a 

State Camelia  

Liceul Tehnologic Petrol Moreni 

Tema: Formatarea paragrafelor utilizând marcatori 

Competențe specifice vizate: IX.2.15. Utilizarea avansată a editorului de texte 

Metode didactice utilizate: 

● expunerea didactică; 

● învățarea prin descoperire; 

● conversația didactică; 

● demonstrația; 

● exercițiul. 

Scenariul activității de învățare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Profesorul prezintă noțiunile teoretice specifice temei. 

1) Profesorul prezintă elevilor noțiunea de marcator. 

Pentru a evidenția unele paragrafe dintr-o listă sau 

enumerare pot fi utilizate unele simboluri, numite 

marcatori. 

Profesorul oferă câteva exemple de documente în care s-au 

utilizat marcatori, indicând elementele specifice: 

paragrafele, marcatorii utilizați. 

Profesorul întreabă elevii dacă pot indica unele situații în 

care ar fi utilă marcarea. 

Elevii sunt atenți la expunerea 

profesorului, pun întrebări, oferind 

astfel un feedback util profesorului. 

Elevii dau exemple, cum ar fi 

enumerarea elementelor 

componente ale unui calculator, 

enumerarea specializărilor dintr-o 

școală etc. 

2) Profesorul prezintă elevilor pașii necesari utilizării 

unor marcatori. 

Aplicațiile utilizate pentru editarea textelor oferă 

posibilitatea aplicării unor marcatori, precum și 

modificarea simbolurilor utilizate pentru marcare. 

a) Aplicarea unor marcatori 

• se selectează paragrafele care se vor transforma în 

listă marcată; 

• în funcție de aplicația utilizată pentru prelucrarea 

textelor, se identifică opțiunile din meniu specifice listelor 

marcate: de exemplu, în meniul specific pentru prelucrarea 

paragrafelor se execută click pe butonul Marcatori pentru a 

crea o listă marcată. 

Profesorul exemplifică realizarea operațiilor precizate și 

apoi solicită elevilor să le aplice și ei, utilizând documentul 

pus la dispoziție pentru exersare, urmărind acțiunile 

profesorului. 

Elevii urmăresc explicațiile 

profesorului executând la stația de 

lucru la care lucrează pașii necesari 

aplicării unor marcatori, la 

indicațiile profesorului. 

Elevii observă efectele realizării 

operațiilor solicitate descoperind 

astfel noi moduri de a aplica 

marcaje la nivelul unui/unor 

paragrafe. 
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Profesorul solicită elevilor să observe rezultatul preluării 

formatului unui paragraf marcat cu ajutorul descriptorului 

de formate. 

Profesorul solicită elevilor să observe rezultatul alegerii 

(prin acționarea butonului corespunzător) unui anumit 

marcator fără selectarea prealabilă a unor paragrafe. 

b) Eliminarea unor marcatori 

Profesorul solicită elevilor să selecteze două dintre 

paragrafele marcate, apoi să acționeze din nou butonul 

specific marcatorilor utilizați, activat la etapa anterioară. 

Profesorul le atrage atenția elevilor că butonul s-a 

dezactivat          simultan cu eliminarea marcatorilor de la nivelul 

paragrafelor  selectate. 

Un efect similar se obține prin accesarea butonului 

Fără/None din cadrul meniului accesat la etapa anterioară. 

Profesorul solicită elevilor să elimine marcatorii la nivelul 

unuia dintre paragrafele marcate utilizând acest buton. 

c) Modificarea marcatorilor 

Profesorul solicită elevilor să selecteze două dintre 

paragrafele  marcate, apoi să acționeze un nou buton listat în 

biblioteca de  marcatori. 

d) Definirea unor marcatori particularizați Profesorul 

exemplifică definirea unor marcatori: 

• se poate alege un simbol particular drept marcator 

executând click pe butonul Definire marcator nou, apoi 

butonul Simbol, urmat de alegerea simbolului dorit pentru 

marcare. Odată făcută alegerea, paragraful curent va fi 

marcat cu acel simbol selectat. 

Profesorul solicită elevilor să definească un nou marcator 

pe baza unui simbol ales, pe care să îl aplice mai multor 

paragrafe. 

Profesorul solicită elevilor să identifice și alte modalități de 

a defini noi marcatori și apoi să le prezinte colegilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii realizează sarcina de lucru și 

observă efectul acestei acțiuni. 

descoperind astfel modurile de 

operare pentru a elimina marcatorii 

de la nivelul unui/unor paragrafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii realizează sarcina de lucru, 

definind noi marcatori și 

descoperind noi modalități de a 

realiza aceasta: de exemplu prin 

alegerea unor imagini, prin 

stabilirea unor elemente de 

formatare aplicate la nivelul 

marcatorilor. 

Pentru fixarea cunoștințelor și evaluare formativă 

profesorul solicită elevilor crearea unui document, salvat 

sub numele clasa. În documentul creat elevii editează o 

listă cu numele a cel puțin patru sporturi preferate și, 

pentru fiecare dintre acestea, câte un paragraf referitor la 

acel sport și o enumerare a unor stiluri / subtipuri / 

categorii specifice. Fiecare paragraf care cuprinde numele 

sportului va fi marcat cu o imagine, iar itemii din 

enumerarea menționată vor fi marcați cu câte un marcator 

Elevii notează sarcina de lucru și 

editează un document conform 

cerinței. 
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la alegere, de o anumită culoare, ca în exemplul următor: 

 Înotul este o mișcare de deplasare a oamenilor sau a 

animalelor prin apă, de obicei fără niciun fel de asistență 

artificială. Tipurile sau stilurile de înot sunt: 

❖ craul; 

❖ bras; 

❖ fluture; 

❖ spate. 

 Baschet 

Baschetul este un joc cu mingea, în care punctele sunt 

marcate prin aruncarea mingii în coș; mingea poate fi făcută 

să înainteze pe teren prin driblare sau pasând  altor 

coechipieri. Pozițiile jucătorilor sunt numite: 

1. Point guard (PG); 

2. Shooting guard (SG); 

3. Small forward (SF); 

4. Power forward (PF); 

5. Center (C). 

 

 Învățarea diferențiată: 

1. Pentru elevii capabili de performanță: 

Editați următorul text folosind marcatori. Inserați câte un link pentru fiecare rasă. 

PORUMBELUL 

1. Mediul de viață: țări din zona de climă temperată. 

2. Descrierea corpului:  

1. în formă de fus (aerodinamică) 

2. acoperit cu:  

• pene 

• puf 

• fulgi 

3. Respirația: 

1. prin plămâni, care comunică cu 9 saci aerieni, iar aceștia cu oasele pneumatice 

2. prin ridicarea şi coborârea aripilor (în timpul zborului) 

3. prin mișcările cavității toracice (în repaus) 

6. Rase: numeroase, porumbelul: 

•     j             

•      -de-     

•  jucător 

 

2. Pentru elevii cu capacitate de învățare mai scăzută: 

A - utilizarea unui material ca suport teoretic 

B - utilizarea unor imagini: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Om
https://ro.wikipedia.org/wiki/Animal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Driblare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baschet#Point_guard_(PG)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baschet#Shooting_guard_(SG)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baschet#Small_forward_(SF)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baschet#Power_forward_(PF)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baschet#Center_(C)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Porumbel_voiajor
http://pigeons.xhost.ro/rase.php?start_from=55&ucat=&archive=&subaction=&id=&
http://www.zoo.ro/jucator-de-ardeal
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Listele reprezintă o înșiruire de elemente, utilizând pentru fiecare element un marcaj (simbol) sau un 

număr. Listele pot fi cu marcatori sau numerotate. 

Se procedează astfel: fie se introduc elementele, se selectează şi apoi se stabilesc marcatorii sau 

modul de numerotare, fie se stabilește de la început tipul listei şi apoi se introduc elementele: 

• meniul ”Format” - opțiunea ”Bullets and Numbering” 

• sau butonul  pentru lista numerotată şi butonul  pentru 

lista marcată (se aplică marcajul sau numerotarea folosită 

anterior). 

• sau clic dreapta – opțiunea”Bullets and Numbering” 

Butonul ”Bullets” permite alegerea unui marcator din cele 

afișate. 

Butonul ”Customize” permite: 

o alegerea unui caracter cu un anumit font, a unui simbol sau a 

unei pictograme pentru marcaj 

o stabilirea poziției marcatorului față de pagină (”Bullet position”) şi față de text (”Text position”) 

Butonul ”Numbered” permite alegerea unui tip de 

numerotare: cu cifre arabe, cu cifre romane, cu litere. 

Butonul ”Customize” permite stabilirea: 

o fontului numerelor 

o tipurilor de numerotare 

o numărului de începere a numerotării 

o distanța de la număr la text (”Text position”) şi de la 

marginea paginii la număr (”Number position”) 

Butonul ”Restart numbering” permite renumerotarea 

următoarei liste. 

Butonul ”Continue previous list” permite continuarea 

numerotării de la lista anterioară. 

Eliminarea marcajelor din listă se face astfel: 

• se selectează lista şi se acționează butonul corespunzător 

• sau din meniul Format - opțiunea ”Bulets and Numbering” - butonul 

 

C – utilizarea unui material video: 

https://www.youtube.com/watch?v=DEOPVMWjmf0 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEOPVMWjmf0
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Planificarea unității de învățare 

Fizică - Legile circuitelor electrice, clasa a VIII a 

prof. State Gabriel 

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 

Nr. ore: 10 

Conținuturi Competențe specifice 
Activități de 

învăţare 
Resurse Evaluare 

Circuitul 

electric 

2.2. Explicarea 

științifică a unor 

fenomene fizice 

simple şi a unor 

aplicații tehnice ale 

acestora 

- Identificarea 

elementelor de 

bază necesare 

funcționării unui 

circuit electric 

- Identificarea 

rolului fiecărei 

componente de 

circuit 

- truse didactice 

pentru circuite 

electrice; 

- baterii; 

 - observarea; 

- conversația; 

- autoevaluare 

1.1. Explorarea 

proprietăților şi 

fenomenelor fizice în 

cadrul unor 

investigații științifice 

diverse 

- Realizarea de 

circuite electrice 

simple, utilizând 

trusa didactică sau 

experimente 

virtuale 

- simulatoare 

online sau 

aplicații pentru 

smartphone 

 

Intensitatea 

curentului 

electric 

2.1. Încadrarea în 

clasele de fenomene 

fizice studiate a 

fenomenelor fizice 

complexe identificate 

în natură şi în diferite 

aplicații tehnice 

-Utilizarea 

ampermetrului 

pentru măsurarea 

intensităților 

curenților electrici 

- multimetru 

electronic, 

componente de 

circuit, fire de 

legătură 

- observarea; 

- evaluare practică 

Tensiunea 

electrică 

3.1. Extragerea de 

date științifice 

relevante din 

observații proprii 

și/sau din diverse 

surse 

-Utilizarea 

voltmetrului 

pentru măsurarea 

tensiunilor 

electrice 

- multimetru 

electronic, 

componente de 

circuit, fire de 

legătură 

- observarea; 

- conversația; 

- evaluare practică 

Rezistența 

electrică 

2.2. Explicarea 

științifică a unor 

fenomene fizice 

simple şi a unor 

aplicații tehnice ale 

acestora 

-Utilizarea 

voltmetrului și a 

ampermetrului 

pentru măsurarea 

rezistenței  

electrice a unui 

consumator 

- multimetre 

electronice, 

componente de 

circuit, fire de 

legătură 

- observarea; 

- conversația; 

- evaluare practică 
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Legea lui 

Ohm 

1.3. Sintetizarea 

dovezilor obținute din 

investigații științifice 

în vederea susținerii 

cu argumente a unei 

explicații/generalizări 

- Stabilirea pe 

cale 

experimentală a 

dependenței dintre 

mărimile fizice ce 

caracterizează 

funcționarea unui 

circuit electric 

- multimetre 

electronice, 

componente de 

circuit, fire de 

legătură 

- conversația; 

- autoevaluare; 

- evaluare practică 

Teoremele 

lui Kirchhoff 

4.2. Folosirea unor 

modele simple din 

diferite domenii ale 

fizicii în rezolvarea 

de probleme 

simple/situații 

problemă 

- Utilizarea 

teoremelor lui 

Kirchhoff pentru 

rezolvarea unor 

aplicații legate de 

circuite de 

minimă 

complexitate 

- manualul, 

culegere de 

probleme 

- conversația 

euristică; 

- evaluare 

formativă; 

- autoevaluare 

Evaluare 

sumativă 
 

Test de evaluare 

sumativă care se 

adresează 

competențelor 

care s-a dorit a fi 

formate 

- culegeri de 

probleme, 

manualul 

-autoevaluare; 

-interevaluare; 

-evaluare 

sumativă 
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LESSON PROJECT  

 

 

TEACHER: BARBU SIMONA 

SCHOOL: Şcoala Gimnazială "Al. I. Cuza", Brăila 

GRADE: 4th  

LESSON TOPIC: What do you do for a living? 

TYPE OF LESSON: mixed lesson 

SKILLS: speaking, listening, reading, writing 

TIME: 45’ 

AIMS:  

- to describe jobs, speak about benefits and inconveniences 

- to use vocabulary dealing with job names and buildings  

- listen to a song/watch a video to identify specific information 

- to talk about the favourite job 

- to ask and answer questions about different jobs and what they do at work 

INTERACTION: - Teacher - Students 

        - Students -Teacher 

        - Individual Work 

        - Pair Work 

               - Group Work 

TEACHING TECHNIQUES: - conversation 

        - explanation 

       - exercise 

        - learning by discovering  

        - role play 

METHODS OF TEACHING: Communicative Approach 

TEACHING AIDS: computer, video projector, tablets/phones for students (if they log in and use the 

lesson on Nearpod platform), handouts, strips of paper, glue,notebooks, board. 

Stages of the lesson 

ACTIVITY 1: WARM UP  

Aim:   to create a pleasant atmosphere and to relax the Ss 

Time: 5 minutes 

Skills involved: SPEAKING 
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Interaction: T Ss, S S 

Materials: NONE 

Procedure:  

Teacher greets the Ss and calls the roll. She invites students to imagine that they are trees and they 

greet each other. Ss move and make sounds according to their imagination, as if they were trees.      

ACTIVITY 2: LEAD IN 

Aim:   to describe a picture and make suppositions about the topic  

Time: 2 minutes  

Skills involved: speaking  

Interaction: Ss T 

Materials: picture 

Procedure:  

Teacher asks students to use their phones/tablets to log in the Nearpod lesson using a code 

https://app.nearpod.com/command?puid=66c81ddef454e1996f96715f6034fe1e-

1&sid=7b92570ae69ed649bd239d92950c2bc5&origin=My%20Library 

In case Ss don’t have these devices, the teacher uses the video projector or a poster.   

Teacher shows Ss a picture with some people wearing different uniforms or holding an object. They 

must describe the image and say what topic could be suggested by the picture (jobs and occupations).    

 

ACTIVITY 3: PRESENTATION 

Aim:   to listen to a song and watch the video to identify specific information 

- to enrich the Ss' vocabulary with names of jobs 

Time: 5 minutes  

Skills involved: listening, writing 

Interaction: Pair work 

Materials: song “People work”, computer, video projector, phones or notebooks 

Procedure:  

Teacher organizes Ss in pairs. They listen to the song “People work” and watch the video carefully 

https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE They must write the names of the jobs 

mentioned in the song. If needed, they can listen to the song again.  

 

ACTIVITY 4 PRODUCTION 

Aim:   to use vocabulary related to job names  

https://app.nearpod.com/command?puid=66c81ddef454e1996f96715f6034fe1e-1&sid=7b92570ae69ed649bd239d92950c2bc5&origin=My%20Library
https://app.nearpod.com/command?puid=66c81ddef454e1996f96715f6034fe1e-1&sid=7b92570ae69ed649bd239d92950c2bc5&origin=My%20Library
https://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE
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Time: 10 minutes 

Skills involved: reading, writing 

Interaction: Group work 

Materials: handouts, strips of paper with the missing words, glue, 

Alternatively, Ss can use phones/tablets to fill in the answers on Nearpod 

Procedure: 

The T divides the Ss into groups of 4 children each and gives Ss handouts with the lyrics of the song, 

strips of paper with the missing words and glue. They must read the text and fill in the blanks with the 

appropriate words. If possible, they can do this activity using their phones and they get feedback at the 

end of the exercise.  

 

ACTIVITY 5: PRACTICE  

Aim:   to watch a video to identify specific information 

        to describe jobs, speak about benefits and inconveniences 

      - to talk about their favourite job 

Time: 10 minutes  

Skills involved: listening, writing, speaking 

Interaction: Individual Work, Ss  T 

Materials: video “Jobs for kids & jobs song from Steve and Maggie” 

https://www.youtube.com/watch?v=v HZNelHoLk&t=42s computer, video projector, phones or 

notebooks 

Procedure: 

Ss are announced that they will watch a video with embedded questions. They can write the answers 

using their phones or the notebooks. They identify the benefits and inconveniences of some jobs. Then, 

the teacher invites them to speak about their favourite job. 

 

ACTIVITY 6: CONSOLIDATION 

Aim: - to revise and consolidate vocabulary dealing with job names  

Time: 5 minutes  

Skills involved: reading, speaking  

Interaction: Pair work 

Materials: computer, video projector, phones (Alternatively, they can use strips of paper with job names 

and pictures with people representing different jobs) 

https://www.youtube.com/watch?v=v-HZNelHoLk&t=42s
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Procedure: 

Ss must match the pictures and the names of different jobs.  

 

ACTIVITY 7: ASSESSMENT 

Aim:   to answer questions about different jobs and what they do at work   

Time: 5 minutes  

Skills involved: reading, speaking 

Interaction: Individual work 

Materials: computer, video projector, phones or notebooks 

Procedure: 

T invites Ss to take part in a race “Time to climb”. If they answer correctly the different questions 

about the jobs studied during the lesson, they get points and win the competition. On the Nearpod 

platform, the teacher gets feedback / a report containing all the answers of each participating student. 

ACTIVITY 8: HOMEWORK ASSIGNMENT 

Aim:   to revise and consolidate vocabulary dealing with job names  

Time: 3 minutes  

Skills involved: speaking 

Interaction: T Ss 

Materials: notebooks 

Procedure: 

Ss are announced that until the next time they must create 4 riddles about jobs. T offers some examples:  

 

Job riddles : What’s my job? 

 

I wear a white uniform. 

I help sick people. 

I work in a hospital. 

Who Am I? I’m a........... 

 

I work in a library.  

I work with books. 

I like to read.  

Who am I ? I am a.......... 
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PEOPLE WORK 

 

Nigel Naylor, he's a  

He makes trousers, suits and 

Penny Proctor, she's a doctor  

Comes to see you when it hurts.  

 

Peter Palmer, he's a farmer  

He's got cows and pigs and           

Wendy Witter, babysitter  

Minds the            when they're asleep.  

 

People work in the country  

People           in the town  

People work day and     

To make the world go round.  

 

Mabel Meacher              teacher  

Teaches English, French and Greek  

Gary Gummer, he's a  

Call him when you've got a leak.  

 

Patty Prentice, she's a dentist  

Keeps your            both clean and white  

Ronnie Ryman, he's a  

Comes when there's a fire to fight.  

 

People work in the country  

People work in the town  

People work day and night  

To make the world go round.  

 

night            kids          work         language         tailor     fireman         plumber        

sheep         shirts           teeth            
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Şcoala Gimnazială „S. Illyés Lajos” 

Grădiniţa cu P.P. nr. 2, Sovata, Jud. Mureş 

 

GRUPA/NIVELUL: Grupa mijlocie/ nivel I 

DURATA: 20 min 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “Iarna” 

TEMA SᾸPTᾸMȂNII: “Zâna Iernii” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:  ALA – Activitӑți liber alese 

TEMA ACTIVITᾸŢII:  

Bibliotecă – „Ce este în coșul Zânei Iernii” -citim imagini din cărţi, cartonașe, fotografii despre 

caracteristicile iernii 

Joc de masă – Puzzle: „Zâna Iernii” 

TIPUL ACTIVITᾸŢII: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL: 

Dezvoltarea potențelor creative, cognitive, sociale ale copiilor prin antrenarea ȋn activitӑți 

variate, desfӑșurate ȋn spiritul jocului. 

DOMENII DE DEZVOLTARE: 

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii  

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat 

COMPORTAMENT DE URMĂRIT:  

Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă) 

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

Experimentează pentru a observa efectele propriilor acțiuni asupra obiectelor și asupra 

celorlalți 

Utilizează explorarea prin încercare și eroare pentru a rezolva probleme 

Sesizează detalii sau diferențe între obiecte, ființe, fenomene de care sunt interesați, atunci când 

le  

examinează 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Sӑ redea verbal elementele cunoscute din cӑrțile, fotografiile, cartonașele puse la dispoziție. 

Activitatea se considerӑ realizat dacӑ fiecare copil din grupa de la centrul Bibliotecӑ redă verbal 3-4 

propoziții caracteristici ale anotimpului iernii; 

Sӑ ghicească și să utilizeze piesele puse la dispoziţie pentru a obţine imaginea cu Zâna Iernii. 

Activitatea se considerӑ atins dacӑ grupul din centrul Jocului de masă ghicește și găseşte locul pieselor 

pentru a obține imaginea Zânei Iernii; 
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METODE ȘI PROCEDEE : 

Conversația, explicația, demonstrația, jocul, exercițiul. 

FORMA DE ORGANIZARE: 

Frontal, pe grupuri, individual 

FORMA DE EVALUARE: 

Evaluare globalӑ, individualӑ, observarea comportamentului. 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC : 

Curriculum pentru educaţia timpurie, Ministerul Educației Naționale, Anexa la ordinul ministrului 

Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 

 

ETAPELE 

ACTIVITAȚII 

CONȚINUTUL 

ACTIVITAȚI 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 EVALUARE 

  METODE PROCEDEE  

1. Momentul 

organizatoric 

 

Asigurarea condițiilor 

optime pentru desfӑșurarea 

activitӑților: pregӑtirea 

centrelor și a materialului 

didactic necesar activitӑții, 

organizarea colectivului de 

copii ȋn zona ȋn care sunt 

amenajate centrele de 

interes prin folosirea 

jetoanelor (gheață, om de 

zăpadă) și gruparea lor în 

centrele de interes care au 

același simbol. 

Explicația Joc: Locul 

meu 

Observarea 

comportamentului 

2. Captarea 

atenției 

 

Sunt descoperite 

materialele puse la 

dispoziție ȋn cadrul 

centrelor de interes 

deschise. 

Observarea Joc de 

imaginație: 

Unde 

suntem? 

Observarea 

comportamentului 

3. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

Educatoarea ȋntreabӑ copii 

care sunt jocurile lor 

preferate  și ce tipuri de 

activitӑți au mai desfӑșurat 

ȋn cadrul acestor centre 

(biblioteca, centrul joc de 

masă). 

Conversația Joc: Să 

călătorim 

Individuală 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Sunt prezentate centrele 

amenajate, materialul 

didactic și ce s-ar putea 

realiza cu acesta şi sunt 

Explicația 

Demonstrația 

Exploratarea Frontală 
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prezentate criteriile de 

evaluare ale activităţilor 

5. Dirijarea 

ȋnvӑțӑrii 

 

Copiii după ce sa-au așezet 

la centrele respective după 

cartonașe le sunt explicate 

regurile jocului  

Explicația Exercițiul Observarea 

comportamentului 

 

Individuală 

6. Evaluarea 

activitӑții  

 

Produsele activitӑții sunt 

expuse şi se realizează 

evaluarea activităţii 

copiilor, efortului depus și  

produselor obținute ȋn urma 

desfӑșurӑrii acesteia 

conform criteriilor 

prezentate. 

Conversație Expoziție Frontală 

 

 

 

 

Individuală 

7. Ȋncheierea 

activitӑții 

Educatoarea face aprecieri 

globale asupra participӑrii 

și implicӑrii ȋn activitӑțile 

propuse.  

Explicația Joc: Turul 

centrelor 

Frontală, globală 

 

Centrul Bibliotecă: pune la dispoziția copiilor cӑrți, fotografii, cartonașe și reviste 

reprezentative temei. 

     
Centrul Joc de masă: pune la dispoziția copiilor jocuri de masă: Puzzle: „Zâna iernii” 

„Totu-i înghețat în drum, 

Florile-s pe geam acum, 

în soba focul trosnește, 

Spune, ce anotimp este?” 

(iarna) 
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Imaginea cu Zâna Iernii se taie în bucăţi cu forme diferite (se poate juca cu un singur copil, cu 

grupe mai mici sau cu toată grupa), iar cartonaşele cu răspunsurile ghicitorilor se dă copiilor. 

Rezolvare: dacă copii ştiu răspunsul la ghicitoare vor ridica cartonaşul cu imaginea respectivă şi vor 

primi câte o bucată din puzzle. La sfârşit vor îmbina bucăţile din puzzle şi denumesc imaginea. 

 

„Sunt albă și pufoasă,     

Mă aștern pe străzi, pe case,    

Bulgări moi eu fac din ea 

și un mare om de nea.” 

(zăpada) 

 
Stă în curte, lângă pom, 

îi zici om, dar nu e om; 

și când soarele-ncălzeste, 

Nu-l mai vezi, că se topește.”      

(omul de zăpadă) 

 
Parc-ar fi niște petale,     

Ori steluțe ce dansează 

Norii le presara iarna 

si pe gene ți le așează.” 

(fulgii de zăpadă)  
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„Tot cu vârfu-n jos 

Crește, mereu crește, 

Soare-l da jos!      

Gerul îl ocrotește!” 

(țurțurul de gheață) 

 
„Când nu e zăpada      

Doarme în ograda,   

Dar când ninge-afară 

Cu copiii zboară.” 

(sania) 
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PROIECT DIDACTIC- „PRIMĂVARA- ANOTIMPUL FLORILOR” 

Prof.înv.primar Gherman Nicoleta Veronica 

Școala Gimnazială Nr.1 Luduș/Mureș 

 

Clasa a IV-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română                                                           

SUBIECTUL: „PRIMĂVARA- ANOTIMPUL FLORILOR” 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Înfloresc grădinile 

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor 

SCOP: consolidarea cunoştinţelor de limba şi literatura română, cunoaşterea mediului, ed. plastică, 

ed. muzicală din cadrul unităţii ,,Înfloresc grădinile; 

 

OBIECTIVE CADRU: 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

4. Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

-să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile comunicării; 

-să integreze adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcţie a comunicării studiate; 

-să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar-nonliterar); 

-să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate; 

-să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie; 

-să redacteze diverse texte de mică întindere adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării; 

-să recunoasşă şi să analizeze părţile de vorbire învăţate; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Cognitive: 

-să recunoască florile din imagini; 

-să răspundă oral şi în scris la întrebări; 

-să enumere semnele caracteristice a anotimpului primăvara; 

-să analizeze corect părţile de vorbire învăţate din textul dat; 

-să alcătuiască propoziţii corecte; 

-să recunoască părţile componente ale unei plante; 

Afectiv-atitudinale: 

-să participe activ la lecţie, dovedind interés pentru rezolvarea sarcinilor de lucru; 

-să manifeste spirit de echipă şi colaborare. 

Psihomotorii : 

-să-şi coordoneze mişcările pentru rezolvarea sarcinilor primite. 

RESURSE PROCEDUALE: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul 
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FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe 

RESURSE MATERIALE:  manualul, ilustraţii, caietul elevului, fişe de lucru, materiale ppt 

EVALUARE: formativ- continuă 

SCENARIU DIDACTIC 

Etapele 

lecției 

Demersul didactic Strategii didactice Evaluare 

Activitatea 

propunătoarei 

Activitatea 

elevilor 

Metode Mijloace Forme 

organi 

zare 

 

 

 

1. Moment  

organizatoric 

Se asigură condiţiile 

necesare defăşurării 

optime a activităţii: 

asigurarea liniştei, 

pregătirea materialului 

didactic. 

Elevii se 

pregătesc 

pentru ora de 

lb. şi literatura 

română. 

 

explica 

ţia 

conversa 

ţia 

 

fişe, 

planşe 

 

frontal 

 

2.Verificarea 

temei 

Se va verifică cantitativ 

şi calitativ tema, 

corectându-se erorile, 

dacă este cazul. 

 

 

 

conversa 

ţia 

 

 

  

3.Captarea 

atenţiei 

Le voi spune elevilor că 

azi mi-am propus o lecţie 

specială pentru ei, m-am 

gândit să închinăm 

această oră florilor, 

deoarece ştim bine că 

primăvara este anotimpul 

florilor. Îi voi întreba 

dacă ştiu când este Ziua 

Florilor.  

Trebuie să fie foarte 

atenţi pe parcursul orei, 

să reţină cât mai multe 

informaţii pentru a-şi 

îmbogăţi cultura 

generală. Vom organiza 

şi un concurs pe tot 

parcursul orei, trebuie să 

se străduiască ca să 

culeagă cât mai multe 

flori. Pentru aceasta au 

de rezolvat cât mai bine 

şi corect sarcinile date. 

Elevii ascultă 

cu atenţie 

explicaţiile 

date. 

Ziua Florilor- 

de Florii, cu o 

săptămână 

înainte de 

Paşti. 

 

explica 

ţia 

 

 

 

frontal 

 

Observa 

rea 

sistema 

tică 
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4.Anunțarea 

temei şi a  

obiectivelor 

Voi scrie pe tabla titlul 

lecţiei: “Primăvara- 

anotimpul florilor”. 

Îi voi anunţa pe elevi că, 

în această oră, vom 

rezolva mai multe 

exerciţii aplicative sub 

forma unui concurs. 

Trebuie să se străduiască 

să rezolve cât mai bine şi 

corect sarcinile date 

pentru a-şi fixa mai bine 

cele învăţate până acum 

şi să culeagă cât mai 

multe flori. 

Notează data şi 

titlul lecţiei. 

explica 

ţia 

Fişe de 

muncă 

indepen 

dentă 

frontal  

5.Dirijarea 

consolidării 

-Voi organiza elevii în 

patru grupe, după 

răspunsurile găsite. 

1 -Pe tablă sunt planşe cu 

flori de primăvară, copiii 

trebuie să recunoască 

denumirea lor.  

Se verifică răspunsurile 

date cu ajutorul unui 

material audio-video, 

cântecul “Flori de 

primăvară”.  

- Pentru a rezolva sarcina 

a doua, elevii își 

amintesc ce este 

adjectivul. 

2 - În dreptul a patru flori 

voi cere elevilor să 

găsească câte trei 

adjective potrivite  

(fiecare grupă găseşte 

adjective pentru o 

floare). 

3 - Le voi citi elevilor 

curiozităţi despre 

ghiocei, ei trebuie să 

asculte cu mare atenţie să 

Pe fişă elevii 

notează 

denumirile 

florilor 

(numele în 

dreptul cifrelor 

corespunză 

toare). 

Copiii primesc 

recompensă o 

floare cu o 

gărgăriţă pe ea 

pentru fiecare 

sarcină 

rezolvată 

corect. 

 

Elevii găsesc 

adjective 

potrivite. 

 

 

 

 

Ascultă cu 

interes și 

exerciţiul 

 

 

 

conversa 

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

tabla 

planşe cu 

flori 

 

 

înregistra

re video-

audio,câ

ntec 

“Flori de 

primăva 

ră” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ghiocel-

curiozită 

frontal 

 

 

 

pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

pe 

grupe 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalua 

re 

formati 

vă 

 

 

 

observa 

rea 

sistema 

tică a 

elevilor 
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reţină cât mai multe 

informaţii şi pe fişă să 

completeze un text 

lacunar.  

4- Pornind de la cuvântul 

floare, elevii trebuie să 

formeze familia de 

cuvinte. 

5- Pentru că se apropie 

sărbătoarea de Florii, le 

voi cere copiilor să dea 

exemple de persoane cu 

nume de flori, la genul 

feminin/masculin (oral). 

6- Le amintesc că la noi 

în ţară sunt flori pe cale 

de dispariţie și urmăresc 

un material ppt despre 

flori rare din România.  

7- Se scriu pe fişe cât 

mai multe propoziţii în 

care cuvântul colţ să aibă 

înţelesuri diferite.  

8- Îi întreb ce este 

cuvântul floare ca parte 

de vorbire, pe o fişă 

trebuie să transforme 

cuvântul în adjectiv și în 

verb. 

completează 

textul dat. 

 

 

 

Elevii scriu pe 

fişe familia de 

cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

urmăresc 

materialul 

despre flori pe 

cale de 

dispariție. 

 

Prezintă în faţa 

clasei 

rezolvarea 

fişei. 

ţi despre 

ghiocei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

ppt 

Flori rare 

din 

România 

 

 

fişe 

 

pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecie 

rea 

partici 

pării la 

activita 

te 

 

 

 

6.Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

9 - Le spun copiilor că 

florile au inspirat mulți 

oameni în munca şi 

creaţiile lor. Vom 

completa împreună ex. –

ciorchinele.  

-florile inspiră: muzică, 

modă, poezie(culoare, 

pictură, modă, bijuterii, 

parfumuri, creme, nume, 

dulciuri, hrană etc. 

10 - Voi prezenta un 

material ppt despre 

Completează 

pe fişe şi pe 

tablă 

ciorchinele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

explica 

ţia 

exerciţiul 

metoda 

Ciorchin

elui 

 

 

fişe de 

muncă 

indepen 

dentă 

 

indivi 

dual 

 

Observa 

rea 

sistema 

tică 

 

corecta 

rea în 

perechi 
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Ştefan Luchian, pentru a 

vedea cum florile au 

inspirat pictorii în 

creaţiile lor. 

Urmăresc cu 

atenţie 

materialul 

despre Ştefan 

Luchian. 

7.Anunţarea 

temei pentru 

acasă 

Voi anunţa elevilor tema 

pentru acasă.  

Analizaţi cuvintele 

subliniate în textul dat. 

    Primăvara minunată a 

sosit la noi. Păsările 

călătoare au venit cu 

zarvă mare. Veselia 

pădurii se aude din 

depărtare. Întâia fiică a 

anului ne-a adus bucurii. 

Apoi, au de completat o 

fişă individuală, 

Fişa individuală 

Completează enunţurile: 

Dacă aş fi o culoare, aş 

fi......, ca să  ............. . 

Dacă aş fi altă vietate, aş 

fi..........,pentru că doar 

așa........Dacă aş fi un 

lucru, aş fi........, fiindcă 

...........  

Elevii îşi 

notează tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completează 

spaţiile 

punctate. 

 

explica 

ţia 

 

fişe de 

lucru 

pentru 

acasă 

 

frontal 

 

 

8.Închierea 

lecţiei 

Fac aprecieri asupra 

participării elevilor la 

lecţie, cei mai activi fiind 

evidentiaţi. 

Lecţia se încheie cu o 

activitate practică, elevii 

primesc pahare mari de 

unică folosinţă cu pământ 

în ele, manuşi şi căte o 

panseluţă (plantă). 

Plantează şi duc acasă 

floarea pentru a avea 

grijă de ea. 

Ascultă cu 

atenţie. 

 

 

 

 

 

 

Elevii primesc 

materialele 

necesare şi 

plantează 

fiecare câte o 

panseluţă. 

 

conversa 

ţia 

 

 

 

frontal 

 

Apreci 

eri 

verbale 
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BIBLIOGRAFIE: 

Sofia, D., Mariana, M.,-Limbaşiliteraturaromână – standard. Competenţeşiperformanţă.Clasaa IV-a, 

Ed. Paralela 45; 

Piţilă,T.,Mihăilescu,C.- Limbaşiliteraturaromână - Manual pentruclasa a IV-a, Ed. Aramis. 

Curriculum Naţional.Programeşcolarepentruînvăţământulprimar, Bucureşti, 2005; 
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PROIECT DE LECȚIE                                                                                                                                                           

                                                                                    prof. înv.primar Popescu Crtina 

Școala Gimnazială „Adrian 

V.Rădulescu”Murfatlar,Constanța                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Clasa: a IV-a A 

Aria curriculară: Arte 

Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 

Unitatea tematică: Să luăm atitudine! 

Subiectul lecției: Balonul călător-Combinarea tehnicilor de lucru (asamblare, lipire)- colaj 

Tipul lecției: Lecție de formare de priceperi și deprinderi  

Forma de realizare: activitate integrată  

Competențe specifice: 

1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual 

2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat2.3 Valorificarea elementelor de limbaj plastic 

în compoziții tematice  

Obiective operaționale:  

Cognitive: 

OC1-să identifice materialele de lucru date; 

OC2-să respecte etapele de lucru în confecționarea produsului; 

Psihomotrice: 

OPM1 – să combine materialele de lucru în lucrarea dată; 

OPM2 – să utilizeze instrumentele de lucru corespunzător cerinței; 

OPM3 – să asambleze elementele componente pentru obținearea produsului finit. 

Afective:  

OA – aprecierea obiectivă a lucrărilor personale și a celorlalți colegi. 

RESURSE 

1) Metodologice 
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Strategii didactice: 

a)Metode și procedee: conversaţia, , explicaţia, observaţia, demonstraţia, brainstorming, turul galeriei; 

b)Mijloace de învățământ: carton colorat, șabloane balon, paie din hârtie, benzi hârtie colorată, poze individuale, lipici, stimulente; 

c)Forme de organizare: frontală, individuală. 

2) Resurse temporale: 50 minute  

3) Resurse umane: 19 elevi; 

4) Strategii de evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică, interevaluarea, expoziţia. 

5) Bibliografie: 

✓ www.printerest.com 

***Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice pentru clasele a III-a-a IV-a, București 2014. 

 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

MOMENTEL

E LECȚIEI 

 

OP

. ELEMENTE DE CONȚINUT 

STRATEGII DIDACTICE 

MODALITĂ

ȚI DE 

EVALUARE 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂȚĂM

ÂNT 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

1.Moment 

organizatoric  

2’ 

 Se asigură ordinea şi liniştea necesare desfăşurării 

activităţii. 

Se pregătesc materialele de lucru. 

conversația  frontal  

2. Captarea 

atenției 5’34’’ 

 Se realizează prin prezentarea unui filmuleț despre 

balonul de aer. 

 https://www.youtube.com/watch?v=dHTBJDJbSI0  

conversația 

 
      frontal 

observarea 

sistematică 

https://www.youtube.com/watch?v=dHTBJDJbSI0
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3.Anunțarea 

temei și  

enunțarea 

obiectivelor 2’ 

 Elevii sunt anunţaţi că vor realiza un tablou cu un 

balon de aer, folosind cartoane colorate pentru fond, 

benzo din coli colorate, șabloane nori, paie din hârtie, 

poze individuale, lipici. Ei vor folosi diverse tehnici 

de lucru combinate (colaj, împletire benzi din hârtie, 

desen). 

    conversația 

explicaţia 

 frontal 

observarea 

sistematică 

 

4. Formarea de 

priceperi şi 

deprinderi 

30’ 

 

 

 

O.

1 

Elevii vor descoperi materialele cu care vor lucra: le 

vor enumera şi vor spune ce tehnică vor folosi cu 

precădere. 

Se precizează împreună cu elevii etapele de lucru. 

Se explică şi se demonstrează elevilor realizarea 

fiecărui tablou. 

Prezint etapele de lucru: (Anexa 1) 

Etapa 1: intuirea materialelor 

(elevii vor descoperi materialele cu care vor lucra). 

Etapa 2: demonstrarea (se explică și se demonstrează 

elevilor realizarea tabloului: 

- asamblare și decorare prin lipire. 

Etapa 3: efectuarea lucrării (elevii vor efectua practic 

lucrările). 

Se urmăreşte executarea corectă a lucrărilor, 

oferindu-le ajutor celor care au nevoie, dându-le 

indicaţii individuale suplimentare , acolo unde este 

cazul. Le cer elevilor sǎ lucreze cât mai corect şi 

estetic, respectând etapele de lucru. 

Se încurajează creativitatea și originalitatea 

lucrărilor. 

conversația 

 

 

explicația 

 

 

 

exercițiul 

demonstraţia 

 

exercițiul 

 

 

materiale 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

  individual 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

 

observarea 

sistematică  

 

 

 

 

observarea 

sistematic 
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Pe măsură ce lucrările sunt gata  vor fi aşezate în faţa 

clasei, obţinându-se o mică expoziţie. 

5. Evaluarea 

lucrărilor 

5’ 

 Pe baza criteriilor stabilite, se evaluează, 

autoevaluează, interevaluează produsele realizate din 

punct de vedere estetic. Fiecare elev va analiza 

lucrările și va acorda un emoticon sub formă de 

zâmbet celui care a respectat toate criteriile de 

realizare a colajului. 

Se face aprecierea şi autoaprecierea lor, ţinând cont 

de următoarele criterii: 

❖ Respectarea etapelor de lucru 

❖ Gradul de finalizare a lucrǎrii 

❖ Aspectul estetic 

❖ Originalitate 

conversaţia 

turul galeriei 
 

Frontal 

 

 

 

individual 

autoevaluarea 

interevaluarea 

6. Încheierea 

activității 

5’ 

 Se oferă elevilor feed-back în legătură cu ceea ce au 

reuşit pe parcursul activităţii şi un stimulent pentru 

întreaga activitate (monede euro de ciocolată). 

 Le dăruiesc elevilor câte două baloane: unul cu un 

emoticon (zâmbet), iar celălalt pentru a-l personaliza 

ei înșiși cu starea emoțională de la finalul lecției. 

Se fac aprecieri, recomandări. 

 

conversația 

stimulente frontal 
aprecierea 

verbală 
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Anexa 2 

Etapele de lucru 
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PROIECT DIDACTIC 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 

ALA 1 

STĂNILĂ  MARIANA RODICA 

 
 

 

Unitatea de invăţământ:Școala Gimnazială Petros/Grădinița P.P.Baru 

Educatoare:Stănilă Mariana Rodica 

Grupa: Mică-Nivel I (Buburuzelor) 

Tema anuală de studiu:“Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Tema săptămânii:”Ne-am jucat și am învățat.”-evalure sumativă  

Tema activității: „ Când se întâmplă?” 

Categoria de activitate :Jocuri și activități liber alese (ALA1) 

Forma de realizare:Individual/frontal 

Tipul de activitate: Verificare şi consolidare de cunoştinţe 

Bibliotecă: 

✳”Când se întâmplă?”-exerciții grafice 

Artă: 

✳”Fulgi de nea”-dactilopictură                         

Ştiinţă :  

✳”Jocul umbrelor”(frunze)-sortare de jetoane 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Activare și manifestare a potențialului creativ; 

Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități ); 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Manifestă creativitate în activități diverse; 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

Manifestă curiozitate și interes pentru experimentare și învățarea în situații noi. 

 

BIBLIOTECA 

Subiectul ludic: ,,Când se întâmplă?” 

Continutul: copiii trebuie să recunoască anotimplul din imagine și să  traseze,pe linia punctată, 

elementele grafice învățate,respectând sensul de trasare;  

Tipul activitatii:Verificare şi consolidare de cunoştinţe 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE VIZATE: 

✳Cognitive:  

- să recunoască anotimplul din imagine; 

-să traseze ,pe linia punctată,elementele grafice învățate; 

✳Psihomotorii: 
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-să mânuiască corespunzător materialele puse la dispoziţie; 

✳Afectiv-atitudinale: 

-să manifeste interes participând cu plăcere la activitate; 

Strategia didactică: 

1.Metode si procedee didactice: conversatia, explicatia, demonstratia; 

2.Mijloace didactice:fișa de lucru,carioci sau culori; 

3.Forme de organizare: individual; 

Evaluare: a) continua prin observare curenta si apreciere verbală; 

                 b) finală prin analiza si afisarea lucrarilor la cameră ;                                       

RESURSE: 

 1.Umane: 23 prescolari ; 

2.Spatiale: locuința personală 

 3.Temporale: 10 minute 

4.Bibliografice: 

  • Dumitriun Gh., Dumitriu C., ,,Psihopedagogie” , Editura Didactica si Pedagogică, Bucuresti, 

2003; 

 • M. Mătăsaru, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru,  C.Nedelcu, „Proiectarea didactică în 

învătământul prescolar“, Editura CCD Bacău, 2004; 

  • Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS, 2008;       

 “ CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 

ani) 2019 

ARTA 

Tema : dactilopictură 

Subiectul ludic :„Fulgi de nea“. 

Continutul:copiii vor ștampila pe o coala A4, cu ajutorul degetului,fulgi de nea. 

Tipul de activitate:    f      ş                     ş      

OBIECTIVE OPERAŢIONALE VIZATE: 

✳Cognitive: 

-să denumească materialele de lucru 

-să recunoască culoarea de pe paleta de lucru; 

-să recunoască elemente specifice anotimpului iarna; 

✳Psihomotorii: 

-să realizeze o bună coordonare oculo-motorie; 

-să ștampileze pe o coală A4, cu ajutorul degetului,fulgi de nea ; 

✳Afectiv-atitudinale: 

-să participe conştient şi activ la activitate, prin rezolvarea sarcinilor stabilite de educatoare. 

-să manifeste interes participând cu plăcere la activitate; 

Strategia didactica: 

1.Metode şi procedee: explicatia, demonstraţia, exercitiul; 

2.Mijloace didactice: coli A4 cu un peisaj de iarnă, acuarele de culoare albă,apă,planșetă și servețele 

3.Forme de organizare: individual; 

Evaluare: a)probă practică – estetica lucrărilor obţinute-expoziţie la cameră; 
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b)corectitudinea folosirii tehnicilor învăţate; 

RESURSE: 

1. Umane: 23 prescolari ; 

2. Spatiale: locuința personală; 

3. Temporale: 10 minute 

4. Bibliografice: 

• Dumitriun Gh., Dumitriu C., ,,Psihopedagogie” , Editura Didactica si Pedagogică, Bucuresti, 2003; 

• M. Mătăsaru, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru,  C.Nedelcu, „Proiectarea didactică în 

învătământul prescolar“, Editura CCD Bacău, 2004; 

• Ghid de bune practici pentru educatia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani, MECTS, 2008; 

“ CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 

ani) 2019 

STIINTE 

Tema : sortare de jetoane 

Subiectul ludic: ”Jocul umbrelor”(frunze) 

Continutul:copiii vor recunoaște umbra fiecărei frunze și o vor lipi. 

Tipul de activitate:Verificare şi consolidare de cunoştinţe 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE VIZATE: 

✳Cognitive: 

-să recunoască umbra fiecărui jeton 

-să așeze materialele puse la dispoziție,în vederea realizării temei; 

❄Psihomotorii: 

-să mânuiască materialele puse la dispoziţie; 

❄Afectiv-atitudinale: 

-să manifeste interes participând cu plăcere la activitate; 

Strategia didactică: 

1.Metode si procedee didactice: conversatia, explicatia, demonstratia; 

2.Mijloace didactice:”covorul de frunze”/jetoane cu frunze; 

3.Forme de organizare: individual; 

Evaluare: a) continua prin observare curenta si apreciere verbala; 

b) finala prin analiza si afisarea lucrarilor la cameră ; 

RESURSE: 

1.Umane: 23 prescolari ; 

2.Spatiale: locuința personală 

3.Temporale: 15 minute 

4.Bibliografice: 

• Dumitriun Gh., Dumitriu C., ,,Psihopedagogie” , Editura Didactica si Pedagogică, Bucuresti, 2003; 

• M. Mătăsaru, M. Chiriloaie, V. Pricopoaia, L. Mătăsaru,  C.Nedelcu, „Proiectarea didactică în 

învătământul prescolar“, Editura CCD Bacău, 2004; 

“ CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 

ani) 2019 
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EVENIMENTD

IDACTIC 

 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

EVALUARE 

(forme, metode) Metode, 

Mijloace de invatamant, 

Forme de organizare 

 

1. 

Moment 

organizatoric 

 

Se asigură condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a activităţii:laptop, conexiune 

bună la internet, lumina din încăpere să fie 

naturală,  pregătirea materialelor didactice 

corespunzătoare. 

 

Conversaţia 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

2. 

Captarea atenţiei 

 Se va realiza prin sosirea celor două Zane 

Toamna și Iarna care le-au adus multe 

surprize. 

-Se intuiesc materialele primite pe măsuţe. 

 

Expunerea 

Observaţia 

Frontal  

 

Globală 

 

3. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

-Se vor prezenta tema, obiectivele şi modul de 

desfăşurare a activităţii: 

- La sectorul “Bibliotecă” vom recunoaște 

anotimpul din imagine și vom trasa , pe linia 

punctată, elementele grafice învățate, 

respectând sensul de trasare. 

- La sectorul“Artă” vom amprenta cu ajutorul 

degetului , fulgi de zăpadă; 

- La sectorul“Științe” vom găsi umbra fiecărei 

frunze și o vom lipi; 

 

Expunerea 

 

 

Frontală 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

4. 

 Prezentarea 

optimă a 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

 

-După ce le-au fost prezentate pe scurt 

centrele deschise copiii vor aştepta cuminţi să 

primească indicaţiile necesare. 

-Se solicită copiilor să intuiască materialele 

puse la dispoziţie. 

-Se vor explica sarcinile, demonstrându-le în 

acelaşi timp ceea ce au de lucrat. 

 

Bibliotecă  : vom trasa cu ajutorul cariocii sau 

creionului,pe linia punctată,elementele 

grafice învățate,respectând sensul de trasare. 

-Înainte de a începe lucrul, vom executa 

împreună exerciţii de încălzire a muşchilor 

mici ai mâinilor :  

“Mâinile le ridicăm   

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

Materialul didactic 

fişa de lucru 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Pe cap noi le așezăm 

Și apoi pe ochi,pe nas,    

Pe urechi ne -a mai rămas. 

Iute batem din picioare, 

Palmele le lovim tare! 

 

Artă : Aveţi o imagine cu un peisaj de 

iarnă,unde cu ajutorul vostru va ninge.Pentru 

acesta vom proceda astfel: 

-se umezește degetul arătător,avem grijă să nu 

rămână multă apă pe acesta pentru a nu se 

rupe suportul de hârtie; 

-degetul umezit se apasă în pastila albă din 

acuarelă; 

-apoi degetul cu culoare se atinge de mai 

multe ori pe hârtie, obținând astfel fulgii de 

nea 

Înainte de a începe lucrul, vom executa 

împreună exerciţii de încălzire a muşchilor 

mici ai mâinilor :    

“Mâinile le ridicăm   

Pe cap noi le așezăm 

Și apoi pe ochi,pe nas,    

Pe urechi ne -a mai rămas. 

Iute batem din picioare, 

Palmele le lovim tare! 

 

“Științe“: cu ajutorul materialelor pregătite 

(planșa cu umbre,jetoane,lipici) veţi cauta 

umbra fiecărei frunze,apoi o veți lipi. 

-Înainte de a începe lucrul, vom executa 

împreună exerciţii de încălzire a muşchilor 

mici ai mâinilor :    

“Mâinile le ridicăm   

Pe cap noi le așezăm 

Și apoi pe ochi,pe nas,    

Pe urechi ne -a mai rămas. 

Iute batem din picioare, 

Palmele le lovim tare! 

✓ -În timpul activităţiilor, vor colabora cu 

părinții, vor oferi ajutor, acolo unde este 

nevoie,atat copiii cât şi educatoarea. 

,creioane 

colorate/carioci ,fişa cu 

peisaj de iarnă , 

acuarele, pahar de 

plastic, şerveţele, 

imagini model, fișa cu 

umbra frunzelor,jetoane 

frunze,lipici 

 

 

Frontală 

 

Modul de lucru al 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea: 

practic-acţională 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2596 

 

 

 

5. 

Obtinerea 

performanţei 

 

-În timp ce copiii lucrează voi aștepta 

intrebările de la fiecare sector pentru a-i ajuta 

şi corecta, dacă este cazul. 

-Cei care sunt mai îndemânatici şi finalizează 

mai repede tema vor putea să-şi aleagă din 

casa o jucarie cu care să se joace. 

-Se fac atenţionări cu privire la poziţia corectă 

şi se mai dau unele indicaţii.  

-La finalizarea lucrărilor copiii vor face curat 

la locul de lucru. 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Evaluarea: 

practic-acţională 

 

6. 

Evaluarea 

activităţii 

 

-Educatoarea solicită preşcolarii de la fiecare 

centru de interes să expună lucrarile ,la 

cameră,pentru a privi şi analiza . 

-De la fiecare sector se solicita câte un 

preşcolar pentru a le spune celorlalţi ce au 

avut de făcut şi dacă îi place sau nu propria 

lucrare dar şi cele ale colegilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Frontală 

 

 

 

Aprecieri verbale 

Autoaprecierea 

 

7. 

Încheierea 

activităţii 

 

-Se fac aprecieri globale şi individuale asupra  

modului în care au lucrat copiii şi participat la 

activitate. 

 

Conversaţia 

Recompense 

 

Aprecieri verbale 
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ANEXE 

 

Bibliotecă: 

 

*Recunoaște anotimpul din imagine. 

*Trasează,pe linia punctată,elementele grafice învățate,respectând sensul de trasare. 
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Științe:jocul umbrelor 
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Artă:peisaj de iarnă 

 

 
ZÂNA IARNA 

Eu sunt iarna argintie. 

Și am venit cu bucurie, 

Cu fulgi albi,pufoși de nea 

Și plimbări cu sania 

 

 

 

 

ZÂNA TOAMNA 

  

Eu sunt toamna aurie 

Frunzele cad,vântul adie. 

Rochița mi-e țesută-n frunze 

Boabe de struguri am pe buze. 

Eu vă aduc roade bogate, 

Mult noroc și sănătate. 
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PROIECT DE LECŢIE 

 TEMA ȘI OBIECTIVELE LECȚIEI: Startul de jos și lansarea de la start – consolidare 

Clubul Sportiv Școlar Alexandria 

Haită Mihăiță-Cristian 

 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

A. PSIHOMOTRICE: - să execute corect startul de jos și lansarea de la start în concordanță cu celelalte componente ale alergării de viteză. 

B. COGNITIVE: - să interpreteze corect importanța startului de jos și a lansării de la start. 

C. AFECTIVE: - să fie interesat să realizeze tema lecției într-un mod cât mai corect; 

                            - să fie mulțumit/nemulțumit pentru evoluția sa motrică. 

D. SOCIALE: - să-și încurajeze colegii; 

                         - să accepte înfrângerea cu sportivitate.  

                

METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, corectarea, exersarea, concursul. 

MATERIALE FOLOSITE: block-starturi, jaloane.  

            GRUPA: avansați - atletism 

            EFECTIV : 10 sportivi 

DURATA: 90 minute. 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

  

NR. 

CRT. 

PĂRȚILE LECȚIEI 

DE ANTRENAMENT 

CONŢINUT 

-MIJLOACE DE 

REALIZARE- 

 

 

DOZARE 

FORMAŢII 

DE 

LUCRU 

INDICAŢII 

METODICE 

 

EVALUARE 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIVĂ 

35 min. 

- adunarea și alinierea  

- verificarea prezenței și stării de 

sănătate a elevilor  

- anunţarea temelor lecţiei  

- alergare de încălzire  

- gimnastică și mobilitate 

articulară  

 

 

Exerciții speciale din școala 

atletismului: 

 

- mers pe vârfuri cu brațele sus 

- mers pe călcâie cu brațele la 

spate 

- alergare cu joc de gleznă 

- alergare cu călcâiele la spate 

- alergare cu genunchii la piept 

- alergare cu pas adăugat  

- alergare cu joc de gleznă cu 

spatele 

- alergare cu pendularea gambei 

înapoi 

- mers fandat 

- alergare cu pas săltat 

- alergare cu pas sărit 

30’’ 

1’ 

 

30’’ 

800 m 

10 ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 X 30 m 

 

 

 

 

2 X 30 m 

 

 

2 X 30 m 

 

 

 

 2 X 30 m 

 

- în linie pe un 

rând 

 

- în pluton 

- în cerc 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în coloană 

câte doi 

 

 

 

 

 

 

 

- în coloană 

câte doi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Se urmărește ca 

brațele să se miște 

înainte și înapoi, cu 

coatele îndoite.  

 

 

 

       Se urmărește 

așezarea corectă a 

tălpilor pe direcția de 

deplasare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corectitudinea 

execuţiei 

variantelor de 

mers şi de 

alergare. 

Frecvenţa de 

execuţie a 

mişcărilor. 

- Amplitudinea 

actului respirator, 

coordonarea lui 

cu mişcarea 

braţelor şi păşirea 

picioarelor. 
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- alergare cu genunchii întinși 

înainte 

- alergare lopătată. 

-Aprecieri 

individuale şi 

colective. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTALĂ 

45 min. 

 

- alergări lansate 

- alergări accelerate 

 

- ocuparea poziției “pe locuri” și 

a poziției “gata” la comandă  

 

-   alergare cu start de jos cu 

plecare liberă 

 

-   alergare cu start de jos cu 

plecare la comandă 

 

 

 

3 X 60 m 

 

 

5 X 

 

 

 

3 X 20 m 

 

 

3 X 20 m 

 

 

- în coloană 

câte doi 

 

 

- în coloană 

câte doi 

 

 

- în coloană 

câte doi 

 

- în coloană 

câte doi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Se va urmări 

ridicarea suficientă a 

bazinului. 

 

 

 

-Corectitudinea 

execuţiei  

-Frecvenţa de 

execuţie a 

mişcărilor. 

- Coordonarea 

mişcării braţelor 

şi picioarelor. 

-Aprecieri 

individuale şi 

colective. 
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-  alergare cu start de jos cu 

plecare la comandă, și cu 

creșterea frecvenței mișcărilor 

 

-  alergare cu start de jos la 

cronometru 

-  întreceri pe 10, 20, 30, 40 și 50 

m 

 

3 X 20 m 

 

3 X 30 m 

 

1 X 

 

 

- în coloană 

câte doi 

- în coloană 

câte doi 

- în coloană 

câte doi 

       Mișcarea de 

îndreptare a trunchiului 

să fie progresivă. 

-Răspunsul 

adecvat la 

comenzi. 

-Încadrarea în 

ritmul impus.. 

 

 

3. 

 

 

ÎNCHEIERE 

10 min. 

- alergare de încheiere 

- revenire după efort 

- adunarea și alinierea; 

- aprecieri asupra îndeplinirii 

obiectivelor 

800 m 

1’ 

30” 

1’ 

 

- în pluton 

 

-în linie pe un 

rând 
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                                                               PROIECT DE LECŢIE 

Prof. Dumescu Mihaela Cristina 

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, jud.Timiș  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

PROFESOR:   

DATA:  

CLASA: a V-a  A 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

UNITATEA: Călătoresc prin basme 

SUBIECTUL LECȚIEI: Basmul  

DURATA : 50 de minute 

TIPUL LECTIEI: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe 

 

Competenţe generale: 

 

       3 -  Receptarea mesajului scris din textele literare; 

       4 -  Utilizarea corectă şi adecvată  a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite 

contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

 

Competenţe specifice: 

 

       3.2– Identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate 

artistică; 

       4.1 –Redactarea  unor lucrări scurte pe o  anumită temă, urmărind un plan. 

 

  

Obiective : 

 

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

 

O1- să precizeze particularităţile basmului; 

O2- să sesizeze diferenţa dintre basmul popular şi cel cult; 

O3- să recunoască elemente specifice basmului în fragmente de text indicate; 

O4 – să reprezinte basmul sub forma unui text multimodal. 

 

  Metode şi procedee: conversația, problematizarea, exercițiul, turul galeriei, cvintetul. 

         Mijloace de învăţământ: prezentare în Power- Point, videoproiector, fișe de lucru; 

         Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate pe grupe; 

         Resurse şi managementul timpului: 

- capacităţi normale de învăţare a elevilor; 

- cunoştinţele lor anterioare; 

- timpul de învăţare: 50 minute. 
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BIBLIOGRAFIE (Manuale și auxiliare): 

      – Limba şi literatura română, manual de clasa a V-a, Editura Art Educaţional,  Bucureşti, 2017        

 

      Pamfil, A. – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura 

Paralela 45, Piteşti, 2007 

      Parfene, C. – Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 1999. 
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Scenariu didactic 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Etapele 

lecţiei 

Ob. 

op 

 

T 

I 

M 

P 

 

 

Conţinutul învăţării 

 

Strategia didactică 

 

Evaluar

e 

 

Metode  

şi  

procedee 

Mijloace Forma de 

organizare 

 

1. 

 

Moment introductiv 

  

1’ 

 

Se pregătesc materialele necesare. 

Se asigură climatul adecvat 

desfăşurării lecţiei. 

 

Conversaţia 

  

Frontală 

 

 

 

2.  Verificarea temei  O4 7 Elevii vor prezenta basmul studiat la 

clasă sub forma unui text multimodal. 

Conversația 

Turul galeriei  

 

 Frontală 

Pe grupe 

 

 

 

3. 

 

Anunţarea temei de 

recapitulare şi a 

problemelor 

principale 

  

 

1’ 

 

Elevii sunt anunţaţi că îşi vor 

consolida cunoştinţele referitoare la 

specia literară-basm, pe care au 

studiat-o în orele anterioare.  

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Captarea atenţiei 

  

2’ 

Captarea atenţiei se face printr-o 

prezentare power-point conţinând 

imagini animate din universul 

basmului. Elevii urmăresc imaginile 

şi pătrund cu gândul în lumea 

imaginaţiei nelimitate. 

 

 

Conversaţia 

 

Video- 

Proiector 

 

 

 

Frontală 
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5. 

 

 

 

Recapitularea 

conţinuturilor în 

conformitate cu 

planul stabilit anterior 

 

 

 

 

O1 

O2 

03 

 

 

10’ 

 

Se fac aplicaţii pe slide-urile 

prezentării. Aceasta conţine exerciţii  

referitoare la: definiţia basmului, 

trăsăturile speciei (personaje, 

formule stereotipe, cifre magice, 

ajutoare, motive literare).  

    

 

Conversaţia  

  

Problema-

tizarea 

 

Exerciţiul 

 

 

Prezentare

power-

point 

 

Video- 

proiectorul 

  

 

Orală 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Obţinerea 

performanţelor 

(feed-back-ului) 

 

O1 

O2 

O3 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

După rezolvarea exerciţiilor de pe 

Ppt. elevii sunt împărţiţi în 4 echipe 

de lucru. Fiecare echipă are de 

rezolvat  sarcini diferite din fişele de 

lucru care au rolul de a ajuta elevii să 

identifice particularitățile speciei. 

(ANEXA 1).  

Prin tehnica ciorchinelui se identifică 

particularităţile basmului.  

Se concluzionează elementele 

specifice basmului: 

• Locul şi timpul - 

nedeterminate. 

• Elemente reale și elemente 

fantastice 

 

Exerciţiul 

Problematiza

rea  

 

 

 

 

Discuţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Orală  
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• Personaje reale cu puteri 

supranaturale si personaje 

fantastice 

• Ajutoarele eroului 

• Formule iniţiale, mediane, 

finale. 

• Personaje care întruchipează 

binele şi răul.Victoria binelui 

asupra răului. 

În această etapă, elevii primesc 

sarcina de a realiza un cvintet cu tema 

Făt-Frumos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvintetul 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea retenției și 

a transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4’ 

 

        Profesorul face aprecieri despre 

gradul de participare a elevilor la 

activitate, evidențiind și notând elevii 

care s-au remarcat prin 

corectitudinea, originalitatea și 

promptitudinea răspunsurilor. 

         

Se comunică tema pentru 

acasă.  

 

 

 

 

Conversația 

  

Frontală 
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ANEXA 1 

FIŞE DE LUCRU 

Text suport „Zâna munților” cules  de petre ispirescu 

 GRUPA I 

TIMP ȘI SPAȚIU 

Identifică şi transcrie secvențe din textul basmului în care se prezintă: 

             a) timpul când au loc întâmplările ; 

             b) spaţiul în care se desfăşoară acestea. 

 

             GRUPA A II-A   

ELEMENTE FANTASTICE/ ELEMENTE REALE 

 

Notează cu R  elementele reale şi  cu F  elementele fantastice: 

❖ existența împăratului și a fiului  său;      

❖ existența zânei;    

❖ transformarea fetei în turturică;   

❖ căsătoria cu un om îi va lua puterile;      

❖ apariția căruciorului după ce bate de trei ori din palme; 

❖ nunta  fetei cu feciorul.     

 

                     

             GRUPA A III-A 

            PERSONAJE REALE  ȘI PERSONAJE FANTASTICE 

  În basm, personajele  reprezintă valori morale opuse. (BINE-RĂU) 

Grupează personajele din text în cele două categorii de mai sus. 

 VICTORIA BINELUI ASUPRA RĂULUI 
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 Cum  este finalul basmului: fericit sau trist?                     

 

 

              GRUPA A IV-A :  

FORMULE SPECIFICE BASMULUI ȘI CIFRE MAGICE 

    Identifică formula cu care începe basmul.  

Transcrie formula cu care se încheie basmul. 

 Care este cifra care se repetă cel mai des? Justifică cu secvențe din text.  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

,, CURCUBEUL PRIETENIEI ” 

Nivel II  

Grupa mare 

                                                                Prof.înv.preșc. Cristina Oros 

                                               G.P.P.Piticot, Arad 

NIVEL /GRUPA:  5-6 ani , Grupa Mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU  : ,,Ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI:  ,,Din tainele artelor ” 

TEMA SĂPTĂMÂNII :,,Academia de pictură” 

TEMA ACTIVITĂȚII :,,Curcubeul prieteniei” 

CATEGORIA DE  ACTIVITATE:  Activitate integrată (ADP + ALA1+ ADE+ALA2) 

TIPUL ACTIVITĂȚII:  mixt 

SCOPUL : 

Stimularea și dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a sentimentelor și emoțiilor pentru 

mediul înconjurător precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestora 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE  

ADP: Î.D. ,,Curcubeul aduce bucurie ”  

Rutine :,,Împreună să lucrăm , / De curcubeu să ne bucurăm !” –deprinderi de cooperare 

            Tranziții : ,,Culorile se ceartă” – cântec 

ALA1 :ȘTIINȚĂ : ,,Bule magice în pahar” – experiment  

BIBLIOTECĂ : ,,Curcubeu” – exerciții grafice  

JOC DE MASĂ: ,,Lotto subacvatic” 

ADE : DLC: ,,Legenda curcubeului” – povestea educatoarei  

          DEC : ,,Curcubeul prieteniei” – salt painting  

ALA 2:  ,,Curcubeul dansează”- euritmie  

DIMENSIUNI  ALE  DEZVOLTĂRII: 

1. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale  

Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării 

Sănătate(nutriție , îngrijire , igienă personală ) și practici privind securitatea personală 

2. Dezvoltare socio-emoțională 
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Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

Autocontrol și expresivitate emoțională 

3. Capacități și atitudini de învățare  

Curiozitate ,interes și inițiativă de învățare  

Activare și manifestare a potențialului creativ 

4. Dezvoltarea limbajului , a cominicării și a premiselor citirii și scrierii  

Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă) 

5. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

COMPORTAMENTE VIZATE : 

Își coordonează mișcările în funcție de ritm , cadență, pauză , semnale sonore , melodii  

Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale 

Manifestă încredere în adulții cunoscuți , prin exersarea interacțiunii cu aceștia  

Recunoaște și exprimă emoții de bază , produse de texte literare 

Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi  

Demonstrează creativitate prin activități artistico plastice  

Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor/vorbitor 

Realizează ,în mod dirijat ,activități simple de investigare a mediului , folosind instrumente și 

metode specifice   

OBIECTIVE : 

O1 să participe la activitățile de grup , inclusiv la activitățile de joc în calitate de auditor cât și de 

vorbitor ; 

O2 să participe cu interes la realizarea experimentului  

O3 să observe modificările apei colorate în contact cu uleiul  

O4 să respecte regulile jocului  

O5 să urmărească linia  poveștii concomitent cu imaginile PPT prezentate  

O6 să formuleze cel puțin un enunț corect din punct de vedere gramatical referitor la emoțiile trăite 

de personaje  

O7să reprezinte grafic curcubeul  

O8 să utilizeze principalele elemente de limbaj plastic în compoziții non –figurative. 
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STRATEGII DIDACTICE  

• METODE ȘI PROCEDEE: convesația , explicația , analiza, exercițiul , demonstrația , 

munca în echipă (alături de părinți), Turul galeriei , experimentul , povestirea , munca 

independentă  

• MATERIALE : calendarul naturii , balonul cu aer cald pentru prezența copiilor , poze, vase 

de sticlă (pentru lotto subacvatic) , pahar , jetoane  cu diferite imagini specifice temei , bol de 

sticlă cu ulei , apă colorată , pipetă/ linguriță , fișe de lucru , imagini PPT pentru povestea  ,, 

Legenda curcubeului ”, pânze de pictură , acuarele , pensule , sare /zahăr ,aracet , laptop   

• FORMA DE ORGANIZARE : frontal , individual , pe echipe   

 

Bibiografie : 

Curriculum pentru educație timpurie – 2019   

Proiecte tematice orientative – 2019  

Scrisoare metodică 2020 

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie de la naștere la 7 ani - 2010 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

    Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineață. În timpul acestei activități copiii se așază 

în semicerc pentru a putea vedea mai bine și pentru a relaționa în  bune condiții. Pentru aceasta , vor 

fi recitate versurile :  

Dimineața a sosit 

În grădiniță am venit  

În semicerc să ne așezăm  

Cu toții ne salutăm  

A început o nouă zi  

,,Bună dimineața copii!”  

  Salutul între copii se va realiza prin tehnica comunicării rotative : pornește de la educatoare și este 

continuat de toți copiii de la  dreapta la stânga . 

  Prezența :.  Cu ajutorul versurilor: 

,, După ce ne-am adunat , / Și frumos ne-am salutat , / Colegii ne-am întâlnit / Oare cine azi la 

grădiniță n-a venit?” .  

  După completarea catalogului grupei ,se prezintă copiilor ,,Balonul fermecat ” . Cei  prezenți sunt 

rugați să-și așeze , pe rând ,fotografia la culoarea preferată . 

 Calendarul naturii  

 Un copil (desemnat la Planul Dalton cu calendarul naturii) va completa calendarul prin așezarea 

jetoanelor potrivite astfel încât să stabilească anotimpul în care suntem , starea vremii , aspecte ale 
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anotimpului curent , luna în care suntem. Pentru completarea acestuia se vor folosi întrebările 

ajutătoare: 

În ce dată ne aflăm? 

Ce zi este azi ? Ieri ce zi a fost ? Dar mâine ce zi va fi ? 

În ce lună suntem și în ce an ? 

În ce anotimp suntem? 

Cum este vremea afară ? 

Cum ne îmbrăcăm în acest anotimp? 

Noutatea zilei 

Le voi povesti copiilor despre o întâmplare petrecută cu o seară în urmă , în parc ,unde am văzut un 

copil foarte trist.El visase că lumea întreagă era în alb și negru și toate culorile au dispărut din 

curcubeu .De aceea , el îi roagă pe copii să-l ajute să redea lumii culoare . 

Prin tranziția,, Culorile se ceartă” , ne vom îndrepta către centrele de interes  

,,Dar să-ncepem lucrul 

Și s-avem mult spor , 

Azi lucrează fiecare 

Cu ce are la sectoare ” 

                                     ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE I 

Se anunță centrele de interes deschise și temele pe care le vor realiza: 

ȘTIINȚĂ :,,Bule magice în pahar” –experiment   

   Preșcolarii vor avea pe masă pahare cu apă, acuarele, pipete, un bol cu ulei și lingurițe. Cu ajutorul 

lingurițelor , copiii vor lua culoarea și vor amesteca cu apa din pahare.  După ce amestecă bine 

culorile , vor lua apa colorată și cu ajutorul unei pipete vor picura în ulei . 

  În momentul contactului cu uleiul ,apa fiind mai grea va forma mici ,,bule ” de culoare . 

BIBLIOTECĂ : ,,Curcubeul ” – exerciții grafice   

  Copiii vor avea de realizat grafisme după modelul prezentat pe fișa de lucru  

JOC DE MASĂ : ,,Lotto subacvatic ”  

   Preșcolarii vor avea pe măsuțe un vas de sticlă cu apă colorată , jetoane cu imagini specifice temei 

(în dublu exemplar) și un pahar de sticlă . Sub bolul cu apă colorată se află dublurile imaginilor 

existente pe masă . Fiecare copil va trebui să extragă un jeton din cele existente ,iar , cu ajutorul 

paharului , să caute în apa colorată dublura acestuia . 
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  Copiii își aleg centrul unde doresc să lucreze , menționându-se faptul că , după finalizarea lucrului , 

pot alege un alt centru unde vor să lucreze ( cu ajutorul parintilor). 

   Se realizează o tranziţie sub forma unui joc-exerciţiu ,,Culori şi cuvinte”. Se spun denumiri de 

culori şi copiii trebuie să spună repede ceva de culoarea respectivă (ex. albastru-cerul, marea, galben-

soarele, stelele, luna,verde-iarba, frunzele). Apoi se spun cuvinte, iar copiii trebuie să spună culoarea 

obiectelor denumite de acestea.       

     În acest mod are loc trecerea la următoarea etapă a zilei şi anume a  

                            ACTIVITĂȚILOR PE DOMENII  EXPERENȚIALE . 

   În cadrul activității de Educarea limbajului -  ,, Legenda curcubeului”  realizată frontal , în 

cadrul căreia copiii  ascultă povestea educatoarei iar în același timp urmăresc imaginile prezentate 

din fișierul PPT, ce va fi rulat pe parcus. La finalul activității  se explică cuvintele necunoscute, apoi 

, copii vor povesti pe baza imaginilor întâmplările din poveste . 

  Cu ajutorul imaginilor , ei vor reda conținutul poveștii , respectând ordinea întâmplărilor . Copiii 

trebuie să formuleze corect propoziții simple și dezvoltate . 

Tranziție ,,Dacă vesel se trăiește ”; Rutină : Deprinderi igienico- sanitare  

  La întoarcerea în clasă ,copiii descoperă pe măsuțe materialele pregătite pentru DEC – ,,Curcubeul 

prieteniei” – salt painting .În cadrul acestei activități ,copiii vor avea de conturat curcubeul desenat 

pe pânză cu ajutorul aracetului pus la dispoziție apoi vor adăuga pe suprafața acestuia zahăr și vor 

scutura surplusul.Cu ajutorul pensulei și a culorilor vor picta peste zahăr razele curcubeului . 

TRANZIȚIE : ,,Bucuroși că bine am lucrat , / Acum frumos ne ridicăm /Și în rând ne așezăm , 

/Unul după altul rândul îl formăm / Și o mică pauză luăm . 

                                           ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II 

       După finalizarea și aprecierea lucrărilor , copiii se vor recreea prin intermediul euritmiei 

,,Curcubeul dansează”. 

       Pe melodia ,,Comptine d'un autre été” –Yann Tiersen ,aceștia vor face diferite mișcări cu 

ajutorul mâinilor. 

       În încheierea activităților voi face aprecieri verbale și le voi transmite copiilor că ,băiețelul le 

mulțumește că l-au ajutat să redea lumii culoare. 
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ANEXA 1 

Legenda curcubeului  

 

            Cu mult timp în urmă, la începutul veacurilor, se zice despre culorile lumii că s-au certat. 

Fiecare dintre ele pretindea că era cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai importantă, cea mai 

folositoare și cea mai iubită de oameni.  

VERDELE luă cuvântul: “Uitați-vă la iarbă, frunze și copaci. În mod evident vedeți și voi că 

sunt cea mai importantă culoare. Sunt culoarea vieții și a speranței. Uitați-vă în jur și o să 

vedeți că sunt peste tot!” 

 

ALBASTRUL zise: “Gândiți-vă la cer și la mare. Apa stă la baza vieții și fără mine nu ar exista 

cerul albastru. Fără mine nu ar putea exista nimic pe pământul ista!” 

GALBENUL, auzind aceste cuvinte, râse și spuse: “Eu sunt luminos și cald, iar tu ești atât de 

serios! De fiecare dată când te uiți la o narcisă galbenă sau la o floarea-soarelui, zâmbești. 

Soarele, luna și stelele îs galbene. Frumusețea mea este atât de evidentă, încât oricine mă vede 

rămâne de-a dreptul uimit!” 

 

PORTOCALIUL începu și el să se laude: “Eu sunt culoarea mâncărurilor sănătoase ce dau 

putere. Morcovul, portocala și dovleacul au multe vitamine. Și atunci când portocaliul umple 

cerul, la răsărit sau la apus, frumusețea me îi atât de evidentă încât toți se opresc să mă 

privească cu admirație și uimire.” 
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ROȘUL, auzind acestea, începu să strige cu gura mare: “Eu sunt conducătorul întregii vieți! 

Sângele este roșu și sângele înseamnă viață! Eu sunt culoarea pasiunii și a iubirii!” 

VIOLETUL se ridică în picioare și vorbi, dând foarte mare importanță  gândurilor sale: “Eu sunt 

culoarea imperiala a regilor. Oamenii puternici întotdeauna m-au ales pe mine deoarece eu 

sunt culoarea puterii și a înțelepciunii.” 

La sfârșit, cu o voce joasă și timidă, INDIGO-ul spuse: “Cu greu mă observați, însă, deși îs tăcut, 

fără mine nimic n-ați fi. Aveți nevoie de mine pentru echilibru, contrast și liniște interioară.” 

Argumentele culorilor lumii au continuat, fiecare în parte lăudându-se, ridcându-se în slăvi și 

certându-se. Toate culorile considerau că reprezintă perfecțiunea întruchipată. 

În timp ce se certau din ce în ce mai tare, un fulger puternic lumină cerul. Începu să tune și să plouă 

cu găleata. Culorile tremurară de frică și se strânseră în brațe pentru a se liniști și a se proteja una pe 

alta. Apoi, ploaia începu să vorbească: “Voi, culorilor, sunteți atât de nesăbuite! Vă certați care 

este cea mai bună, fiecare încercând să fie deasupra celorlalte. Nu înțelegeți că fiecare în parte 

a fost făcută cu un scop special, fiecare este unică și diferită? Luați-vă de mâini și urmați-mă!” 

Fâcând ce le spuse ploaia, culorile se apropiară și se luară de mâini. De acum încolo, zise ea, când 

plouă, fiecare dintre voi se va întinde de-a lungul cerului într-un superb semicerc colorat. 

Curcubeul va fi un semn al păcii și speranței. 

 
       Culorile ascultară de glasul ploii și de atunci se spune că nu s-au mai certat niciodată. Fiecare 

dintre ele a strălucit în fiecare zi și mai frumos, bucurând sufletele oamenilor de pe întreg pământul. 

În mitologia românească, curcubeul este divinizat ca atare în zonele cu ploi abundente și e un simbol 

al legăturii dintre cer și pământ. 
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ANEXA 2 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Bosanci, jud. Suceava 

CLASA: a II-a B 

PROPUNĂTOR:  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fenomene naturale și mediul înconjurător 

SUBIECTUL: Scăderea numerelor naturale de la 100-1000, cu trecere peste ordin-exerciții și 

probleme. 

TIPUL LECȚIEI: Consolidare și sistematizare 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba romană, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități 

practice. 

OBIECTIV FUNDAMENTAL: Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor cu privire la operația de 

scădere, formarea deprinderilor de calcul oral și scris, a deprinderilor de rezolvare a probelemelor și 

exercițiilor aplicative.  

Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul și aplicarea matematicii în contexte 

variate. Formarea și dezvoltarea capacității de a comunica utilizând limbajul matematic.  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

• Matematică și explorarea mediului 

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris în concentrul 0-1000, recurgând la 

numărare și/sau ori de câte ori este necesar. 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, 

diferență, rest, descăzut, scăzător, <, >, =, în rezolvarea și/sau compunerea de probleme). 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor 

modele sau regularități din mediul apropiat. 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural și social. 

5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a+b+c=x, în concentrul 0-1000, cu sprijin de 

obiecte imagini sau reprezentări grafice.   
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• Comunicare în limba română 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute. 

2.1 Formularea de enunțuri proprii în situații concrete de comunicare. 

• Arte vizuale și abilități practice 

1.3. Manifestarea curiozității față de explorarea de mesaje artistice, exprimate vizual. 

2.1. Explorarea unor caracteristici/proprietăți ale materialelor în diverse contexte. 

• Muzică și mișcare 

3.1.Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

1. să aplice corect algoritmul scăderii cu trecere peste ordin, cu numere de la 100 la 1000, utilizând calcul 

oral, mintal sau scris; 

2. să utilizeze corect limbajul specific matematicii în prezentarea demersurilor de rezolvare a exercițiilor 

și/sau problemelor; 

3. să rezolve probleme, utilizând cel puțin două operații (scădere și/sau adunare); 

4. să aplice cunoștințele matematice în viața cotidiană; 

5. să găsească numere, respectând formule matematice date a00, unde a >2<9; 

6. să manifeste spirit de inițiativă și cooperare în cadrul grupului. 

 

STARTEGII DIDACTICE:  

Resurse procedurale: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, calculul mintal, 

brainstorming, jocul didactic, munca independentă, munca în echipă. 

Resurse materiale: fișe de lucru cu diferite sarcini, planșă- puzzle videoproiector, PC, flipchard, 

lipici. 

Resurse de timp: 50 minute 

Resurse spațiale: sala de clasă 

Resurse umane: 22 elevi și propunătorul 

Forme de organizare: activitate frontală, pe grupe, individuale cu forme de muncă 

independentă. 

Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

autoevaluarea, evaluarea orală, aprecieri. 
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MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 

MECTS- Curriculum național pentru clasa pregătitoare, I și a II-a, București, 2013 

Berechet, Daniela; Berechet Florian; Costache, L.; Tița Jeana- Modalități de lucru diferențiate, 

Ed. Paralela 45, Pitești, 2015 

Dinescu, Manuela-Evaluarea națională la finalul clasei a II-a, Ed. Paralela 45, Pitești, 2015 

Pițilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra- Matematică și explorarea mediului, manual pentru clasa 

a II-a, partea I, Ed. Art, 2015 
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Desfășurarea lecției 

Momentele 

lecției 

Ob. 

operați

onale 

Elemente de conținut 

Strategii didactice 

Evaluare Metode și 

procedeee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 Pregătirea materialelor didactice necesare 

(fișe de lucru, planșă, flipchart, alte 

materiale). 

Asigurarea unui climat educațional 

favorabil desfășurării activității în condiții 

optime 

Conversația  Frontal Observarea 

sistematică 

2.Captarea 

atenției 

O.1. 

O.6. 

Clasa este deja împărțită în patru grupe. 

Fiecare grupă va avea sarcini diferite de 

lucru: 

Gr. II va descifra codul mesajului pe care 

l-au primit pe fișă, sesizând corespondența 

dintre simbol și cuvânt. Calculează 

operațiile scrise pe spatele fiecărei figuri. 

(Anexa 1). 

„Salutul în cerc”, pentru grupele: I, III si 

IV. 

Regulile jocului sunt: 

Exercițiul 

Calculul 

mintal și 

scris 

Fișe de lucru 

Jetoane 

Flipchart 

Pe grupe Capacitatea de 

concentrare a atenției 

Aprecierea verbală 
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Pentru Gr. I, Se pleacă de la nr. 897, regula: 

minus 115,  

Pentru Gr. III, se pleacă de la nr. 979, 

regula- minus 105.  

Pentru Gr. IV, se pleacă de la nr. 987, 

regula- minus 112. 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Astăzi, la ora de matematică și explorarea 

mediului, vom rezolva probleme și 

exerciții în care să aplicați cunoștințele cu 

privire la adunarea și scăderea numerelor 

naturale de la 100 la 1000, fără și cu trecere 

peste ordin. 

Conversația  Frontal  

4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

O.1. 

O.2. 

 

Reactualizarea cunoștințelor teoretice 

legate de operația de scădere: 

Cum se numește numărul din care se 

scade? Cum se numește numărul  care se 

scade? Dar rezultatul operației de 

scădere? Ce expresii se mai pot întâlni 

când se efectuează o scădere? Care este 

semnul pentru operația de scădere? 

Conversația 

Braistorming 

Exercițiul 

Jetoane sub 

formă de 

frunze 

Planșă 

Frontal Capacitatea de a 

utiliza denumiri și 

simboluri 

Aprecieri verbale 
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5.Dirijarea 

învățării 

O.3. 

O.2. 

O.4. 

Elevii vor avea de rezolvat pe fișe și la 

tablă, o problemă care va fi prezentată cu 

ajutorul unui filmuleț.  

1. Bunicul lui Dimitrie a recoltat anul 

acesta 985 kg de porumb. Din această 

cantitate a vândut 440 kg,  pentru hrana 

animalelor a folosit 337 kg. iar din 

cantitatea rămasă a facut mălai. Câte kg 

de porumb au rămas pentru mălai?  

Ex: 2. Ce număr trebuie scăzut din 821 

pentru a obține cel mai mic nr. par de trei 

cifre distincte? 

Ex: 3. Calculați diferența dintre cel mai 

mare nr. natural de trei cifre identice și cel 

mai mic nr. natural de trei cifre distincte. 

Conversația 

Exercițiul 

Problematiza

rea 

PC 

videoproiector 

Fișe de lucru 

Frontal Capacitatea de a 

respecta demersul și 

etapele rezolvării 

problemelor 

6.Obținerea 

performanței și 

asigurarea feed-

back-lui 

O.6. 

 

 

 

 

 

Lucru pe grupe cu sarcini diferențiate 

(Anexa 2) 

Grupa I- „La magazinul cu jucării” 

Elevii trebuie să răspundă la cerințele 

scrise pe fișă, efectuând exercițiile 

corespunzătoare. 

Conversația 

Exercițiul 

Munca 

independentă 

 

 

Fișe cu sarcini 

de lucru 

individualizate 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

rezolva exerciții în 

mod independent 
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O.5. 

O.6. 

Grupa II- Completarea unui tabel, prin 

efectuarea ex. de forma a-b, unde a și b sunt 

numere naturale de 3 cifre.  

Grupa III 

  „Rochița de carnaval” 

Elevii efectuează scăderilede pe jetoane 

apoi asamblează jetoanele primite conform  

indicațiilor. 

Grupa IV 

Elevii găsesc numărul de forma a00, unde 

a este a > 2 < 9, apoi efectuează scăderile 

conform cerinței. 

Moment de MM- Cântece și jocuri din 

folclorul copiilor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

7.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

O.6. Evaluarea se va face prin: 

-Construirea unei căsuțe din cutii de carton 

(Proiect Eco-„Căsuța faptelor bune” 

început într-o activitate AVAP).- 2 grupe 

-Asamblarea unui puzzle. Pentru aceasta 

fiecare elev va rezolva exercițiul de pe 

Conversația 

Jocul 

didactic 

Munca 

independentă 

Planșa-puzzle Frontal 

Individual 

Autoevaluare 
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piesă, apoi va potrivi piesa la planșă.  

Imaginea de pe puzzle este o diplomă ce se 

acordă colectivului pentru rezultatele 

obținute în cadrul activității.- 2 grupe 

8.Încheierea 

lecției 

 Moment CLR 

Prezentarea scenetei „Despre matematică” 

Se vor face aprecieri referitoare la 

activitatea elevilor. 

Conversația 

Dramatizarea 

 

  

Frontal 

Notarea elevilor 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Herbil Marian 

Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației, Maramureș 

 

DISCIPLINA: Fizică 

CLASA : a VIII-a 

UNITATEA DE ÎNVÂȚARE:   Curentul electric continuu 

TEMA  LECȚIEI:  Curentul electric 

TIPUL/ CATEGORIA DE LECŢIE: Rezolvare de exerciții și probleme 

 

 

  COMPETENȚE SPECIFICE: 

• Compararea și clasificarea unor fenomene și unor caracteristici fizice ale fenomenelor din 

domeniile studiate; 

• Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea practică din 

cadrul domeniilor studiate. 

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

▪ Să rezolve exerciții și probleme folosind expresiile matematice pentru intensitate, tensiune, 

rezistență 

▪ Să aplice în rezolvarea de probleme expresia legii lui Ohm 

▪ Să aplice în cazuri concrete teoremele lui Kirchhoff 

▪ Să calculeze rezistența echivalentă în diferite cazuri particulare de grupare a rezistorilor 

 

METODE : conversația, problematizarea, modelarea, explicația, demonstrația, exercițiul, 

autoevaluare, metoda ciorchinelui, rezolvarea de probleme 

 

MIJLOACE : fişe de lucru, tabla, creta colorată 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 
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SCENARIU DIDACTIC  

Activitatea profesorului Activitatea elevului Obs. 

. Momentul organizatoric 

• Salutul 

• Verificarea prezenței elevilor 

• Captarea atenției 

 

 

II. Actualizarea cunoștințelor anterioare  

• Prin realizarea unui ciorchine pe tablă   

- se cere elevilor să completeze ciorchinele (Anexa 1) 

 

 

III. Anunțarea lecției noi 

• Se anunță lecția nouă: “Curentul electric” şi se stabilesc 

activitățile de învățare ce urmează a fi efectuate 

 

 

IV. Desfășurarea lecției noi 

Lecția se va desfășura în sală de clasă 

Se împarte fișa de o grupă de câte 2 elevi 

Se cere elevilor completarea fișei de lucru (Anexa 2) 

Elevii sunt trimiși la tablă pentru a rezolva corect sarcinile 

din fișa de lucru 

 

 

V. Evaluarea și tema pentru acasă 

• Evaluarea se realizează pe parcursul întregii activități 

prin autoevaluare și evaluare de către profesor 

• Se cere elevilor realizarea unui  „Eseu de 5 minute” 

        - ce le-a plăcut la lecție 

        - 3 lucruri noi pe care le-au învățat 

        - o întrebare în legătură cu lecția 

 

 

 

 

 

 

 

- completează ciorchinele pe tablă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- completează fișa de lucru 

 

- Corectează eventualele greșeli 

proprii 
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Anexa 1 
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Anexa 2 

 

Fișa de lucru 

I.1. Printr-un conductor trece timp de 𝟐 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆 o sarcină electrică 𝒒 = 𝟐𝟒𝟎 𝑪. Știind că pentru transportul sarcinii se consumă lucrul mecanic 𝑳 =

𝟒𝟖𝟎𝟎 𝑱, determinați: 

a) Intensitatea curentului care trece prin conductor 

 

 

b) Tensiunea electrică la bornele conductorului 

 

 

I.2. Pentru un circuit simplu care are caracteristicile 𝑬 = 𝟑𝟔 𝑽, 𝑹 = 𝟓 𝜴, 𝒓 = 𝟏 𝜴. Calculaţi: 

a) Intensitatea curentului 

 

 

b) Intensitatea curentului de scurtcircuit 

 

II.1.Se dă nodul de mai jos cu valorile pentru curenți: 𝑰𝟏 = 𝟔 𝑨, 𝑰𝟐 = 𝟑 𝑨, 𝑰𝟑 = 𝟐 𝑨, 𝑰𝟒 = 𝟏 𝑨, 𝑰𝟓 = 𝟓 𝑨. Determinați valoarea și sensul curentului 𝑰𝟔. 

 
II.2. Pentru circuitul de mai jos se cunosc: 𝒓 = 𝟏𝜴, 𝑹𝟏 = 𝟒 𝛀,  𝑹𝟐 = 𝟑 𝛀, 𝑹𝟑 = 𝟔 𝛀, 𝑹𝟒 = 𝟐 𝛀, 𝑰 = 𝟎, 𝟓𝑨. Determinați  tensiunea electromotoare a 

sursei (𝑬)  
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III. Determinați valoarea rezistenței echivalente între punctele A și B. Se cunosc: 𝑹𝟏 = 𝟏𝟎 𝛀,  𝑹𝟐 = 𝟏𝟎 𝛀, 𝑹𝟑 = 𝟐𝟎 𝛀, 𝑹𝟒 = 𝟐𝟎 𝛀, 𝑹𝟓 = 𝟖 𝛀. 
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PROIECT DE LECȚIE 

prof. Mâniceru Adriana Magdalena 

Școala Gimnazială ,,Vasile Cârlova” Târgovişte 

CLASA: a VII-a  

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

TEMA GENERALĂ: Orizonturile lumii şi ale cunoaşterii 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Aproape de ceilalți 

TITLUL LECŢIEI: Textul narativ literar (Text suport: Unde-am greșit?!, de Alex Moldovan) 

TIPUL LECŢIEI: recapitulare – sistematizare  

COMPETENŢE GENERALE: 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a 

limbii în procesul comunicării orale şi scrise.  

COMPETENŢE SPECIFICE:  CONTINUTURI;  

DOMENIILE DE CONŢINUT 

2.1  Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate 

informațiile din texte literare şi nonliterare, continue, 

discontinue şi multimodale; 

2.2.  Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe 

marginea unor texte diverse; 

3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere 

respectarea etapelor procesului de scriere şi selectarea unor 

structuri adecvate intenției de comunicare;                                            

4.2. Exprimarea clară a intenției comunicative prin corelarea 

achizițiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice 

din limba română standard; 

Narativul literar; 

Structuri textuale: secvențe de tip 

narativ, descriptiv; 

Elemente grafice specifice diverselor 

tipuri de texte: organizarea unui text 

în funcție de situația de comunicare.  

 

Lectură şi redactare 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• Să identifice coordonatele narative dintr-un  text multimodal /banda desenată  (corelare cu          c.s. 

2.1.); 

• Să completeze informațiile organizate prin harta mentală, corespunzătoare conceptelor operaționale, 

referitoare la textul narativ literar: autor, narator, personaje, timp, spațiu, acțiune (corelare cu   c.s. 

2.2.); 

• Să realizeze o pagină de jurnal de călătorie, utilizând descrierea (corelare cu c.s. 3.1.); 

• Să-și dezvolte abilitatea de a căuta, de a colecta și de a procesa  informații, folosind instrumentele digitale 

(corelare cu c.s. 2.1.). 

• Să producă diferite mesaje care surprind punctele de vedere personale, folosind în mod adecvat 

cunoştințele despre text şi categoriile gramaticale studiate (corelare cu c.s. 4.2.); 

ACTIVITĂŢI  DE RECAPITULARE - SISTEMATIZARE: 

A1  -formularea unor enunțuri privind mesajul unor texte multimodale (corelare cu c.s. 2.1);  

A2  -exerciții de completare a informațiilor esențiale privind structura textului literar narativ (corelare 

cu c.s. 2.2.); 
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A3  -exerciții de redactare a unei pagini de jurnal de călătorie, utilizând descrierea (corelare cu c.s. 

3.1.) 
A4  - exerciții de căutare, colectare și de procesare a unor informații, folosind instrumentele digitale 

(corelare cu c.s. 2.1.);  

A5  -exerciții de exprimare a preferințelor, justificând alegerea făcută. (corelare cu c.s. 4.2.) 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

         Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicația, exercițiul, lucrul cu textul, harta 

mentală, problematizarea, A, B, C…. 

Forme de organizare ale activităţii: activitate frontală, alternată cu activitate individuală; 

Metode și tehnici de evaluare: chestionarea orală, aprecierea verbală, evaluare prin test 

formative on-line, autoevaluare. 

Resurse: 

a. Umane:  20 de elevi 

b. Materiale/mijloace de învăţământ: markere, 

fişe de lucru, foi A3, videoproiector, cartonaşe 

colorate. 

Timp: 50 de minute 

Locul de desfăşurare a lecţiei: 

 -sala de clasă. 

 Bibliografie: 

 Programa şcolară de Limba și literatura română, Clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017. 

   Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheş, 

Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a VII-a, Bucureşti, 2019, Ed. Art Klett. 

   Cătălina Popa, Onorica Tofan, Aurelia Stancu, Mihaela Bahrim, Elena Corcăcel, Mirela 

Dragomir, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a VII-a, Bucureşti, 2019, Ed. Intuitext. 

    Ilie Emanuela, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative,       ediţia a II-

a revăzută şi adăugită, Iaşi, 2008, Ed. Polirom. 

LearningApps.org - m             ț                ș  m    m     

https://www.youtube.com/ 

https://kahoot.com/ 

https://kahoot.it/              

https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.it/
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Secvențele 

instruirii/ 

durata 

OB 

OP 

Crearea situațiilor de învățare 
Strategii didactice Metode/ 

Instrumente 

de evaluare 

Activitatea profesorului 
 

Activitatea 

elevilor 

Metode/ 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţă-

mânt 

Forme de 

organiza-

re 

1. Moment 

organizatoric 

2’ 

 ● Asigur condiţiile optime desfăşurării orei 

de limba şi literatura română. 

● Elevii se 

pregătesc pentru 

începerea orei de 

limba şi literatura 

română. 

 

Conversaţia 

  

Activitate 

frontală 

 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

 

5’ 

 ● Prezint elevilor un film în care este 

ilustrată o situație de viață: un copil 

pasionat de animație pe calculator îşi 

achiziționează o tabletă (link:   

https://www.youtube.com/watch?v=T1mUAv

G6DXk&ab_channel=Undar) 

●  Solicit elevilor să găsească elementele 

comune dintre imagini şi textul lecturat în 

 

 

 

 

 

 

● Elevii își expun 

punctele de 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

Videopro

iec-tor 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

Chestionarea 

orală 

https://www.youtube.com/watch?v=T1mUAvG6DXk&ab_channel=Undar
https://www.youtube.com/watch?v=T1mUAvG6DXk&ab_channel=Undar
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această unitate de învățare (Unde-am 

greşit? de Alex Moldovan). (Anexa 1) 

vedere,  

argumentându-le. 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaționale 

2’ 

 

 ● Anunţ titlul lecţiei și precizez obiectivele 

operaționale, într-o formă accesibilă 

elevilor. 

 ● Notez pe tablă data şi titlul lecţiei: Textul 

narativ literar (textul suport:  Unde-am 

greşit? de Alex Moldovan ) 

●Elevii ascultă cu 

atenţie. 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

  

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

●  A1:  formularea unor enunțuri privind 

mesajul unor texte multimodale; 

      Solicit unui elev să prezinte o bandă 

desenată ce surprinde momentele din textul 

suport, respectând ordinea logică şi 

cronologică a evenimentelor.  

(Anexa 2) 

Le propun elevilor să răspundă la întrebările 

care vizează înțelegerea textului. 

 

 

 

●  Elevul solicitat 

prezintă acțiunea 

suprinsă în 

imagini.  

 

Elevii răspund la 

întrebări. 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandă 

desenată 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 
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5.Prezenta-

rea conţinutu-

lui şi dirijarea 

învăţării/ 

procesului de 

recapitula-re 

şi sistemati- 

zare 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pt8h508i

322 

 

●    A2: exerciții de completare a 

informațiilor esențiale privind structura 

textului literar narativ;  

       Pentru a evidenția conceptele 

operaționale caracteristice textului narativ 

autor, narator, personaje, timp, spațiu, 

acțiune, elevii vor realiza o hartă mentală 

care să conțină informațiile ce vizează 

structura textului narativ. (Anexa 3) 

●  A3:  exerciții de redactare a unei pagini 

de jurnal de călătorie, utilizând descrierea 

        Le sugerez elevilor să-şi imagineze că, 

în timpul călătoriei lor cu vaporul, au găsit 

pe punte, rătăcită, o pagină din jurnalul de 

călătorie al tabletei. 

●  A4: exerciții de căutare, colectare și de 

procesare a unor informații, folosind 

instrumentele digitale 

 

Elevii răspund ela 

întrebările 

jurnalistului Ce?, 

Când?, Unde?, 

Care?, Cine?,De 

ce?, ascultă 

indicațiile 

profesorului, apoi  

completează harta 

mentală realizată 

pe tablă. 

 

●Un elev citeşte 

jurnalul de 

călătorie.  

 

● Elevii 

accesează 

serviciile bazate 

pe internet pentru 

 

 

 

Harta 

mentală 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Lucrul cu 

textul 

 

 

 

Problemati-

zarea   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individua-

lă 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individua-

lă 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pt8h508i322
https://learningapps.org/watch?v=pt8h508i322
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O3 

 

 

 

 

O4 

Elevii sunt ȋncurajați să caute pe internet, 

folosind aplicația Google Maps, ruta pe 

care tableta a parcurs-o cu vaporul, 

dezvoltând astfel abilitatea de orientare 

spațială, specifică geografiei. De 

asemenea, pot cartografia spațiul acțiunii.  

          

●    A5:  exerciții de exprimare a preferințelor, 

justificând alegerea făcută; 

         Le cer elevilor să numească două 

situații în care ar prefera folosirea 

computerului în favoarea tabletei. 

a colecta datele. 

Apelând la 

informațiile 

dobândite în 

timpul orei de 

geografie, aceștia 

vor cartografia 

spațiul acțiunii.  

Conversaţia 

euristică 

  

 

 

Problemati- 

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individua-

lă 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

și asigurarea 

feed-back-

ului  

 ●  Elevii formulează aprecieri pe parcursul 

întregii lecții în legătură cu produsele 

activității individuale care au avut scopul de 

a-i valoriza din perspectiva inteligențelor 

multiple. 

 

 

 

 

 

 

   

Aprecierea 

verbală 
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7. Integrarea 

evaluării de 

tip formativ 

5’ 

 ● Le propun elevilor să acceseze platforma 

Kahoot și să deschidă linkul  

https://create.kahoot.it/share/evaluare-

formativa/f17ffff6-0931-4886-9b1d-

d53dbdffb84e 

pentru a rezolva individual  un test formativ. 

Explic elevilor modul de rezolvare a 

sarcinilor.    

● Elevii  

accesează 

platforma Kahoot 

și deschid linkul, 

apoi introduce 

codul și   rezolvă 

sarcinile după 

indicaţiile 

profesorului. 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Test 

formativ  

 

Cartonaş

e 

colorate 

Activitate 

individual

ă 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Evaluare 

formativă 

 

 

 

 

Autoevaluare  

 

8.Intensificare

a retenției și a 

transferului 

cunoştinţelor  

3` 

 ● Comunic  tema pentru acasă, diferențiată: 

- tema 1: Exprimați-vă opinia cu privire la 

rolul dispozitivelor digitale în activitatea 

şcolară. 

- tema 2:  Desenează o tabletă la care nu ar 

mai renunța niciun copil. 

 

 

 

 

●Elevii ascultă 

explicațiile. 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația  

 Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

9. Evaluarea 

activității 

didactice 

2’ 

 ●Solicită elevilor să-şi exprime opiniile 

despre activitate, folosind metoda A,B,C...  

*Apreciază global şi individual aportul 

elevilor la lecţie. 

●Elevii 

completează 

enunțurile, tinând 

cont de 

obiectivele  

Metoda 

Capacul A, 

B, C… 

 

Fișa de 

evaluare 

a 

activității 

Activitate 

frontală 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

https://create.kahoot.it/share/evaluare-formativa/f17ffff6-0931-4886-9b1d-d53dbdffb84e
https://create.kahoot.it/share/evaluare-formativa/f17ffff6-0931-4886-9b1d-d53dbdffb84e
https://create.kahoot.it/share/evaluare-formativa/f17ffff6-0931-4886-9b1d-d53dbdffb84e
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 propuse la 

începutul lecţiei.  
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PROIECT  DIDACTIC 

Prof. CHEREGI ROXANA ANDREEA 

G.P.P. NR.30- STRUCTURĂ  G.P.P.NR.31, ORADEA 

 

Unitatea de învățământ: G.P.P. NR. 30 ”MUGUREL” – structură G.P.P. NR. 31, Oradea 

Nivelul/Grupa:  II /grupa mare „A” 

Tema anuală de studii: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema activității: „Lumea magică a Sirenei Ariel” 

Tipul activității: fixarea și consolidarea de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: Activitate integrată ALA I + ADE + ALA II 

Mijloc de realizare: joc didactic/aplicație practică 

Elemente componente de activități integrate: ALA I + DȘ + DOS + ALA II  

a. Activități de dezvoltare personală (ADP) 

• Întâlnirea de dimineață: „Prietenii Sirenei Ariel” 

o Salutul: „Bună dimineața, dragi prieteni ai apelor!”; 

o Prezența ; 

o Calendarul naturii; 

o Împărtășirea cu ceilalți; 

o „Adevărat sau fals” – joc (activitate de grup). 

• Tranziții: 

o Cântece pentru copii: „Peștișorul năzdrăvan”; „Șapte peștișori”; „Peștișorul auriu”; 

„Peștișor drăguț”; „Baby Shark ”; „Să învățăm animalele marine”; „Cântecul cifrelor”. 

• Rutine: 

o „Iubim și protejăm apele!” – deprindere de a ocroti natura. 

b. Jocuri și activități alese (ALA I) 

• Biblioteca: „Cărticica Sirenei Ariel” – exerciții grafice; 

• Joc de masă: „Caută și potrivește” – sortare de jetoane; 

• Știință: „Prietenii iscusiți ai animalelor marine” – fișă de perspicacitate; 

• Construcții : „ Acvariul cu pești” 
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c. Activități pe domenii experiențiale (DȘ + DOS) 

• Domeniul Știință: Activitate matematică – joc didactic „În lumea subacvatică cu Sirena Ariel”; 

• Domeniul Om și societate: Activitate practică: „Acvariul meu”. 

 

d. Activități liber alese (ALA II) 

• Joc distractiv: „Pescarii iscusiți”. 

Domenii ale dezvoltării: 

A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale: 

1. Motricitatea grosieră și motricitatea fină în contexte de viață familiare 

1.1.Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice 

vârstei; 

1.2.Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare; 

1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

2. Conduită senzo-motorie, pentru orientarea mișcării 

2.3.Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, 

melodii. 

3. Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală 

3.2.Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale. 

B. Dezvoltarea socio-emoțională: 

1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

1.1.Manifestă încredere în adulții cunoscuți, prin exersarea interacțiunii cu aceștia; 

1.2.Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice 

specifice. 

3. Conceptul de sine 

3.1.Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale. 

C. Capacități și atitudini în învățare: 

1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

1.1.Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățare în situații noi; 

1.2.Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul 

apropiat. 

2. Conduită senzo-motorie, pentru orientarea mișcării 

2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 



 

 

,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2643 

 

2.2.Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină 

dificultăți. 

3. Activare și manifestare a potențialului creativ 

3.1.Manifestă creativitate în activități diverse. 

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citiri și scrierii: 

1. Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

1.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și 

receptării lui (comunicare receptivă). 

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii 

1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

1.4.Identifică posibile răspunsuri/soluții la întrebări, situații – problemă și provocări din 

viața proprie și a grupului de colegi. 

2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 

2.1.Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și numerație; 

2.2.Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, 

înălțime, lungime, volum; 

2.4.Efectuează operații de scriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor; 

2.5.Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date.  

Scopul activității: 

• Consolidarea achizițiilor matematice privind însușirea conceptului de număr natural în 

concentrul 1 – 7, întrebuințând un limbaj matematic adecvat și valorificarea deprinderilor de 

lucru însușite anterior, prin realizarea unei lucrări practice. 

Obiective operaționale: 

O1 – să decoreze corect, cu elemente grafice, cartea Sirenei Ariel; 

            O2 – să rezolve fișa de perspicacitate cu atenție, respectând indicațiile date; 

O3– să sorteze jetoanele corespunzătoare, așezându-le la imaginea potrivită; 

O4 – să formeze corect grupa de obiecte(mulțimea), respectând indicația referitoare la numărul 

elementelor din grupă(raport număr - cantitate, cantitate - număr); 
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O5 – să  așeze corect în ordine crescătoare și descrescătoare animalele marine (jetoane cu cifre) 

indicate;  

O6 – să  stabilească corect vecinii numărului dat, identificând numerele lipsă; 

O7 – să efectueze corect operații de adunare cu o unitate; 

O8 – să realizeze tema propusă, folosind tehnici de lucru cunoscute: decupare, lipire și 

asamblarea lucrării.  

Sarcina didactică: 

• Să rezolve sarcinile pentru fiecare probă, punând în aplicare cunoștințele și deprinderile 

matematice însușite. 

Regulile jocului 

• Jocul se desfășoară sub forma unui concurs; 

• Copiii sunt împărțiți în două echipe, echipa balenelor și echipa căluților de mare; 

• Jocul constă în 6 probe, fiecare probă având sarcini de lucru diferite; 

• Educatoarea adresează întrebarea tuturor copiilor și prezintă suport intuitiv: roata, jetoane, cub, 

probleme ilustrate; 

• Din fiecare echipă un reprezentant, tot pe rând, vine la roată și rezolvă sarcina de lucru primită; 

• Răspunsul corect aduce cu el o față veselă; 

• Copilul care este atins de bagheta Sirenei Ariel merge să rezolve sarcina de lucru;  

• Echipa cu cele mai multe răspunsuri corecte (fețe vesele), va fi desemnată echipa câștigătoare. 

Elementele de joc 

• Surpriza, bagheta Sirenei Ariel, aplauze, mișcarea, mânuirea materialului didactic(roată, 

jetoane, cifre, cubul, recompense). 

Strategii didactice 

• Metode și procedee: 

o Conversația, expunerea, explicația, demonstrația, exercițiul, observația, turul galeriei, 

lucrul individual, problematizarea, metoda „cubul”. 

 

• Metode de evaluare: 
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o Evaluarea orală, observarea sistematică, analiza răspunsurilor copiilor, analiza 

produselor, aprecieri globale și individuale, acordarea de recompense. 

• Mijloace didactice: 

o Calendarul naturii, expresii faciale, Sirena Ariel, bagheta Sirenei Ariel, cărticele cu 

elemente grafice, creioane, animale marine în miniatură, polistiren, fișe de lucru, 

creioane grafice, jetoane cu animale marine, imagini cu lumea subacvatică, ilustrații cu 

animale marine, roata lumii subacvatice, cifre, cubul, probleme ilustrative, tablă 

magnetică, muzică, farfurii de carton, lipici, foarfece, pești, cereale, medalioane, 

diplome și fețe vesel. 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual; 

Durata activității: o zi; 

Locul desfășurării: sala de grupă; 

Bibliografie: 

• MEN „Curriculum pentru educație timpurie”, 2019, București; 

• „Educație timpurie nivel preșcolari” – Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor 

din anul școlar 2019 – 2020, ed. Didactică și Pedagogică, 2020, București; 

• Coord. Breben S., Goncea E. „Metode interactive de grup – ghid metodic”, ed. Arves, 2006, 

București; 

• Coord. Culea L., „Activitatea integrată din grădinițe, ghid metodic”, ed. Didactica Publishing 

House, 2008, București; 

• Coord. Someșanu Elena, „Jocuri didactice matematice pentru grădinițele de copii”, 

Inspectoratul școlar Județean Suceava, Casa corpului didactic, Suceava, 1977; 

 

Scenariul zilei 

Sala de grupă este pregătită pentru desfășurarea activității. 

Debutul întâlnirii de dimineață se face prin gimnastica de înviorare: 

„Ca să fiu copil voinic 

Eu fac sport încă de mic 

Merg în pas alergător 

Sar apoi într-un picior  
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Mă opresc, respir ușor 

Întind brațele să zbor 

Dar cel mai bine 

E să fac și gimnastică 

Un doi, un doi 

Faceți toți la fel ca noi 

Ăsta-i doar un început 

Ia priviți cât am crescut!” 

Copiii se vor așeza jos în semicerc, pentru a stabili un contact vizual cu toți membrii grupei. Copiii 

sunt salutați: „Bună dimineața, dragi prieteni ai animalelor marine!”.  

Copiii răspund salutului și intonează în cor: „Bună dimineața!”.  

Prezența se realizează prin așezarea pozelor copiilor prezenți pe panou, în partea de sus și așezarea 

fotografiilor copiilor absenți în partea de jos a panoului.  

„Ce frumos ne-am salutat  

O zi bună ne-am urat! 

Cercul mare l-am format  

Pe covor ne-am așezat 

Să vedem cine-i prezent  

Să aflăm cine-i absent!” 

Calendarul naturii:  

Vom preciza în ce zi a săptămânii și lună ne aflăm, cum este vremea afară în această dimineață și în 

ce anotimp suntem; 

Împărtășirea cu ceilalți:  

Voi iubiți animalele marine? De ce?  

Activitatea de grup: 

Ne vom juca jocul „Adevărat sau fals?”, în care le voi spune propoziții adevărate sau false despre 

animalele marine, ei vor ridica fața veselă atunci când propoziția este adevărată și fața tristă când 

propoziția este falsă. Apoi voi cere copiilor să transforme propoziția falsă în propoziție adevărată. 

Adevărat sau fals: 

Delfinul este un mamifer. (A) 

Peștele arici mănâncă alți pești mai mici. (F) 

Balena nu poate respira sub apă.(A) 

Peștii depun icre. (A) 
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Orca este un animal marin prietenos. (F) 

Scoicile de mare sunt decorative. (A) 

Rechinul este prietenos. (F) 

Pe fundul mării se află nisip. (A) 

Noutatea zilei: este că avem musafiri, care au venit să vadă cât suntem de isteți, pricepuți și cum vom 

lucra noi pe parcursul zilei! 

 Apare invitatul surpriză – Sirena Ariel – . Sirena Ariel a veni să le ceară ajutorul noilor prieteni 

pentru a se putea reîntoarce în ocean, la casa ei.  

 Anunț tema zilei și obiectele propuse. Deschid primul plic adus de Sirena Ariel, cu prima probă.  

 Se face intuirea materialelor pregătite pentru fiecare centru.  

 În cadrul ALA I vom descoperi cele 4 centre, fiecare dintre acestea au câte o sarcină, pe care 

o vom realiza. Astfel o vom ajuta pe Sirena Ariel să ajungă în ocean.  

 În sectorul Bibliotecă vom decora „Cărticica Sirenei Ariel” cu elemente grafice, conform 

modelului. În cadrul sectorului Știință vom avea de rezolvat o fișa de perspicacitate (anexa 2), 

respectând indicațiile primite. La sectorul Joc de masă, copiii vor alege jetoanele, le vor sorta și le vor 

așeza pe fiecare, la imaginile cu animalul marin potrivit. La sectorul  Construcții vom realiza din piese 

tip LEGO , un acvariu cu pești. 

 După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii împreună cu educatoarea vor trece pe 

la toate centrele în care s-a lucrat, pentru a vedea și aprecia rezultatele activității. Pe tranziția 

„Peștișorul năzdrăvan” vom ieși din sala de grupă.  

 Tranziția „Cântecul cifrelor”, vom reveni în sala de grupă pentru următoarea activitate. 

 Domeniul Știință, la activitatea matematică vom desfășura un joc didactic: „În lumea 

subacvatic cu Sirena Ariel”. 

 Pentru că i-am promis Sirenei Ariel că o vom ajuta să se reîntoarcă în ocean trebuie să o învățăm 

să numere și să trecem împreună toate probele date de tatăl lui Ariel.  

 Este un joc-concurs, deoarece veți fi împărțiți în două echipe: echipa balenelor și echipa 

căluților de mare. În cadrul fiecărei probe, câte un reprezentant din fiecare echipa va veni la roată, flip-

chart, cub să rezolve sarcina. La fiecare răspuns corect echipa va primi câte o față veselă. Jocul constă 

în 6 probe.  

 În cadrul acestui joc se va verifica raportarea corectă a numărului la cantitate și cantitatea la 

număr, conform algoritmului însușit, număratul în șir crescător și descrescător în limitele 1 – 7, vor 

denumi corect vecinii numerelor, dar și numerele lipsă dintr-un șir dat, vor identifica numărul mai 

mare sau numărul mai mic și vor efectua operații de adunare cu o unitate.  
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 La finalul jocului se numără fețele vesel, iar echipa cu cele mai multe fețe vesele e desemnată 

câștigătoare.  

 Tranziția: „Șapte peștișori” 

 Domeniul Om și societate: Activitate practică „Acvariul meu” 

 Tranziție: „Să învățăm animale marine” 

 Voi deschide plicul Sirenei Ariel, care conține următoarea probă. Copiii vor avea de realizat 

un acvariu în miniatură, din 2 farfurii de carton, lipite. Vom realiza pentru început peștii, pe care îi 

decupăm. Apoi vom aplica pe partea colorată a farfuriei de carton cereale galbene, simbolizând nisipul 

de pe fundul oceanului. După aceea vom lipi un număr de 2 alge și 3 pești. La final vom lipi câte un 

ochi de plastic fiecărui pește din acvariu. 

 La sfârșitul activității, folosind metoda „Turul galeriei”, vom aprecia acvariile cele mai 

frumoase și bine realizate.  

 Tranziție: „Peștișor drăguț” 

 În cadrul ALA II, copiii vor participa la un joc distractiv: „Pescarii iscusiți” 

 Copiii vor fi împărțiți în două echipe. Copiii se vor așeza în șir indian, respectând cele două 

echipe și pe rând se vor așeza pe scaunul „pescarului iscusit”, vor lua undița și vor pescui pești din 

balta aflată în fața lor. Echipa care termină prima va fi desemnată de către Sirena Ariel, câștigătoare. 

La final, pentru că am ajutat-o pe Sirena Ariel, prietena noastră, îi recompensează pe copii cu jeleuri 

peștișori. Acum pentru că am parcurs toate probele și ne-am descurcat atât de bine, prietena noastră – 

Sirena Ariel, se poate reîntoarce bucuroasă în oceanul ei. Copiii vor primi recompense: medalii și 

diplome.  
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PROIECT DIDACTIC 

GEOGRAFIE- România. Limite și vecini 

DATA:  29.11.2021                                                                                       Tcaci Marinela                                                                                                                        

 CLASA:  a IV-a                         Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu", Grănicești, Suceava 

ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ,ROMÂNIA-ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALĂ” 

TEMA: „ROMÂNIA. LIMITE ȘI VECINI” 

TIPUL LECŢIEI: ÎNSUȘIRE DE NOI CUNOȘTINȚE 

SCOPUL :    CUNOAȘTEREA HOTARELOR ȘI A VECINILOR PATRIEI NOASTRE 

COMPETENȚE SPECIFICE:   

1.1.Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situații de învățare diferite 

       -  recunoașterea unor termeni care reflectă realitatea observabilă în texte din 

manual/ texte complementare diferite 

1.2.Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute  ; 

3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe harta 

       -  identificarea unor elemente naturale și socio-economice reprezentate pe un 

suport cartographic 

3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale 

       -  explicarea, în cuvinte proprii, a legăturii dintre un element și semnul 

convențional corespunzător 

3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice. 

3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice și cartografice simple 

        -  localizarea unor elemente pe hărți de contur, la diferite scări  

4.3. Dezvoltarea interesului pentru cunoașterea și înțelegerea diversității naturale și 

umane  

       -  prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea naturală și 

umană (peisaje, grupuri și  

          colectivități umane etc.)  

       -  afirmarea respectului pentru diversitatea naturală și umană  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 
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O1- sǎ localizeze România în spaţiul european; 

 O2- sǎ indice corect hotarele ţǎrii noastre pe harta fizicǎ; 

 O3- sǎ identifice vecinii României în funcţie de punctele cardinale; 

           O4- sǎ identifice ţările vecine şi hotarele naturale şi convenţionale. 

 O5- sǎ enumere apele care scaldǎ hotarele ţǎrii; 

 O6- sǎ compare suprafaţa României ca suprafaţa altor ţǎri. 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee: conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul 

didactic, lucru cu harta, comparaţia, invatarea 

  prin descoperire, activitatea independentă, lucrul in echipǎ, TIC, tehnica GLC (Gândiți-lucrați 

împreună-Comunicați), tehnica 

  fotolimbajului 

Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planşa didacticǎ, harta fizicǎ a României, harta politică 

Europei, arătător, globul pământesc, atlasul geografic, saculeț jetoane, jetoane cu imagini din 

țară și din străinătate, mape fișe cu informații și steaguri ale țărilor vecine studiate, laptop, 

videoproiector,program Power Point predare, joc aplicativ geografic TIC, stickere de diverse 

tipuri, palete, patafix, orgă, acordeon, straie populare românești, fișă de evaluare a lecției 

Moduri de organizare: frontală, individuală,pe grupe. 

RESURSE: 

I. Umane: 22  elevi 

II. Temporale:  

- 50 minute activitatea propriu-zisă 
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III.  Bibliografice: 

➢ Ilinca, Nicolae, Didactica geografiei, Ed.Corint, Bucureşti,2008 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Nr.  

Crt. 

Etapele 

activității 

 

Conținutul științific 

Obiective 

opera- 

ționale 

Strategia didactică  

Evaluare 

(capacități) 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Moduri de 

organizare 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

2 min 

       Se creează climatul optim desfășurării 

activităților propuse și un climat de prietenie și 

colaborare în echipă. 

 Astăzi avem musafiri. Au venit să observe 

activităţile pe care noi le desfăşurăm de aceea vă 

rog să fiţi atenţi la explicaţiile mele, să ridicaţi 

mâna când ştiţi răspunsul, să răspundeți doar 

dacă sunteți numiți și să vă purtaţi frumos unii cu 

alţii când lucrăm  echipă.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Cântarea 

  vocală 

 

 

 

 

 

 

Mașinuțe 

pentru 

călătoria 

imaginară 

 

Steag UE 

incomplet 

 

 

Frontal 

 

 

 

 Capacitatea 

de a 

interrelaționa 

și a 

schimbului 

de idei 
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Acum întâmpinăm musafirii. Se intonează 

cantecul 

 “ Bine-ați venit la noi! ”. 

Avem aici mașinuțe pentru a face o călătorie 

imaginară pe hartă. De asemenea avem un steag 

incomplet. Nu știu al cui e. Vom afla la finalul 

lecției. 

 Prin răspunsurile voastre puteți obține 

materialele necesare lecției. 

Pentru aceasta fiecare grupă are pe bănci o 

paletă pe care vom lipi bulinuțe roșii de fiecare 

dată când unul din colegii de echipă răspunde la 

o întrebare, astfel încât voi ști exact cine merită 

materiale și cine rămâne fără.  

Palete, 

stickere 

buline roșii 

Capacitatea 

de  a 

interpreta 

cântecul de 

bun venit 

2.   

Reactualizar

ea 

cunoștințelor 

          7 min 

Se prezintă globul pământesc și se cere elevilor să 

spună ce observăm pe glob. Pe ce continent se află 

România? 

Se prezintă harta politică a Europei și se cere 

elevilor să localizeze țara noastră. De asemenea se 

cere elevilor să precizeze poziția României în 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Glob 

pământesc 

 

Harta 

Europei 

 

Frontal Capacitatea 

de a 

participa cu 

interes la 

reactualizare

a 

cunoștințelor 
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Europa. Cum este România ca mărime față de 

celelalte țări din Europa?  

Se prezintă harta fizică a României. 

Ce este relieful?  Vorbiți despre relieful țării. Se 

arată la hartă diferite forme de relief ale țării. 

Ce știm despre România? Unde se află localitatea 

noastră? Ce este Grănicești? Ce formează mai 

multe sate? Ce este un județ? În ce județ este 

Grănicești? Câte județe are țara noastră? Ce fel de 

localitate este Grănicești: urbană sau rurală? Ce 

sunt localitățile urbane?  

Am în săculeț imagini din diferite locuri din 

România. Extragem câte o imagine și mergem la 

hartă să fixăm imaginea în dreptul localității 

prezentate în imagine. 

 

 

 

O6 

Lucrul cu 

harta 

 

Comparația 

 harta fizică 

a României 

 

 arătător 

 

paletă 

 

Stickere 

bulinuțe 

roșii 

 

Capacitatea 

de  localiza 

România în 

spaţiul 

European 

Capacitatea 

de a indica 

corect 

hotarele ţǎrii 

noastre pe 

harta fizicǎ 

Capacitatea 

de a  

compara 

suprafaţa 

României ca 

suprafaţa 

altor ţǎri 

Observarea 

sistematică 
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3.  

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

        2 min 

 

    În săculeț au apărut câteva imagini noi. Să 

extragem imaginile, să le găsim și să le fixăm pe 

hartă acolo unde le este locul. (Imaginile sunt din 

țările vecine României.) Unde vedem că sunt 

poziționate aceste imagini? În jurul României, în 

vecinătate. 

 

Elevii primesc, în funcție de numărul de stickere 

corespunzător participării la lecție, mașinuțele 

pentru călătoria imaginară. 

 Explicația 

 

tehnica 

fotolimba-

jului 

 

Exercițiul 

 

Lucrul cu 

harta 

Harta fizică 

a României 

 

Jetoane cu 

imagini de 

orașe din 

țara noastră 

Săculeț 

jetoane 

Mașinuțe 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

de a localiza 

corect 

orașele a 

căror 

imagini apar 

pe jetoane 

 

Observarea 

sistematică 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

operaționale 

         1 min 

Comunic, într-un limbaj accesibil, conţinutul 

învăţării şi rezultatele aşteptate (obiectivele 

operaționale): Identificarea poziţiei geografice 

a României pe harta lumii şi pe harta 

Europei, precizarea ţărilor vecine şi a 

hotarelor, limitele țărilor vecinilor, tipurile de 

granițe existente, râurilor care se află de-a lungul 

granițelor. 

 Explicația 
 

Frontal 
 

5. Dirijarea 

învățării 

          25 min 

Se scrie la tablă și în caiete data și titlul lecției 

“Limite și vecini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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 Se cere elevilor să arate la hartă România. Se cere 

elevilor să explice de unde știu să delimiteze țara. 

Conturul arătat este de fapt granița sau hotarul. 

Se cere elevilor să deschidă cărțile la pag 44 și să 

găsească ce este granița.  

Se notează la tablă: Fâșia de teren care desparte 

teritoriul unei țări de alta se numește graniță. 

 Dar granițele sunt de mai multe feluri. Să citim și 

să găsim de câte feluri sunt și care sunt tipurile de 

granițe. 

 

Se scrie la tablă: 

                   Convențională (stabilită de către om 

prin  

Granița                                  convenții și tratate) 

                    Naturală ( stabilită de un element 

natural- 

                                  traseul unei ape) 

Se cere unui elev să arate nordul apoi să găsească 

care este vecinul de la nord al țării. Se prezintă 

primul slide al prezentării Power Point care 

 

 

 

 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Conversația 

Învățarea prin 

descoperire 

 

 

Exercițiul 

 

 

Demonstrația 

 

 

Lucrul cu 

harta 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta fizică 

a României 

 

Arătător, 

mașinuțe 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

identifica 

informațiile 

cerute dintr-

un text scris. 

 

 

 

Capacitatea 

de a indica 

corect 

hotarele ţǎrii 

noastre pe 

harta fizicǎ 

 

Capacitatea 

de a 

identifica 

vecinii 
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identifică limitele vecinului din nord, respectiv al 

Ucrainei. Se marchează țara descoperită la nord 

pe harta mută apoi se fixează pe harta fizica 

proprie sau pe atlasul geografic stickerele pe care 

vor nota limitele, Halmeu, Păltiniș apoi, după 

consultarea hărții vor decide ce tim de granite este 

și vor nota pe harta mută- granița convențională. 

Prin același procedeu urmează a se stabili țările 

vecine și limitele acestora. 

La  nord  –  Ucraina : 

- de la Halmeu până la Păltiniș 

La nord-est, est   - Republica Moldova : 

- între Păltiniș şi locul de vărsare a Prutului 

în Dunăre (Galați) – granița naturală 

 La  est    - Ucraina : 

- de la locul de vărsare a Prutului în Dunăre 

(Galați) până la vărsarea Dunării în Marea 

Neagră- granița naturală 

 La  est, sud-est - Marea Neagră : 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

 

 

 

Activitate 

independent 

 

 

 

Lucrul cu 

harta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrul în 

echipă 

 

 

 

 

Power point 

predare 

(TIC) 

 

Harta mută 

Marker 

 

 

 

Stickere cu 

punctele 

cardinale,  

intercardi-

nale,  

indicatoare 

localități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

României în 

funcţie de 

punctele 

cardinal 

 

Capacitatea 

de a 

identifica 

ţările vecine 

şi hotarele 

naturale şi 

convenţio-

nale 

 

Capacitatea 

de a se 

orienta pe 

hartă 
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-      între gura braţului Chilia şi Vama-Veche – 

granița naturală 

La  sud    -  Bulgaria : 

de la Vama-Veche –Ostrov-până la Pristol - 

granița    naturală/ granița convențională 

La  sud-vest, vest   -  Serbia  

de la Pristol –Baziaș- până la Beba Veche- granița 

naturală/ granița convențională 

 La  vest, nord-vest -  Ungaria : 

  de la Beba-Veche până la Halmeu- graniță 

          convențională 

Elevii arată paletele și așa își asigură primirea 

mapei de lucru. Ați primit în mapă materiale 

corespunzătoare prezentării unei țări. Citiți 

informațiile țării primate, notați câte o 

informative, maxim două referitoare la țara 

primită, stabilind în echipă ce informații notați pe 

sticker, să nu fie aceeași informații. Un elev al 

grupei decupează steagul potrivit țării. 

 

 

Tehnica GLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Mapa cu 

fișe cu 

informații și 

steaguri ale 

țărilor 

vecine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

de a  

enumera 

apele care 

scaldǎ 

hotarele ţǎrii 

Capacitatea 

de a lucra în 

echipă 

Capacitatea 

de  a 

participa cu 

interes la 

prezentarea 

țării primate. 
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Vom lipi stickerele cu informațiile notate și 

steagul țării de prezentat și le vom prezenta 

tuturor colegilor. 

Elevii lucrează independent apoi pe rând fiecare 

grupă iese și prezintă țara primită în mapă. Pentru 

prezentare fiecare grupă primește câte o steluță pe 

care o montează pe steag. 

6. Obținerea 

performanței 

5 min 

Elevii vor juca un joc didactic geografic TIC prin 

care vor trebui să găsească poziția țărilor vecine 

pe harta mută.  

Fiecare  elev care va identifica poziția corectă a 

țării vecine va primi câte o steluță pentru a 

completa steagul.    

 

 

O4 

 

Explicația 

Exercițiul 

Observația 

Jocul didactic 

Lucrul cu 

harta 

 

TIC 

 

Joc didactic 

geografic 

TIC pe 

tema lecției 

Frontal 

 

Individual 

Capacitatea 

de a 

identifica  

corect pe 

harta poziția 

țărilor vecine 

date 

Observarea 

sistematică 

7. Aprecieri și 

concluzii 

         1 min 

Se dă tema- de învățat cu ajutorul hărții, caietului 

și fișelor lecția, de completat cu informații tabelul 

din fișa de lucru. 

Voi face aprecieri individuale și colective  asupra 

modului în care elevii  au participat la oră.  

 Explicația 

Activitate 

independentă 

Steagul 

incomplete 

al UE 

Stickere cu 

steluțe  

 

 

Frontală 

 

Capacitatea 

de a evalua 

lecția 

desfășurată 
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Voi oferi grupei cu cele mai multe buline roșii 

ultima steluță care va completa steagul.  

După completare elevii vor identifica steagul UE.  

Elevilor li se cere să plaseze stickere cu fețe 

zâmbitoare, indiferente, supărate pentru a aprecia 

cum a fost lecția la care aceștia au participat. 

Stickere cu 

fețe  

zâmbitoare, 

indiferente, 

supărate 

Fișa pentru 

evaluarea 

lecției   

Individual

ă 

din punctual 

lor de vedere 

 

Observarea 

sistematică 

8. Activitate în 

completare 

8 min 

 

 Elevii vor interpreta poezia “Ce-ți doresc eu ție, 

dulce Românie”, cântecele “Mândru-i jocul 

românesc”, “Câte țări or fi pe lume” și “Treceți 

batalioane române Carpații” făcându-se o legătură 

între lecție și ziua Națională a României care se 

va sărbători peste 2 zile. 

 

 

Cântarea 

vocală 

 

Exercițiul 

Orgă, 

acordeon, 

straie 

populare 

românești 

Frontal, 

Individual 

Capacitatea 

de a cânta cu 

acompania-

ment de orgă 

și  acordeon 
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PROIECT DIDACTIC 

prof. înv. primar Adriana Andreea Voicu 

Liceul Tehnologic Carol I Valea Doftanei 

CLASA: a IV-a   

UNITATEA TEMATICĂ: Elemente intuitive de geometrie 

SUBIECTUL LECŢIEI: Forme geometrice plane și spațiale 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare/ aprofundare 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECŢIE: Matematică 

                                                                         Limba și literatura română 

                 Arte vizuale şi abilități practice 

        Educație civică 

M ATEMATICĂ    

COMPETENŢE GENERALE : 

            1.Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat 

            2.Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat   

            3. Rezolvarea de probleme în situații familiare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

   1.1 Explicarea unor modele/ regularități pentru crearea de raționamente proprii 

   3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse  reprezentări 

   3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice 

identificate în diferite context 

   5.3 Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 1000000 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ   

  COMPETENŢE GENERALE 

 Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

4.1 Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și punctuație în redactarea de text 

4.5 Manifestarea interesului pentru scrierea creativă 

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE 

COMPETENŢE GENERALE 

 Realizarea de creații funcționale și/ sau estetice folosind materiale și tehnici adecvate 

    COMPETENŢE SPECIFICE: 

 2.1 Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate pentru exprimarea clară a unui mesaj 

intenționat 

 2.3 Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități 

dominant manuale, creative și ludice 

 2.4 Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate   

EDUCAȚIE CIVICĂ 

COMPETENŢE GENERALE 
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 Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 3.1 Relaționarea pozitivă cu ceilalți în rezolvarea unor sarcini simple de lucru 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1 – să recunoască şi să descrie formele plane și spațiale 

O2- să utilizeze denumirile acestora în redactarea unui text imaginat 

O3- să realizeze o compoziție folosind corpuri spațiale 

O4- să deseneze corect formele plane, în decorarea lucrării realizate 

O5 – să rezolve probleme de matematică, despre figuri și corpuri geometrice 

O6 – să colaboreze pentru realizarea sarcinilor date fiecărei echipe 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, observația, jocul 

didactic 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, trusa de geometrie, figure geometrice plane, corpuri 

geometrice spațiale, carioci, lipici, banda dublu adezivă, laptop, videoproiector, telefoane/ tablete 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe echipe       

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

autoevaluare, aprecieri verbale, evaluarea cu ajutorul calculatorului 
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 ELEMENTE DE GEOMETRIE  

 

 

 

ANEXA 1 

COMPLETAȚI CIORCHINELE CU DENUMIRILE ELEMENTELOR DE GEOMETRIE STUDIATE 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

2663 
 

ANEXA 2 

COMPUNEȚI UN TEXT ÎN CARE SĂ FOLOSIȚI TOATE SEMNELE DE PUNCTUAȚIE, IAR PERSONAJELE SĂ FIE 

ELEMENTE DE GEOMETRIE. 
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ANEXA 3 

1. Curtea școlii are formă pătrată, iar latura măsoară 35m. Care este lungimea gardului care înconjoară curtea? 

 

 

 

2. Perimetrul unui pătrat este de 232 cm. Care este lungimea unei laturi a pătratului? 

 

 

 

3. Care este lățimea unui dreptunghi care are lungimea de 624 m, iar perimetrul de 1648 m? 

 

 

 

4. Dacă latura unui romb este cel mai mare număr par format din trei cifre distinct, atunci perimetrul rombului va fi…………….. 

 

 

 

5. Știind că aria unui pătrat este de 36 m pătrați, aflați perimetrul acestuia. 

 

 

 

6. Află volumul unui cub cu muchia de 3 cm. Desenează mai întâi cubul. 
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Momentele 

lecției 

Ob. 

op. 
Activitatea propunătorului 

Activitatea elevilor Mijloace 

şi metode 

Forme de 

organizare 
Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

Se pregǎtesc materialele necesare 

unei bune desfǎşurǎri a lecţiei. 

 Se asigură climatul de încredere 

reciprocă pentru reuşita actului 

didactic. Împart colectivul în patru 

grupe a câte 5 elevi. 

 

Se pregătesc pentru lecţie . 

 

 

Conversaţia 

Frontal Observarea 

sistematică 

2.Verificarea 

temei 

 

 

Se verifică  cantitativ și calitativ tema 

pentru acasă. 

       Sunt evidenţiaţi elevii care au 

rezolvat corect tema, au scris 

caligrafic şi au un caiet îngrijit. 

 Caietele elevilor 

Exerciţiul 

 

 

Frontal 

 

 

Autocorectare 

 

Evaluare orală 

Aprecieri 

verbale 

 

3.Captarea 

atenţiei 

 

O4 

    

Deoarece la ultima ora de științe ale 

naturii am discutat despre plutirea 

corpurilor, voi cere elevilor să 

realizeze un desen numai din figuri și 

corpuri geometrice, care să ilustreze 

un submarin. Pe rând, fiecare elev 

trebuie să adauge câte un element 

submarinului,comunicând și celorlalți 

elemental adăugat, ceea ce trebuie să 

facă fiecare la desenul lui. După ce 

toți copiii au realizat desenele ținând 

cont de indicațiile colegilor, acestea 

se vor afișa pentru a observa 

localizarea fiecărui element spus de 

Elevii realizează desenul 

ținând cont de indicațiile 

venite, pe rând, de la colegi. 

 

 

 

 

Coli A4 

Creioane 

Explicaţia 

Problematizarea 

 

 

 

Individual  
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colegi. Se va constata că, deși 

indicațiile au fost aceleași pentru toți, 

totuși imaginea submarinului este 

diferită de la un copil la altul.  

4. Anuntarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

5. 

Sistematizarea 

și consolidarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

O6 

 

O1 

O3 

O4 

O6 

 

 

 

Se comunică elevilor că au fost 

împărțiți în patru grupe cu scopul de a 

realiza sarcini diferite: 

Grupa Scriitorilor va primi o 

fișă(anexa 1) pe care va trebui să 

completeze ciorchinele cu denumirile 

formelor și corpurilor geometrice 

studiate. Apoi, pe o altă fișă( anexa 2) 

vor realiza o compunere în care să 

folosească toate semnele de 

punctuație învățate, iar personajele să 

fie o parte sau toate denumirile notate 

pe ciorchine. 

Grupa Matematicienilor: fiecare 

elev primește câte o fișă( anexa 3) pe 

care sunt notate probleme de 

geometrie.  

Grupa Constructorilor va trebui să 

realizeze din paralelipipede, cilindre 

și conuri de dimensiuni diferite un 

castel. 

Se vor da câteva indicații legate de 

realizarea lucrării. 

 

 

Elevii completează ciorchinele 

și redactează textul, fiecare 

venind cu cel puțin o idee. 

 

 

 

 

Elevii rezolvă problemele, 

fiecare pe fișa lui, consultându-

se între ei 

Elevii vor recunoaște mai întâi 

corpurile geometrice pe care le 

au la dispoziție pentru 

realizarea lucrării, precum și 

câteva caracteristici ale 

acestora. Apoi, folosind bandă 

dublu adezivă vor asambla 

corpurile după propria 

imaginație, pentru a obține un 

castel. La final vor decora 

Fișe de lucru 

 

 

Explicaţia 

Conversația 

Observatia 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Problematizarea 

Conversația 

 

Corpuri 

geometrice 

Banda dublu 

adezivă 

Aracet 

Carioci 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

 

Observația 

sistematică 
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6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Magicienilor va avea la 

dispoziție figuri și corpuri geometrice 

pe care va trebui să le recunoască.  

 

 

 

 

 

 

 

După realizarea sarcinilor de lucru voi 

cere Grupei Scriitorilor să dea citire 

textului compus, iar pe parcurs voi 

verifica utilizarea corectă a semnelor 

de punctuație și ortogramelor. Apoi 

voi verifica rezolvarea problemelor 

de geometrie de pe fișa Grupei 

Matematicienilor. 

Voi cere grupei Constructorilor să își 

prezinte lucrarea. 

Voi solicita membrii Grupei 

Magicienilor să spună, pe rând, ce 

construcția folosind elemente 

de geometrie plană. 

Pe rând, fiecare copil va fi 

legat la ochi, va alege unul din 

obiecte și pe baza pipăirii va 

comunica celorlalți 

caracteristicile( număr de 

vârfuri, laturi, muchii, 

unghiuri) după care îi va spune 

denumirea formei sau corpului 

geometric.În cazul în care 

greșește, colegii de grupă îl vor 

corecta. 

Un reprezentant al grupei va 

citi textul. 

Grupa Matematicienilor  va citi 

fiecare problemă și rezolvarea 

ei. 

Fiecare copil din Grupa 

Constructorilor va numi câteva 

elemente de geometrie folosite 

în decorarea castelului. 

Fiecare magician se va 

autoevalua în recunoașterea 

formelor și corpurilor 

geometrice pipăite. 

Folosind telefoanele sau 

tabletele elevii rezolva 

chestionarul on-line. 

 

 

 

Figuri și corpuri 

geometrice 

Eșarfă 

Jocul didactic 

Problematizarea 

Conversația 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma 

educațională 

Kahoot 

Telefoane/ tablet 

Laptop 

Videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Autoevaluarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea cu 

ajutorul 

calculatorului 
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7. Aprecierea 

activității 

elevilor 

 

 

 

obiect a recunoscut cel mai ușor și pe 

care cel mai greu. 

 

Se va cere copiilor să rezolve un test 

de evaluare cu ajutorul platformei 

educaționale digitale Kahoot.  

 

 

 

Se vor face aprecieri colective și 

individuale asupra participării 

elevilor la lecție. 

  

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Minodora Enciu 

Școala: Liceul Special Moldova, Tg. Frumos  

Arie curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplină: Limbă și literatură română 

Clasa: a XII-a  

Tipul lecției: sistematizare şi fixare a cunoştinţelor 

Subiectul lecției: Personajul feminin în romanul interbelic (Texte-suport: Ion de Liviu Rebreanu, 

Baltagul de Mihail Sadoveanu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu, 

Enigma Otiliei de George Călinescu) 

Competențe generale:  

- Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor în diferite 

situații de comunicare 

- Înţelegerea și interpretarea textelor literare 

- Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte 

literare  

- Argumentarea, în scris sau oral, a unor opinii în diverse situații de comunicare 

- Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate 

Competențe specifice: 

- Exprimarea orală și în scris a unor opinii privind textul epic  

- Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textului literar, în vederea înțelegerii și interpretării 

personalizate 

- Analiza relațiilor dintre o operă studiată și contextul cultural în care a apărut aceasta 

- Analiza unor conexiuni între literatura română și cea universală 

Obiective operaționale: 

O1- să definească conceptul literar modernism; 

O2- să sintetizeze trăsăturile modernismului românesc; 

O3- să reliefeze rolul criticului E. Lovinescu în contextul literaturii române în perioada interbelică; 

O4- să precizeze tipologia romanului interbelic; 
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O5- să sintetizeze trăsăturile romanului obiectiv, respectiv subiectiv, raportându-se la opere literare 

studiate (tematică, personaje, tipul de narator, perspectiva narativă, tehnici de construcţie a subiectului 

şi a personajului); 

O6- să utilizeze fragmente din operele literare studiate pentru a identifica trăsăturile specifice/ tipologia 

personajelor feminine (Ana, romanul Ion de Liviu Rebreanu; Vitoria Lipan, Baltagul de Mihail 

Sadoveanu; Ela, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu; Otilia, Enigma 

Otiliei de George Călinescu ); 

O7- să îşi argumenteze opţiunea pentru unul dintre personajele feminine studiate; 

O8- să opereze cu limbajul specific studiului literaturii. 

Strategii didactice 

Metode și procedee: expunerea, explicația, conversația, analiza, sinteza, horoscopul 

Mijloace didactice: fișe de lucru, text suport, videoproiector 

Forme de organizare a activității: individuală, frontală, în echipe 

Timp de lucru: 50 de minute 

Resurse 

a. Umane: elevii clasei, cadrul didactic 

b. Materiale: manualul, laptop, videoproiector 

c. Bibliografice: 

1. Emanuela Ilie, Didactica literaturii române, Ed. Polirom, Iași, 2008 

2. Cristina Chiprian, Livia Ciupercă, Alternative didactice- limba și literatura română, Ed. Spiru 

Haret, Iași, 2002 

3. Ov. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. II, Ed. 

Minerva, București, 1974 

4. Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Ed. Gramar, Bucureşti, 2006 

5. Cezar Zaharia, Daniela Zaharia, Literatura modernistă. Abordări sintetice pentru 

performanţa şcolară, Ed. Adenium, Iaşi, 2014 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele lecției Activitatea de învățare/ Conținuturi Obiective Durata Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

a activității 

1.Organizarea 

clasei 

Se face prezența de către cadrul didactic, 

se pregătesc caietele și portofoliile 

elevilor. 

 1 min.   

2. Captarea 

atenţiei 

Profesorul va adresa elevilor întrebări 

referitoare la următorul citat: „Numai 

împreună, bărbatul şi femeia formează 

omul perfect.” Immanuel Kant 

 2 min.   

2.Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

lecției 

Profesorul enunță subiectul și obiectivele 

lecției 

 2min.   

3.Verificarea 

cunoștințelor 

Elevii vor prezenta trăsăturile 

modernismului românesc, PP realizate ca 

temă, subliniind elementele specifice 

acestui curent literar, rolul criticului E. 

Lovinescu în evoluţia literaturii române, 

tipologia romanelor interbelice, trăsăturile 

romanului obiectiv, respectiv subiectiv, 

raportându-se la opere literare studiate 

(tematică, personaje, tipul de narator, 

perspectiva narativă, tehnici de construcţie 

a subiectului şi a personajului) 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O8 

15 min. expunerea, 

conversația 

-activitate în 

echipe 

-activitate 

frontală 

4.Sistematizarea 

şi fixarea 

cunoştinţelor 

Pe baza unor fragmente ilustrative din 

operele literare studiate, elevii vor încadra 

personajele femine într-o tipologie 

O6 

O8 

20 min. analiza, 

sinteza, 

conversația 

-activitate în 

echipe 
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reprezemtativă, menţionând trăsăturile 

acestora, rolul pe care îl au în contextul 

diegezei, tehnicile de construcţie utilizate 

de narator în conturarea personajelor. 

Ex. Ana, personajul feminin din romanul 

Ion de Liviu Rebreanu 

Ana- personaj feminin, secundar, tragic şi 

simbolic 

      - sortită să sufere 

      - tăcută, singuratecă, oprimată 

      - supusă, nefericită, neîmplinită 

      - caracter introvertit 

      -se încadrează în tipologia femeii 

predestinate unei existente tragice  

 

 

 

 

 

 

 

-activitate 

frontală 

 

5.Feedbackul/ 

Capacitatea de 

sinteză 

Elevii vor sintetiza trăsturile personajelor 

feminine, aspectele comportamentale ale 

acestora, cu scopul de a le justifica 

apartenenţa la o anumită zodie. 

O7 

O8 

8 min. horoscopul, 

sinteza, 

conversația 

-activitatea 

frontală 

6.Evaluarea 

activității 

elevilor 

Evaluarea elevilor se face pe durata 

întregii activităţi, prin aprecieri, iar la 

finalul orei, aceştiavor fi notaţi. 

 

 1 min.   

7.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Elevii vor avea de realizat un text 

argumentativ în care să îşi exprime opinia 

privind rolul femeii în literatura română 

interbelică. 

 1 min. explicația, 

conversația 

 

 

Notă: În funcție de nivelul clasei, timpul alocat fiecărei etape poate varia. 
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FIŞA 1 

Baltagul 

de Mihail Sadoveanu 

 „Intâi am să fac rugăciunile cele de cuviinţă la Maica Domnului, zise ea. După aceea 

am să ţin post negru douăsprezece vineri în şir. Pân-atunci, poate mi se întoarce omul. (...) Ea însă se 

socotea moartă, ca şi omul ei, care nu era lângă dânsa. Abia acum înţelegea că dragostea ei se păstrase 

ca-n tinereţă. S-ar fi cuvenit să-i fie ruşine, căci avea copii mari; însă nu mărturisea asta nimănui, decât 

numai sieşi, nopţilor si greierului din vatră. (...) În întuneric, începea să i se facă lumină. La Sabasa 

fuseseră trei. Dincoace, peste muntele Stănişoara, la Suha, Nechifor Lipan nu mai era. Se înălţase 

deasupra? Căzuse dedesubt? Aici, între Sabasa şi Suha, trebuia să găsească ea cheia adevărului. Nu i 

se părea nici greu: căci Calistrat Bogza şi tovarăşul său puteau fi găsiţi la casele lor, ori în valea din 

dreapta ori în valea din stânga.” 

FIŞA 2 

Ion 

de Liviu Rebreanu  

 “În dosul portiței Ana pândea cu inima cât un purice. Auzise larma de la Avrum și se 

strecurase afară, bănuind că Ion, de supărare, trebuie să fi stârnit vreo poznă. Îi tremura sufletul să nu i 

se întâmple ceva. Ar fi ieșit în uliță, dar îi era frică să nu scârțâie portița și să se trezească tatăl său, 

care sforăia pe prispă de când îl aduseseră acasă oamenii de la horă. Văzu apoi cum îl duceau pe 

George și-și făcu cruce, mulțumită că cel zdrobit nu era Ion. Acum îl aștepta pe el, mișcată de mândrie 

și parcă simțind cum îi crește în inimă iubirea stăpânitoare, iubirea care pecetluiește soarta oamenilor. 

Simțirea aceasta o înfiora și în aceeași vreme îi aprindea toate tainițele sufletului... Pe urmă îl auzi 

apropiindu-se. Pe urmă îl văzu oprindu-se. Vru să-l cheme ca să se arunce în brațele lui vânjoase și 

ocrotitoare, și totuși nu se putu clinti. Pe urmă când el nu se urni, se înfricoșă, își frânse mâinile și 

șopti drăgăstoasă, rugătoare, cu buzele uscate și atât de încet că singură nu-și auzi glasul (…) Era o 

fire tăcută și oropsită, menită parcă să cunoască numai suferința în viață. A crescut singură, lipsită de o 

dragoste părintească mângâietoare. Mama a lăsat-o fără aripi. Își aducea aminte doar ca prin vis de 

ogoirile ei blânde pe care nu le-a mai întâlnit niciodată. Tatăl ei o iubea, dar cu o iubire plină de toane. 

Vorbe bune a auzit prea puține de la dânsul; bătăi însă a suferit nenumărate, mai pe dreptate, dar mai 

mult din senin. Prietenie cu alte fete nu putea lega. Sufletul ei căuta o dragoste sfioasă și adâncă.” 

FIŞA 3 
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Enigma Otiliei 

de George Călinescu 

“Otilia amesteca o seriozitate rece, blazată cu cele mai teribile copilării. Într-o zi îmbrăca 

păpuşi, în alta mustra pe moş Costache că se murdăreşte [...] şi-l scutura întorcându-l în toate chipurile, 

ca pe un copil, spre râsul de plăcere al aceluia. Altă dată Otilia fu nemulţumită de gospodăria Marinei 

şi, punându-şi un şorţ înainte, se aşeză serios pe treabă. Dar se plictisi curând. (…) Nimic în purtarea 

Otiliei nu era agresiv sau arogant, gesturile şi cuvintele ei erau pline de graţie, însă totul respira prea 

multă inteligenţă. Otilia trăia cum cânta la pian, zguduitor şi delicat, într-un tumul de pasiuni, stăpânite 

şi justificate. (…) Camera Otiliei “mirosea pătrunzător a pudră şi parfumuri.(…) Un pantof era în pat, 

pe o carte deschisă, pus probabil ca să nu se închidă volumul legat prea dur. Covorul era semănat cu 

note muzicale, răsfirate nebuneşte, spre a găsi în pripă ceva. În cutia în care trebuia să caute degetarul, 

erau aruncate laolaltă ace, batiste subţiri, cărţi de vizită, bucăţi de ciocolată muşcate cu dinţii. [...] 

Patul era el însuşi plin de tot felul de nimicuri, de perne de catifea cu broderii aplicate, de păpuşi de 

stofă, de rochii şi jupoane zvârlite în grabă. (…) Pe un fotoliu se găsea un morman de cărţi, cele mai 

multe nemţeşti, dar şi romane franţuzeşti. (…) Eu sunt o zăpăcită, nu ştiu ce vreau, eu sunt pentru 

oamenii blazaţi, care au nevoie de râsetele tinereţii, ca Pascalopol. (…) Am avut întotdeauna frică să 

hotărăsc lucrurile dinainte, lucrurile care nu sunt încă în puterea mea. N-am zis niciodată: mâine voi 

cânta la pian, dar, în faţa pianului, am cântat. Nu promit nimic, privesc viaţa care se desfăşoară.” 

FIŞA 4 

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război 

de Camil Petrescu 

,, Simţeam că femeia aceasta era a mea în exemplar unic ,aşa ca eul meu, ca mama mea,că ne 

întâlnisem de la începutul lumii,peste toate devenirile ,amândoi,şi aveam să pierim amândoi. (…) Cu 

ochii mari,albaştri,vii ca nişte întrebări de cleştar,cu neastâmpărul trupului tânăr,cu gura necontenit 

umedă şi fragedă, cu inteligenţă care irumpea, izvorâtă tot atât de mult din inimă cât de sub 

frunte,era,de altfel un spectacol minunat. (…) era această fată un continuu prilej de uimire. Mai întâi 

prin neistovita bunătate pe care o risipea în jurul ei… (…) Şi ea, care nu urma decât franceza şi 

româna ,care avea oroare de matematici (…)numai ca să fim împreună , mă însoţea şi asculta acum,o 

oră pe săptămână ( …) , principiile generale ale calculului diferenţial.”  
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 

Prof.înv.primar: Stan Ligia 

Școala Gimnazială Nr. 49, București 

UNITATEA TEMATICĂ: Eroi de poveste 

SUBIECTUL LECŢIEI: Timpul: ora, săptămâna, luna, anul. Anotimpurile  

TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: Integrată  

DISCIPLINE INTEGRATE:  Matematică şi explorarea mediului 

                                                    Comunicare în limba română 

                                                     Dezvoltare personală                                               

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Matematică şi explorarea mediului: 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. ) în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat 

5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii 

Comunicare în limba română: 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

 

Dezvoltare personală 

2.2 Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă 

3.1 Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârşitul sau pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1: să identifice: anotimpurile, lunile anului și zilele săptămânii; 

O2: să stabilească valoarea de adevăr pentru enunțurile date; 

O3: să realizeze corespondența între imagine și anotimp: 

O4: să rezolve problemele date 

     

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, observaţia, jocul didactic, lucrul 

independent, expunerea, învăţarea prin cooperare. 

Resurse materiale:  caiete auxiliare, jetoane, planşe, creioane colorate, fişă de lucru, prezentare PPT,  

videoproiector, computer. 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluare orală şi aprecieri verbale; 
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BIBLIOGRAFIE: 

Roşu, M, Didactica matematicii  în învăţământul primar, Bucureşti, 2006 

Roşu, M, Elemente de matematica pentru profesorii din învăţământul primar, 2010,  Editura Aramis 

MECTS- Programa pentru disciplinele: CLR, MEM, DP,  aprobată prin ordinul ministrului nr. 

3418/19.03.2013, Bucureşti 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

„CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR” 

PROF. INV. PRESCOLAR: ARDELEAN RALUCA FLORICA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.52 ORADEA 

 

GRUPA:Mică  - nivel I 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”Evaluare Sumativă” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Știm și vă arătăm că progresăm” 

TEMA ACTIVITĂȚII:„Călătorie în lumea poveștilor” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  

TIPUL ACTIVITĂȚII : evaluarea cunoștințelor, priceperilor şi deprinderilor  

COMPONENȚA ACTIVITĂȚI: 

ADP:Întâlnirea de dimineață: ”Bun gasit in lumea poveștilor” 

Rutine:„Hărnicuț și hărnicuțe” - deprinderea de a fi harnici 

Tranziții:“Trenul Personajelor, - cântec,  “Vulpe tu mi-ai furat vulpea”-cântec,  

ALA 1 

o Biblioteca”În lumea poveştilor” -  Citire carte senzorială 

o Nisip si apa : ”Casa bunicii”– modelare nisip kinetic 

o Joc de masă: ,,Povești fermecate ’’ - puzzle 

 

ADE:   

 DLC- ,,Roata povestilor,,  - joc didactic 

 DOS – „Tablou de poveste”-activitate practică - lipire 

 

ALA 2  - “Ursul doarme și visează” – joc cu text și cânt 

 

   SCOP:   

- Verificarea cunoştinţelor despre povesti şi personajele din poveştile 

 cunoscute exersând un limbaj corect din punct de vedere gramatical, precum și 

verificarea deprinderilor practice însuşite anterior  

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

ALA 1  

Biblioteca”În lumea poveştilor”-  Citire carte senzorială 

O1. să “citească” imagini din poveşti; 

O2. să recunoască personajele din poveşti. 

 

 Nisip si apa : ”Casa bunicii”   

O1. să realizeze căsuța folosindu-se de formele puse la dispoziție 

O2. să modeleze corect nisipul primit pentru construirea căsuței 
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 Joc de masă: ,,Povești fermecate’’ - puzzle 

O1. să reconstitue o imagine din piesele de puzzle 

O2. să identifice povestea din imaginea obținută 

 

DLC – Domeniul Limbă și Comunicare 

O1. să recunoască personaje din poveste, pe baza unor imagini, jetoane,  ghicitori, replici 

folosite, 

O2. să identifice personajul comun din doua povești 

O3. să ordoneze principalele momente ale povestirii in ordinea desfășurării lor 

 

DOS – Domeniul Om și Societate 

O1. să identifice materialele puse la dispozitie 

O2. să respecte ordinea etapelor realizării lucrării. 

O3. să lucreze curat si ingrjit 

 

ALA  2 - “Ursul doarme și visează” – joc cu text și cânt 

O1. Să respecte regulile jocului, participând cu plăcere şi dând dovadăde fairplay 

 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, demonstrația,”Turul galeriei”, ”Diagrama Venn”, 

Tehnica floare de lotus, evaluarea,lucrul în echipă,  

Mijloace didactice: calendarul naturii, carte prezență, video,cărți senzoriale, nisip kinetic, forme, puzzle, 

imagini din poveştile cunoscute, siluete ale personajelor din poveşti, planşe cu momente din poveşti, 

jetoane, roata povestilor,lipici,ecusoane, stimulente, o baghetă, tablouri, personaje, căciulă urs. 

• „Roata poveștilor” 

Regulile  jocului  

➢ copilul atins cu bagheta va merge la roată, o va învârti și va rezolva sarcina;  

➢ fiecare sarcină rezolvată corect vafi recompensată  

Sarcinile jocului - 

✓ copilul alesdenumește , ordonează/ descrie și așază la locul potrivit personajele 

✓ respectă regulile grupei în vederea menținerii ordinii și disciplinei pe durata activității 

✓ fiecare învârtire a roții va constitui o sarcină de lucru 

Elemente de joc: surpriza, bagheta, aplauze, recompense, Zânele Bune, Roata 

 

• „Ursul doarme și visează”  

Regulile  jocului 

➢ Copiii se învârt în cerc și cântă în jurul “ursului” 
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➢ Un copilales se va așeza în fața „ursului”,iar acestava ghici prin pipaire despre ce copil este 

vorba;  

➢ Dacă „ursul”numește copilul asezat în fața lui, acesta va lua locul “Ursului” 

➢ Dacă “Ursul” nu ghiceste numele copilului asezat în fața lui, acesta va primi o „pedeapsă 

haioasă” (sa imite un animal) 

Sarcinile jocului 

✓ copilul “urs”numește copilul care s-a asezat in fata lui  

✓ respectă regulile grupei în vederea menținerii ordinii și disciplinei pe durata activității 

Elemente de joc: Căciulă, urs, aplauze, recompense,  cantec, miscare. 

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Metode de evaluare: proba orală, observarea curentă a comportamentului copiilor, aprecieri stimulative, 

analiza produselor activității  

Locul desfășurării: sala de grupă 

Durata: o zi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Breben, S. și colaboratorii, ”Metode interactive de grup – ghid metodic”ed. Arves, Craiova, 2002 

• Preda, V. – coordonator, ”Metodica activităților instructiv-educative in grădinița de copiii”, ed. Gheorghe-

Cârțu, Craiova 2009 

• Preda, V”Abordare în maniera integrată a activităților din grădiniță”, ed. Humanitas Educațional, 

București, 2005 

•  

SCENARIUL ACTIVITĂȚII  

Ziua va debuta cu „Întâlnirea de dimineaţă” 

Salutul.  Prin formula „Dimineaţaa sosit și copiii au venit /în cerc să ne aşezăm /cu toţii să ne 

salutăm” se face introducerea la întâlnirea de dimineaţă. Astăzi vom călători in lumea poveștilor şi ne 

vomsaluta prin formula „Bun găsit in lumea poveștilor!. 

 Cu ajutorul cântecului „Trenul dimineţii” se realizează salutarea copiilor. 

De-dimineaţă trenul vine! Cum esti tu ? 

Choo Choo! 

De-dimineaţă trenul vine! Cum esti tu ? 

Choo Choo! 

De-dimineaţă trenul vine, De-dimineaţă trenul vine 

De-dimineaţă trenul vine! Cum esti tu ? 

Choo Choo! 

Spune-i bună (numele copilului) ! Cum esti tu ? 

Choo Choo! 

(Se va repeta până ce toți copiii vor fi amintiti) 
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Prezenţa se va face prin lipirea pozei fiecarui copil in cartea cu povești. Prin versurile „După ce 

ne-am adunat/ Şi frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit” se vor determina 

absenţii. 

După realizarea prezenţei, îndrept atenţia copiilor spre calendarul naturii: 

Se va completa calendarul naturii prin aşezarea zilei, datei, anului. Iar copilul meteorolog de serviciu va 

prezenta vremea. 

 Impărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care jucând rolul unui reporter voi intervieva 2 

copii adresând întrebări precum:  Care e povestea ta preferată ? De ce? 

Noutatea zilei  este reprezentată de o baghetă magică și de vizionarea unui video trimis de zânele 

cele bune copiilor. Acestea îi roagă să le însoțească în călătorie și să le ajute în probele pe care trebuie să 

le depașeascăpentru a elibera personajele  din turnul Reginei. Pentru a dovedi că pot porni în această 

călătorie ,copiii trebuie să rezolve mai întâi cerințele de la centre după care, dacă se vor dovedi a fi harnici 

vor putea porni in călătorie alături de ele.  

Le voi prezenta copiilor drumul  pe care trebuie să îl parcurgem în această călătorie. Astfel ei află că prima 

lor probă presupune rezolvarea sarcinilor de la centre.  

  Voi prezenta pe scurt ce vor face la fiecare centru, dupa  care se va face trecerea  spre centre. Prin 

tranziţia ,,Vulpea pe furiș,, copiii se vorașeza la măsuțe . 

In cadrul jocurilor şi activităţilor alese (ALA 1), copiii vor fi grupaţi pe trei arii de stimulare. Astfel: 

o Biblioteca”În lumea poveştilor” -  Copiii vor “citi” carte senzorială 

o Nisip si apa : ”Casa bunicii” – Copiii vor modela cu ajutorul formelor nisipul kinetic pentru a realiza 

o casa. 

o Joc de masă: ,,Povești fermecate ’’ - Copiii vor reconstitui din bucăţi imaginea, apoi vor denumi 

povestea. 

 Se reaminteşte copiilor comportamentul aşteptat în cadrul activităţilor: se discută în şoaptă, pentru a 

nu deranja colegii; apreciem şi protejăm lucrările colegilor; fiecare sarcină trebuie terminată; colaborăm 

în realizarea sarcinilor, dacă un copil a terminat sarcina şi doreşte să lucreze la un alt centru sau să-şi ajute 

colegii este liber să o facă.  

Se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii înainte de începerea activităţii. 

Dupa  finalizarea activitatii toate materialele vor fi expuse 

Se analizează produsele muncii din fiecare sector, folosind metoda “Turul galeriei”, copiii fiind 

aplaudaţi.Copiii vor fi apoi indrumati către baie prin tranziţia “Trenul personajelor”. 

La întoarcerea copiilor ei vor afla că  au reușit să salveze primul lor personaj și anume Ursul din povestea 

“Ursul păcălit de vulpe” (care va si apărea în pădurea noastră magică) . În continuare vor afla că pentru a 

salva personajele din povestea “Scufița Roșie” se vor juca un joc numit “Roata poveștilor”. 

 Se va repeta cu copiii titlul jocului după care se vor explica regulile jocului. 

 Explicarea și demonstrarea regulilor jocului:. Cu ajutorul baghetei magice și a formulei ”Bagheta 

magică se-nvârtește și pe ….îl numește” voi desemna copiii care vor rezolva sarcina. Copiii vor merge pe 

rând la  roată, o vor învârti. In funcție de culoarea la care se va opri roata el va primi o sarcină/ intrebare. 

Dacă vor rezolva sarcinile corect, ei vor fi aplaudați și zânele vor înaintea spre salvarea personajelor. Dacă 

copiii cărora li se adresează întrebarea nu cunosc răspunsul aceștia pot apela  la ajutor colegilor.  
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Executarea jocul de probă: Voi desemna primul copil care va învârti roata și va primi o sarcina din cutia 

corespunzătoare și va rezolva prima sarcină.  

“Priviţi cu atenţie imaginea pe care v-o arăt! Cum se numeşte povestea?” (Ursul păcăit de vulpe) 

Jocul propriu-zis: Se va numi un alt copil care va învârti roata si va rezolva sarcina primită. 

Sarcini 

1) “Priviţi cu atenţie imaginea pe care v-o arăt! Cum se numeşte povestea?” (iedul cu trei capre) 

2) “Care sunt personajele din această poveste?”(ursul pacalit de vulpe) 

3) “Aşează imaginile  în ordinea desfăşurării evenimentelor şi spune cum se numeste povestea”(Scufita 

Rosie) 

4) „Alege un alt coleg care să te ajute la această probă. Unde-s multi puterea crește. Asează personajele 

din povestea “Iedul cu trei capre”in cercul albastru și cele din“Scufita Rosie” in  cercul rosu Acum 

identificati personajul care apare in ambele povesti si aseazal in unirea celor doua cercuri.” 

 

După îndeplinirea acestor sarcini, personajele au fost salvate șiîși vor face apariția în pădure. (bunica, 

vânătorul).  Dar din păcate Regina cea rea a facut o vrajă cu ajutorul unei flori fermecate, o floare de 

Lotus.  

Complicarea jocului:  Pentru a rupe vraja ei copiii se vor împarți în trei grupe în funcție de ecusonul 

primit.(grupa Ursul pacalit de vulpe , Scufita Rosie , Iedul cu trei capre) Fiecare  echipa se va aseza la  o 

petală si vor selecta doar acele personaje care apar în povestea echipei lor. 

La final fiecare echipa  se va întoarce cu petala lângă floarea de lotus, în centrul căreia se află 

denumirea simbolică a temei. Voi numi un copil din fiecare grupă care va enumera personajele selectate 

de ei si va extrage morala poveștii. Drept recompensa în pădurea noastra isi va face aparitia si Scufita 

Rosi, iar zanele noastre vor inainta.Copiii se vor indrepta spre baie cântând “Vulpe tu mi- ai furat gasca”. 

 Iezișorul a fost și el luat prizonier de regină si pentru a-l salva trebuie să-l ajutăm.Astfel că în 

continuare vom realiza un “Tablou de poveste” –repetam 2- 3 ori titlul. 

Le voi prezenta tabloul model realizat în prealabil si il vom analiza, după care sunt intuite materialele puse 

la dispozitie ( casă, personaje lipici, tablou) și se vor prezenta etapele ce trebuiesc urmate în realizarea 

acestua. Înainte de începerea lucrului se vor executa câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai 

mâinilor cu ajutorul poeziei “Pic, pic”.  

”Pic, pic ploua usor 

Picura apa din nori, 

Vai,vai ploua mai tare 

Unde este umbrela mea oare? 

Bum,bum tuna rasuna 

Nori cenusii gramada se aduna 

O,O ploaia a stat, 

Si curcubeul apare vargat.” 

 

Pe parcurs dau explicaţii şi ofer ajutor individual copiilor care întâmpină dificultăţi în realizarea 

temei cerute şi îi încurajez în vederea executării corecte a temei date.  
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La final vom realiza “turul galeriei”reușind să salveze iezisorul si se vor indrepta spre baie cântând 

cantecul „Trenul personajelor”. 

ALA II – „Ursul doarme si viseaza” 

Pentru a reusi să o învingă pe Regina cea rea copiii se vor juca în continuare „Ursul doarme și 

visează”. Copiii sunt așezati în cerc,tinându-se de mâini si intonand versurile cantecelului se invart in jurul 

unui copil aflat in centru (ursul). Cand se vor termina versurile voi atinge cu bagheta un copil care va 

inainta spre urs. Copilul urs va trebui sa ghiceasca prin pipăire, despre ce copil este vorba . Dacă 

ghiceste,se va pune copilul acela in locul lui, iar daca nu va ghici, va rămane tot el urs in continuare . Jocul 

se reia de câteva ori.                                                                                                                                     

Se va repeta titlul activității prin numirea a 2- 3 copii sunt făcute evaluari generale. Activitatea se 

va încheia cu sosirea coșului cu bunătăți, primit de la Zâne. Copiii se vor îndrepta prin tranziția “Vulpe 

tu mi-ai furat gasca” spre sala de mese pentru a savura bunătățile primite. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof.înv.primar Iftime Magdalena 

                  Școala Gimnazială Nr.1 Stăuceni 

 

Clasa I 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Subiectul lecţiei: Emoții de bază 

Competenţe specifice: 

2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal şi paraverbal; 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă. 

Obiective operaţionale 

- să identifice emoţiile de bază ( bucurie, tristețe, frică, furie ) în funcţie de indicii nonverbali; 

-  să verbalizeze ideile, gândurile faţă de unele situaţii de viaţă întâlnite în prezentare; 

- să exprime pantomimic emoţiile: bucurie, tristeţe, furie şi frică 

- să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;  

- să identifice emoțiile proprii/ trăite în diverse situaţii;  

- să verbalizeze diferite situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională. 

Resurse  

I. Metodologice 

Strategii didactice 

Metode şi procedee:  conversația, exercițiul, jocul didactic. 

Mijloace de învăţământ:  videoproiector, borcane colorate, emoticoane, coșuleț cu etichete,  Cutia cu 

emotii, Ceasul cu emoții, insigne , măr , bagheta detectivului.   

Forme de organizare: frontal, individual, în perechi 

II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, stimulente, insigne. 

III. Bibliografice: 

·         Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, 

București,  2013 

·         www.didactic.ro 

·         www.youtube.com  

Resursa educațională utilizată:  

http://www.didactic.ro/
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 (Editura EDU Detectivul de emoții)  https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezența, repere temporale (data, luna, anul, 

ziua, anotimpul), Calendarul naturii, Mesajul zilei . 

 1. Captarea atenției 

         Se va realiza prin jocul Borcanul fericirii. Se prezintă copiilor o imagine cu două borcane colorate. 

Un borcan reprezintă lucruri pe care le pot aduna pentru a fi fericiți, iar în celălalt borcan ceea ce trebuie 

dat afară, lucruri care pricinuiesc emoții negative. Fiecare copil va trebui să precizeze un lucru pe care îl 

strânge în borcan și unul pe care îl scoate afară. 

Exemple de răspunsuri: 

- Ce pun în borcan: zâmbete, îmbrățișări, ajutor, iubire, încredere, prietenie, fericire, etc. 

- Ce scot din borcan: frică, rușine, tristețe, răutate, ceartă, furie, minciună, invidie, etc. 

2.      Anunțarea subiectului și a obiectivelor 

Precizez subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale urmǎrite: “Astǎzi vom vorbi despre emoții și 

comportamentele generate de acestea, vom recunoaște emoțiile de bază, vom împărtăși situații în care am 

trăit anumite emoții, vom exprima prin mimică și gesturi emoțiile sugerate”. 

3.      Dirijarea învățării 

Prezint elevilor filmul de la Editura EDU - Detectivul de emoții 

https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I 

Alături de simpaticul detectiv de emotii, copilul va detecta toate emoțiie pe care cei cinci prieteni (Ela, 

Mia, Titi, Dudu si Andu) le trăiesc în diferite situații generatoare de emoții. 

Se poartă discuții referitoare la materialul urmărit: 

- adresez elevilor întrebări pentru verificarea înțelegerii conținutului; 

- elevii recunosc emoțiilor de bază și le asociază cu personajele din film; 

- identifică întâmplările care au generat emoțiile și exprimă ceea ce simt în legătură cu comportamentul 

personajelor; 

- se desprinde învățătura filmului și anume că nu trebuie să ne fie frică să spunem adevărul, că trebuie să 

conștientizăm și să acceptăm consecințele faptelor noastre. 

Le solicit elevilor să dea exemple de situații când s-au simțit fericiți/triști/furioși. Elevii răspund cum au 

reacționat în aceste situații. 

 Este posibil să fim tot timpul fericiți?  

  Pentru a vedea cum se simt în alte situații le propun următorul joc ,,Ce simți dacă...?”  

https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I
https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I
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  Elevii vor extrage dintr-un coșulet niște etichete pe care sunt scrise propozitii cu situații generatoare de 

emoții, le vor citi, vor preciza ce emoție ar trăi în ipostaza prezentată, asociind emoticonul corespunzător 

fiecărei situații. 

1. AFARĂ PLOUĂ.     

2. BUNICII VOR VENI IN VIZITĂ.    

3. UN CÂINE FIOROS VINE LĂTRÂND SPRE TINE . 

4. PLECĂM ÎN EXCURSIE LA MUNTE.  

5. TE CERȚI CU UN PRIETEN.  

6. CÂȘTIGI LA UN CONCURS.   

Propun elevilor jocul “Micii actori”. Din cutia cu emoții un copil extrage o figură pe care o va 

vedea doar el, va mima în fața colegilor starea/emoția sugerată de imagine, iar aceștia vor ghici emoția 

mimată. Se va proceda în acest fel până se vor extrage toate imaginile cu emoțiile de bază. Colegii trebuie 

să-i consoleze prin mesaje adecvate pe cei care mimează tristețea, să-l încurajeze pe cel care mimează 

frica sau teama, să-l felicite pe cel care mimează bucuria. 

Ceasul emoţiilor: copiii învârt limba ceasului,  recunosc emoţia la care s-a oprit şi apoi povestesc 

o situaţie în care au trăit acea emoţie.  

Joc: Detectivul emoţiilor 

Jocul are mai multe nivele, aflate la un grad de dificultate tot mai mare. Cei care vor trece de toate probele 

vor primi insigna de detectiv. Jocul se va desfășura în perechi. 

 Primul nivel este un joc de mimă a emoţiilor. Astfel, un elev va mima o emoţie, luând o postură şi făcând 

gesturi cât mai expresive. Celălalt elev trebuie să ghicească despre ce emoţie este vorba. 

 Nivelul 2 presupune mimarea unor emoţii folosind doar postura corporală. Pentru asta, va trebui ca cel 

ce mimează emoția să își acopere faţa cu o mască sau cu o eşarfă. Când elevii vor reuşi să ghicească 

emoțiile celuilalt, se poate trece la nivelul 3. 

Nivelul 3 presupune recunoașterea emoţiilor celuilalt fără ajutorul mimicii şi gesturilor, ci doar din felul 

în care vorbeşte. Elevii vor fi așezați spate în spate, astfel încât să nu se vadă unul pe altul. Unul dintre 

copii va trebui să spună o propoziţie neutră, de exemplu: (Afară este soare.) şi să transmită o emoţie prin 

felul în care o spune. Celălalt trebuie să ghicească emoția din spatele propoziţiei.  

Cei care vor reuși să treacă de acest nivel vor primi insigna de Detectiv al emoțiilor. 

Joc distractiv: „Găseşte mărul vesel” 
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 În cadru acestui joc, copiii vor sta în semicerc. Voi iniţia jocul ascunzând mărul vesel, după care Bagheta 

magică a Detectivului de emoţii va numi un copil care să găsească mărul. Ceilalţi elevi îşi vor ajuta colegul 

folosind cuvintele: ,,Vesel-vesel”- în situaţia în care mărul este aproape sau ,,Trist-trist” în situaţia în care 

mărul este mai îndepărtat. 

4.Încheierea lecției 

Se fac aprecieri asupra desfășurării lecției. Elevii primesc stimulente pentru modul de comportare în 

timpul orei. 

Activitatea se încheie cu cântecul „Dacă vesel se trăiește” 

Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc 

În proiectarea demersului didactic, profesorul va ține cont de adaptarea conținuturilor la specificul 

învățării elevilor aflați în situații de risc. Aceștia vor fi antrenați în lecție, vor fi solicitați să răspundă, fiind 

îndrumați și ajutați cu explicații suplimentare, repetate clar și precis. Li se va oferi permanent feed-back 

pentru a le spori încrederea în forțele proprii. Se va acorda o atenție sporită elevilor care nu socializează 

sau nu sunt ușor acceptați în grupul clasei. 
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SCENARIU DIDACTIC 
SECVENȚELE 

LECȚIEI 

DISCIPL 

INTEGR 

OB. 

OP 

TIMP 

 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatori

c 

 

   1 

min. 

Se asigură condiţiile 

optime desfăşurării 

activităţii. 

Se pregătesc materialele 

necesare lecţiei. 

    

2.Captarea 

atenţiei 

 

CLR 

1.2 

2.1 

 

 

 2 

min. 

Captarea atenţiei se va 

realiza printr-o scrisoare 

primită de la meșterul 

chinez.  

                 Dragi elevi, 

        Eu știu că vă plac 

aventurile, de aceea astăzi 

vă invit să mă însoțiți într-o 

călătorie.  

         Dacă veți rezolva 

corect exercițiile veți primi 

pașaportul pentru vizitarea 

țării mele. 

                     Cu drag,  

                 meșterul chinez 

Conversaţia 

 

Prezentare 

PPT 

Scrisoare 

 

 

 

 

Frontală 

 

Observare 

sistematică 

 

3. 

Reactualizar

ea 

cunoştinţelo

r 

 

 

MEM 

1.4 

1.6 

3.1 

5.1 

O 1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

min. 

Se  va face o scurtă 

reactualizare a 

cunoştinţelor însușite 

anterior prin întrebări de 

tipul. 

Din câte luni este alcătuit 

un an? 

Câte săptămâni sunt într-

o lună? 

Câte zile alcătuiesc o 

săptămână? 

Din câte luni este alcătuit 

un anotimp? 

Câte anotimpuri sunt? 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

   

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

Observare 

sistematică 

Evaluare 

orală prin 

răspunsurile 

elevilor la 

întrebările 

cerut 

Observarea 

focalizării şi 

menţinerii 

atenţiei 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  1 

min. 

Se anunță tema și 

obiectivele lecției. 

Explicaţia 

 

Fișe de 

lucru 

Frontală 

 

Observarea 

sistematică 
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5. Dirijarea 

învăţării 

 

CLR 

1.2 

2.1 

 

 

 

 

MEM 

1.4 

1.6 

3.1 

5.1 

 

 

DP 

2.1 

3.1 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

 

20 

min 

Elevii pornesc în 

călătoria imaginară prin 

intermediul jocului. 

Vor rezolva următoarele 

exerciții: 

1. Unește anotimpul cu 

imaginea potrivită. 

2. Completează enunțurile: 

- O zi are …. ore. 

- Prima lună din an este 

……………. . 

- Crăciunul este o 

sărbătoare  din anotimpul 

………….. . 

3. Completează casetele cu 

A pentru adevărat și F 

pentru fals. 

o Săptămâna are 7 zile. 

o Noaptea merg la școală. 

o Instrumentul de măsură 

pentru timp este ceasul. 

4. Veverița mănâncă 5 

alune într-o zi. Câte 

alune mânâncă în trei 

zile? 

5. Desenează pe ceas 

limbile pentru a indica 

ora 8 fix. 

Conversaţia  

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

Prezentare 

PPT 

 

 

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

Individu

ală 

Observare 

sistematică 

Evaluare 

orală prin 

răspunsurile 

elevilor la 

întrebările 

cerute 

 

 

 

 

Observarea 

focalizării şi 

menţinerii 

atenţiei 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Evaluarea 

scrisă 

 

 

6. Obţinerea 

performanţe

i şi 

asigurarea 

feed-back-

ului 

 

MEM 

1.4 

1.6 

3.1 

5.1 

O1 

O3 

O4 

10 

min. 

Se realizează prin metoda 

cadranelor, care conține 

următoarele sarcini. 

1. Scrie data în care te-ai 

născut. 

2. Prezintă prin desen 

vremea de azi. 

3. Scrie lunile 

anotimpului primăvara. 

4. Completează enunțul: 

Dacă azi e miercuri, 

mâine va fi …………… . 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Fișe de 

lucru 

Frontală 

Individu

ală  

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Evaluarea 

orală 
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7. Evaluare 

 

MEM 

1.4 

1.6 

3.1 

5.1 

  Evaluare formativă  pe 

parcursul lecţiei, 

interevaluare.  

Se realizează evaluarea 

frontală şi individuală a 

activităţii elevilor. 

 

 

 

 Frontală Evaluare 

globală și 

individuală 

8. 

Încheierea 

activităţii - 

 

  2 

min. 

Elevii vor primi tema și 

indicațiile necesare 

rezolvării acesteia. 

Se fac aprecieri cu privire 

la modul de desfăşurare a 

activităţii elevilor. 

  Frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 



 
 
,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

2690 
 

PROIECT DIDACTIC 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

PROPUNĂTOR: Enache Ionica-Adina 

ARIA CURRICULARĂ: Sport şi sănătate 

DOMENII EXPERIENŢIALE : DPM 

TEMA: Calităţi motrice de bază (combinate): Viteză/ Îndemânare – Atenție 

SCOP: 

Informativ: 

• Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor referitoare la deprinderile motrice de bază 

Formativ: 

• Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi aplicativ utilitare; 

• Formarea deprinderii motrice repective, dezvoltarea perseverenţei şi a autocontrolului; 

• Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare necesare pentru menţinerea stării de sănătate a 

copiilor; 

• Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire. 

     Educativ: 

• Educarea capacităţii de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii; 

• Stimularea calităţii intelectuale, de voinţă şi afective în

 vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite; 

• Stimularea interactivităţii şi cooperării. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O.1: Dezvoltarea / educarea calităţii motrice viteza în regim de îndemânare / coordonare; 

                  O.2: Obişnuirea / acomodarea cu mingea de handball; 
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                  O.3. Formarea unor trăsături morale şi de caracter: stăpânire de sine, voinţă; 

                  O.4. Dezvoltarea spiritului de echipă şi de competitivitate 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee: 

explicaţia, exersarea, demonstraţia, conversaţia, jocul. 

• Material didactic: 

fluier, mingi, recompense, laptop, jaloane,  cartonaşe colorate. 

   

 FORMA DE ORGANIZARE: 

             - frontal, 

             - pe echipe. 

                

 LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

 DURATA: 30 minute 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• MEC, Programa activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii, Editura Coresi S.A. 

Bucureşti, 2005 

• Breben, Silvia, Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura Reprograph, Craiova Badiu T , 

1999 

• E. Garuda - Educaţia fizică a copiilor şi preşcolarilor , Art , Chişinău, 2002; 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

  Momentul şi 

durata 

 

Conținut 

Detalieri de conținut  

Evaluare 

 

Obs. 
Dozare Formații de 

lucru 

Indicații 

metodice 

 

 

             1. 

Organizarea 

colectivului 

• Adunarea  

• Salutul  

• Verificarea ţinutei 

vestimentare și 

consemnarea absenţelor  

• Prezentarea sumară  a 

obiectivelor operaţionale 

specifice lecţiei.  

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

   în linie  

   

pe un rând 

Spatele drept! 

Braţele pe lângă 

corp! 

 

Capul sus! 

Privirea înainte! 

-verificare orală 

 

 

-aprecieri verbale 

 

 

3 min. 

• Exerciţii de grupări şi 

regrupări 

,,Bucheţelele‘‘ 

La un                       semnal sonor elevii 

se vor grupa, pe cifra 

strigată, la al doilea 

semnal revin la locuri. 

  - reguli de 

desfăşurare 

-aprecieri  

verbale 

   

 

 

 1 min.  
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2. Pregătirea 

organismului 

• întoarceri la stânga, la 

dreapta; 

• mers în voie, cu 

variaţii de ritm; 

• alergare uşoară cu variaţii 

de ritm; 

• mers cu variante: 

- pe vârfuri cu     braţele sus ; 

- pe călcâie cu braţele la 

spate ; 

- mersul piticului. 

 în coloană câte 

unul 

Capul sus! -aprecieri  

verbale 

 

pentru efort   Spatele drept!  

 2 ture    

   Braţele bine  

5 min. 1 tură  întinse!  

     

     

 1 tură    

   - fond muzical  

 1 tură  ritmat  

     

  

• mers cu educarea  ritmului 

      respirator; 

• mers cu mişcări de     

relaxare. 

     

3.Abordarea 

unităţilor de 

învăţare 

 

17 min. 

1.1 "Mingea prin tunel" 

- colectivul este organizat 

pe două şiruri cu interval 

de 1,5 m  între ele, iar 

jucătorii la un braţ 

 

 

 

 

 

-în coloană, pe 

două şiruri 

 

 

-sublinierea 

permanentă a 

respectării 

regulilor de joc 

stabilite 

-aprecieri 

verbale 
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distanţă unul faţă de 

celălalt, stând cu 

picioarele depărtate. La                      

semnal sonor (fluier), 

primii jucători din fiecare 

şir predau mingea 

următorilor, prin oferire şi 

primire printre picioarele 

jucătorilor. 

Ultimii din şiruri preiau 

mingea şi printr-o alergare 

rapidă trec în faţa şirului 

pentru a continua jocul. 

Şirul care a executat mai 

repede cu toţi jucătorii 

transmiterea mingii, 

câștigă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 "Mingea la căpitan" 

-se execută din aceeaşi 

formaţie  a jucătorilor. 

Fiecare echipă își alege un 

căpitan. Restul echipei se 

va plasa în fața 

căpitanului la o distanță 

de 2 m, în linie cu o 

distanță de 0,5-1 m între 

ei. Căpitanul va pasa și va 

reprimi mingea de la 

fiecare, pe rând. Echipa 

 

 

 

  -  avertizări  în 

cazul 

nerespectării 

regulilor 

 - aprecieri 

verbale 
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care termină prima toate 

pasele câștigă.   

 

 

4.Revenirea 

organismului 

după  efort 

3 min. 

• mers de voie ; 

• exerciţii pentru educarea 

actului respirator 

(accentul pus pe expiraţie) 

pe un fond  muzical lent.                            

1 tură 

 

 

 

1 tură 

în coloană   câte 

unul 

fond muzical 

lent 

 -indicaţii  

verbale 

 

 

5. Concluzii 

2 min. 

• aprecierea activităţii 

desfăşurate de preșcolari 

în timpul lecţiei; 

• recomandări pentru lucrul 

independent; 

• evidenţieri, aprecieri. 

 în linie pe                    un 

rând 

 -acordare de 

recompense 
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LESSON PLAN - “A little green man“ 

Scoala Gimnazială Nr. 1 Puşcaşi 

Comuna Puşcaşi, Judetul Vaslui 

Gache Mariana 

Grade:  4th 

Textbook:  Fairyland 4B 

Unit:  “A little green man“ 

 Main Topic:  Past Simple of the verb “to be”, words denoting emotions. 

Lesson type:   Acquisition of new knowledge 

Purpose: The purpose of this lesson is to acquire new knowledge (past simple of the verb “to be”, 

descriptive adjectives). 

Lesson Aims: By the end of the lesson the students will be able to: 

-practise the use of descriptive adjectives; 

-consolidate the Past Simple of the verb “to be” in exercises; 

-mime some emotional states; 

-improve vocabulary related to emotional states. 

Objectives: 

a. Cognitive objectives: 

- To encourage pupils to talk freely; 

- To help students to talk about their emotional states; 

- To give pupils more practice on pronunciation, vocabulary and the structures taught. 

 

b. Affective objectives: 

- To give students confidence in their ability to use the English language; 

- To create a warm atmosphere; 

- To end the lesson in a fun atmosphere. 

Skills covered:  Writing, Speaking, Listening and Reading 

Interaction: individual, group-work, pair-work 

Didactic strategies: 

a. Methods and Procedures:  conversation, explanation, dialogues, singing, miming, exercises.  

b. Materials and equipment: worksheets, laptop, video-projector, CD-s, blackboard, textbooks. 

 

Anticipated problems: The situational context of the lesson (the presence of unknown people), might inhibit 

them in the first part of the lesson. The teacher will encourage them to speak English and to have fun 

miming. 

Assumptions: The pupils are familiar with the Past Tense Simple of the verb “to be”. 

Timing: 50 minutes 
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Lesson procedure: 

 

1. Warm-up: 

        Aims: -to generate interest and make students relax; 

                    -to prepare students for the lesson; 

Teacher initiates an informal conversation (oral questions): “Good morning”! “How are you today?” 

Students answer. 

Interaction: T-SS, SS-T      Skills: speaking.                                               Time: 2 minutes 

 

2. Checking homework: 

        Aim: -checking consolidation of the previously taught material; 

Teacher checks if students have done their homework according to the task. She corrects, gives or asks for 

more information whenever she feels it necessary. 

Students read their sentences. 

Interaction: T-SS, SS-T. 

Skills: reading, speaking.                                                                            Time: 5 minutes 

 

3. Elicitation stage: 

Aim: to practise the new grammatical concept of Past Tense Simple of the verb to be  

Procedure:  

1. In order to introduce the Past Simple of the verb to be T shows Ss a string with a few images on it. The first 

image represents the date of the present day and the sentence I am at school. The following images have 

the date of the previous day and the following sentences: 

I was at home. 

I was with my friends. 

We were in the park. 

There were three boys and two girls in the park. 

I was happy. 

I was not at school. 

2.  Next T explains that the previous date shows past actions exemplified by the sentences.     

3.  T asks Ss to complete a handout by choosing the correct answers (appendix 1) 

4. Ss complete the handout and they read the correct answers.  

Interaction: T-Ss, (Individual work)       Skills: speaking  Timing: 10 min. 

4. The lead-in 

Aim: to introduce the theme of the lesson: The little green man 

Procedure:   

1. T writes the title of the new lesson on the blackboard and asks Ss to copy it in their copybooks.  

2. Ss write the title of the lesson then pay attention to the T 

3. T plays the audio transcripts of the descriptive adjectives on page 14 in the Ss textbooks 

4. Ss listen and repeat the adjectives out loud 

5. T asks Ss to copy the adjectives on their copybooks and translate them using the visual aids related to each 

adjective 

6. Miming game: 

             Aims: -to practise the students’ ability to mime an emotional state. 
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Teacher tells the students they are going to mime a few emotional states in front of the classroom and guess 

the state he/she is miming.  Some students will mime a few emotional states, while the others will have to 

guess the emotional states and make up sentences. (i.e. ‘What kind of emotion is her face/body expressing? 

She/he is hungry’). Teacher makes error corrections if necessary. 

             Interaction: T-SS, SS-T, SS-SS.         Skills: speaking.                             Time: 5 minutes 

7. T prepares the laptop and video projector and plays the dialogue of the lesson at page 14.  

8. Ss listen carefully to the dialogue in the book while following the transcripts in their textbooks. 

9. T then plays the video part of the previous dialogue and pupils watch on the projection screen 

10. T asks Ss to read aloud the dialogue while taking turns. 

11. Ss read the lesson dialogue from their textbooks. 

12. T asks Ss to solve exercise 2/14 in their copybooks and then checks it on the laptop. 

13. Ss correct their mistakes if necessary. 

Interaction: T-Ss, Ss-T     Skills: speaking, listening, reading, and writing      Timing: 14 min. 

 

  5. Production 

Aim: to improve the new vocabulary 

Procedure:  

5. T tells Ss to look at exercise 3/15 and together with their desk mate to solve it orally 

6. Ss solve exercise 3/15 in pair by acting out the dialogue and choosing the correct descriptive adjective. 

(appendix 2) 

7. T asks Ss to pay attention to the audio for exercise 4 /15 and choose the correct answer. (appendix 3) 

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss  (PW, Individual work)  Timing: 10 min 

 

6. Evaluation and homework assignment 

Aim: to further consolidate the use of the newly acquired knowledge 

Procedure: 

1. T evaluates to what extent what was proposed at the beginning of the lesson was attained and grades Ss. 

2. T asks Ss to write down their homework exercise number 5 page 15 in which they have to use the correct 

form of the past simple of the verb to be. 

Interaction: T-Ss (Individual work)   Timing: 4 min 
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Appendix 1 

 

I was 

You were 

He was 

She was 

It was 

We were 

You were 

They were 

 

1. Mary ……………………….at school yesterday.  

2. She …………………………solving a Math problem. 

3. Sam ……………………….at school, too. 

4. He …………………………helping Mary. 

5. They ……………………….scared that the clock ……………..2 o’clock and they didn’t finish their 

problem. 

6. Mary……………………….happy because Sam………………….with her.  

7. The school bus …………….in front of the school.  

8. Mary and Sam……………..tired.  

9. But they ……………………happy. 

 

Appendix 2 

 

Ex. 3/15 

1. All my friends were at my party. I was very sad / happy.   

2. I was alone all day. I was very worried / bored.  

3. The bus was late. I was very hungry / angry. 

4. There was a film about ghost on TV. I was really scared / thirsty. 

 

 

Appendix 3 

 

Ex. 4/15  

 The correct answer is picture A. 

 Transcript: 

I was opposite the bank at ten o’clock.  There were two cars outside. There was a man in the black car. 

There was a boy on a blue bike. There was a big, red lorry, too.  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Odobesti 

Educatoare: prf. Inv. Prescolar Greble Ana-Maria 

Nivel grupă: Nivel ll - Grupa Mare  

Tema anuală: "Când, cum şi de ce se întâmplă?" 

Tema proiectului:”Iarna, miraculosul anotimp alb” 

Tema săptămânii: „Primii fulgi de nea” 

Tema zilei: „Iarna fermecata” 

Domenii experenţiale: DS, DEC 

Categorii de activitate: DLC, DS, DEC, DOS 

 ADP: Întâlnirea de diminetaţă : Este iarna din nou" 

 ALA 1:  Bibliotecă: "Manusile" - elemente grafice 

        " Ninge "- de Otilia Cazimir - memorizare 

      Arta: " Globul "- lipire 

      Ştiinţă: ""Gaseste gresala" - fisa de lucru 

 ADE:"Iarna dalba" 

  DŞ (activitate matematica)"Predarea numarului si cifrei 4" -consolidare, exercitii in limitele 

1-5 

  DEC "Iarna a sosit in zori"- auditie 

 ALA 2 :" Fete vesele, fete triste" - joc de atentie 

Forma de organizare: frontala, individuala, pe grupe. 

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe şi deprinderi. 

Scopul activităţii: Stimularea gândirii pentru găsirea de soluţii creative în  situaţii date.  

   Dezvoltare capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a 

semnificaţiilor structurilor verbale orale 

   Consolidarea şi  aplicarea cunoştintelor şi deprinderilor însuşite în  legătură cu sirul 

numerelor naturale in limitele 1-5. 

   Consolidarea  unor  abilităţi  practice  specifice  nivelului  de  dezvoltare  motrică. 

   Stimularea capacitatilor auditive, de ritm si rima. 

Domenii de dezvoltare 

 C. Capacități și atitudini de învățare 

 D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării a premiselor citirii și scrierii 

 E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii 

Dimensiuni ale dezvoltării 

C 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

C 3. Activare și manifestare a potențialului creativ  

D 1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  

D 2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

E 1. Relatii , operatii, si deductii logice in mediul apropiat. 

Dimensiuni ale dezvoltării 

C 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare   

D 2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

D 3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute  
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E 1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

E 2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat  

Comportamente vizate 

C 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative  

D 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă)  

D 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă)  

D 3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere  

D 3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală 

pentru transmiterea unui mesaj  

E 1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat  

E 2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia  

E 2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor  

Sarcini didactice: 

- Copiii sunt asezati in semicerc; 

- Recunoaşterea principalelor caracteristici specifice ale anotimpului iarna; 

- Să recunoasca cifrele; 

- Să aşeze pe panou cifrele in functie de numarul de elemente din multimile formate; 

- sa recunoasca vecinii cifrelor; 

- Să păstreze acurateţea lucrărilor plastice; 

- Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze si aprecieri 

Strategii didactice: 

1.metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea. 

2.mijloace de învăţământ: imagini de iarna, panou, aracet, fişă de lucru stiinţe, fişă de lucru bibliotecă, 

fişă de lucru arta, jetoane cu cifre, jetoane cu cadouri, jetoane cu braduri, jetoane cu oameni de zapada, 

jetoane cu fulgi de zapada, jetoane cu elemente specifice anotimpului iarna. 

Regulile jocului 

- copii sa lucreze in echipa pentru rezolvarea sarcinilor 

- copiii să răspundă la solicitarea educatoarei 

- copiii sa respecte cerinţele educatoarei 

Elemente de joc: surpriza, aplauze şi recompensa finala - ecusoane cu fulgi de zapada 

Durata activităţii: o zi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Revista învățământului preșcolar , Nr,1-2/2008, București 

2. Noul curriculum național ptr. Învățământul preșcolar 2019 

3. „Activități bazate pe inteligențe multiple”,  E. Gongea, G.Reiu, S. Breban 

4. Ghid metodic: „Metode interactive de grup” , Ed. Arves 

Activităţi de învăţare 

I. Activitate de dezvoltare personală (ADP):  

Intâlnirea de dimineaţă: “Este iarna din nou”  
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    Salutul:”Buna dimineaţa, fulgusori de zapada!” , Prezenta, calendarul naturii; 

    Impartasirea cu ceilalti:"Aspecte de iarna" 

    Activitatea de grup: "Fulgul se topeste" (joc distractiv) 

    Mesajul zilei:”Harnic tu sa fii mereu/ nici nu e prea greu!” 

    Noutatea zilei:” Picatura de apa a venit in vizita la noi!” 

    Momentul povestilor: "Iarna pe ulita"( O strofa) de George Cosbuc 

Rutine :"Ne ascultam unii pe altii" 

Tranziţii : “Atinge clopotelul” (joc distractiv) 

II. Activităţi liber alese  

ALA 1: 

    Biblioteca:"Manusile"- elemente grafice 

    "Ninge"- de Otilia cazimir- memorizare 

    Artă: „Globul”- lipire material mărunt 

    Stiinta:”Gaseste greseala”- formare mulţimi de obiecte 

ALA 2: 

 " Fete vesele, fete triste" - joc de atentie 

III.  Activităţi pe domenii experienţiale: 

Activitate integrată: „Iarna dalba”  

- Domeniul Stiinte (DS) -„(activitate matematica)"Predarea numarului si cifrei 4" -consolidare, exercitii 

in limitele 1-5 

- Domeniul Estetic si Creativ (DEC)-„ Iarna a sosit in zori"- auditie 

SCENARIUL  ZILEI 

          Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul: “Bună dimineaţa, fulgusori de zapada! Copiii aşezaţi 

pe scăunele  o saluta pe doamna educatoare, dupa care  se salută  intre ei facandu-si cu mana„Buna 

dimineaţa, Delia!”. 

 Pentru a stabili prezenta, voi întreba pe copii cine lipseşte, vor denumi ei persoanele care lipsesc,. 

Vom completa calendarul naturii împreuna, stabilind astfel si ziua din săptămâna in care ne aflam , data de 

astăzi, luna si anul, anotimpul, dar si felul cum ne imbracam. 

 Împărtăşirea cu ceilalti se realizează printr-o discuţie cu preşcolarii referitoare la aspectele 

anotimpului iarna, despre fenomenele naturii, traditii si obiceiuri la romani prezente in anotimpul iarna, 

sarbatorile iernii. Activitatea de grup este un moment distractiv, dar si antrenant pentru atenţia copiilor si 

anume joculeţul " fulgul se topeste", in care fiecare copil primeşte, pe rând fulgull si cel care a primit fulgul 

va spune primul cuvânt care ii trece prin minte despre iarna (zapada, om de zapada, mos Nicolae, mos, 

Craciun, cadouri etc. 

 Noutatea zilei:” Picatura de ploaie” care doreste ca prescolarii din grupa Gargaritelor sa stie cum 

ea a ajuns un fulg de zapada. 

 Mesajul zilei va fi :”Harnic tu sa fii mereu nici nu e prea greu", spunându-le copiilor ca trebuie sa 

fim harnici, ascultători, sa ne ajutam părinţii, sa învăţăm lucruri noi si folositoare si astfel vom deveni copii 

buni si responsabili. 

 Momentul povestilor se va realiza printr-o strofa scurta din poezia " Iarna pe ulita " de George 

Cosbuc:  

 La Tranzitii vom juca joculetul "Atinge clopotelul", după care vom merge la centrele de activitate 

si anume,  Biblioteca la care copiii for scrie pe " Manusi de iarna" elemente grafice, dupa care vom 

continua, tot la centrul Biblioteca cu o activitate de invatare a poeziei : " Ninge" de Otilia Cazimir.  La 
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centrul Arta, la care vom realiza prin lipire Globul cu fulgi de zapada si braduti, material mărunt, iar la 

celalalt centru, Stiinte, vom stabili care sunt greselile din fisa copiilor, activitate denumita ": Gaseste 

greseala  ". 

 După aceste activităţi vom realiza Momentul de miscare unde vom executa diverse exerciţii de 

înviorare pe baza unui cântecel de mişcare 

      Fiind gata pregătiţi de activităţile pe domenii experentiale, copiii se vor aseza pe scaunele in semicerc. 

In cadrul activitatii DS, vom invata cum se formeaza multimea cu 4 elemente, la care i se atribuie cifra 4, 

si anume Predarea numarului si cifrei 4, activitate ce reprezinta consolidare de cunostinte si deprinderi, 

exercitiu cu material , sirul numeric 1-5. 

  Vom executa un joculeţ cu mânutele, cu degeţelele " Batem palmele usor", după care vom trece pe 

scaunele la măsuţe sa putem lucra in cadrul activităţilor DEC vom asculta catecelul "Iarna ne-a sosit in 

zori" si-l vom invata impreuna. 

 Lecţia de astăzi de încheie prin ALA2 cu joculeţul  de atentie „Fete vesele, fete triste”, in care copiii 

vor identifica emotiile cu ajutorul unei plansete cu un chip, cauia i se atribuie jetoane cu ochi si jetoane cu 

gura. 

 Pentru efortul depus, Zâna Toamna ii va rasplati pe copiii oferindu-le ecusoare cu fulgi de zapada. 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

1. Momentul 

organizatoric 

       Organizarea spaţiului si a climatului educaţional intr-un mod 

optim desfăşurării activităţii de invatare respectând normele de 

distanţare impuse de contextul epidemiologic: 

- Aerisirea sălii de grupa 

- Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii 

- Pregătirea materialului didactic necesar activităţilor 

   

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Copii vor fi întrebaţi in ce anotimp suntem? Ce aspecte observam 

in anotimpul iarna? 

Conversaţia  Evaluarea 

deprinderilor de 

disciplină. 

3. Captarea 

atenţiei 

      Copii vor fi aşezaţi in semicerc, pe scaunele. Ne vom îndrepta 

privirea către tabla magnetica unde vom descoperi surpriza si 

anume câteva jetoane cu diverse obiecte ce apartin anotimpului 

iarna si cifre. Vom stabili ce  observam pe tabla si ii voi dirija cu 

intrebari ajutatoare. 

-" Ce avem noi pe tabla?" 

- "Ce reprezinta aceste obiecte pentru anotimpul iarna?" 

- "Ce fel de activitate vom realiza astazi, daca noi avem si cifre?" 

Surpriza 

Conversaţia 

 

 

 

Problematizarea 

 

Imagini cu aspecte 

de toamna 

Aprecierea 

verbala 

 

4. Anunţarea 

temei si a 

obiectelor 

Ii voi anunţa pe copii ca forma multimi de obiecte de la numarul 

si cifra 1, pana la numarul si cifra 4, astfel stabilind cum anume se 

formeaza multimile de obiecte, ce cifre se atribuie fiecarei 

multimi, care este deosebirea dintre ele, in ce ordine am realizat 

aceste multimi. stabilim ca astazi vorbim despre numarul si cifra 

4, apoi vom executa cate exercitii de consolidare a sirului numeric 

Expunerea 

Explicaţia 

 

 

 

Problematizarea 

 

Jetoane cu cifre, cu 

fulgi de zapada, cu 

oameni de zapada, 

cu cadouri, cu 

braduti 

Panou 

Aprecierea 

verbala 

 

 

 

Aplauze 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

in limitele 1-5, cu jetoane la tabla magnetica . Apoi vom invata un 

cantecel numit "Iarna a sosit in zori " 

Imagini despre 

iarna 

5. Desfasurarea 

activitatii 

Doamna educatoare la tabla va forma multimea cu un element 

(cadouri), impreuna cu copii se va stabili ca aceasta multime are 

un singur element, asadar i se atribuie cifra corespunzatoare, si 

anume cifra 1. Se trece la urmatoarea multime, multimea cu doua 

elemente (doi fulgi de zapada) la care i s atribuie cifra 

corespunzatoare.Doamna educatoare va invita un copil la tabla 

magnetica care sa aseze jetonul cu cifra corecpunzatoare multimii 

cu doua elemente. toti copiii aplauda reusita. Se va observa ca fata 

de multimea anterioara, multimea cu doua elemente a crescut cu o 

unitate. astfel ca se trece la formarea multimii de trei elemente 

(oameni de zapada).  Se aseaza cei trei oameni de zapada, dupa 

care se invita un alt copil la tabla care sa ataseze cifra 

corespunzatoare numarului de elemente din multimea oamenilor 

de zapada. Pentru acest lucru copilul este recompensat cu aplauze. 

Se observa ca fata de multimea anterioara, multimea cu doua 

elemente, aceasta multime noua, de trei elemente este mai mare cu 

o unitate si fata de multimea cu un element este mai mare cu doua 

unitati. Se va trece la urmatoarea multime, avand 4 elemente 

(braduti), se invita un copil la tabla care sa aseze cifra care 

corespunde numarului de elemente din multimea braditilor si 

anume, cifra 4. copilil primeste aplauze pentru realizarea sa. Se 

privesc cele patru multimi de obiecte si se obserba diferenta dintre 

 

Conversatia 

Explicatia 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu cifre 

Jetoane cu fulgi de 

zapada 

Jetoane cu oameni 

de zapada,  

Jetoane cu cadouri 

Jetoane cu braduti 

 

Aprecieri verbale 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

ele si anume, faptul ca fiecare multime a crescut cu cate un element 

fata de multimea precedenta. Asadar multimea cu patru elemnete 

este mai mare decat multimea cu trei elemente cu o unitate, fata de 

multimea cu doua elemnete cu doua unitati si fata de multimea cu 

un elemente cu  trei unitati. Dupa ce s-a stabilit acest lucru se dau 

exemple de obiecte din mediul inconjurator care au patru elemente 

(picioarele scaunului, picioarele mesei, picioarele animalelor, 

nasturii la camasa etc) 

 

 

Exercutiul 

 

 

 

 

Conversatia, 

Explicatia 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

     Pentru a consolida cunostintele si deprinderile invatate anterior 

vom realiza cateva exercitii in limitele 1-5. vom descoperi vecinii 

cifrelor cu ajutorul jetoanlor, atribuire cifra la numar se elemente, 

gaseste perechea, alegea cifra corecta in functie de cate elemente 

ai, descompunerea cifrei 4, trecand la tabla fiecare copil, pe rand, 

recolvand fiecare cate o sarcina data. 

In incheierea activitatii copiii primesc aprecieri si aplauze, 

tranzitia de la DS catre DEC, realizandu-se prin joculeţul mâinilor 

"Batem palmele usor". 

La activitatea de educatie muzicala din cadrul Domeniului Estetic 

si Creativ , doamna educatoare anunta titlul cantecelului "Iarna a 

sosit in zori". Se asaza pe tabla cateva imagini semnificative ce 

ilustreaza secvente din cantecel, dupa care doamna educatoare 

canta cantecelul, copiii ascultandu-l. Se trece la incalzirea vocilor, 

executand cateva exercitii cu sunete in functie de ritm, intensitate, 

Conversatia, 

Expunerea 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

Convorbirea 

Explicatia 

 

 

Jetoane cu cifre 

Jetoane cu imagini 

de obiecte de 

apartin anotimpului 

iarna 

 

 

Panou,  

 

 

 

Panou 

Imagini de iarna 

 

 

Aprecieri verbale 

Aplauze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

sunete ridicate, joase etc. Se trece la invatarea cantecului pe strofe, 

apoi la cantarea cantecului integral. Se canta acest cantec de catre 

copii, cu totii de 2-3 ori, apoi la cantatul pe grupuri a cate 3-4 

prescolari, dupa care cine doreste dintre copii sa cante cantecul 

individual, 1-2 copii. Fiecare copil este aplaudat pentru 

performanta. 

 

 Exercitiul 

 

Exercitiul 

 

 

Aplauze 

 

7. Asigurarea 

feed-back-ului 

Educatoarea va întreba copiii dacă  le place anotimpul iarna, ce 

anume le place mai mult, daca sunt si aspecte care nu le place. 

Copiii au raspuns cu inetres si entuziasm la activitate. 

Convorbire 

 

 

 Aprecieri verbale 

8. Încheierea 

activităţii 

Educatoarea face aprecieri asupra modului in care au răspuns 

copiii la activitatile de astazi, cum au contribuit la fiecare sarcină 

dată, lucrul în echipă şi modul în care au cantat cantecelul. 

     Copiii vor primi ecusoane cu fulgi de zapada in piept şi 

felicitările educatoarei. 

Convorbire 

 

Ecusoare cu fulgi 

de zapada 

Aprecieri verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Grădiniţa cu Program Normal Ivancesti, Scoala Gimnaziala Gagesti-Bolotesti, Vrancea 

Educatoare: Marinescu Cornelia-Valentina 

Nivel grupă: Nivel ll - Grupa Mare  

Tema anuală: "Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?" 

Tema proiectului:”Vraja sarbatorilor de iarna la romani” 

Tema săptămânii: „Ghetuta fermecata si Mos Nicolae” 

Tema zilei: „Mosule,dragule” 

Domenii experenţiale: DLC, DOS 

Categorii de activitate: DLC, DS, DEC, DOS 

 ADP: Întâlnirea de diminetaţă : " Primul Mos fermecat" 

 ALA 1:  Bibliotecă: "Ghetuta lui Mos Nicolae" - elemente grafice 

       Joc de masa: " Ajuta-l pe Mos Nicolae sa ajunga la ghetuta lui"- labirint 

      Ştiinţă: "Alege raspunsul corect" - fisa matematica 

 ADE:"Sarbatori fermecate" 

  DLC (educarea limbajului):Mos Nicolae-lectura dupa imagini" 

  DOS "Ghetuta lui Mos Nicolae"- lipire 

 ALA 2 :" Umple ghetuta" - joc dinamic  

Forma de organizare: frontala, individuala, pe grupe. 

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe şi deprinderi. 

Domenii de dezvoltare 

 C. Capacități și atitudini de învățare 

 D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării a premiselor citirii și scrierii 

 E. Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii 

Dimensiuni ale dezvoltării 

C 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

D 2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

E 1. Relatii , operatii, si deductii logice in mediul apropiat. 

Dimensiuni ale dezvoltării 

C 1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

D 2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

D 3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute  

E 1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

Comportamente vizate 

C 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative  

D 2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă)  

D 2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare  

D 3.2. Discriminează/diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere  

D 3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală 

pentru transmiterea unui mesaj  

E 1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat  
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Sarcini didactice: 

- Copiii sunt asezati in semicerc; 

- Sa recunoasca sarbatorile de iarna; 

- Sa  recunoasca primul Mos care vine cu cadouri; 

- Sa creeze o poveste cu ajutorul imaginilor; 

- Să păstreze acurateţea lucrărilor practice; 

- Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze si aprecieri 

Strategii didactice: 

1.metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, brainstorming 

2.mijloace de învăţământ: Ghetuta lui Mos Nicolae, panou, aracet, fişă de lucru stiinţe, fişă de lucru 

bibliotecă, fişă de lucru Joc de masa, Imagini pentru povestea cu Mos Nicolae, material marunt pentru lipirea 

ghetutei. 

Regulile jocului 

- copii sa lucreze in echipa pentru rezolvarea sarcinilor 

- copiii să răspundă la solicitarea educatoarei 

- copiii sa respecte cerinţele educatoarei 

Elemente de joc: surpriza, aplauze şi recompensa finala - ecusoane cu ghetute 

Durata activităţii: o zi 

BIBLIOGRAFIE: 

5. Revista învățământului preșcolar , Nr,1-2/2008, București 

6. Noul curriculum național ptr. Învățământul preșcolar 2019 

7. „Activități bazate pe inteligențe multiple”,  E. Gongea, G.Reiu, S. Breban 

8. Ghid metodic: „Metode interactive de grup” , Ed. Arves 

Activităţi de învăţare 

IV. Activitate de dezvoltare personală (ADP):  

Intâlnirea de dimineaţă: “Primul Mos Fermecat”  

    Salutul:”Buna dimineaţa, copii cuminti!” , Prezenta, calendarul naturii; 

    Impartasirea cu ceilalti:"Sarbatorile de iarna" 

    Activitatea de grup: "Telefonul fara fir" -cuvinte tematice (joc distractiv) 

    Mesajul zilei:”Harnic tu sa fii mereu/ nici nu e prea greu!” 

    Noutatea zilei:” Ghetuta cu cadouri” 

    Momentul povestilor: "Mos Nicolae"-poezie 

Rutine :"Vreau sa fiu bun!" 

Tranziţii : “Fa ca mine” (joc de atentie) 

V. Activităţi liber alese  

ALA 1: 

    Biblioteca:"Ghetuta lui Mos Nicolae"- elemente grafice 

    Joc de masa: „Ajuta-l pe Mos Nicolae sa ajunga la ghetuta lui”- labirint 

    Stiinta:”Alege raspunsul corect”- fisa matematica 

ALA 2: 

 " Umple ghetuta" - joc dinamic 

VI.  Activităţi pe domenii experienţiale: 

Activitate integrată: „Sarbatori fermecate”  

- Domeniul Limba si Comunicare (DLC) -„(educarea limbajului)"Mos Nicolae"-lectura dupa imagini 
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- Domeniul Om si Societate (DOS)-„ Ghetuta lui Mos Nicolae"- lipire 

SCENARIUL  ZILEI 

          Întâlnirea de dimineaţă debutează cu salutul: “Bună dimineaţa, copii cuminti! Copiii aşezaţi pe 

scăunele  o saluta pe doamna educatoare, dupa care  se salută  intre ei facandu-si cu mana„Buna dimineaţa, 

Iustin!”. 

 Pentru a stabili prezenta, voi întreba pe copii cine lipseşte, vor denumi ei persoanele care lipsesc. Vom 

completa calendarul naturii împreuna, stabilind astfel si ziua din săptămâna in care ne aflam , data de astăzi, 

luna si anul, anotimpul, dar si felul cum ne imbracam. 

 Împărtăşirea cu ceilalti se realizează printr-o discuţie cu preşcolarii referitoare la aspectele 

anotimpului iarna, despre fenomenele naturii, traditii si obiceiuri la romani prezente in anotimpul iarna, 

sarbatorile iernii. 

 Activitatea de grup este un moment distractiv, dar si antrenant pentru atenţia copiilor si anume 

joculeţul " Telefonul fara fir", in care copiii sunt asezati in rand si primul copil spune celui de langa el, la 

ureche, un cuvant care sa apartina antotimpului iarna. Acel cuvant se repeta de la un copil la altul, pana ajunge 

la ultimul copil care spune acel cuvant tare, sau cea a inteles din cuvantul initial.(zapada, om de zapada, mos 

Nicolae, mos Craciun, cadouri etc. 

 Noutatea zilei se prezinta sub forma unei ghetute plina cu dulciuri, care reprezinta darul pe care copiii 

cuminti il primesc de la Mos Nicolae. In acea ghetuta se afla chiar si un bat, ca fiind darul pe care il primesc 

copiii mai putin cuminti, de la mos Nicolae.Se poarta discutii cu ceea ce semnifica fiecare element observat. 

 Mesajul zilei va fi :”Harnic tu sa fii mereu nici nu e prea greu", spunându-le copiilor ca trebuie sa fim 

harnici, ascultători, sa ne ajutam părinţii, sa învăţăm lucruri noi si folositoare si astfel vom deveni copii buni si 

responsabili. Momentul povestilor se va realiza printr-o poezie denumita : " Mos Nicolae " 

 La Tranzitii vom juca joculetul "Fa ca mine"-joc de atentie, după care vom merge la centrele de 

activitate si anume,  Biblioteca la care copiii for scrie pe " Ghetuta lui Mos Nicolae" elemente grafice, dupa 

care vom continua, la centrul Joc de masa cu o fisa sub forma de labirint "Ajuta-l pe Mos Nicolae sa ajunga 

la ghetuta lui", iar la celalalt centru, Stiinte, copiii  lucra pe fisa si vor "Alege raspunsul corect" pentru numarul 

de elemente pentru fiecare multime de obiecte.  

 După aceste activităţi vom realiza Momentul de miscare unde vom executa diverse exerciţii de 

înviorare pe baza  unor recitative numaratori: 

    Fiind gata pregătiţi de activităţile pe domenii experentiale, copiii se vor aseza pe scaunele in semicerc. In 

cadrul activitatii DLC, vom observa cateva imagini pe tabla, iar copii vor citi imaginile si cu ajutorul acestora 

vor crea o poveste despre Mos Nicolae care aduce daruri tuturor copiilor. 

  Vom canta impreuna un cantecel dedicat lui Mos Nicolae si anume " Mosule,dragule", după care vom trece 

pe scaunele la măsuţe sa putem lucra in cadrul activităţilor DOS unde vom lipi " Ghetuta lui Mos Nicolae", 

folosind material individual si marunt. 

 Lecţia de astăzi de încheie prin ALA2 cu joculeţul  dinamic "Umple ghetuta", in care copiii, pe echipe 

vor umple cat mai repede ghetutele. 

 Pentru efortul depus, Mos Nicolae ii va rasplati pe copiii oferindu-le ecusoare cu Ghetute frumoase. 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

1. Momentul 

organizatoric 

       Organizarea 

spaţiului si a climatului 

educaţional intr-un 

mod optim desfăşurării 

activităţii de invatare 

respectând normele de 

distanţare impuse de 

contextul 

epidemiologic: 

   

2. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Copii vor fi întrebaţi in 

ce anotimp suntem? Ce 

aspecte observam in 

anotimpul iarna? 

Conversaţia  Evaluarea 

deprinderilor 

de disciplină. 

3. Captarea 

atenţiei 

      Copii vor fi aşezaţi 

in semicerc, pe 

scaunele. Ne vom 

îndrepta privirea către 

tabla magnetica unde 

vom descoperi surpriza 

si anume câteva 

imagini cu Mos 

Nicolae. Vom stabili ce  

observam pe tabla si ii 

voi dirija cu intrebari 

ajutatoare. - Ce avem 

noi pe tabla?" 

- "Despre cine este 

vorba in aceste 

imagni?" 

- "Ce credeti ca doreste 

sa faca acest Mos 

dragut si bun?" 

Surpriza 

Conversaţia 

 

 

 

Problematizarea 

 

Imagini cu 

aspecte de 

toamna 

Aprecierea 

verbala 

 

4. Anunţarea 

temei si a 

obiectelor 

Ii voi anunţa pe copii ca 

astazi, pe baza 

imaginilor observate si 

cu ajutorul lor, vom 

crea o poveste despre 

Mos Nicolae, despre 

ceea ce stiu copii ca 

Expunerea 

Explicaţia 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

Imagini cu Mos 

Nicolae 

Tabla magnetica,  

Material marunt 

pentru lipire 

ghetuta, 

Aprecierea 

verbala 

 

 

 

Aplauze 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

face Mos Nicolae, 

despre copii care fac 

fapte bune si mai putin 

bune, de familii care au 

ce pune pe masa de 

mancare si familii care 

nu au si despre ajutorul 

primit de la Mos 

Nicolae si drept 

multumire pentru 

bunatatea acestui 

batranel bun, noi vom 

lucra si vom lipi si 

ghetuta lui Mos 

Nicolae, ornand-o cat 

mai frumos. 

 

 

Lipici, betisoare 

pentru urechi. 

Cosulete,vata 

 

 

5. Desfasurarea 

activitatii 

Doamna educatoare 

asaza pe tabla 

magnetica 5 imagini  

care fac parte din 

anotimpul iarna si care 

il ilustreaza pe Mos 

Nicolae. Prima imagine 

il ilustreaza pe Mosul 

cel bun mergand prin 

padure cu magarul sau 

care poarta in spinare 

un sac cu jucarii, in a 

doua imagine Mos 

Nicolae ajunge in 

orasul luminat, in 

schimb observa cei doi 

copii saraci cum 

privesc pe fereastra la o 

casa calda, luminata, si 

acea familie si copilul 

acesteia care primesc 

sarbatorile cum se 

cuvine, din a trei-a 

 

Conversatia 

Explicatia 

Problematizarea 

 

 

 

 

Exercitiul 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

Brainstorming 

 

 

 

Exercutiul 

 

 

 

Imagini cu Mos 

Nicolae 

Tabla magnetica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine cu Mos 

Nicolae 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

imagine. A patra 

imagine ilustreaza cei 

doi copii saraci care 

stau langa foc, intr-o 

casuta saracacioasa si 

se roaga sa aiba si ei ce 

manca in aceste 

sarbatori care sosesc, 

dar totodata il 

observam pe bunul 

Mos Nicolae, in spatele 

copiilor cum le lasa 

copiilor cateva cadouri. 

Copii il observa pe Mos 

Nicolae in imaginea cu 

numarul cinci, cum le 

aseaza in ghetute  multe 

bunatati si portocale. 

Copiii sunt cat se poate 

de incantati ca vor avea 

ce pune pe masa de 

sarbatori si sunt si mai 

incantati ca l-au vazut 

pe Mosul cel bun si 

drag care iubeste copiii 

atat de mult.Astfel ca 

doamna educatoare 

aseaza o ultima 

imagine a 6-a, cu care 

incheie povestea creata 

de copii, spunandu-le 

ca de-atunci in fiecare 

an , Mos Nicolae isi 

cheama ajutoarele lui, 

ingerasii, care il ajuta, 

ca in seara de 5 spre 6 

decembrie sa aseze in 

ghetutele tuturor 

copiilor cuminti din 

 

 

Explicatia 

 

Problematizarea  

conversatia 

 

 

Conversatia 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

lumea intreaga cadouri, 

iar pentru copiii mai 

putin cuminti cate o 

nuielusa, ca acestia sa 

stie ca Mos Nicolae 

aude si vede tot, iar 

copiii ce au gresit 

trebuie sa isi indrepte 

greselile. Copiii, pe 

parcursul observarii 

imaginilor vor fi 

indrumati cu intrebari 

ajutatoare, de catre 

doamna educatoare, ca 

acestia sa poate forma o 

poveste frumoasa si 

incantatoare despre 

Mos Nicolae si 

bunatatea acestuia de a 

oferi daruri. 

6. Obţinerea 

performanţei 

    Dupa ce copiii au 

incheiat povestea, 

doamna educatoare ii 

indeamna sa priveasca 

imaginile dupa care ei 

au creat povestea si sa 

incerce sa gaseasca 

povestii lor un tiplu 

potrivit. Copiii isi dau 

cu parerea si aleg acel 

titlu care pare a fi cel 

mai potrivit dintre 

toate. 

In incheierea activitatii 

copiii primesc aprecieri 

si aplauze, tranzitia de 

la DLC catre DOS, 

realizandu-se prin 

Conversatia,  

Brainstorming  

Problematizarea  

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

Convorbirea 

Explicatia 

 

Demonstratia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghetuta lui Mos 

Nicolae  

 

 

 

 

 

Lipici, 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Aplauze 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

cantecelul "Mosule, 

dragule". 

La activitatea de 

educatie muzicala din 

cadrul Domeniului Om 

si Societate , doamna 

educatoare anunta tema 

activitatii de astazi si 

anume "Ghetuta lui 

Mos Nicolae".Le 

imparte copiilor 

materialele cu care vor 

lucra si le 

demonstreaza cum 

trebuie lucrata ghetuta 

lui Mos Nicolae, cum 

sa foloseaca toate 

materialele, cum sa 

lipeasca corect si cum 

se pastreaza acuratetea 

lucrarilor. astfel ca 

dupa demonstratia 

doamnei educatoare, 

copiii isi incalzesc 

muschii mici ai 

mainilor, executand 

diverse exercitii, 

precum inchim si 

deschidem pumnii, 

rotim pumnisorii, 

morisca, inainte, 

inapoi, ploaia, 

scuturam manutele. 

Dupa aceste exercitii 

copiii sunt pregatiti sa 

treaca la lucrul propriu 

zis realizand ghetutele 

Mosului Bun. doamna 

educatoare trece prin 

 

 

 Exercitiul 

Exercitiul 

 

Turul Galeriei 

betisoare pentru 

urechi, cosulete 

material marunt 

vata 

Panou lucrarile 

copiilor 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Aplauze 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

0 1 2 3 4 

copii, ii indruma, emite 

apreciezi asupra 

lucrarilor. dupa 

terminarea lucrarilor, 

copiii emit impresii 

despre lurari, cine a 

lucrat mai bine, 

realizand astfel turul 

galeriei. 

7. Asigurarea 

feed-back-ului 

Educatoarea va întreba 

copiii dacă  le place 

anotimpul iarna, ce 

anume le place mai 

mult, daca sunt si 

aspecte care nu le plac. 

Copiii au raspuns cu 

interes si entuziasm la 

activitate. 

Convorbire 

 

 Aprecieri 

verbale 

8. Încheierea 

activităţii 

Educatoarea face 

aprecieri asupra 

modului in care au 

răspuns copiii la 

activitatile de astazi, 

cum au contribuit la 

fiecare sarcină dată, 

lucrul în echipă şi 

modul în care au 

realizat activitatea de 

lipire a ghetutei lui Mos 

Nicolae. 

     Copiii vor primi 

ecusoane cu ghetute 

rosii in piept şi 

felicitările educatoarei. 

Convorbire 

 

Ecusoare cu 

ghetute rosii. 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

G. P. P. 1 Reghin 

Iacob Claudia Monica 

 

GRUPA: mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,Din bătrâni se povesteşte…” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Vine Moş Nicolae!”  

TEMA INTEGRATOARE: ,, Moşul Nicolae a trecut pe-aici” (ADP+ADE+ALA) 

TIPUL DE ACTIVITATE: Activitate mixtă 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII DE ACTIVITATE VIZATE: Domeniul Limbă şi Comunicare şi Domeniul Estetic şi 

Creativ 

INVENTARE DE ACTIVITĂŢI: 

ETAPA I 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineaţă: ,,În lumea minunată a lui Moş Nicolae ” 

Rutine: ,,Ascult cu atenţie sfaturile celor mari!” , micul dejun , igiena personală, pregătirea sălii 

pentru activitate 

Tranziţii: ,,Bună dimineaţa!”, -cântec ,,Vine iarna!”, ,,Prima zăpadă”-cântec 

ETAPA a II-a 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE: 

Activităţi liber alese partea I 

Artă: ,,Nuieluşe colorate”-decorare 

Ştiinţă: ,,Daruri pentru copilaşi” –sortare globuri 

Construcţii: ,,Drumul spre căsuţa lui Moş Nicolae” 

ETAPA a III-a 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (DLC+DEC)- ,, Moşul Nicolae a trecut pe-aici”  

(activitate integrată: povestirea educatoarei+activitate practică – decorare ghetuţe pentru Moş 

Nicolae) 

 

Activităţi liber alese, partea a II-a : 

,,The Clap, Clap Song” - dans 

SCOPURILE EDUCAŢIONALE ALE ACTIVITĂŢII: 

Dezvoltarea capacităţii de a asculta cu atenţie conţinutul unei poveşti, demonstrând înţelegerea 

acesteia şi a mesajului moralizator transmis; 

Dezvoltarea personalităţii copiilor prin formarea unor deprinderi de manifestare liberă şi spontană, 

încurajarea empatiei, a colaborării şi a muncii în echipă. 

DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ, DIMENSIUNI ŞI COMPORTAMENTE 

VIZATE: 

A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 

      1. Motricitatea grosieră şi motricitatea fină în context de viaţă familiare 

      1.1.Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei 
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1.3. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente. 

(tacâmuri, creion, pensulă, puzzle etc.) 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 

2. Comportamente prosociale, de acceptare şi respectare a diversităţii 

      1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice specific 

      2.2 Îşi însuşeşte şi respect reguli; înţelege efectele acestora în planul relaţiilor sociale, în contexte 

familiare 

2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni 

3. Conceptul de sine 

3.1. Exersează cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

2. Finalizare a sarcinilor şi a acţiunilor (persistenţă în activităţi) 

1.1 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă 

3. Activare și manifestare a potențialului creative 

3.1. Demonstrează reativitate prin ativităţi artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii şi 

povestiri creative 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

2.  a. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă) 

2. b. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

2.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Sistemul metodologic: povestirea educatoarei, conversaţia, explicaţia, dezbateria, exerciţiul, 

demonstraţia , problematizarea, munca în grup. 

Sistemul resurselor curriculare: 

Material didactic: casetofon, forme geometrice , ursuleţ, creioane, fişe. 

Resurse umane: preşcolarii din grupa mijlocie, educatoarea. 

Resurse spaţiale: sala de grupă. 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual. 

Strategii, metode şi mijloace de evaluare: 

-cotinuă: prin observarea comportamentului, analiza răspunsurilor, stimularea participrării la 

activitate. 

-finală:orală, prin aprecierea asupra realizării obiectivelor, aprecieri verbale. 

Locul de desfăşurare: sala de grupă 

Resurse temporal necesare: Activităţile se desfăşoară pe parcursul unei zile. 
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RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

1. Curriculum pentru educaţie timpurie 2019, Anexa la ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 

4.694/2.08.2019; 

2. Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6/7 ani; 

 

 

DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI ACTIVITĂŢII INTEGRATE 

 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE, partea I 

 

Tipul activităţii: Formare de priceperi şi deprindeeri; 

Centre de interes deschise: 

Artă: ,,Nuieluşe colorate”-decorare 

Obiective operaţionale: 

• Să realizeze decoraţiuni colorate pentru ,,nuieluşe” , pe baza materialelor puse la dispoziţie;  

Ştiinţă: ,,Daruri pentru copilaşi” –sortare 

• Să sorteze globuri globuri de culori şi mărimi diferite în cutii separate, pe baza materialelor puse la 

dispoziţie; 

Construcţii: ,,Drumul spre căsuţa lui Moş Nicolae” 

• Să construiască drumul spre căsuţa lui Moş Nicolae , folosind obiectele şi decoraţiunile puse la 

dispoziţie; 

Strategia didactică 

-experienţele de învăţare vizate: activă, creativă 

-sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, observarea, demonstraţia, munca în echipă. 

-sistemul resurselor curriculare: nuieluşe, sârmă pluşată, beteală, fulgi , cutii, globuri, imagini, 

butuci, polistiren, lipici, beţişoare . 

-resurse: -umane: preşcolarii din grupa mijlocie, educatoarea. 

              - spaţiale: sala de grupă 

               

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE ŞI DOMNENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 

 

Tipul activităţii: activitate mixtă 

Obiective operaţionale: 

O1- să identifice cu uşurinţă mesajul moralizator al poveştii ,,Moş Nicolae” , pe baza conţinutului 

audiat; 

O2-să descrie generozitatea lui Moş Nicolae folosind propriile cuvinte prin raportarea la experienţa 

personală de viaţă; 

O3-să obţină efecte plastice în decorarea ghetuţei prin tehnicile specifice pricturii şi decorării; 

O4-să manifeste sentimente de empatie, generozitate, prietenie, grijă faţă de ceilalţi prin raportare la 

situaţiile de învăţare apărute pe parcursul zilei. 

Strategia didactică: 

-experienţe de învăţare: activă 
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-sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, observaţia, lectura educatoarei, exerciţiul. 

-sistemul resurselor curriculare: imagni cu secvenţele poveştii lui Moş Nicolae, ghetuţe, lipici, 

burete, tempera, beţişoare  stikere cu imagini de crăciun. 

-resurse: -umane:preşcolarii din grupa mijlocie, educatoarea 

              -spaţiale: sala de grupă 

 

SECVENŢELE 

ACTIVITĂŢII 

DIDACTICE 

INTEGRATE 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUAREA 

1.Moment 

organizatoric  

Crearea condiţiilor necesare 

unei bune desfăşurări a 

activităţilor; 

-aerisirea sălii de grupă; 

-pregătirea materialului 

didactic; 

-introducerea copiior în sala de 

grupă se va realiza prin 

intermediul cântecului ,,Vine 

iarna” 

  

2. Captarea atenţiei Se va realiza prin scrisoare 

primită de la Moş Nicolae şi 

elementele surpriză primite de 

la acesta , au rolul de a ne 

introduce în atmosfera de 

poveste. 

Conversaţia  

 

Surpriza 

Observ 

comportamentul non-

verbal al copiilor 

3.Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

Le comunic preşcolarilor că 

astăzi vor asculta povestea lui 

,,Moş Nicolae” , cu support 

ilustrativ. 

Conversaţia  

4.Dirijarea învăţării  Preşcolarii vor audia povestea 

lui ,,Moş Nicolae” (anexa 1) 

urmărind în acelaşi timp şi 

imaginile prezentate pe 

ghetuţă. 

Sunt explicate cuvintele noi din 

poveste. 

Mă voi folosi de un panou şi de 

imagini sugestive şi le voi 

adresa copiilor următoarele 

întrebări: 

-,,Cine este personaju 

principal?” 

Lectura 

educatoarei 

 

 

 

Conversaţia  

Observaţia  

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal al copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea orală 
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-,,Ce face Moş Nicolae în 

fiecare an?” 

-,, Ce cadouri ne aduce Moş 

Nicolae?” 

Pentru a înţelege şi a interioriza 

cât mai eficient mesajul 

poveştii , le voi spune că şi noi 

trebuie să fim buni tot timpul , 

să îi ajutăm pe cei dragi nouă şi 

mai ales să fim ascultători . 

 

 

 

 

Explicaţia 

5.Obţinerea 

performanţei 

Le voi adresa preşcolarilor 

următoarea întrebare: ,,Doriţi 

să fiţi şi voi ca Moş Nicolae şi 

să dăruiţi cadouri altor copii?” 

Atunci ne vom îndrepta spre 

măsuţe şi vom decora fiecare 

câte o cizmuliţă pentru copii 

care au nevoie şi se vor bucura 

să le primească. 

Copiii vor avea la dispoziţie 

bureţei, acuarele, decoraţiuni 

de iarnă pentru a decora cât 

mai frumos ghetuţa. 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

Observarea 

comportamentuui 

noverbal al copiilor  

 

 

Evaluarea individuală 

6.Asigurarea retenţiei 

şi a transferului 

Preşcolarii vor face o expoziţie 

cu ghetuţele realizate şi le vom 

pune în căsuţa lui Moş Nicolae 

pentru ca acesta să le ducă la 

copii săraci. 

  

7.Evaluarea şi 

încheierea activităţii 

Voi face aprecieri verbale 

referitoare la comportamentul 

copiilor pe tot parcursul zilei, 

le voi oferi recompense. 

Conversaţia Aprecieri individuale 

şi colective 

 

 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE, partea a II-a 

 

Tipul activităţii: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

Dans : ,,Scena ne aparţine” - ,,The Clap Clap Song” 

Obiective operaţionale: 

-să execute mişcări şi paşi de dans, la alegere, folosind recuzita pusă la dispoziţie. 

Strategia didactică: 

-experienţe de învăţare: activă 

-sistemul metodologic: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 
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-sistemul resurselor curriculare: boxă, scaune, creioane 

-resurse: -umane:preşcolarii din grupa mijlocie, educatoarea 

              -spaţiale: coridor 

 

     Ne vom distra în paşi de dans pe melodia ,,The Clap Clap Song”, voi aşeza scăunele pentru 

fiecare copil , aceştia se vor pune în spatele scăunelelor şi vor executa mişcările indicare de melodie. 
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Conferinta Natională 

 Numele : Gorbai Maria Melinda 

Colegiul Petru Maior Reghin 

Proiect de lecție : CHIMIE, Atomul. Elementul Chimic. Simbolul Chimic al elementelor, 

 clasa a VII-a 

Óraterv 

Tantárgy : Kémia  

Osztály : VII B 

Óra típusa : Intellektuális készségek és jártasságok kialakítására szánt óra 

A lecke címe : Az atom. Kémiai elem. Vegyjel 

 

Operacionális célok: A diákoknak az óra végén tudniuk kell :  

O.C 1: A diákok sorolják fel atom jellemzőit a bemutatott példák alapján. 

O.C. 2: A diákok határozzák meg a kémiai elemet  a magyarázat alapján.  

O.C 3. : A diákok írják fel az anyagok vegyjeleit az elem neve alapján. 

O.C 4: A diákok adják meg az elem nevét a vegyjel alapján. 

O.C 5: A diákok adják meg a vegyjel  minőségi illetve mennyiségi jelentését a megadott vegyjel 

alapján.  

O.C.6. : A diákok nevezzék meg a kémiai anyagokat a vegyjel segítségével.  

O.C.7: A diákok adják meg a vegyjel jelentését a felírt példák alapján.  

O.C.8. A diákok tegyenek különbséget a vegyi képlet minőségi és mennyiségi jelentése között a 

gyakorlatok alapján. 

O.C 9. A diákok alkalmazzák gyakorlatban a tanultakat ismereteik alapján. 

 

Didaktikai stratégiák: 

1. Felhasznált módszerek : eurisztikus beszélgetés, problematizálás, feladat megoldás, magyarázat, 

feedback, modellezés, játék.  

2. Felhasznált eszközök: feladatlap, kivetítő, tábla, kréta,  tankönyv, előkészített játékok 

3. Aktivítás formája: frontális , egyéni, csoportos  
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Munkamenet                                                Tanár-diák tevékenység Idő Munka

menet 

típusa 

Módsz

erek 

Figyelem 

felkeltése 

Osztályba való belépéskor minden diák kap egy mellkitűzöt, amit majd később egy játék 

során használnak fel. 

A tanár felkelti a diákok figyelmét: Atomokat, molekulákat vetítt ki a tanár power pointban. 

2 Frontáli

s  

proble

matizál

ás 

A cím 

bejelentése  

 

 

A tanár felírja a táblára: 

                                   Az atom. Kémiai elem.Vegyjel 

A tanár  utal az első kémia  órán megszerzett ismeretekre:  

Ókor:  

           Tháles : minden alapja a víz 

          Empedokles: Föld –Tűz –Viz –Levegő 

          Demokitosz: atomokból épül fel a világ 

           Aristoteles: Föld-Tűz-Viz –Levegő 

Középkor: Alkímia kora:  

                  Bölcsek kövét probálták megtalálni  

                  Fémeket aránnyá akarták változtatni 

Felvilágosodás kora:  

                  Orvosi vegytan fejlődött 

XVII.XVIII sz:  a Floginston elmélet  

Újkor : égés elmélete 

Jelenkor:  nagy fejlődés 

 

A diákok váloszolnak az év eleji ismétlő kérdésekre. 

A tanár power pointban kivetíti az atom elméleteket . a diákok figyelik a bemutatot.  

 

ATOM ELMÉLETEK: Tudósok bemutatása power pointban, valamint  a diákok  

bemuttják a kutatásaikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Frontáli

s  

Csoport

os  

Egyéni  

Proble

matizál

ás 

Beszél

getés  

Megfig

yelés 
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A tanár lediktálja a bemutató alapján megtárgyalt következtetéseket:  

         Az atom: 

-a legkissebb részecske 

-Görög eredetű szó, oszthatatlant jelent 

-önállóan létező részecske, aminek tulajdonságait még tanulmányozni lehet 

-kémiai módszerrel nem bontható tovább  

-a természetben az atomok egymástól különbözőek,  

Az atom jellemzői:  

             -gömb alakú 

            -kis méretű 

            -láthatatlan 

           -elektromos szempontból semleges 

            -csak fizikai eljással bontható tovább 

           -kémiai folyamatokban is részt vesz 

 

-a tanár ppt ben bemutatja az atom alakját  valamint méreteit adja meg  

• Az atom méretei: Sugara: R= 10-10   = 1 A0  

• Tömege: m= 10 -27kg  

 

Az azonos atomfajták KÉMIAI ELEMET alkotnak 

Kémiai elem 

-118 elem található a PR-ben , amiból 90 természetes 

 Az anyag lehet -egyszerű, amely azonos atomfajtákból épül fel : H2, O2 

                         -összetett: klbző elemek atomfajtái alkotják, víz, stb 

-a természetben különböző arányban találhatóak 

-minden halmazállapotban megtatálhatóak 

-az élő szervezetben 52 elem vesz részt …..ebból 25 létfontosságú 

 

-azt a betüt vagy betücsoportot amelyel a kémiai elemet jelöljük VEGYJELNEK nevezzük. 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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1. Játék. A továbbiakban a Találd Meg Párját játékot jásztódják a diákok. Mindenki kap egy 

táblát.  A diákok feladata, hogy megtalálják az elem nevének megfelelő vegyjelt. Közösen 

írják a táblára a tanár kijavítja.  

Hidrogén H 

Hélium He 

Lítium  Li 

Berilium Be 

Bor B 

Szén  C 

Nitrogén N 

Oxigén O 

Fluor F 

Neon Ne 

Nátrium Na 

Magnézium Mg 

Alumínium Al 

Szilicium Si 

Foszfor P 

Kén S 

Klor Cl 

Argon Ar 

Kripton Kr 

Xenon Xe  

Radon Rn 

Céziun Cs 

Bárium Ba 

Vas Fe 

Kobalt Co 

Réz Cu 

Cink Zn 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Játék, 

Proble

matiyá

lás, 

Beszél

getés 
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Brom Br 

Jód I 

Ezüst  Ag 

Arany Au 

Volfrám W 

Higany Hg 

Ozmium Os 

Ólom Pb 

Krom Cr 

Mangán Mn 

Koblat Co 

Nikkel Ni 

 

A vegyjel jelentése kettős:  

                       Minőségi . megmutatja milyen elemről van szó: H, O 

                      Mennyiségi : megmutatja hány atomról vany szó:3 H, 9 O 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feed back A tanár villámkérdésekkel leellenöryi az ismereteket 2 egyéni  

Felkészülés a 

szünetre  

Táblatörlés, szellőztetés 1   
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PROIECT DIDACTIC 

prof. Mușat Lucian 

Liceul Teoretic ”Ioniță Asan” Caracal 

Clasa: a VI-a A 

Data: 27.10.2020 

Efectiv: 22 elevi (22 apți:10F/12B) 

Loc de desfășurare: Zoom 

Materiale: cronometru, fluier, șosete 

Aplicații/platforme: Zoom, Classroom, Genial.ly, Quizizz, Answergarden.ch 

TEME DE LECȚIE: 1) Baschet – prezentare generală / noțiuni de regulament 

                                     2) Pasa cu două mâini de la piept - Baschet 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

2.4 Adoptarea măsurilor cu caracter profilactic și, după caz, curativ în asigurarea armoniei 

dezvoltării fizice  

2.6. Aplicarea deprinderilor motrice fundamentale și sportive elementare, în acțiuni motrice variate  

3.1. Manifestarea atitudinii de fair-play în timpul activităților motrice/sportive. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

 

 Obiective motrice:  

• să execute 10 pase din auto-aruncare fără să scape mingea 

• să simuleze pasa cu două mâini de la piept cât mai corect  

  

Obiective cognitive:    

• să enumere greșeli din jocul de baschet 

• să prezinte unul dintre exercițiile utilizate pentru învățarea pasei cu două mâini 

de la piept 

    

 Obiective afective:    

• să colaboreze cu colegii în vederea realizării scopului propus; 

• să își felicite colegii. 

 

 

Verigi 

Durata 
Conținut Dozare 

Formații de 

lucru și 

indicații 

metodice 

Metode de 

evaluare 
Obs 
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1.Organizare

a colectivului 

de elevi 

 

3’ 

• Adunarea colectivului de elevi  

• Salutul  

• Anunţarea temelor de lecţie  

• Verificarea stării de sănătate şi a 

echipamentului  

• Prezența  

• Joc de atenție „Comanda inversă” 

 

30” 

30” 

30” 

30” 

 

30” 

30” 

 

-frontal 

 

  

2. Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

 

5’ 

• Mers  

• Mers pe vârfuri cu braţele întinse în 

lateral  

• Mers pe călcâie cu mâinile la ceafă 

• Alergare uşoară  

• Alergare cu pendularea gambelor 

înapoi  

• Pauză cu exerciții de respirație  

• Alergare cu genunchii sus  

• Pauză cu exerciții de respirație  

• Alergare de viteza  

• Pauză cu exerciții de respirație  

Resursă multimedia: 

https://youtu.be/OnzeVYj2gxw  

 

 

30” 

30” 

 

30” 

30” 

30” 

30” 

30” 

30” 

30” 

30” 

-frontal 

 

  

3.Influențare

a selectivă 

a aparatului 

locomotor 

 

 

 

 

7’ 

1.Stând depărtat, mingea în faţă jos, apucată cu 

ambele mâini: 

T 1-2 răsucirea capului spre    stânga, arcuire 

T 3-4  răsucirea capului spre dreapta, arcuire 

T 5-6 idem T 1-2 

T 7-8 idem  T 3-4 

 

2.Stând depărtat, mingea în faţă jos, apucată cu 

ambele mâini: 

T 1-2 aplecarea capului înainte, arcuire 

T 3-4 extensia capului, arcuire 

T 5-6 aplecarea capului spre derapta, arcuire 

T 7-8 aplecarea capului spre stânga, arcuire 

 

3.Stând depărtat, mingea în faţă jos, apucată cu 

ambele mâini: 

T 1- ducerea braţelor înainte 

T 2 - revenire cu mingea în faţă jos 

2× 

 

 

 

2× 

 

 

 

 

 

2× 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal  

- resursă 

multimedia: 

https://youtu.

be/RdrUN2A

TLIY 

 

  

https://youtu.be/OnzeVYj2gxw
https://youtu.be/RdrUN2ATLIY
https://youtu.be/RdrUN2ATLIY
https://youtu.be/RdrUN2ATLIY
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T 3 - ducerea mingii sus, deasupra capului 

T 4 - revenire în poziţia iniţială 

 

4. Stând depărtat, mingea în faţă jos, apucată 

cu ambele mâini: 

T 1-4 rotarea brațelor spre dreapta 

T 5-8 rotarea brațelor spre stânga 

 

5. Stând depărtat, brațele întinse înainte, 

mingea apucată cu ambele mâini: 

T 1 - flexia antebrațelor pe braț 

T 2 - revenire 

T 3-8 idem T 1-2 

 

6.Stând depărtat, brațele întinse sus, mingea 

apucată cu ambele mâini: 

T 1-2 extensia trunchiului, arcuire 

T 3-4 aplecarea trunchiului, arcuire 

T 5-6 extensia trunchiului, arcuire 

T 7-8 îndoirea trunchiului, arcuire 

 

7. Stând depărtat, brațele întinse sus, mingea 

apucată cu ambele mâini: 

T 1-2 îndoirea trunchiului lateral spre stânga, 

arcuire 

T 3-4 îndoirea trunchiului lateral spre dreapta, 

arcuire 

T 5-6 idem T 1-2 

T 7-8 idem  T 3-4 

 

8. Stând depărtat, mingea apucată cu ambele 

mâini la nivelul pieptului: 

T 1-2 fandare înainte cu piciorul drep, revenire 

T 3-4 fandare înainte cu piciorul stâng, 

revenire 

T 5-6 idem T 1-2 

T 7-8 idem T 3-4 

 

9.Stând depărtat brațele întinse înainte, mingea 

apucată cu ambele mâini: 

T 1-2 fandare lateral cu piciorul drept, arcuire 

T 3-4 fandare lateral cu piciorul stâng, arcuire 

T 5-6 idem T 1-2 

2× 

 

 

 

 

 

2× 

 

 

 

 

2× 

 

 

 

2× 

 

 

 

 

 

 

 

2× 

 

 

 

 

 

 

 

 

2× 

 

 

 

 

 

 

2× 
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T 7-8 idem T 3-4 

 

10.Stând cu mâinile pe șolduri, mingea așezată 

pe sol: 

 T 1-8 sărituri laterale spre stânga și spre 

dreapta peste minge 

 

Resursă multimedia: 

https://youtu.be/RdrUN2ATLIY   

4. Baschet – 

prezentare 

generală / 

noțiuni de 

regulament 

 

 

8’ 

- Prezentare generală a jocului de baschet 

- Prezentarea principalelor noțiuni de 

regulament ale jocului de baschet 

 

Resursă multimedia: 

https://view.genial.ly/602977aa2ec856159ae

0bec3 

 

4’ 

 

4’ 

 

 

-frontal  

 

Enumerarea 

a 3 greșeli 

din jocul de 

baschet 

 

5. Pasa cu 

două mâini 

de la piept - 

Baschet 

 

 

15’ 

Exercițiul 1 - trecerea unei perechi de șosete : 

- în jurul trunciului 

- în jurul genunchilor 

- printre picioare 

Elevii vor avea de executat câte 4 repetări în 

partea dreaptă și 4 repetări în partea stângă 

pentru fiecare segment.  

Exercițiul 2 – simularea pasei cu două mâini 

de la piept de pe loc 

 

Exercițiul 3 – auto-aruncare, prinderea 

mingii și simularea pasei cu două mâini de la 

piept 

 

Resursă multimedia: 

https://youtu.be/SbOsxamKyzY 

 

 

2X4 

pauză 

20” 

 

 

 

 

-2' 

pauză 

30” 

 

 

-2' 

pauză 

30” 

-frontal  

 

Executarea 

10 pase din 

auto-

aruncare 

fără ca 

elevii să 

scape 

mingea 

 

 

6. Revenirea 

organismului 

după efort 

 

2’ 

- Cine-i mai atent? – din joc de glezne: 

☺ la o bătaie din palme elevii trebuie să 

execute o săritură dreaptă 

☺ la două bătăi din palme elevii trebuie 

să pună mâinile pe umeri 

☺ la trei bătăi din palme elevii trebuie să se 

ghemuiască 

 

 

 

2' 

 

 

 

 

-frontal  

 

   

https://youtu.be/RdrUN2ATLIY
https://view.genial.ly/602977aa2ec856159ae0bec3
https://view.genial.ly/602977aa2ec856159ae0bec3
https://youtu.be/SbOsxamKyzY
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7. 

Concluzii și 

aprecieri 

 

5’ 

- Quiz Baschet: 

https://quizizz.com/admin/quiz/6029851900b

742001b35ceaa 

 

- Feedback 

https://answergarden.ch/1748517 

 

- salutul 

 

 

3' 

 

 

 

1’ 

 

1’ 

-frontal  

 

  

 

https://quizizz.com/admin/quiz/6029851900b742001b35ceaa
https://quizizz.com/admin/quiz/6029851900b742001b35ceaa
https://answergarden.ch/1748517
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Prinzătorul de soare 

                                                                                 Prof. înv. primar Ceică Carmen-Sorana 

                                                              Școala Gimnazială Nr. 6, loc. Vulcan, jud. Hunedoara 

Data: 

Clasa: a III-a 

Propunător:  

Aria curriculară: Arte și Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Forme din hârtie și modelaj din lut 

Titlul lecției: Prinzătorul de soare-colaj 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 

Scopul lecției: consolidarea priceperilor și deprinderilor de decupare după contur, lipire, asamblare, 

realizare de colaj 

Domenii integrate: 

Arte vizuale și abilități practice 

Educație civică  

Limba și literatura română 

 

Competențe specifice: 

Arte vizuale și abilități practice 

1.2.Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare. 

1.3.Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj vizual. 

2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de 

tehnici de lucru adecvate. 

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții 

textile, ceramică, sticlă etc. 

2.4. Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare. 

 

Ed. civică 

              2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele. 

       2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului. 

3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri. 
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Limba și literatura română 

 

1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar simplu. 

1.4. Manifestarea curiozității față de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare. 

3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare. 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia. 

Obiectivele operaționale: 

  O1: să cunoască semnificaţia Zilei de Dragobete; 

               O2: să dobândească respect faţă de obiceiurile populare; 

  O3: să identifice materialele necesare pentru executarea Prinzătorului de soare; 

              O4: să precizeze etapele de lucru pentru obținerea materialului final;    

              O5: să decupeze corect șablonul; 

              O6: să lipească corect fâșiile de șervețele; 

              O5: să traseze și să decupeze corect după  șablon. 

Metode și procedee: explicaţia, conversaţia, demonstrația, observația dirijată; 

Mijloace didactice: rebus, material informativ, șablon în formă de inimă, folie de laminat, fâșii 

colorate din șervețele, lipici, foarfecă, marker; 

Resurse temporale: 45 minute 

Resurse umane: 21 elevi 

Forme de organizare: frontală 

Metode și tehnici de evaluare: aprecieri verbale colective și individuale 

Bibliografie: Programa școlară pentru disciplina ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

CLASELE a III-a – a IV-a, București, 2014; 

www.twinkle.com 
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ETAPELE LECȚIEI 

O
b

ie
ct

iv
e 

o
p

er
a
ți

o
n

a
le

  

 

 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV  

STRATEGIA DIDACTICĂ  

EVALUARE  Metode, 

procedee 

și tehnici 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizar

e 

 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

1 min 

 Aerisirea sălii de clasă; 

Pregătirea materialelor necesare activităţii; 

Distribuirea materialelor necesare elevilor; 

Realizarea climatului optim pentru buna 

desfăşurare a activităţii. 

    

 

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

6 min 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

➢ Activitatea începe prin  dezlegarea unui rebus. 

(Anexa 1) 

Prin rezolvarea acestuia, elevii vor afla cuvântul 

scris pe verticală, notat  de la A la B, Dragobete, 

deoarece în următoarea zi se sărbătorește Ziua de 

Dragobete. 

Se vizionează un material Power point Despre 

Dragobete, pentru a afla proveniența acestei 

sărbători, legenda lui Dragobete și tradiții din 

diferite părți ale țării. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Laptop 

Material 

Ppt 

Video-

proiector 

 

 

Frontal 
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ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

3 min 

 Îi voi anunța pe elevi că în această oră pentru a 

marca și noi această sărbătoare vor realiza un 

Prinzător de soare, în formă de inimă. Un 

Prinzător de soare este un mic ornament 

reflectorizant. Acesta poate avea diverse mărimi, 

forme și culori și se poate realiza din materiale 

diferite, precum sticlă, paiete, pietricele 

transparente sau folie de plastic transparentă 

precum în cazul resursei de față. Când un 

prinzător de soare este plasat în lumina directă a 

soarelui sau în apropierea unei lumini 

strălucitoare, acesta dispersează lumina în 

curcubeie colorate și pete de lumină care se 

împrăștie prin cameră. 

 

 

Conversația 

 

Observația 

  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

Prezint elevilor „suportul-model”, cu scopul de a 

motiva dorința elevilor de a-l confecționa.(Anexa 

1) 

Solicit analizarea materialelor de lucru folosite în 

realizarea lucrării: șervețele colorate, foarfece, 

folie de laminat, șablon inimă, lipici, marker. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 
Conversația 

 

 

Cartoane 

colorate 

 

 

Foarfece 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 
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FORMAREA 

PRICEPERILOR ȘI 

DEPRINDERILOR 

 

 

30 min 

 

O4 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

Modelul va rămâne în câmpul vizual al elevilor pe 

tot parcursul orei. 

Voi explica și voi prezenta pe rând fiecare etapă 

de lucru care va trebui parcursă pentru obținerea 

materialului final. 

Realizez corespondența între explicații și etapele 

de lucru care trebuie parcurse. 

Observând lucrarea model, stabilesc împreună cu 

elevii standardele pe care trebuie să le 

îndeplinească lucrările lor. 

Insist asupra folosirii corecte a tehnicilor de lucru 

(decupare,lipire) și a poziției corecte din timpul 

orei. 

Voi atenționa elevii cu privire la mânuirea 

adecvată a instrumentelor (foarfece), a 

materialelor de lucru și a etapelor de lucru. 

Vom executa exerciții pentru încălzirea mușchilor 

mici ai mâinilor. 

Voi coordona munca elevilor, voi interveni cu 

explicații, încurajări și susținere acolo unde este 

cazul. 
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Voi acorda o mare atenție respectării etapelor de 

lucru și corectitudinii acestora, manipulării 

corecte a materialelor și a instrumentelor de lucru. 

În timpul realizării lucrărilor se vor audia cântece: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5CguX

JRR0 

 

ANALIZA 

LUCRĂRILOR 

 

4 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a analiza corectitudinea executării lucrării 

și creativitatea de care au dat dovadă elevii, îi voi 

încuraja să-și prezinte lucrarea. Colegii vor 

aprecia fiecare lucrare prin aplauze de intensitate 

diferită, apoi îi voi ruga să extragă un bilețel, care 

va avea scris numele unui coleg și să dăruiască 

Prinzătorul de soare colegului a cărui nume se află  

pe bilețel. Obiectul, realizat de ei și dăruit cu drag, 

va fi pus în colecția cu amintiri. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 CONCLUZII/ 

APRECIERI 

1 min 

 Se fac aprecieri verbale colective și individuale;  

 

 

 

 

Conversația 

  

Frontală 

Aprecieri verbale 

colective și indivi-

duale.  

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5CguXJRR0
https://www.youtube.com/watch?v=Dq5CguXJRR0
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Anexa 1 

 

Rebus 

                                                                                            A 

 

                                                

  

 

 

 

 

 

                              B 

1. Convorbire între două persoane  

2. Cuvânt cu același sens pentru ,, dragoste “ 

3. Zăpadă sau ..... 

4. Vestitorul  primăverii este.... 

5. Cuvântul ,,iubire” în limba engleză 

6. Pasăre călătoare 

7. Amic sau ........ 

8. Prenumele scriitorului Arghezi  

9. Numele poetului care a scris„ Somnoroase păsărele”. 

Anexa 2 

 Etapele de realizare ale Prinzătorului de soare 

Materiale necesare:  folie de laminat, șervețele colorate,  foarfece, aracet, pensulă,  șablon inimă.  

1. Se trece folia de laminare prin aparat , fără a avea nimic înăuntru. 

2. Se vor tăia șervețele colorate în fâșii, apoi se pregătesc dreptunghiuri de 3-4 cm lungime sau 

pătrate cu laturile de aproximativ 4 cm. 

3. Folosind pensula,se aplică aracetul pe fiecare bucățică de șervețel și se lipește pe folia de 

plastic. 

4. Se acoperă întreaga folie cu bucăți de șervețele de diverse culori. Bucățile se pot suprapune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  

      

   

    

    

    

 

  

      



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2740 
 

5. Așteptăm ca lipiciul să se usuce. 

6. Se  așază folia  cu partea cu bucățile de șervețel pe masă și se trasează conturul după șablon. 

7. Se decupează urmând conturul trasat.  
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LESSON PLAN 

prof. Mușat Cornelia Mariana  

Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Caracal  

Date: 8th February 2021  

Time: 45’ 

Number of students: 23 

Grade: 5th  B  

Textbook: Limba modernă 1, Engleză, Manual pentru clasa a V-a, Editura LITERA 

Unit :  4 

Lesson: Countable-uncountable nouns ( Evaluation) 

Level:  Elementary/ A1+ 

SPECIFIC COMPETENCIES: Identify the difference between countable and uncountable nouns; 

express quantity ; write simple , short messages, manifest willingness to exchange simple written 

messages. 

AIMS OF LESSON 

• to  be able use : a, an, some in front of the nouns 

• to identify countable and uncountable nouns 

• to express quantity with different uncountable nouns 

• to give Ss confidence in their ability to use  countable/uncountable nouns in an online test 

STUDENTS’ PROBLEMS: 

   If  Ss  do not understand the oral commands or the task, they will be translated into Romanian. But, 

the mother tongue can only be spoken if a student has a question to ask the teacher that he/she  cannot 

explain in English; some technical issues might appear for both students and teacher  

TEACHING TECHNIQUES: 

 Ice-breaking, conversation, brainstorming, explanation, frontal/individual work 

AIDS/MATERIALS: textbook, digital textbook/workbook,  online board, cards, laptop 

 

 

 

Nr 

Cr

t 

Stages                    Activities-  

        students and teacher 

 

Reasons for          

activities 

Materials Time 

1. Introductory 

stage 

-T greets Ss and asks them about their 

feelings; (while waiting for all students to 

-to induce a friendly 

atmosphere 

 1’ 
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 connect, T asks  Ss who are present to write 

two types of food they like) 

-T checks attendance. 

 

2.  Checking 

homework/ 

previous taught 

vocabulary 

 

-Ss read their homework; Ss were asked to 

write a short dialogue, in a supermarket, in 

which they had to use 

countable/uncountable nouns 

-T offers feedback and explains the 

mistakes if there are any. 

Interaction: T-Ss 

Role of the teacher: Assessor 

 

-check the 

previous knowledge 

 

 

-workbook 4’ 

3.  

 

Lead-in/  -  T shows SS two cards (countable and 

uncountable nouns) and asks them to 

explain the terms and give some examples. 

Interaction: S-T, T-S, S-S 

Role of the teacher: Prompter and assessor 

 

- make the 

connection with the 

lesson 

- explain what are the 

countable and the 

uncountable nouns 

 

-give examples of 

nouns 

- cards 

 

 -laptop 

 

 

 

 

5’ 

4.  

 

Presentation of 

the new lesson 

 

-  T explains  students the aims of the lesson 

and the fact   that today’s lesson will be 

based on the revision of 

countable/uncountable nouns. At the end 

of this part, SS will have an online test with 

15 questions.  

Interaction: S-T, T-S 

Role of the teacher: Resource, facilitator 

 

- introduce the topic 

of the lesson 

  

-understand the aims 

of the lesson 

 

 

 

-  

 

-online 

board 

 

-notebooks 

 

 

 

 

 

 

2’ 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Practice and 

reinforcement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow-up/  

Online test 

 

- T asks Ss to open the books at page 52 

and solve exercise 1 in which they have to 

look at some pictures, read the words and 

use : a, an, some. The exercise is written in 

the notebooks.  

- SS are asked to prepare two pieces of 

paper and to write countable and 

uncountable on them. T shows SS cards  

different nouns and they have to raise the 

correct card ( e.g tea- uncountable, boxes-

countable) 

- SS are also asked to look at the pictures 

and read the examples with nouns 

expressing quantity in front of the 

uncountable words ( ex 4/53). Then Ss 

match at ex 5/53 the words from column A 

with the ones in column B . The solution of 

the exercise is written in the notebook. 

-if time allows Ss also solve exercise ex 

6/53 in which they have to turn some 

uncountable nouns into countable nouns. 

Interaction: S-T, T-S, S-S 

Role of the teacher: Organizer, resource, 

prompter,  assessor 

- SS are sent the link for  the online test. 

They have 10 minutes to solve it.  

- T creates the feedback of the test.  All SS 

get grades.  

Interaction: S-S, T-S 

Role of the teacher: Organizer, assessor 

 

 

 

-check understanding 

of the acquired rules 

 

-consolidate the use 

of : a, an, some 

 

 

- identify countable/ 

uncountable nouns 

 

 

-turn the uncountable 

nouns into plural 

nouns using quantity 

words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-assess countable/ 

uncountable nouns 

 

 

 

 

 

- pictures 

 

 

-cards 

 

 

-online 

board 

 

 

-notebooks 

 

 

 

-textbooks/ 

digital book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 
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8.  

 

Setting 

homework 

-SS get homework from the textbook ( ex 

3/52  and 7/53. They have to find the odd 

word in one exercise and to solve a 

crossword in the other exercise. Both 

exercises are based on 

countable/uncountable nouns. 

-practice countable/ 

uncountable nouns 

 

-textbook 3’ 
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                                           Proiect didactic   

 

Prof. Morar Amalia Mihaela – G.P.N. Nr.3 Vălani de Pomezeu 

 

Data: 08.03.2022 

Unitatea de învăţământ.: G.P.N.  Nr. 3 Vălani de Pomezeu  

Grupa: Mare 

Educatoare: Morar Amalia 

Tema anuală: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

Tema săptămanii: „Mama mea , comora mea!” 

Tema activității: „ Inimioare , inimioare” 

Tipul activității: Predare – învăţare , formare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: activitate integrată  

Elemente componente ale activităţii integrate:  

ADE: DLC- Educarea limbajului – povestirea educatoarei 

           DEC- Activităţi artistico-plastice – desen 

Dimensiuni ale dezvoltarii: 

DEZVOLTAREA FIZICĂ , A SĂNĂTĂŢII ŞI NUTRIŢIEI: 

            Motricitate fină 

CAPACITĂŢI ŞI ATITUDINI DE ÎNVĂŢARE 

             Activare şi manifestare a potenţialului creativ 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI , A COMUNICĂRII  ŞI A PREMISELOR SCRISULUI ŞI 

CITITULUI 

             Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Comportamente vizate : 

▪ Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități specifice vârstei; 

▪ Utilizează independent cu uşurinţă materialul si tehnici de lucru diferite pentru a desena 

▪ Demonstrează creativitate prin activităţile artistico-plastice , muzicale şi povestiri creative 

▪ Demonstrează întelegerea unui mesaj oral , ca urmare a valorificării ideilor, emoţiilor , 

semnificaţiilor 

Scopul activităţii: 

Dezvoltarea capacităţii de receptare şi exprimare orală a unui mesaj ăi consolidarea  priceperilor 

ăi deprinderilor specifice activităţilor artistico-plastice. 

Obiective operaţionale: 

- Să urmarească linia povestii concomitent cu imaginile 

- Să demonstreze întelegerea mesajului unui text 

- Să formuleze întrebari şi răspunsuri conform metodei R.A.I. 
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- Să compună în mod original spaţiul plastic 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee : convesrsaţia , povestirea , explicaţia , exerciţiul , metoda R.A.I. 

Metode de evaluare : observarea comportamentului copiilor , aprecieri verbale , analiza produselor 

activitţtii , recompense. 

Mijloace didactice:  planşe cu imagini din povestea „Inimioare , inimioare” ,scrisoare , păpuşa din 

hartie, minge pt. metoda R.A.I., planşa model ,foi albe , creioane colorate , recompense. 

Forma de organizare: frontal şi individual 

Durata estimata: 30-35 minute 

Bibliografie:  

Curriculul pentru educația timpurie,2019 

Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani 

Piramida Cunoașterii, ed. Diamant,2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESFAŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Nr. 

Crt 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢ

II 

CONTINUTUL ŞTIINTIFIC STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămâ

nt 
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1 Moment 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor pentru o 

buna desfăşurare a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă 

-aranjarea mobilierului 

-pregatirea materialului didactic 

necesar 

   

2 Captarea 

atenţiei 

Se realizează  sub formă de 

surpriză cu ajutorul unei păpuşi 

din hartie(care nu are inimă) , 

ea are  şi  o scrisoare pt copiii 

din grupa Floricelelor.  

Conversaţia Scrisoare 

Păpuşa 

din hârtie 

Observ 

comportamen

tul copiilor 

3 Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Azi la activitatea noastră de 

eduacare a limbajului , vă voi 

povesti povestea „Inimioare , 

inimioare” ; 2- 3 copii repetă 

titlul pentru fixarea lui. Voi 

trebuie să ascultaţi foarte atenţi 

povestea şi să ţineţi minte cele 

povestite , deoarece va trebuii 

să raspundeţi unor întrebări . 

Veţi mai avea şi de desenat , iar 

la final vă asteaptă o surpriză 

din partea păpuşii . 

Convesrsaţi

a 

 Observ 

comportamen

tul copiilor 

4 Prezentarea 

continutului 

şi dirijarea 

învăţării 

Expun coţtinutul poveştii clar, 

expresiv şi cu accent pe 

cuvintele care cotin mesaje 

receptive , astfel încat să trezesc 

interesul copiilor pentru 

activitate. Pe parcursul 

povestirii le voi prezenta 

copiiilor şi imagini din poveste 

Se vor explica şi cuvintele noi . 

Dupa care le voi spune copiiilor 

ca şi ei ar putea să daruiască  

mamelor lor cate o inimioară 

precum baiatul din poveste dar 

nu din turtă dule , ci desenată . 

Printr-o tranzitie copiii se vor 

îndrepta spre masuţe pentru a 

desena inimioara (DEC). După 

ce ajung la masuţe vor intui 

materialele de lucru de pe 

măsuțe; vor analiza modelul 

educatoarei; voi explicarea și 

demonstrarea modulul de lucru 

şi vom executa mișcări pentru 

încălzirea mușchilor mici ai 

mâinilor. 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Imagini 

din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşa 

model 

 

Coli albe 

Creioane 

colorate 

 

Observ 

comportamen

tul copiilor 
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5 Obţinerea 

performanţei 

Executarea temei . Copii 

lucrează și educatoarea 

supraveghează și oferă ajutor 

acolo unde este necesar. După 

finalizarea lucrărilor, afișez 

lucrările și observăm ce 

inimioare frumoase am otinut 

pentru mămici. Apoi vom 

merge înapoi în zona 

semicercului şi ne vom aşeza pe 

scăunele . Fetiţa din hârtie  a 

uitat unele secvenţe din poveste 

aşa că le va cere copiiilor să o 

ajute . Ea va adresa copiiilor 

câteva întrebări din  poveste şi 

ei vor răspunde întrebărilor 

ajutând-o  să îşi amintească. 

Explicaţia 

 

 

 

 

Demonstraţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Conversaţia 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ 

comportamen

tul copiilor 

 

Analiza 

produselor 

activităţii 

6 Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Vom forma un cerc mare şi cu 

ajutorul unei mingi care va fi 

aruncată de la un copil la altul , 

aceştia vor pune întrebări şi vor 

răspunde întrebărilor  din 

poveste, asfel vor reuşi să 

fixeze conţinutul poveştii 

Metoda 

R.A.I. 

 

Conversaţia 

Minge Aprecieri 

verbale 

 

7 Evaluarea Voi face aprecieri verbale 

referitoare la modul în care a 

decurs activitatea . 

  Aprecieri 

verbale 

 

8 Încheierea 

activităţii 

Voi oferi  copiiilor recompense 

şi vom canta cantecul Floricica 

de pe ses . 

 Recompe

nse 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                     Prof. Scînteie Ana-Maria/Balan Vasilica Iuliana 

                                                        Grădiniţa cu P.P. Nr.3 Vaslui 

 
NIVELUL/GRUPA Mare 

TEMA ANUALĂ: “Cine şi cum planifică/organizează o activitate ?” 

TEMA PROIECTULUI : “ Toamnă darnică” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:”Mândra toamnă” 

TEMA ZILEI:”Aventura unei frunze” 

MESAJUL ZILEI: „Ne plimbăm ,ne relaxăm și ce multe învățăm” 

FORMA DE REALIZARE : Activitate cu conţinut integrat:ADP ADP+ALA1+ADE(DȘ +DOS) 

+ALA2     

MIJLOC DE REALIZARE : joc didactic- confecţionare,, „Zița frunzulița” 

TIPUL DE ACTIVITATE: verificare/consolidare 

 SCOPUL ZILEI: Consolidarea cunoştinţelor privind constituirea de grupe de obiecte după culoare, 

formă, 

 mărime,grosime, lungime, valorificând cunoştinţele prin cultivarea imaginaţiei în realizarea tablourilor  

toamnă,  a dragostei şi  interasului pentru natură; 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRI:  

            DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII: 

 

✓ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

 mediului apropiat natural 

 

 COMPORTAMENTE VIZATE: 

✓ Demonstrează familiarizarea cu informații despre culoare, mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

✓ Identifică și compară elementele caracterisice unor fenomene din mediul apropiat; 

 

CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI DE ÎNVĂȚARE: 

✓ Activare și manifestare a potențialului creative; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

✓ Manifestă creativitate în activitățile practice, realizează sarcina de lucru cu consecvență; 

✓ Finalizeazare sarcinilor și acțiunilor persistente în activiăți; 

✓  

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

   ÎD:  “ Daca a-si fi o frunza!”,discutii libere 

     R: “Suntem micii ecologisti ”- deprinderea de a avea o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător, 

     T: ,,Bate vântul frunzele” –joc cu text și cânt 

     T: ,,Noi suntem frunzulite”-recitative 
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 II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 1): 

Activităţi pe centre de interes:  

 

BIBLIOTECĂ: 

Tema activităţii: „POVESTEA FRUNZEI”  

Mijloc de realizare: citire de imagini; 

Obiective operaţionale:  

O.1. - să perceapă în mod sistematic ilustrațiile; 

O.2. - să se exprime corect în propoziții dezvoltate;  

Metode şi procedee: conversatia  

 Forma de organizare: individual. 

Material didactic: imagini din povește; 

 

CONSTRUCŢII: 

Tema activităţii: “COPACUL TOAMNEI” 

Mijloc de realizare: joc de construcţii; 

Obiective operaţionale: 

O.3. - Să redea prin intermediul construcţiei (copacul), valorificând deprinderile şi tehnicile de lucru 

însuşite anterior (suprapunere, îmbinare, alăturare); 

O.4. - Să comunice verbal cu partenerii de la masa de lucru; 

 Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul; 

Forma de organizare: individual, pe grupuri mici; 

 Material didactic: piese din lemn mici si mari; 

 

NISIP ȘI APĂ:  

Tema activităţii: „FRUNZULIȚA,, – amprentare  in nisip; 

Mijloc de realizare: forme și umbre ; 

Obiective operaţionale:  

O.5.- Să preseze nisipul imprimand  formele frunzelor; 

O.6.- Să respecte proporțiile frunzelor; 

O.7.-Sa observe traseul pe care il parcurge frunza pana la apa; 

Metode şi procedee: observaţia, conversatia, explicaţia, exerciţiul; 

 Forma de organizare: individual. 

Material didactic: frunze naturale, bazin cu nisip, bazin  cu apa, pietre colorate, conuri de brad, crengi 

uscate; 

 

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII  EXPERIENŢIALE:  

AI: (DȘ + DOS) :”Aventura unei frunze”” (joc didactic- confecţionare) 

Obiective operaţionale: 

OC8 -sã  formeze grupe de obiecte după culoare,formă, mărime, lungime, grosime ; 
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OC9- sã  descopere  în mediul apropiat și alte grupe de obiecte cu atributele învățate: mare, mic, gros, 

subțire; 

OC10 -sã verbalizeze  acțiunile folosind un limbaj matematic corespunzător; 

OC11: sã decoreze frunzele cu ochi, nas, gură, dinți, mustață, păr, etc. ca-ntr-un puzzle, expunându-le pe 

peretele decorativ; 

O.12.- Să completeze  tablourile cu lucrările realizate; 

O.13.- Să analizeze tablourile pe baza criteriilor de evaluare: originalitate, acuratețe, utilizarea 

tehninicilor de lucru: decupare, asamblare, lipire; 

  O.14.- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive,  

O.15.- Să manifeste respect, prietenie, toleranţă şi armonie; 

SARCINA DIDACTICĂ:- Sã constituie de grupe de obiecte după culoare, formă, mărime, lungime, 

grosime; 

REGULILE JOCULUI: 

• Copiii desemnaţi recunosc şi denumesc corect grupe de obiecte cu atributele învățate: mari, mici, 

gros, subțire şi îşi încurajeazã coechipierii; 

Rezolvarea corectã a sarcinii aduce echipei aplauze şi recompense; 

• Liderul echipei îşi ajutã coechipierii în rezolvarea sarcinilor dacã este necesar. 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, întrecera între echipe, aplauze, formule de joc, mânuirea materialului,  

   recompensa (penalizarea, rãspunsul va fi acordat echipei adverse);      

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA 2): 

 

JOC SENZORIAL:  

Tema:  „Musuroiul” 

Mijloc de realizare: construire din crengi uscate,frunze,pietricele. 

Obiective operaţionale: 

  O.16 -   să asambleze musuroiul din crengi uscate,frunze,pietricele; 

  O.17- să comunice  si sa coopereze  cu partenerii de lucru. 
EURITMIE: 

Tema: „Dansul frunzelor” 

Mijloc de realizare: dans tematic  

Obiective operaţionale: 

- O.20 - Să execute mişcări ritmice specifice dansului; 

- O.21 - Să exprime sentimente sugerate de text și melodie;. 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, problematizarea,  

schimbă perechea, descoperirea, jocul didactic, exercițiul. 

• Materiale şi mijloace didactice:  

  -  Mijloace didactice: Grădina G.R.L.Î, 

  -  Materiale didactice: frunze, crenguțe de diferite culori, mărimi, forme și castane, ochișori, 

 lipici;materiale din natura,lipici, aracet,pensoane. 
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ORGANIZAREA JOCULUI:  

• Frontal; 

• individual; 

• pe echipe. 

 

RESURSE UMANE ŞI BIBLIOGRAFICE: 

Umane: educatoarea şi copiii de la grupă; 

Locul de desfãşurare: grădina de relaxare G.R.L.Î; 

Bibliografice: 

-M.Neagu, Georgeta Beraru- „Activitãţi matematice în grãdiniţã”-Polirom Iaşi 1997; 

-Aurelia Ana, Smaranda Maria Cioflicã-„Jocuri didactice matematice”- Emia 2000;      

- Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019; 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor intra în clasă şi se vor aşeza în zona unde are loc întâlnirea de dimineaţă desfăşurându-

se activităţile specifice: 

1. Salutul – ”Bună dimineaţa, Zita Frunzulita!” 

2.  Prezenţa se verifică dacă copiii sunt  prezenţi ; 

3. Calendarul naturii este completat în urma unor discuții scurte privind observațiile despre  vreme, 

făcute de copii, în drum spre grădiniță. 

4. Noutatea zilei: Atenţia copiilor va fi captată prin prezentarea,  zonei de relaxare din G.R.L.I 

5. Împărtăşirea cu ceilalţi: se realizează prin jocul: “Dacă ai fi o frunzulita….! Copiii sunt  invitaţi 

să facă o plimbare prin grădină, vor observa fiecare zonă cum este amenajată , se va explica denumirea 

fiecărei zone. Copiii au posibilitatea de a împărtăşi ideile, de a manifesta starea de spirit şi buna dispoziţie, 

apoi este anunțat mesajul zilei. 

      6.    Mesajul zilei: „Ne plimbăm ,ne relaxăm și ce multe învățăm”!” – mesaj descoperit sub formă 

de surpriză în zona de relaxare. Sunt anunțate tema și obiectivele zilei. Astăzi vom  descoperi in fiecare 

zonă diferite materiale din natură, vom constitui grupe de obiecte după culoare,  formă, mărime, 

lungime, grosime, la activitate practicã gospodărească vom confecționa cele mai interesante lucrări iar la 

final ne vom relaxa prin dans și voie bună. 

În scenariul zilei urmează activitatea desfăşurată pe centre de interes. La centrul Biblioteca copiii 

vor citi imagini din povești, albume, cărţi, reviste cu tema: ”Povestea frunzei”. La central Construcții: 

copiii vor avea de realizat „Copacul toamnei ”- cu piese din lemn  mici si mari. La centrul Nisip și apă 

cu tema: „Frunzulița” copiii vor avea de  amprentat  în nisip  redând imagini cu diferite frunze . Se explică 

sarcinile pentru fiecare centru iar copiii îşi vor alege centrul unde doresc să lucreze. După desfăşurarea 

activităţilor pe centre de interes, se analizează produsele obţinute, copiii înţelegând eficienţa muncii lor. 
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Tranziţia de la activitatea pe centre la activităţile pe domeniile experenţiale se realizează prin  versurile  

,, Bețișoare, frunze, flori/ Sfoară în multe culori/ Cu imaginație bogată/Cu imaginație bogată/ 

Toate-s puse laolaltă/Produse frumoase-am creat/Și pe gard le-am așezat/Iar la grădi cand veniți/ 

Vă invit să le priviți!/Două mânuțe pot face/Multe lucruri minunate!/În perechi dacă-am lucrat/Mai bine 

ne-am descurcat!”.  

Se desfăsoară activitatea cu conţinut integrat: „Aventura unei frunze” desfăşurată în cadrul  

Domeniului Știință (activitate matematică ) și Domeniul Om și Societate - activitate practică și elemente 

de educație casnică).  Se crează un cadru adecvat abordării temei. Atenţia copiilor va fi captată prin 

prezentarea,  zonei de Relaxare. Se audiază ,,VALSUL TOAMNEI 

 Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu zonele amenajate:  Zona 

de invatare,Zona de linistire, Zona de relaxare si Peretii ne surprind. In  fiecare zonă amenajată se vor 

desfăşura  activitati  legate de tema abordată. Prin tranziția ” ”- cântec, se face trecerea spre zona ,,Pèreții 

ne surprind. Fiecare copil  va confecționa   o frunza. După finalizarea lucrărilor copiii se  deplaseaza la 

peretii ne surprind unde vor expune  lucrarile realizate. Prin tranziţia “………………………….!”-se 

realizează trecerea la ultima etapa a zilei în care se desfăşoară jocul senzorial şi dansul teamtic “Dansul 

frunzelor”. 

  La sfârşitul activităţilor se realizează finalitatea zilei prin expoziţia cu lucrările realizate de copii 

pe parcursul întregii zilei și se fac aprecieri generale asupra întregii activităţi desfăşurate de copii,  

demonstrînd că sunt adevărați artisti , cunosc foarte bine criteriile matematice, formă, mărime, lungime, 

grosime iar la activitate practicã gospodărească vom confecționa cele mai interesante lucrări iar la final 

ne vom exprima prin dans și voie bună. Copiii sunt recompensaţi cu bunătăți din coșul ,,Ziței 

Frunzulițe,, 
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Secvenţe   

 

 

Ob 

 

Conținutul 

instructiv-educativ 

              Srategii didactice Evaluare 

didactice                                     

Metede                                  

şi procedee 

                    

Mijloace 

didactice                    

                         

Forme 

de organi-

zare

  

                          

I. 

Momentul 

organiza- 

toric 

  

- Copiii sunt introduși în grădină de 

relaxare, liniște și învățare și sunt 

invitaţi să se ordoneze în semicerc. 

    

II. 

 Captarea  

      atenţie 

 

 

 

 

 

 

 Întroducerea se realizeazã prin 

furtuna frunzelor  de la colţul de 

învățare.             

Se prezintã copiilor  grădina, 

reprezentând o zonă de învățare, unde 

sunt toate materialele sub forma unei 

mușuroi. Rugãmintea mea este sã ne 

bucurăm de frumusețea grădinii și să 

petrecem timp frumos împreună.  

                                           

conversația 

 

 

 

 

 

 

Surpriza  

 

 

Grădina 

G.R.L.Î 

Grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Anunţarea 

temei 

OC

1 

 

Se va propune copiilor sã se 

desfãşoare jocul „Zița 

frunzulița”(frunza uriașa 

personalizată) în care copii vor sorta 

materialele (frunze, crenguțe și 

castane) dupa criteriul stabilit. 

Se intuieşte materialul pe care-l vor 

folosi în cadrul jocului. 

explicaţia 

 

 

   

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii 

ascultã 

anunţarea 

jocului 
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IV. 

Reactuali- 

zarea 

cunoştinţe- 

lor 

OC

1 

 

-Se realizeazã prin  sortare și formare 

de mulţimi dupã criteriul- culoare, 

formă, marime, lungime și grosime 

(frunze, castane și bețișoare). 

-Frunzele sunt sortate după criteriul 

culoare si formă. 

- Crenguțele sunt sortate după criteriul 

lung și gros. 

- Castanele sunt sortate după criteriul 

mare ,mic 

Exemplu: Am format mulţimea 

frunzelor care au culoarea galbenã, 

roșie, verde având marginea crestată 

așezând alternativ pe flanelograf. 

explicaţia 

conversaţia 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crenguțe, 

castane , 

frunze, 

  

 

 

 

frontal 

 

grup, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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V. 

Prezentarea 

conţinutu- 

lui şi 

dirijarea 

învãtãrii. 

 

 

 

 

 

OC

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explicarea  și executarea jocului 

demonstrativ. 

• se formeazã echipele(furnicuțele și 

greierașii ); 

• sunt precizate regulile şi sarcinile de 

învãţare-cine va rãspunde corect, va 

aduce echipei sale puncte. Echipa cu 

cele mai multe puncte va câştiga jocul. 

 Liderul de echipã al frunicuțelor va  

desemna coechipierul care v-a rezolva 

sarcina primită de la d-na educatoare.  

Liderul de echipã desemnezã un copil, 

care v-a sorta frunze verbalizând 

acţiunea,cine va realiza corect, va 

aduce echipei sale puncte. 

Jocul de probă: 

Liderul de echipã al greierașilor va  

desemna coechipierul care v-a rezolva 

sarcina primită de la d-na educatoare.  

Liderul de echipã desemnezã un copil, 

care v-a sorta  crenguțe verbalizând 

acţiunea,cine va realiza  corect, va 

aduce echipei sale puncte. 

 Varianta I, desfășurarea jocului: 

 Liderul desemnează o frunicuță  care 

sortează crenguțe după criteriul 

grosime și le așeză   pentru a da forma 

codiței, conturul frunzei este realizat 

 

explicaţia, 

demonstraţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

Problema- 

tizarea 

 

 

 

 

 

 

ecusoane: 

furnică, 

greiere, 

 

 

 

 

 

crenguțe, 

castane , 

frunze, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

frontale 

individual

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

frontale 
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OC

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din castane,furnicuța care va rãspunde 

corect, va aduce echipei sale un punct. 

Liderul desemnează un greieraș  care 

sortează crenguțe după criteriul 

lungime și le așeză  în interiorul 

conturului  realizat din castane dând 

viață ”Zița Frunzulița” (frunza uriașa 

personalizată)greierașul care va realiza 

corect, va aduce echipei sale un  punct. 

Varianta II, desfășurarea jocului: 

Greierașul conducător desemnează un 

coechipier care va sorta frunzele după 

criteriul  culoare și le așează în 

interiorul creat de castane și crenguțe, 

greierașul care va realiza corect, va 

aduce echipei sale punct. 

 Furnicuța conducătoare desemnează 

un coechipier care va așeza castane 

mari pentru delimitarea ochilor, 

nasului și guriței personalizând ”Zița 

Frunzulița”  

furnicuța care va așeza corect, va 

aduce echipei sale un punct. 

La terminarea probelor copiii  

descoperă o frunză uriașă, asemănând-

o cu ”Zița Frunzulița” din poezia 

noastră .  

Complicarea jocului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupuri 

 

 

 

 

 

Individual 

individual 

 

Grupuri 

 

 

individual 

individual

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individual

e 
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OC

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc „Schimbă perechea”: Se formează 

două cercuri, în interior vor fi 

furnicuțele, ele oferă suportul de lucru  

fiind în natură, iar la exterior vor fi 

greierașii.  

Se execută mişcări de încălzire a mâinii 

pe cântecul “Mişcãm degeţelele” 

  Se realizezã lucrările de către copiii pe 

fond muzical, își decoreazã  frunza 

dupã imaginaţia fiecãruia. 

Greierașii își vor alege câte o frunză ca 

s-o personalizeze, dându-i viață prin 

materialele realizate în grădină de 

relaxare, liniște și învățare(G.R.L.Î) 

Tranziție: Un, doi, trei schimbă 

perechea, vrei nu vrei, astfel  

frunicuțele vor  finaliza tabloul, 

împreună vor hotărâ modul cel mai 

potrivit pentru a surprinde cu tabloul 

realizat. Perechea formată din greiere 

și furnică își expun tabloul în zona 

pereții ne surprind. 

Se fac aprecieri asupra modului în care 

au lucrat copiii, apreciind numărul de 

recompense primite, desemnând astfel 

ambele echipe câștigătoare. 

 

„Schimbă 

perechea” 

 

Problema- 

tizarea 

 

 

 

 

 

 

Conversa- 

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

Problem- 

tizarea 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individual

e 
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6. 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

OC

4 

 

 

 

Se realizează prin recitarea poeziei 

”Dor de toamnă” de Oltea Paraschiv, 

unde am descoperit: frumusețea, 

culoarea și farmecul ” Ziței 

Frunzuliței”. 

 

Demons- 

traţia 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Evaluarea 

performan- 

ţei 

 Aprecierea tablourilor se va face prin 

metoda Turul galerie . Criteriile în 

aprecierea lucrărilor sunt: creativitatea 

și ingeniozitatea lor. 

Turul 

galeriei. 

Panouri Individual, 

 

grupuri 

 

Evaluarea 

frontalã şi 

grup 
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Proiect didactic 

 

 

Data:  

Clasa: I 

Prof. înv.primar: Davidoia Irina 

Școala: Liceul tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Discipline integrate: Comunicare în limba română, Arte vizuale și abilități    

 practice 

Unitatea de învățare: Muncim, învățăm, ne jucăm 

Subiectul: Adunarea și scăderea în concentrul 0  - 1 0 

Tipul lecției: recapitulare și sistematizare 

Forma de realizare: activitate integrată 

 

Competență generală: Utilizarea numerelor în calcule elementare 

Competențe specifice: 

MEM: 

o Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare; 

o Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență, <, >, =, +, -) în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 

    3.1.   Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul                                  apropiat; 

CLR: 

4.3. Exprimarea unor idei și sentimente prin intermediul limbajelor  convenționale și 

neconvenționale; 

AVLM: 

o Participarea la activități integrate adoptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică. 

 

Obiective operaționale: 

O1 – Să extragă mesajul scrisorii; 

O2 – Să adune/scadă numerele în concentrul 0 - 10; 

O3 – Să opereze cu terminologia matematică, specifică operațiilor de adunare și scădere; 

O3 – Să compare numerele în concentrul 0 – 10; 

O4 – Să recunoască numerele pare și impare; 

O4 – Să rezolve probleme, având ca punct de reper suport intuitiv. 

 

 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: expunerea didactică, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, jocul 

didactic, munca independentă 

• Resurse materiale: scrisoare de la veveriță, siluete (copac, veveriță, nuci), fișe de lucru, tablă, cretă, 

caiete, culori, flipchart, marker 

• Forme de organizare: frontal, individual 

• Resurse umane: elevii clasei I 

• Resurse temporale: 50 minute 
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Forme și tehnici de evaluare: 

• observarea sistematică, evaluarea orală, evaluare scrisă (fișe de lucru) 

  

   Bibliografie: 

     ****Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului – Clasa pregătitoare, 

clasa I și clasa a II-a, București, 2013; 

  - Lupu, Costică; Săvulescu, Dumitru, “Metodica predării matematicii”, Editura      Paralela 45, 

Pitești, 2000; 

  - Tudora, Pițilă; Cleopatra Mihăilescu, “Matematică și explorarea mediului -   caiet de   aplicații”, 

clasa I, Editura Art Educațional, București, 2017; 

   

 

N

r. 

cr

t. 

Secvențele lecției Conținutul științific 

Strategii didactice 

 Evaluare Metode și 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1. 
Moment 

organizatoric 

  Se asigură condiții optime 

pentru desfășurarea 

activității. 

Conversația 

Explicația 

 

Frontal 

 

2. Verificarea temei 

  Se verifică tema cantitativ 

și calitativ. Conversația Caiete 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

de a scrie 

corect tema 

3. 
Reactualizarea 

cunoștințelor 

   Se solicită elevilor să 

răspundă la următoarele 

întrebări: 

• În ce anotimp suntem? 

• Care sunt lunile 

anotimpului toamna? 

• În ce lună suntem? 

• Ce anotimp urmează? 

• Cum se pregătesc 

animalele pentru iarnă? 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

 

 

Frontal Capacitatea 

de a 

enumera 

caracteristic

ile 

anotimpului 

toamna 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Captarea atenției 

 

 

 

 

 

 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

    Se citește elevilor o 

scisoare primită de la “Rița 

-Veverița ”.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

   Se anunță tema lecției 

pornind  de la dorința 

copiilor de a o ajuta pe 

veveriță să ajungă la 

adăpost. 

Expunerea 

didactică 

   

 

 

 

 

 

Conversația 

Siluete 

(veveriță, 

copac, 

nuci)      

 

 

 

 

 

Siluete 

(veveriță, 

copac, 

nuci)  

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Capacitatea 

de a recepta 

mesajul 

unui text 

 

 

 

Capacitatea 

de a  

înțelege 

obiectivele 

lecției 

0

6.

11

.1

8 

Recapitularea și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

     Pentru a ajunge veverița 

la adăpostul ei, copii au de 

rezolvat utmătoarele probe 

Proba 1 

Calcul mintal: 

- Aflați suma numerelor 3 și 

5; 

-Care este diferența 

 

 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Capacitatea 

de a efectua 

mintal 

operații de 

adunare și 

scăder 

 

Capacitatea 
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6 

 

Recapitularea și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pentru a o ajuta pe 

veveriță să ajungă la 

adăpostul ei, elevii au de 

rezolvat căteva probe. 

Proba 1 

    Calcul mintal: 

- Aflați suma numerelor 3 și 

5; 

- Care este diferența 

numerelor 8 și 2? 

- Aflați suma dintre cel mai 

mic și cel mai mare număr 

impar de o cifră; 

-Aflați suma vecinilor 

numărului 3;  

-Calculați diferența dintre 

vecinii numărului 9. 

Proba 2 

   Calculează: 

2 + 7 =             10 – 3 = 

8 – 4 =              5 + 5 = 

3 + 5 =              2 + 8 =             

7 – 6 =              9 – 7 = 

Proba 3 

   Elevii au de rezolvat 

exercițiile de pe fișa de 

lucru.(Anexa 1) 

Proba 4 

Rezolvă problema.(Anexa 

2) 

 Într-un copac se jucau șase 

veverițe. Prietena lor, 

veverița Rița, vine să se 

joace și ea în copac. Câte 

veverițe sunt în total în 

copac? 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Jocul didactic 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca 

independentă 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Problematizar

ea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

 

Fișă de 

lucru 

 

 

 

Fișă de 

lucru 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 

Frontal 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a efectua 

mintal 

operații de 

adunare și 

scădere 

 

Capacitatea 

de a opera 

cu termeni 

matematici 

 

 

 

Capacitatea 

de a rezolva 

exerciții de 

adunare și 

scădere 

 

Capacitatea 

de a rezolva  

exerciții de 

pe fișa de 

lucru 

 

 

 

Capacitatea 

de a  

rezolva  

probleme 

7 

Obținerea 

performanței 

 

 Proba 5 

    Alcătuiește o problemă  

pornind de la următorul 

exercițiu: 9 – 5 = 4 

Exercițiul 

Problematizar

ea 

 

 

Fișă de 

lucru 

 

Frontal 

Capacitatea 

de a 

compune și 

rezolva  

probleme 

8. 
Încheierea 

activității 

  Se fac aprecieri verbale 

asupra modului în care au 

răspuns elevii și se dă tema 

pentru acasă. 

Explicația 

 

  Fișă de 

lucru 

        Frontal 
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PROIECT DE LECȚIE LA MODULUL I- OPERAȚII TEHNOLOGICE DIN INDUSTRIA 

TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE , 

 CLASA A XI-A ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL,  

CALIFICAREA : CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE 

                                                                                                                                                          

PROF. IBĂNESCU TEODORA-MAGDALENA 

 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” BÂRLAD, JUD. VASLUI 

 

Unitatea de învățare: Procese tehnologice de confecționare 

Modulul I- Operații tehnologice din industria textilă și pielărie  

Subiectul lecției: Procesul tehnologic de confecționare a rochiei pentru femei 

Tipul lectiei: formare de priceperi și deprinderi  

Locul desfășurării: Atelierul de textile 

Timp acordat: 100 min. 

Competențe specifice: 

5.1.4. Descrierea operațiilor din cadrul proceselor tehnologice din domeniul textile și pielărie. 

5.2.4. Executarea de operații tehnologice simple din cadrul proceselor tehnologice din domeniul 

textile-pielărie 

5.3.5. Încadrarea în normele de timp stabilite 

Obiective operaţionale ale lecţiei/ Competențe derivate: 

➢ O1: Să identifice operațiile de confecționare a rochiei pentru femei și ordinea lor de execuție; 

➢ O2: Să execute operațiile de confecționare a rochiei pentru femei în ordine tehnologică, pe 

utilajele specifice. 

 

RESURSE EDUCAȚIONALE (STRATEGIA DIDACTICĂ)  

a) Resurse procedurale  

➢ Se utilizează metode activ-participative: 

- conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul practic, observaţia, problematizarea.  

➢ Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

b) Resurse materiale: 

➢ Mașini de cusut simple și mașini de surfilat; 

➢ Fier de călcat și masă de călcat; 

➢ Produs etalon ,, rochia pentru femei” 

➢ Pachete cu repere; 

➢ Bobine cu ață de cusut; 

➢ Fişe de lucru; 

➢ Documentație de confecționare: proces tehnologic de confecționare a rochiei pentru femei, fișe 

tehnice ale operațiilor 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Gh. Ciontea-Manual pentru Şcoala de arte şi meserii, cls.a X-a, Editura Oscar Print, 2006; 

• Manualul inginerului textilist- Tratat de inginerie textilă, cap. 12- Tehnologii de 

confecționare a produselor textile- București, Agir 2003 
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SCENARIUL DIDACTIC: 

Evenimentele 

instruirii.  

Dozarea 

Obiective 

operaționale 

 

Conţinuturile activităţii instructiv-educative Resurse procedurale și 

materiale 

Modalități de 

evaluare Activitatea propunătorului Activitatea elevilor 

Moment 

organizatoric- 1 

min. 

 Verifică prezența elevilor, ținuta 

de lucru, aspectul general al 

clasei, materialele de bază și 

auxiliare, trusa de lucru a 

elevilor, existența caietelor 

elevilor. Realizează instructajul 

curent de protecție a muncii. 

 

Elevii îşi corectează 

ţinuta, dacă este cazul  

și se pregătesc pentru 

activitate. 

Resurse procedurale: 

Observaţia 

Conversaţia 

Forma de organizare: 

frontal 

Resurse materiale: 

Caietele de curs 

Truse de lucru 

Echipament de lucru 

 

Captarea și 

orientarea 

atenției-5 min. 

 Profesorul supune observației 

elevilor o   rochie pentru femei 

din țesături și solicită pe elevi să 

identifice operațiile de 

confecționare a produsului și 

ordinea în care acestea se 

execută. Totodată, cere elevilor 

ca în funcție de cusăturile ce apar 

în produs să precizeze și tipurile 

de mașini necesare la 

confecționare. 

Elevii privesc cu 

atenție produsul, îl 

analizează și răspund 

la întrebările 

profesorului. 

Resurse procedurale: 

Conversație 

Problematizarea 

Forma de organizare: 

frontal 

Resurse materiale: 

rochie pentru femei din 

țesături 

 

Precizarea temei 

și a obiectivelor 

operaționale-  

4 min. 

  Profesorul anunță și scrie la tablă 

tema lecției, obiectivele 

operaționale ale lecției/ 

competențele derivate care vor fi 

Elevii își notează în 

caiete titlul lecției și  

obiectivele 

Resurse procedurale: 

Expunerea 

Resurse materiale: 

Tabla, creta 
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însușite de către elevi pe 

parcursul lecției . 

operaționale/compe-

tențele derivate. 

Reactualizarea 

unor cunoștințe 

necesare 

desfășurării 

activității 

-10 min. 

 Profesorul adresează elevilor 

următoarele întrebări: 

-Ce este procesul tehnologic de 

confecționare? 

-Care sunt etapele procesului 

tehnologic de confecționare? 

-Ce este etapa de prelucrare a 

detaliilor? 

-Ce este etapa de asamblare? 

-Ce este etapa de finisare? 

Elevii sunt atenți la 

întrebările adresate și 

se străduiesc să 

formuleze răspunsuri 

cât mai corecte. 

Resurse procedurale: 

Conversație 

Forma de organizare: 

frontal 

 

 

Evaluare orală 

Demonstrația- 

30 min. 

O1 

O2 

- Profesorul explică și 

demonstrează elevilor executarea 

operațiilor de confecționare 

pentru produsul ,,  rochie pentru 

femei  ,, , punând accent pe 

ordinea operațiilor și tipul de 

operație, explică rolul și 

importanța  documentației de 

confecționare. 

 

Elevii sunt atenți la 

demonstrația 

profesorului, 

adresează întrebări  

Resurse procedurale: 

Demonstrația 

Explicația 

Conversație 

Problematizarea 

Forma de organizare: 

frontal 

Resurse materiale: 

-documentul proces 

tehnologic de 

confecționare 

-trusa de lucru 

-pachete cu repere 

-mașina simplă de cusut 

-mașina de surfilat 

-ața de cusut 

 

Exersarea 

priceperilor și 

O1 

O2 

-Profesorul distribuie pachetele 

cu repere elevilor și cere acestora 

Elevii pregătesc 

mașinile pentru lucru, 

Resurse procedurale: 

Exercițiul 

Observarea  
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deprinderilor- 

45 min. 

să exerseze executarea operațiilor 

de prelucrare a detaliilor, a 

operațiilor de asamblare și a celor 

de finisare, urmărind fișa tehnică 

a operațiilor și procesul 

tehnologic de confecționare. 

- Profesorul urmărește 

respectarea de către elevi a fișei 

tehnice,  a normelor  de PM și PSI 

și intervine atunci când elevii 

comit greșeli sau constată că 

există unele  lucruri care nu au 

fost bine înțelese de către elevi . 

Insistă pe lângă elevii care se 

descurcă mai greu dându-le 

explicații mai amănunțite și  pe 

înțelesul lor  . 

consultă fișa tehnică 

pentru operațiile pe 

care trebuie să le 

realizeze și procesul 

tehnologic de 

confecționare și 

exersează executarea 

operațiilor de 

confecționare conform 

documentației  tehnice 

de confecționare. 

Explicația 

Conversație 

Problematizarea 

Forma de organizare: 

individual 

Resurse materiale: 

-documentație de 

confecționare: fișe tehnice 

pe operații, proces 

tehnologic de 

confecționare 

-trusa de lucru 

-pachete cu repere 

-mașina simplă de cusut 

-mașina de surfilat 

-ața de cusut 

Evaluarea lucrării 

practice 

 

Analiza și 

aprecierea 

performanțelor 

elevilor și 

concluzii- 

5 min. 

 -Pentru a  fixa cunoștințele și 

prelua feed-back de la elevi 

distribuie o fișă de lucru în 

perechi. 

-În timp ce elevii rezolvă fișa de 

lucru, profesorul verifică 

lucrările practice efectuate de 

către elevi  , precum și modul    de 

realizare a acestora, comparându-

le cu modelul etalon . 

 - Profesorul  evidențiază elevii 

care au efectuat lucrările  practice 

foarte bine , discută fișa de lucru 

Lucrează în perechi şi 

rezolvă sarcina de 

lucru din fişă. 

Prezintă fişele de lucru 

rezolvate şi corectează 

eventualele greşeli 

Notează concluziile în 

caiete  

Prezintă carnetele de 

note profesorului 

Resurse procedurale: 

Lucru în perechi 

Conversaţia  

Observaţia 

Analiza lucrărilor practice 

Forma de organizare: 

Frontal, în perechi 

Resurse materiale: 

Fișă de lucru 

Evaluarea lucrării 

practice, a 

modului de lucru 

în perechi. 
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și prezintă concluzii asupra 

modului de execuție și a calității 

operațiilor efectuate. Notează 

activitatea elevilor, trece notele 

în catalog. 

-Pentru lucrările efectuate mai 

puțin bine, arată unde s-a greșit și  

împreună cu elevii remediază 

greșelile  depistate. 

- Profesorul supraveghează 

realizarea curățeniei în atelier de 

către elevii de serviciu. 

Profesorul face aprecieri ale 

lucrărilor, ale lucrului în perechi, 

face aprecieri asupra 

calificativelor acordate de colegi. 

Profesorul acordă note, motivând 

notarea. 
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LESSON PLAN 

TEACHER: Bogdan Mariana-Dorina 

SCHOOL: Liceul Tehnologic Ocna Mureș 

GRADE: X B 

NO.OF STUDENTS: 22 

TEXTBOOK: Evans, Virginia, (2011), Mission2 (Course Book). Manualul elevului pentru clasa a 

X-a, L1 - Editura: EXPRESS PUBLISHING. 
UNIT: Happiness    

TOPIC: Feelings  

TIME: 50’ 

 

AIMS OF THE LESSON: 

 

•  to give examples of adjectives describing feelings 

•  to acquire new adjectives describing feelings 

•  to match the feelings with the physical sensations 

•  to express what they might feel in different situations 

•  to develop speaking, writing, reading skills 

 

METHODS: conversation, exercise, think-pair-share 

AIDS:  blackboard, handouts, pictures, an emoticon dice 

 

POSSIBLE DRAWBACKS:  

• Ss may have some problems in expressing fluently in English  

• Ss may be confused by some new words 

 

ACTIVITY 1   Introduction 

Reason:     introduction of the topic 

 

PROCEDURE INTERACTION TIMING 

-the T greets the Ss and checks if there are any absents 

-the T asks the Ss how they are feeling at the moment and she 

is going to write these words on the board. Then she is going to 

ask them if they can think of other words that could be used to 

talk about the way they are feeling, about things that happened 

to them recently, or are about to happen.  

After the Ss gave their examples the T tells them that today 

they are going to talk about feelings.  

 

 

frontal 

 

 

6 min 

 

 

 

ACTIVITY 2  Presentation 

Reason:   acquiring new vocabulary 
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PROCEDURE INTERACTIO

N 

TIMING 

Ss receive a handout with adjectives describing feelings and they 

have to decide if they are positive or negative. The Ss write the 

adjectives on the blackboard in the right column. (ex. 1) 

Positive Negative 

  

In pairs Ss have to solve ex 2- mach the feelings with the physical 

sensations (ex. 2) 

 

frontal 

 

T-Ss 

 

 

pairwork 

 

 

 

 

 

20 min 

 

 

ACTIVITY 3  Practice 

Reason:   to practice using the new vocabulary 

 

PROCEDURE INTERACTIO

N 

TIMING 

- the T shows the Ss the a few pictures and asks the Ss to  

identify the feelings. After they have finished doing the exercise 

the T gives the Ss an emoticon dice and asks them to answer the 

question `How are you feeling today?` with the feeling they will 

get when they roll it. E.g:  `I am feeling happy. `  

 

frontal 

 

 

 

10min 

 

 

ACTIVITY 3  Production 

Reason: using words related to feelings in solving  the tasks 

 

PROCEDURE INTERACTIO

N 

TIMING 

In pairs Ss have to have to describe what they might feel in 

different situation scenarios and to explain why they are feeling 

that way. (ex.3) 

The T checks the results 

pairwork  

 

 

frontal 

 

10min 

 

 

ACTIVITY 4 

Reason: ending the lesson 

 

PROCEDURE INTERACTION TIMING 

-T makes verbal appreciations on the Ss’ activity; 

-the T asks the Ss to describe a situation when they felt happy, as 

homework.  

 

frontal 

 

 

 

4min 
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Feelings 

 

1. Read the adjectives below and decide if they are positive or negative: 

 

confused, angry, sad, confident, embarrassed, happy, scared, surprised, worried, tired, careful, prudent, 

frustrated, anxious, guilty, depressed, nervous, disoriented, upset, offended, aggressive, relaxed, 

frightened, cheerful 

 

2 .Match the feelings with the physical sensations:                                                                                       

1 Nervous                                                       a   butterflies in the stomach 

2 Hungry                                                         b  rush of adrenaline 

3 Frightened                                                    c  sweaty palms 

4 Excited                                                         d  pounding heart 

5.Stressed                                                        e stomach rumbling 

6. Angry                                                          f  red face 

 

3. Describe how you are feeling and explain the reasons of your feelings. 

Scenarios: 

1. You are about to take a math exam.  

2. You received your test paper results and you got a bad grade.  

2. You won one million dollars.  

4. You broke one of you mother’s favourite object.  

5. Your birthday is coming soon and you are going to throw a party.  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Profesor învățământ preșcolar: Ilinca Maria 

Grădinița cu program prelungit nr 28 Sibiu 

Grupa: Mică 

Domeniul de activitate: Domeniul Științe 

Categoria activităţii: Activități matematice 

Tema activității: ,,Ne jucăm cu Cerculeţ şi Pătrăţel” 

Tipul activităţii: verificare de cunoștințe 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Scopul activităţii: Verificarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor despre formele geometrice 

cunoscute (cerc și pătrat). 

Dimensiuni ale domeniilor de dezvoltare: 

E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 

Comportamente vizate: 

2.2. Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, culoare; 

2.3. Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător; 

2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare a obiectelor; 

2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date. 

Obiective operaţionale: 

La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1 – să recunoască formele geometrice (cerc, pătrat); 

O2 – să precizeze atributele formelor geometrice (culoare și mărime); 

O3 – să se grupeze după formă, executând apoi mișcările cerute de educatoare; 

O4 – să parcurgă traseul, respectând culoarea indicată. 

Sarcina didactică: Recunoașterea formelor geometrice și precizarea atributelor acestora; gruparea după 

formă la semnalul sonor și executarea mișcărilor cerute de educatoare; parcurgerea unui traseu, 

respectând culoarea indicată. 

Regulile jocului: 

Răspunde doar copilul care este numit.  

Copilul va fi ajutat de colegi dacă răspunde greșit.  

Răspunsurile corecte vor fi aplaudate și recompensate cu un sticker. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2773 
 

Descrierea jocului: În prima parte a jocului copiii vor da din mână în mână un coș din care își vor alege 

fiecare o formă geometrică. Copiii vor spune ce formă au ales, precizând atributele acesteia: culoarea și 

mărimea.  

În a doua parte a jocului, la semnalul sonor al educatoarei, copiii se vor grupa în jurul lui Cerculeț 

și Pătrățel în funcție de formă, apoi vor executa mișcările cerute de educatoare (cercurile mari să sară 

într-un picior, pătratele mici să pună mâinile pe cap etc.).  

În ultima parte a jocului copiii vor avea de parcurs un traseu, respectând culoarea indicată.  

Elemente de joc: mânuirea materialului, aplauze, recompense, mișcarea (sărituri într-un picior, bătăi din 

palme, mâinile pe cap etc). 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observația, jocul didactic. 

Mijloace didactice: forme geometrice (cerc, pătrat) de diferite culori și mărimi, coșuleț, musafirii 

Cerculeț și Pătrățel – siluete din polistiren (Anexa fig. 1), traseu confecționat din material textil (Anexa 

fig. 2), recompense (stickere). 

Forme de organizare: frontal, individual, în grupuri. 

Durata: 20 minute 

Bibliografie: 

„Curriculum pentru educaţie timpurie” – 2019, Ministerul Educației Naționale 

„Activităţile matematice în grădiniţă. Ghid practic, însoțit de 105 sugestii de activități”, Magdalena 

Dumitrana, editura Compania 
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Desfășurarea activității  

Etapele 

activității 

Ob. Prelucrarea conținutului Strategii didactice Evaluare 

Metode  Mijloace  Forme de org. 

1.Moment 

organizatoric 

 Crearea condițiilor necesare bunei 

desfășurări a activității. 

  frontal  

2.Captarea 

atenției 

 Copiilor li se va îndrepta atenția spre 

musafirii din grupă (Cerculeț și 

Pătrățel) care vor să le propună să se 

joace un joc împreună. 

Musafirii le-au adus copiilor un coş cu 

forme geometrice de diferite culori şi 

mărimi şi stickere cu feţe zâmbitoare. 

 

Conversația 

 

Observația  

 

Explicația  

 

 

Cerculeț  

Pătrățel 

-siluete din 

polistiren 

 

 

 

frontal 

 

 

Observare 

sistematică 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Se anunţă titlul jocului didactic şi apoi 

se explică, în termeni accesibili 

copiilor, obiectivele propuse pentru 

realizare. 

 

 

Explicația 

 

  

 

frontal 

 

Observare 

sistematică 

4.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

Explicarea și demonstrarea jocului 

Se prezintă sarcinile și regulile jocului.  

Se explică modul de desfășurare. 

Executarea jocului de probă. 

Se va executa un joc de probă. 

Corectând eventualele greşeli și 

 

 

Explicația, 

 

 

Demonstrația, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicând modul corect de lucru, copiii 

vor fi îndrumaţi să continue jocul 

didactic. 

Desfășurarea jocului propriu-zis 

Varianta I 

Coșul pe care l-au adus cei 2 musafiri 

se va plimba din mâna în mână, astfel 

că fiecare copil va alege o formă 

geometrică. După ce și-au ales toți, voi 

întreba copiii ce formă geometrică și-au 

ales, aceștia trebuind să o denumească 

și să precizeze atributele acesteia: 

mărimea și culoarea. 

Exemplu: Eu am ales un cerc mare 

roșu. 

Varianta 2 

La semnalul sonor al educatoarei, copiii 

se vor grupa în jurul lui Cerculeț și 

Pătrățel în funcție de forma potrivită. 

Se vor executa câteva mișcări propuse 

de educatoare. 

Exemplu: Cercurile roșii să ridice 

mâna sus. 

 

 

 

 

 

Exercițiul,  

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Forme 

geometrice de 

diferite culori şi 

mărimi 

 

Coş 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

în grupuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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O3 Pătratele mici galbene să pună mâinile 

pe cap. 

5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

O4 

 

Complicarea jocului 

Copiii vor avea de parcurs un traseu 

pentru a ajunge la forma 

corespunzătoare cu cea din mâna lor. Ei 

se vor așeza la start în locul indicat de 

culoarea formei ce o au în mână. 

Exemplu: Dacă un copil are cerc 

albastru în mână, se va așeza la linia de 

start unde este reprezentată culoarea 

albastră. 

 

 

Explicația 

 

Jocul didactic 

 

 

Forme   

geometrice 

 

Traseu 

confecționat din 

material textil 

 

 

individual 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

6.Încheierea 

activității 

 Se realizează prin aprecieri verbale 

asupra comportamentului copiilor pe 

durata activității și se oferă 

recompense. 

 

Conversația 

 

Recompensă 

sticker 

 

individual 

 

Aprecieri verbale 
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Anexa  

 

 

Fig. 1 

 

 

Fig. 2
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 PROIECT DIDACTIC 

Prof înv. Primar Hanțescu Claudia 

Școala Gimnazială Șimian,Mehedinți 

 

DATA:15.01 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂM\NT::coala GimnazialĂ Șimian 

CLASA: a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura romană 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: “Iarna” 

TEMA LECŢIEI: “ Cuvântul-parte de vorbire” 

TIPUL  LECŢIEI: Ȋnsuşire  de cunoştinţe – predare integrată 

SCOPUL LECŢIEI:  

- Dobândirea  în contexte variate a unor cunoştinţe despre cuvânt ca parte de vorbire; 

 

OBIECTIV  DE REFERINŢĂ: 

 3.6 să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate; 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

3.6.1 să definească prin cuvinte proprii noţiunea de “cuvânt”; 

3.6.2 să recunoască în contexte variate cuvinte care exprimă lucruri, fiinţe, fenomene, numere, insuşiri, acţiuni, înlocuitori ai numelor ; 

3.6.3 să grupeze cuvintele în funcţie de ce exprimă fiecare dintre ele.  

 

OBIECTIVE EDUCATIVE: 

o Stimularea interesului elevilor pentru o exprimare corectă din punct de vedere  gramatical;  

o Dezvoltarea unui comportament adecvat în activitatea pe grupe/echipe; 

o Dezvoltarea imaginaţiei creatoare; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2779 
 

o Cultivarea spiritului critic şi autocritic. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee:  

o conversatia, explicatia, exerciţiul, tehnici active de lucru ( brainstormingul, floarea Lotus, R.A.I.) , lectura(explicativă), 

observarea, demonstraţia, problematizarea; 

b) Mijloace de învăţământ: 

• videoproiector (prezentări Powe Point şi Prezzi), laptop,medalion cu chipul lui Mihai Eminescu, flipchart cu diferite exerciţii, 

jetoane cu diverse cuvinte prin care sunt exprimate diferite părţi de vorbire, , jetoane-petale, boluri, fise de muncă individuală/in 

perechi/grup, caietele elevilor,  plic cu prima piesă puzzle, imagini, manualul,carioca, bilă, markere,; 

 

c) Moduri de organizare: 

• frontal, individual, in perechi, în grup. 

DURATA ACTIVITĂŢII: 45-50 minute; 

BIBLIOGRAFIE:  

• Programa şcolară pentru limba şi literatura romană, clasa a III-a, Bucureşti, 2004; 

• Mihailescu, Cleopatra, Piţilă, Tudora- “Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a III-a, editura “Aramis”, Bucureşti, 

2005; 

• Dulman, Aniţa, Mihăescu, Mirela, - “Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar”, editura “Didactica Publishing 

House”, Bucureşti,2010. 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

OB

. 

OP. 

 

T

I

M

P 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

FORME DE 

EVALUARE 

ACTIVITATEA 

ÎNVĂŢĂTORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DE 

ÎNĂŢĂMÂNT 

MODURI 

DE 

ORGANI-

ZARE 

1. Moment 

organizatoric 

 1’ ~Creez condiţiile necesare 

bunei desfăşurari a lectiei de 

limba si literatura română: 

-aerisesc sala de clasa; 

-aşez mobilierul; 

-pregatesc materialul didactic. 

~Supraveghez intrarea 

elevilor in sala de clasa si cer 

acestora sa se pregateasca 

pentru oră. 

~Salut elevii şi fac prezenţa. 

 

 

 

 

 

 

~Elevii intră in sala de 

clasă, îşi pregătesc 

materialele necesare 

pentru lecţia de limba 

şi literatura română; 

~Răspund la salut. 

 

 

 

 

 

~Conversaţia 

  

 

 

 

~ Mesele 

dispuse în 

grup. 

 

2. Verificarea 

temei pentru 

acasă 

 2’ ~Se verifică tema pentru 

acasă – sarcină: “Selectează 

din diverse surse informaţii 

despre poetul Mihai 

Eminescu”. 

~Se fac aprecieri verbale cu 

privire la modul în care a fost 

realizată tema, daca a fost 

respectata sarcina. 

Câtiva elevi prezintă 

informaţiile găsite 

despre Mihai 

Eminescu. 

 

~ Primesc observaţiile/ 

felicitările din partea 

colegilor / a 

învăţătorului. 

~Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

~Conversaţia 

~Explicatia 

~Tema pentru 

acasă 

~Frontal ~Aprecieri 

verbale 
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3.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

3.6.

1 

2’ ~Această zi va avea ca tema 

omagierea poetului Mihai 

Eminescu, astfel ca elevii vor 

purta medalioane cu chipul 

acestuia. 

~Brainstorming:  Propun 

elevilor sa scrie pe bileţelul 

primit primul cuvânt care le 

vine în minte atunci cand aud 

numele Mihai Eminescu. 

(Anexa 1) Se citesc toate 

cuvintele scrise.Ȋi intreb pe 

copii ce exprima acestea: 

“-Ce arată/exprimă cuvântul 

…..….? 

 -Când folosim aceste 

cuvinte?” 

 

 

 

 

~ Elevii poartă  

medalioanele 

 

 

~Elevii scriu pe 

 post-it primul cuvânt 

la care se gândesc 

atunci când aud 

numele poetului Mihai 

Eminescu. Exemple de 

răspunsuri: poet, 

talentat, luceafăr, 15 

etc. 

~Participă la discuţii 

~Conversaţia 

~Explicatia” 

 

 

 

~Brainstor-

ming 

~Exerciţiu 

 

 

 

 

 

 

 

~Conversaţia 

euristică 

~Medalioane  

 

 

 

 

 

 

~Post it-uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

~Frontal 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 1’ ~Se comunică elevilor faptul 

ca activitatea de astăzi va fi o 

“călătorie”. Va trebui sa 

trecem peste un deal mare 

numit “ Cuvântul”(în prima 

ora), să găsim drumul spre 

“Ȋnmulţirea cu trei” ( a II-a 

oră), să trecem peste o  “Apă” 

~Privesc cu atenţie 

harta zilei ( prezentare 

Prezi); 

 

 

 

 

 

~Explicatia” 

 

 

 

 

 

 

 

~Prezentare 

Prezi 

~Laptop 

~Videoproiec-

tor 
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(aIII-a oră), sa străbatem un 

codru, ca la final să putem 

ajunge la surpriza zilei. (Ȋn 

acest timp sa prezintă harta 

zilei –Prezi). De asemenea, se 

comunica elevilor faptul ca 

rezolvarea corectă a sarcililor 

propuse la fiecare oră va 

permite sa luăm câte o piesă a 

puzzle-ului care ne va divulga 

surpriza zilei. 

~Se prezintă tema şi 

obiectivele lecţiei de limba 

română. Se scriu la tablă data 

şi titlul lecţiei şi se cere 

elevilor să scrie pe caiete 

acelaşi lucru. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Urmăresc cu atenţie 

obiectivele prezentate 

de invăţător şi notează 

pe caiete data şi titlul 

lectiei; 

  “                    

15.01.2014 

 

Cuvântul –parte de 

vorbire” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Caietele 

elevilor 

 

 

~Frontal 

5. Dirijarea 

învăţării şi 

prezentarea 

noului conţinut 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

~Se afişează la tablă un 

fragment din basmul “Făt 

frumos din lacrimă”, de Mihai 

Eminescu (Anexa 2) . 

Cuvintele textului sunt scrise 

în culori diferite în funcţie de 

ceea ce exprimă ele. Se citeşte 

~Elevii citesc textul: 

     […] “Era spre 

seara zilei a treia , 

când buzduganul se 

izbi de o poartă 

arămie şi făcu vuiet 

puternic şi lung” […] 

~Explicatia 

 

~Lectura 

explicativă 

~Observarea 

~Conversaţia 

euristică 

 

 

~Flipchart 

 

 

 

 

 

 

~Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 

 

~Interevaluarea 
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O 

3.6.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

textul şi se explică , daca e 

cazul, cuvintele necunoscute. 

~Se pun o serie de intrebări pe 

baza textului: 

“- Ce se comunică în acest 

text? 

 - Prin intermediul cui se 

transmit aceste informaţii? 

 - Ce denumesc cuvintele 

buzdugan, poartă? 

Cer elevilor sa dea şi alte 

expemple de cuvinte care 

denumesc  

lucruri/fiinţe/fenomene. 

 - Ce arată cuvintele arămie , 

puternic,  lung ? Cer elevilor 

sa dea şi alte expemple . 

 - Ce exprimă cuvăntul a 

treia? Cer elevilor sa dea şi 

alte expemple . 

 - Ce cuvânt a înlocuit 

cuvântul ei? Cer elevilor sa 

dea şi alte expemple . 

 - Ce exprimă cuvintele 

plângea, cădea?” Cer elevilor 

sa dea şi alte expemple . 

~Se discută şi despre 

cuvintele de legătură. 

                                   

Mihai Eminescu ~          

“Făt – Frumos - din –

lacrimă” 

~Copiii spun ca în 

acest text se comunică 

informaţii prin 

intermediul cuvintelor. 

 

~Cuvintele buzdugan, 

poartă denumesc 

lucruri. Alte posibile 

exemple : bancă, pix, 

carte etc. 

~La fel se procedează 

şi în celelelte situaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

~Explicatia 

 

 

~Conversaţia 

euristică 

 

 

~Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 
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O 

3.6.

3 

 

O 

3.6.

1 

 

 

 

 

 

 

O 

3.6.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

4’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Se lucrează o serie de 

exerciţii- Power Point 

~Ȋn urma acestor discuţii se 

concluzionează prin faptul că 

oamenii folosesc cuvintele 

pentru a comunica, cuvintele 

fiind părti de vorbire. 

~Cer elevilor sa privească 

imaginea din manual. Ȋn acest 

timp se proiectează o 

prezentare Power Point 

(Anexa 3)  

“-Ursoaica doarme în bârlogul 

călduros. 

 -Ea are doi pui.” 

~Se face analiza cuvintelor 

acestor propoziţii. La 

răspunsurile corecte se vor 

auzi aplauze, la raspunsuri 

greşite, oftat. 

 

~Se propune o nouă sarcină 

de lucru( frontal). Ȋntr-un 

coşulet sunt jetoane pe care 

sunt scrise cuvinte. (Anexa 4) 

Elevii trebuie sa extragă câte 

un jeton, să citească cu voce 

tare cuvântul extras şi sa 

precizeze ce exprimă el, apoi 

~Lucrează sarcinile 

propuse şi primesc 

indicaţiile făcute. 

 

~Elevii notează pe 

caiete: “Cuvintele fac 

parte din vorbirea 

oamenilor.Ele sunt 

părţi de vorbire.” 

 

 

 

~Privesc prezentarea 

interactivă.  

 

Analizează fiecare 

cuvânt in parte din 

fiecare propozitie si 

precizează ce exprimă 

acestea. 

  

~Elevii extrag din 

coşuleţ un jeton pe 

care este scris un 

cuvânt, il citesc cu 

voce tare, spun ce 

exprimă acesta, iar 

apoi il aşază în bolul 

corespunzător . 

~Exerciţiul 

 

 

 

~Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

~Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Explicatia 

~Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

~Caietele 

elevilor  

 

 

 

~Prezentare 

Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Boluri 

 

~Jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

~Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 

Interevaluare  
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O 

3.6.

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4’ 

il asază în bolul 

corespunzător(1-fiinte, lucruri 

fenomene, 2- insusiri, 3- 

înlocuitori ai numelui,          

4- acţiuni, 5- numere). 

Se fac  obervaţii 

corespunzătoare fiecărui elev 

in parte. 

~Se prezintă următoarea 

sarcină care se va desfăşura în 

perechi – Floarea Lotus.  

Pe tablă va fi asezat pistilul 

florii – un jeton pe care scrie 

“CUVȂNTUL-parte de 

vorbire”. Fiecare pereche va 

extrage un plic cu o petală pe 

care se  regăseşte  o sarcină de 

lucru. Ȋntr-un timp limitat, 

elevii trebuie sa rezolve 

această sarcină. (Anexa 5) 

Fiecare pereche va aseza 

“petala” in jurul “pistilului”. 

~Se prezintă o nouă sarcină 

de lucru, in grup. Elevii vor 

primi un plic cu o strofă a 

unei poezii, dar careia ii 

lipsesc cuvintele celui de-al 

doilea şi  celui de-al patrulea 

vers.Ei trebuie să găsească cel 

 

 

 

 

~Primesc observaţiile 

făcute de către 

învăţator. 

 

~Fiecare pereche 

primeşte plicul cu 

petala -sarcina 

corespunzătoare: 

Subliniază cuvântul 

cerut in timpul 

precizat. 

Fiecare pereche va 

aseza petala pe tablă. 

 

 

~Elevii urmăresc 

observaţiile facute de 

către învăţător. 

~Elevii primesc 

următorul plic in 

interiorul căruia se 

află o strofă dintr-o 

poezie. Completează 

conform cerinţei 

 

 

~Metoda 

floarea Lotus 

 

 

 

 

 

 

 

~Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Explicaţia 

 

~Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Jetoane-petale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Plicuri 

 

~Fisă cu strofa 

poeziei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ~Ȋn  

perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ȋn grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 

Interevaluare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

~Aprecieri 

verbale 
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3.6.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

3.6.

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai potrivit cuvânt care să 

rimeze  cu cele date (in 

funcţie de cerinţa). Se va 

rezolva si o sarcină bonus( se 

lucrează diferenţiat si la 

nivelul grupului) 

(Anexa 6)Fiecare grup va 

prezenta poezia in faţa clasei. 

versurile care lipsesc 

şi sarcina bonus . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fixarea 

cunoştinţelor 

O 

3.6.

1 

5’ ~Se pun câteva  intrebări prin 

care se reaminteşte cele 

învăţate astăzi; 

~Răspund întrebărilor 

adresate. 

 

~Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

~Aprecieri 

verbale 
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O 

3.6.

3 

 

~Acest moment al lecţiei se 

desfăşoară printr-un joculeţ –

R.A.I.(răspunde,  aruncă, 

intreabă). (Anexa 7) 

Se  vor explica elevilor 

regulile jocului şi se va 

prezenta sarcina de lucru. 

Exemple de sarcini: 

-Ce exprima cuvantul 

aleargă? 

-Dă exemplu de un cuvânt 

care sa exprime un  număr. 

Se vor face observaţiile 

corespunzătoare. 

 

~Urmăresc cu atenţie 

regulile jocului propus 

şi participă cu interes 

fiecare elev. 

~Elevii (asezati in 

cerc) răspund la 

întrebari, aruncă bila şi 

lansează o intrebare . 

~primesc observaţiile 

făcute de către 

învăţător. 

 

 ~Demonstra-

ţia 

 

~Metoda 

R.A.I 

~Problemati-

zarea 

 

 

~Bilă 

 

 

 

 

Ȋn grup 

~Observarea 

sistematică a 

comportamentu

lui elevilor în 

grup 

 

 

 

~Evaluare orală 

 

7.Obţinerea 

performantei 

O 

3.6.

2 

 

O 

3.6.

3 

 

7’ ~Se distribuie elevilor fisă de 

evaluare formativă.Timp de 

lucru 7 minute(Anexa 8): 

obs: Se lucrează diferenţiat, 

 

 

~Elevii primesc fisa si 

o rezolvă în timpul 

precizat. 

 

~Explicaţia 

~Exerciţiul 

~Fisă de 

evaluare 

formativă 

Individual Evaluare 

formative scrisa  

Aprecieri 

verbale 

~Interevaluare 

 

8. Evaluare  2’ ~Se face verificarea fisei de 

evaluare şi se fac eventuale 

corectări, se face 

interevaluarea/autoevaluarea. 

 

~Se face evaluarea/ 

interevaluarea orală a 

fisei de lucru. 

~Conversaţia 

~Explicaţia  

~Fisă de 

evaluare 

formativă 

Individual ~Aprecieri 

verbale 

Autoevaluare 
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9. Aprecieri şi 

recomandări 

 2’ ~Se fac aprecieri legate de 

modul cum s-a desfăşurat ora 

de limba şi literatura română 

şi se înmânează plicul cu  

prima piesă a puzzle-ului, 

Având în vedere că elevii au 

trecut peste dealul “Cuvânt. 

~Elevii sunt atenţi la 

indicaţiile primite. 

 

~Primesc plicul cu 

prima piesă a     

puzzle-ului acestei zile 

~Conversaţia 

 

~Plicul cu 

prima piesă 

puzzle 

Frontal ~Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIHAI 

EMINESCU 
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Anexa 2 

     […] “Era spre seara zilei a treia , când buzduganul se izbi de o poartă arămie şi făcu 

vuiet puternic şi lung” […] 

                                   Mihai Eminescu ~   “Făt – Frumos - din –lacrimă” 

Anexa 3 -Prezentare Power Point 
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Anexa 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

merge Alina şase frumoasă el 

Ionuţ vânt puternic patruzec

i 

cumpără 

vorbeşte vulpe roscată Închide

  

ei 

Denumeşt

e fiinte, 

lucruri , 

fenomene 

Ȋnlocuiesc 

nume 
Arată 

însuşiri 

Exprimă 

acţiuni 

Exprimă 

numere 
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Subliniază 

cuvântul care 

exprimă o 

acţiune: trei,        

cântă, fată 

 

Subliniază          

cuvântul care arată 

însuşiri: trei, cântă,    

frumoasă 

 

Subliniază cuvântul 

care denumeşte un 

lucru: trei, cântă, carte 

 

 Subliniază cuvântul 

care denumeşte o 

fiintă: trei, cântă, fată 

 

                          

      

Subliniază 

cuvântul care 

denumeşte 

un fenomen: 

trei, 

ninsoare, 

fată 

 

 

    Sarcina bonus: 

Deseneaza un lucru 

 

 Subliniază cuvântul 

care exprimă un 

număr: trei,        cântă, 

fată 

 

Subliniază cuvântul  

care înlocuieşte un 

nume: trei, ea, fată 

 

Anexa 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUVȂNTU

L – 
parte de 
vorbire 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2793 
 

Anexa 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 7 

 

1 

4 

3 

2 

La mijloc de codru des 

 Toate păsările …………..…., 

 Din huceag de aluniş, 

  La voiosul ………………..., 

Vocabular: 

Huceag =pădure mică, tânără și deasă 

Sarcina  bonus – desenează un simbol care să 

va definească grupul. 
 

 Luminiş de lângă baltă, 

Care-n trestia ………………………….. 

Legănându-se din unde, 

În adâncu-i se …………………………. 

Sarcina  bonus – desenează un simbol care să 

va definească grupul. 
 

Şi de lună şi de soare 

 Şi de păsări …………………………, 

 Şi de lună şi de stele 

Şi de zbor de ………………………… 

Sarcina  bonus – desenează un simbol care să 

va definească grupul. 
 

Ninge-ncet de la amiază. 

Fulgii ca-ntr-o horă………….. 

Iarna-n tronul ei se-aşează. 

 E o zi frumoasă-……………... 

Sarcina  bonus – desenează un simbol care să 

va definească grupul. 
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R.A.I. 

(Răspunde, aruncă, întreabă) 

 

     Elevii sunt aşezaţi in cerc. 

    Se lansează o întrebare şi se aruncă bila altui coleg. Acesta va răspunde şi va arunca din nou 

bila lansând o nouă întrebare. 

 

Exemple de sarcini: 

-Ce exprima cuvantul aleargă? 

-Dă exemplu de un cuvânt care sa exprime un  număr. 

-Ce denumeşte cuvântul fată? 

Anexa 8.1  

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

Nr. 

crt 

 

OBIECTIVE 

CLASE COMPORTMANENTALE  

Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare 

1.  

 

-Să deducă 

cuvintele care 

exprimă fiinţa, 

lucrul, fenomenul 

din imaginile date ; 

  

X 

 

 

 

   

2.  -Să grupeze 

cuvintele date în 

funcţie de ceea ce 

exprimă fiecare 

parte de vorbire; 

   X   

3.  -Să analizeze 

fiecare cuvânt al 

propoziţiei 

   X   
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TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEMI CALIFICATIVE 

 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

I 1 ~Răspuns corect si 

complet: scrie lucrul, 

fenomenul , fiinţa 

corespunzăroare celor 

trei imagini date; 

~ Răspuns parţial 

corect: scrie lucrul, 

fenomenul / fiinţa 

corespunzăroare 

pentru două dintre 

imaginile date; 

~ Răspuns parţial 

corect: scrie 

lucrul/ fenomenul 

/ fiinţa 

corespunzăroare 

pentru una dintre 

imaginile date; 

~ Răspuns incorect: 

nu  scrie fiinta, lucrul, 

fenomenul pentru 

nicio imagine dată; 

I2 ~Răspuns corect si 

complet: grupează 

toate cele cinci cuvinte 

conform tabelului; 

  

~ Răspuns parţial 

corect: grupează 

trei – patru  cuvinte 

conform tabelului;; 

 

~ Răspuns parţial 

corect:  grupează 

două  cuvinte 

conform 

tabelului; 

~ Răspuns incorect: 

grupează un  cuvânt 

conform tabelului; nu 

grupează niciun 

cuvânt .  

I3 ~Răspuns corect si 

complet: scrie ce 

denumeşte toate cele 

cinci cuvinte ale 

propoziţiei: 

“Băiatul” -fiintă 

“ascultător”-însuşire 

“primeşte”- acţiune 

“trei”- număr 

“bomboane”-lucru. 

~Răspuns parţial 

corect scrie ce 

denumeşte trei-

patru cuvinte ale 

propoziţiei: 

“Băiatul” –fiintă/ 

“ascultător”-

însuşire/ 

“primeşte”- acţiune/ 

“trei”- număr/ 

“bomboane”-lucru. 

~Răspuns parţial 

corect: scrie ce 

denumeşte două 

cuvinte ale 

propoziţiei: 

“Băiatul” –fiintă/ 

“ascultător”-

însuşire/ 

“primeşte”- 

acţiune/ 

“trei”- număr/ 

“bomboane”-

lucru. 

~ Răspuns incorect: 

scrie ce denumeşte un 

cuvânt al propoziţiei; 

nu scrie ce exprimă 

niciun cuvânt 
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Numele şi prenumele …………..……………………..                                  ……….…………… 

Fişă de evaluare formativă 

~ Cuvântul – parte de vorbire ~ 

 

1. Scrieţi cuvinte care denumesc lucrul , fenomenul şi fiinţa  din imagini: 

                                                    
 

………………………              ………………….………                      ……..…..……………  

    

 

2. Grupează cuvintele următoare în tabel: 

 

merge,  şapte,  vânt,   ea,   tristă.  

 

Denumesc fiinţe/ 

lucruri/ fenomene 

Ȋnlocuiesc nume Arată însuşiri Exprimă o 

acţiune 

Exprimă numere 

 

 

 

    

 

3. Scrie ce denumeşte fiecare  cuvânt al propoziţiei date : 

          Băiatul   ascultător  primeşte  trei  baloane  .  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexa 8.2 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

Nr. 

crt 

 

OBIECTIVE 

CLASE COMPORTMANENTALE  

Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare 

4.  

 

-Să deducă 

cuvintele care 

exprimă fiinţa, 

lucrul, fenomenul 

din imaginile date ; 

  

X 

 

 

 

   

5.  -Să aleagă pentru 

imaginile date 

cuvinte care să 

exprime acţiuni ; 

  X    

6.  -Să aleagă din 

propoziţiile date 

cuvintele care 

exprimă numere.  

  X    
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TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

ITEMI CALIFICATIVE 

 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

I 1 ~Răspuns corect si 

complet: scrie 

lucrul, fenomenul , 

fiinţa 

corespunzăroare 

celor trei imagini 

date; 

~ Răspuns parţial 

corect: scrie lucrul, 

fenomenul / fiinţa 

corespunzăroare 

pentru două dintre 

imaginile date; 

~ Răspuns parţial 

corect: scrie 

lucrul/ fenomenul 

/ fiinţa 

corespunzăroare 

pentru una dintre 

imaginile date; 

~ Răspuns incorect: 

nu  scrie fiinta, lucrul, 

fenomenul pentru 

nicio imagine dată; 

I2 ~Răspuns corect si 

complet: realizează 

corespondenţa între 

toate cele trei 

acţiuni sugerate de 

imagini  

şi cuvintele  

corespunzătoare 

acestora; 

  

~ Răspuns parţial 

corect: realizează 

corespondenţa între 

două acţiuni 

sugerate de imagini  

şi cuvintele  

corespunzătoare 

acestora; 

 

~ Răspuns parţial 

corect: realizează 

corespondenţa 

între o acţiune 

sugerată de 

imagine  

şi cuvântul  

corespunzător 

acesteia; 

 

~ Răspuns incorect: 

nu  realizează 

corespondenţa între 

nicio acţiune sugerată 

de imagine  

şi cuvântul  

corespunzător 

acesteia; 

 

I3 ~Răspuns corect si 

complet: 

încercuieşte în 

propoziţiile date 

toate cele trei 

cuvinte care 

exprimă numere. 

~Răspuns parţial 

corect: încercuieşte 

în propoziţiile date 

două cuvinte care 

exprimă numere. 

~Răspuns parţial 

corect: 

încercuieşte în 

propoziţiile date 

un cuvânt care 

exprimă numere. 

~ Răspuns incorect: 

nu încercuieşte în 

propoziţiile date 

niciun cuvânt care 

exprimă numere; le 

greşeşte pe toate. 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2799 
 

Numele şi prenumele …………..……………………..                                  ……….…………… 

Fişă de evaluare formativă 

~ Cuvântul – parte de vorbire ~ 

 

1.  Scrieţi cuvinte care denumesc lucrul , fenomenul şi fiinţa  din imagini: 

                                                    
 

………………………              ………………….………                      ……..…..……………  

    

2. Realizează corespondenţa între acţiunile sugerate de imagini şi cuvintele date: 

                                                               

 

                     cântă                        aleargă                   vorbeşte             zboară 

 

3. Ȋncercuieşte în propoziţiile următoare cuvintele care exprimă numere: 

 

Mihai Eminescu s-a năsut într-o familie cu unsprezece copii. 

Nepotul ascultător primeşte două mere. 
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PROIECT DIDACTIC 

Trotea Ramona Mihaela 

Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”Tg-Jiu, Gorj 

 

Aria curriculară:  Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Data: ............................... 

Clasa: a XII-a  

Profil:  tehnologic 

Titlul lecţiei: Romanul postbelic – tema și viziunea despre lume reflectate într-un roman din perioada        

                       postbelică 

           Text suport: „Moromeţii” de Marin Preda 

Tipul lecţiei: predare-învățare-evaluare 

Competenţe generale: 

    1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare; 

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor; 

3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare. 

Competenţe specifice: 

1.1. Aplicarea achizițiilor lingvistice în receptarea mesajelor orale şi scrise, cu explicarea rolului 

acestora în reliefarea mesajului; 

2.1. Adecvarea strategiilor de lectură la specificul textelor literare studiate, în vederea înțelegerii şi 

interpretării personalizate; 

2.3. Compararea propriei interpretări a textelor studiate cu altele, realizate de colegi sau de critici 

şi istorici literari; 

3.1. Analiza relațiilor dintre o operă studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta; 

3.2. Integrarea cunoştinţelor privind limba şi literatura română într-o viziune coerentă asupra 

culturii româneşti;  

3.4. Selectarea unor tehnici adecvate de documentare şi cercetare a unei teme. 

 Competenţe derivate:  

• recunoașterea, în fragmentele date, a cel puţin două particularităţi ale prozei postbelice, realiste 

etc.;  

• identificarea unor aspecte în comportamentul personajelor recunoscute în fragmentele citite. 

Activităţi de învăţare: 

• exerciții de identificare a particularităților prozei postbelice; 

• activitate de identificare, în fragmente date, a specificului imaginii familiei și a satului. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Metode şi procedee didactice: conversaţie euristică, explicaţia, metoda cubului, problematizarea, 

învăţare prin descoperire, dezbaterea, lectura cu predicţii, brainstorming, expunerea, exerciţiul etc. . 

Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, pe grupe și individuală diferențiată. 

Metode și tehnici de evaluare: chestionarea orală, aprecierea verbală, notarea, eseul de 5’, 

autoevaluarea, interevaluarea. 

Resurse: 
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a. umane:  33 de elevi ai clasei a XII-a, ritmuri eterogene de învățare. 

b. materiale / mijloace de învăţământ: fişe de lucru, volumul: „Moromeţii” de Marin Preda 

(volumul I), laptop, videoproiector, ecran de proiecţie, caietul, coli, flipchart . 

c. de timp: 50 de minute. 

Locul de desfăşurare a lecţiei:  sala de clasă 

 

 BIBLIOGRAFIE 

• Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a XII-a, Autori: M. Martin, E. Lasconi 

Roșca, C. Rădulescu, R. Zane, Ed. Art, Bucureşti, 2007 

• Marin Preda, Moromeţii, Editura Cartea Serv, Bucureşti, 2006;  

• Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică. Proza. Teatrul, vol. II, Editura Aula, 

Braşov, 2001 

• ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, 

ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom 
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Momentele 

lecţiei 

 

Eşalonarea conţinutului 

Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

I. Organizarea 

clasei  

2 min. 

• Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a lecţiei. 

 

 

  

 

 

Activitate  

frontală 

 

II. Captarea 

atenţiei elevilor 

5 min. 

• Propun pentru spargerea gheţii vizionarea unei secvențe 

din filmul ”Moromeții” . 

https://www.youtube.com/watch?v=xW3l3-Ct6xA 

Conversaţia 

euristică 

Expunerea 

 

Laptop, 

videoproiector, 

ecran de 

proiecţie 

Activitate  

frontală 

 

III. Actualizarea 

cunoştinţelor 

anterior însuşite 

şi integrarea 

acestora în 

procesul de 

formare a 

competenţelor  

8 min. 

 

•   Prin intermediul metodei ciorchinelui se actualizează 

caracteristicile romanului postbelic, realist-obiectiv, 

tradițional, precum şi trăsăturile prin care romanul 

„Moromeții” de Marin Preda se încadrează în această 

tipologie(Anexa 1). 

 

Conversația 

euristică 

 

 Activitate  

frontală 

Aprecieri verbale 

IV. Anunţarea 

temei şi a 

competenţelor 

specifice 

2min. 

 

Anunţ tema lecţiei şi competenţele derivate, într-o formă 

accesibilă elevilor. 

• Scriu data şi titlul lecţiei la tablă, iar elevii în caiete. 

•  Elevii sunt anunțați că vor continua discuțiile pe marginea 

acestei opere folosindu-se problematizarea, apoi sunt 

prezentate regulile (Anexa 2).  

 

Expunerea 

 

 

 

Fişe cu 

sarcinile de 

lucru 

 

 

Activitate  

frontală 
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V. Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării/ 

procesului de 

formare a 

competenţelor  

20 min. 

 

 

 

 

 

 

• Clasa se organizează în 6 grupe. Fiecare grupă va extrage 

dintr-un plic o fișă care va conține un fragment reprezentând 

o scenă semnificativă din romanul „Moromeții” de Marin 

Preda și cerințe:  

➢ Grupa 1 - CINA 

➢ Grupa 2 – TĂIEREA SALCÂMULUI 

➢ Grupa 3 – ADUNĂRILE DIN POIANA LUI IOCAN 

➢ Grupa 4 - FONCIEREA 

➢ Grupa 5 – SCENA PREMIERII 

➢ Grupa 6 – SECERIȘUL  

Ulterior grupele își vor prezenta scenele și rezolvările 

cerințelor(colile vor fi expuse pe flipchart). Când o grupă va 

prezenta, elevii celorlalte grupe vor putea aduce completări cu 

propriile idei/opinii. 

Conversaţia 

euristică 

 

 

Explicaţia 

Problema-

tizarea 

Lectura cu 

predicţii 

 

 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Brainstorming 

Volume de 

lectură 

Fişe cu textul 

suport și 

sarcinile de 

lucru 

 

 

 

 

 

Flipchart, 

coli 

 

 

 

Activitate  

frontală 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

V. Integrarea 

evaluării de tip 

formativ 

10 min. 

 

 

Elevii au de redactat un eseu de 5` despre lumea pe care o 

înfățișează romanul postbelic. 

Se verifică modul de rezolvare a sarcinii didactice. 

Conversația 

euristică 

 

Caiet Activitate 

individuală 

Eseul  

de 5` 

Autoevaluare 

Interevaluare 

 

VII. 

Intensificarea 

procesului de 

• Propun elevilor tema pentru acasă: Eseu structurat de 1-2 

pagini(300-400 de cuvinte) în care să ilustreze tema și viziunea 

despre lume în romanul „Moromeții” de Marin Preda. 

Conversaţia 

euristică 
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retenţie şi 

transfer  

2 min. 

 

 Explicaţia 

 

VIII. Aprecieri 

şi recomandări 

1min. 

• Apreciez global şi individual aportul elevilor la lecţie pe 

tot parcursul procesului didactic. 

  

   Notarea 
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PROIECT DIDACTIC 

 
Aria curriculară: Educație fizică și sport                                                                                 Profesor: 

Butucaru Lavinia-Oana 

Clasa: a IX-a                                                                                                                               Unitatea 

de învăţământ: Liceul Tehnologic ,,Petru Poni” 

Data: 25.05.2022 

Efectivul :15 eleve  

Loc de desfăşurare: sala de sport  

Durata : 50 min 

Tipul lectiei : consolidare 

Materiale :  saltele, muzică. 

TEME:         

GIMNASTICĂ AEROBICĂ 

1. Exerciții de forţă  cu accent pe forţa musculaturii picioarelor. 

2. Exerciții de forţă  cu accent pe musculatura abdominală. 

Metode și procedee didactice: explicaţia, demonstraţia, exersarea, corectarea, aprecierea verbală. 

Competențe generale : 

1. Utilizarea terminologiei de specialitate în situaţii concrete de comunicare. 

 2. Aplicarea achiziţiilor necesare pentru menținerea stării de sănătate, dezvoltarea capacității 

motrice, potrivit vârstei, genului și nivelului de pregătire. 

 3. Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și pe 

fair-play. 

Competențe specifice : 

1.1. Utilizarea corectă a principalelor noţiuni specifice domeniului. 

2.2. Compararea reacţiilor organismului, în eforturi de tip diferit. 

4.1. Creşterea nivelului indicilor de manifestare a calităţilor motrice. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Obiective motrice: 

 

O.PM.1 – să execute mişcările în ritmul muzicii;  

O.PM.2. – să îşi dozeze efortul corespunzător. 

Obiective cognitive: 

O.C.1. – să descrie corect mişcările; 

O.C.2. – să execute corect mișcările. 
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Afective: 

O.A.1. – să manifeste interes faţă de activitatea sportivă; 

O.A.2. – să se bucure de reuşită. 

 

Bibliografie: 

- Programa școlară pentru PREGĂTIRE SPORTIVĂ PRACTICĂ- SPORT AEROBIC,  

București 2017; 

- Ghid metodologic/ Gimnastică aerobică, București 2012.       

Veriga 

şi durata 

Conţinuturi, 

mijloace, 

sisteme de 

acţionare, 

exerciţii 

Dozar

e 

Strategii didactice  

Evaluarea Forme 

de 

lucru 

Metode Indicaţii 

metodice 

 

V.1. 

Organizarea 

colectivului de 

elevi 

3 min. 

 

 

 

- adunarea; 

- alinierea; 

- raportul; 

- salutul; 

- controlul 

ţinutei; 

- controlul 

stării de 

sănătate; 

- anunţarea 

temelor şi 

obiectivel

or lecţiei. 

10’’ 

10’’ 

15’’ 

10’’ 

15’’ 

20’’ 

40’’ 

 

 

 

- în 

linie pe 

un 

rând; 

 

 

- 

conversaţia; 

- explicaţia; 

- exersarea. 

 

 

 

- să 

răspundă la 

comenzi; 

- să 

păstreze 

distanţa. 

 

 

-

receptivitate

a elevelor și 

interesul 

pentru 

activitate. 
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V.2.Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

6min. 

A).Alergare, joc 

de glezne, brațele 

se mișcă înainte-

înapoi (braț-

picior opus) pe 

lângă corp. 

Joc de glezne cu: 

- brațele lateral și 

arcuirea acestora 

pe fiecare pas; 

-rotarea umerilor 

spre înapoi pe 

fiecare pas; 

același  spre 

înainte; 

-același ex. cu 

rotări de brațe; 

-ducerea brațelor 

înainte simultan 

cu rotunjirea 

trunchiului (1-2), 

ducerea brațelor 

lateral cu 

extensia 

trunchiului (3-4); 

-ducerea brațelor 

înainte(1), lateral 

(2), sus(3), jos 

(4); 

-îndoirea 

trunchiului 

simultan cu 

ducerea brațelor 

2x8t 

 

 

2x8t 

 

2x8t 

 

2x8t 

2x8t 

 

 

 

3x8t 

 

2x8t 

 

 

 

2x8t 

2x8t 

 

 

2x8t 

 

 

2x8t 

 

2x8t 

 

 

2x8t 

 

2x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în 

formați

e de 

lucru 

sub 

formă 

de șah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exersarea; 

- 

demonstraţi

a; 

- observaţia. 

- explicaţia; 

- aprecierea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- să 

răspundă la 

comenzi; 

- să 

păstreze 

ritmul de 

execuţie. 

 

-rotarea 

brațelor să 

fie amplă; 

 

-spatele 

drept; 

 

-

musculatur

a corpului 

este 

încordată. 

 

 

-privirea 

urmărește 

mișcarea 

brațelor; 

-alergarea 

se execută 

pe loc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

corectitudine

a exercițiilor 

executate. 
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jos și forfecarea 

lor (1-2), ducerea 

brațelor lateral 

simultan cu 

extensia 

trunchiului și 

arcuire (3-4); 

-același cu 

forfecarea 

brațelor sus; 

B). Alergare 

ușoară, brațele se 

mișcă pe lângă 

corp: 

Alergare ușoară 

cu: 

-ducerea 

simultană a 

brațelor întinse 

înainte jos (1), 

îndoite mâinile la 

umeri cu pumnii 

strânși orientați 

față în față (2); 

-același ex., 

brațele realizează 

succesiv 

mișcarea; 

-ducerea brațelor 

întinse lateral cu 

trunchiul în 

extensie (1), 

îndoite, mâinile 

 

2x8t 

 

2x8t 

 

 

 

2x8t 

 

2x8t 

2x8t 

2x8t 

 

 

 

- în 

formați

e de 

lucru 

sub 

formă 

de șah; 

 

 

-un braț 

îndoit, 

mâna la 

umăr, 

celălalt 

întins 

înainte jos, 

pumnii 

sunt 

strânși; 

 

 

 

-trunchiul 

se află în 

extensie, 

pumnii 

strânși. 

 

 

-

musculatur

a este 

încordată. 

 

-exercițiul 

se execută 

și pe 

direcțiile 

înainte, 

înapoi și 

lateral. 

 

 

-observația 

sistematică. 
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la piept, pumnii 

strânși(2); 

-același cu 

realizarea 

mișcării de brațe 

succesiv; 

-ducerea brațelor 

lateral sus(1), 

îndoite lateral la 

unghi drept(2); 

-același cu 

realizarea 

succesivă a 

mișcării brațelor; 

-ducerea brațelor 

înainte îndoite la 

unghi drept, 

simultan cu 

rotunjirea 

spatelui(1), 

lateral îndoite la 

unghi drept, 

simultan cu 

extensia 

trunchiului(2); 

-genunchii sus, 

brațele se mișcă 

pe lângă corp; 

-pendularea 

gambei înapoi; 

-cu picioarele 

întinse înainte; 
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-pendularea 

gambei oblic 

înainte. 

 

 

 

V.3.Influenţar

ea selectivă a 

aparatului 

locomotor 

9 min. 

Din stând 

depărtat: 

-brațele îndoite 

mâinile pe 

șolduri, rotări de 

cap( dreapta- 

stânga); 

-brațele îndoite 

mâinile pe umeri, 

rotări de bazin 

stânga- dreapta; 

-un braț sus 

celălalt îndoit, 

mâna pe șold, 

îndoire cu arcuire 

laterală; 

-același exercițiu 

în partea opusă; 

-brațele lateral, 

îndoire laterală 

cu arcuire 

simultan cu 

ducerea brațului 

din partea îndoirii 

spre vârful 

piciorului și 

fandarea celuilalt 

picior (1-2) 

-același exercițiu 

în partea 

opusă(3-4); 

-brațele îndoite, 

mâinile la ceafă- 

balansări de 

picioare lateral cu 

genunchiul îndoit 

simultan cu 

îndoirea laterală a 

trunchiului spre 

piciorul care 

balansează 

(dreapta-stânga); 

-brațele îndoite 

mâinile la ceafă, 

îndoire latarală a 

 

3x8t 

 

3x8t 

 

3x8t 

 

 

3x8t 

 

 

 

 

2x8t 

 

 

 

 

2x8t 

 

 

3x8t 

 

 

 

 

 

3x8t 

 

 

 

2x8t 

 

 

2x8t 

 

 

 

2x8t 

 

2x8t 

 

 

 

 

 

 

 

- în 

formați

e de 

lucru 

sub 

formă 

de șah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exersarea; 

- 

demonstraţi

a; 

- explicaţia; 

- aprecierea. 

 

 

 

 

 

 

-rotarea se 

execută pe 

primii 4 

timpi spre 

dreapta. și 

pe 

următorii 4 

timpi spre 

stânga; 

- între 

exerciții se 

fac pauze 

cu mișcări 

de 

inspirație și 

expirație; 

 

- să 

execute 

corect 

exerciţiul; 

 

- să 

menţină 

spatele 

drept; 

- să 

urmărească 

direcţia de 

execuţie; 

- să 

păstreze 

locul şi 

distanţa 

între ei; 

 

- să 

menţină 

spatele 

drept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

coordonarea 

mișcărilor la 

întregul 

colectiv; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -aprecieri 

individuale 

și colective; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

amplitudinea 

mișcării. 
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trunchiului cu 

ducerea cotului 

pe genunchi cu 

revenire; 

-trunchiul la 

orizontală, 

brațele lateral, 

răsucire spre 

dreapta(1); 

revenire(2); 

ridicarea brațelor 

prin lateral sus și 

încrucișarea 

acestora simultan 

cu flexarea 

usoară a 

picioarelor(3); 

revenire(4); 

același ex. în 

partea opusă; 

-brațele lateral, 

trunchiul înclinat, 

fandare spre dr. 

(1);același st.(2); 

îndoirea 

trunchiului cu 

așezarea palmelor 

pe sol(3);extensia 

trunchiului(4); 

-trunchiul la 

orizontală, 

brațele lateral, 

îndoiri ale 

trunchiului cu 

brațele îndoite, 

mâinile pe piept; 

-brațele lateral, 

îndoiri de trunchi 

răsucite, palma 

spre vârful 

piciorului; 

-același ex. cu 

ducerea cotului 

spre vârful 

piciorului; 

-trunchiul îndoit, 

palmele pe sol, 

ridicări pe 

vârfuri; 

-brațele 

îndoite, 

mâinile pe 

coapse cu 

încordarea 

întregii 

musculatur

i a 

corpului; 

 

 

 

-braț, 

picior 

opus. 

- 

balansările 

se execută 

pe 

direcțiile 

înainte, 

înapoi, pe 

fiecare 

picior, 

trunchiul 

rămâne la 

verticală; 

-câte 8 

timpi pe 

fiecare 

picior. 
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-stând, un picior 

înainte sprijinit, 

balansări de 

picioare la 90 de 

grade. 

 

 

 

V.5.Învăţarea, 

consolidarea, 

perfecţionarea 

şi evaluarea 

calitatilor 

motrice 

28 min. 

TEMA 1 

Skip- a). Săltări 

alternative cu 

flexarea și 

întinderea 

genunchilor 

înainte, brațele 

jos; 

-b).Sărituri 

(jumping) 

-sărituri ca 

mingea; 

-sărituri în 

depărtat(1), 

revenire în 

stând(2); 

-sărituri în 

fandare și 

revenire în stând; 

-genoflexiune. 

c).Stând brațele 

sus: 

T1,5-sprijin 

ghemuit; 

T2,6- săritură în 

sprijin culcat 

facial; 

T3,7- săritură în 

sprijin ghemuit; 

T4,8- săritură 

dreaptă cu 

ridicarea brațelor 

prin înainte sus. 

 

TEMA 2 

Din așezat: 

-pe palme 

sprijinit, ridicări 

de bazin; 

-pe antebrațe 

sprijinit, forfecări 

simple de 

picioare menținut 

la 45 de grade; 

 

2x8t 

 

 

 

2x8t 

 

1x8t 

 

 

4x8t 

 

 

 

 

 

 

1x8t 

1x8t 

 

2x8t 

2x8t 

2x8t 

2x8t 

 

2x8t 

 

 

 

2x8t 

 

2x8t 

2x8t 

 

2x8t 

 

2x8t 

 

 

 

 

2x8t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în 

formați

e de 

lucru 

sub 

formă 

de șah; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exersarea; 

- 

demonstraţi

a; 

- observaţia; 

- aprecierea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exersarea; 

- observaţia; 

- aprecierea. 

-explicatia; 

 

 

-același cu 

întinderea 

genunchilo

r lateral și 

înapoi; 

-exercițiile 

vor fi 

executate 

și cu 

diferite 

mișcări de 

brațe; 

-braț, 

picior 

opus; 

-brațele 

oblic jos; 

-întinderea 

completă a 

genunchilo

r; 

-spatele 

este drept; 

- sprijinul 

palmelor se 

face pe sol; 

-spatele 

este în 

extensie; 

 

 

-între 

mijloacele 

folosite am 

introdus 

exerciții de 

mobilitate, 

pentru 

relaxarea 

musculatur

ii 

abdominale

; 

 

 

 

 

-îndoirea 

piciorului 

care 

fandează, 

celălalt 

întins, 

menținerea 

echilibrului; 

 

 

 

 

 

-aprecierea 

elementelor 

executate 

corect; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecierea 

atenției;  
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-pe palme 

sprijinit, 

balansări de 

picioare; 

-forfecări 

încrucișate de 

picioare; 

-culcat 

dorsal,balans de 

picioare înainte; 

-forfecări 

încrucișate de 

picioare simultan 

cu ridicarea și 

coborârea 

picioarelor; 

-îndoirea 

genunchilor la 

piept(1), 

întinderea 

genunchilor 

simultan cu 

trecerea în culcat 

costal, picioarele 

ridicate de pe sol, 

pe antebrațe 

sprijinit(2) 

-culcat costal, 

balansări de 

picioare cu 

genunchiul 

îndoit; 

-brațele lateral, 

îndoiri de 

trunchi; 

-ghemuit pe 

palme sprijinit, 

balansări de 

picioare înainte; 

-un picior îndoit, 

brațele lateral, 

balansări de 

picioare înainte; 

-ghemuit, brațele 

lateral, coborârea 

trunchiului și 

picioarelor până 

aproape de sol(1), 

ridicarea 

trunchiului, 

1x8t 

2x8t 

1x8t 

 

 

2x8t 

1x6t 

 

 

1x6t 

 

1x6t 

 

1x6t 

1x6t 

 

2x8t 

1x6t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în 

formați

e de 

lucru 

sub 

formă 

de șah; 

-picioarele 

sunt 

întinse; 

-cate 8 

pentru 

fiecare 

picior; 

-între 

exerciții, se 

fac pauze 

de 30 `` 

-

musculatur

a corpului 

este 

încordată; 

 -același 

exercițiu în 

partea 

opusă. 

-îndoirile 

de trunchi 

se fac cu 

apucarea 

gleznelor; 

- mișcarea 

se face 

energic; 

 

 

-spatele 

este drept; 

- 

depărtarea 

picioarelor 

să fie cât 

mai mare; 

-se fac 

pauze între 

exerciții. 

 

 

-palmele 

prind 

genunchii 

în poziția 

ghemuit; 

-același 

braț, 

 

 

 

 

-aprecierea 

corectitudini

i și a fairplay 

-ului. 
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simultan cu 

așezarea 

picioarelor 

îndoite și răsucite 

spre dreapta pe 

sol(2); același 

spre stânga(3); 

-depărtat, brațele 

lateral, îndoiri 

laterale cu arcuire 

pe fiecare direcție 

:dreptul înainte, 

stângul cu brațele 

înainte; 

Culcat dorsal: 

-închideri în 

echer ghemuit; 

-balansări de 

picioare cu 

genunchiul 

îndoit; 

-un picior îndoit, 

celălalt îndoit 

sprijinit, un braț 

pe picior, celălalt 

braț îndoit mâna 

la ceafă, ridicări 

de trunchi 

răsucite; 

-culcat costal, 

balans de 

picioare; 

-ghemuit brațele 

sus, ridicări de 

trunchi cu 

ducerea brațelor 

înainte și a 

pieptului pe 

genunchi; 

-ridicări de 

picioare cu 

îndoirea acestora 

și trecere în stând 

pe omoplați; 

-picioarele la 

verticală, 

forfecări simple 

de picioare; 

același 

picior; 

-un 

genunchi 

este îndoit 

și sprijinit 

pe sol; 

 

-brațele se 

sprijină pe 

sol pe 

lângă corp; 

 

 

- trunchiul 

este îndoit 

la 90 de 

grade; 

-îndoiri și 

întinderi 

ale unui 

picior. 

-palmele 

așezate sub 

bărbie; 
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-forfecări 

încrucișate de 

picioare; 

-passe-uri; 

-același cu 

depărtări de 

picioare; 

-culcat facial, 

balansări de 

picioare; 

-picioarele 

îndoite, ridicate 

la 90 de grade de 

sol, brațele sus, 

ridicări de trunchi 

cu ducerea 

brațelor înainte și 

a pieptului pe 

genunchi. 

V.7.Revenirea 

organismului 

după efort 

3 min. 

Din așezat 

încrucișat: 

-palmele față în 

față menținut; 

-palmele la ceafă, 

trunchiul în 

extensie 

menținut; 

-ridicarea bratelor 

prin înainte sus; 

- același exercițiu 

prin lateral; 

-balansări 

continue de brațe. 

 

3x8t 

3x8t 

 

2x8t 

2x8t 

1x8t 

 

 

- în 

formați

e de 

lucru 

sub 

formă 

de șah; 

 

- exersarea; 

- 

demonstraţi

a; 

 

 

-se 

împinge 

puternic în 

palme; 

-spatele 

este drept; 

-privirea 

urmărește 

brațele; 

-un braț 

urcă, 

celălalt 

coboară. 

 

-testarea 

capacității 

de revenire a 

elevilor. 

V.8.Concluzii 

şi aprecieri 

1 min. 

-reorganizarea 

colectivului de 

elevi; 

-aprecieri 

pozitive şi 

negative asupra 

activităţii 

desfăşurate;  

-salutul. 

  

- în 

linie 

câte 

unul; 

 

- 

conversaţia; 

 

 

-aceeași 

formație ca 

la raport. 

 

-aprecieri 

verbale. 
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LESSON PLAN:  EARTH IS OUR HOME 

Prof. Popa Mirela Geta 

 Liceul Tehnologic “Costache Conachi”, Pechea, Galați 

 

7th GRADE 

LESSON:   Earth Is Our Home 

TOPIC:  environmental problems and solutions 

SKILLS: integrated skills 

TIME: 50’ 

 

SPECIFIC COMPETENCES: 

1.1 Identify the main information from the news presented on TV/recorded materials relating to 

different events, when the commentary is illustrated by pictures; 

2.3. Express an opinion on a practical issue with the support of the interlocutor; 

2.4. Show a positive attitude towards participating in a verbal exchange and public speaking; 

3.2. Selection of information from texts on everyday life. 

 

 LESSON AIMS:  

• to introduce vocabulary related to environmental problems; 

• to encourage Ss to take action in response to environmental degradation; 

• to use drama techniques; 

• to develop and practice students' productive and receptive skills; 

• to enable Ss to express themselves confidently. 

 

LESSON OBJECTIVES: By the end of this lesson, Ss will be able to: 

• identify specific information in authentic oral messages related to environment; 

• talk about environmental problems; 

• give examples of ways we can take care of our planet; 

• use the new vocabulary in a particular context. 

 

TEACHING TECHNIQUES: conversation, drama techniques (mime- Pass it on!; dramatic 

monologue), exercise 

TYPES OF INTERACTION: T-Ss, IW, PW, Ss-Ss 

MATERIALS: worksheet, PPT presentation, video 

AIDS: laptop, video projector, portable speaker                                            

ASSUMPTIONS: students already have some knowledge about environmental issues 

ANTICIPATED PROBLEMS: students may find it difficult to express themselves in English and they 

could be tempted to use their native language. 

 

                                    

ACTIVITY 1:  WARM-UP (Mime: Pass it on!) 

AIM: to create a suitable atmosphere; to mentally prepare the Ss for the new lesson 

PROCEDURE:  
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• Teacher greets the students and asks them how they are feeling. She checks the attendance and 

prepares the students for a warm-up game. 

•  T asks Ss to stand up in a semi-circle and pass an invisible flower on. The teacher starts by 

picking an imaginary flower, she smells it and gives it to the second student in the semi-

circle. He/she receives and smells the imaginary flower and passes it to the next student in the 

circle. The students continue it until the flower gets back to the teacher.  

INTERACTION: T-Ss, S-S 

TIME: 5’ 

 

ACTIVITY 2: LEAD-IN 

AIMS: to motivate and involve Ss; to prepare the context for the new lesson 

PROCEDURE:  

• T shows Ss a picture of a house accompanied by the expression ‘Home, sweet home’ and asks 

them if they know the meaning of this expression. Ss could say that it is used to say how nice it 

is to be in your own home. 

• T continues by asking some questions:  

*  Why do we need a home?  

*  How do you take care of your home?  

• T encourages Ss to answer and helps them when necessary. 

INTERACTION: T-Ss 

TIME: 5’ 

 

 ACTIVITY 3: LISTENING  

AIMS: to introduce the topic of the lesson; to provide a meaningful context for verbal interaction  

PROCEDURE: 

• The teacher presents the topic of the lesson through a PowerPoint presentation.  

• T tells Ss that they are going to watch a video about a different kind of home, a place we can 

all call ‘Home’. 

• Ss watch the video (https://www.youtube.com/watch?v=mkjwxmcdb0E). 

•  T asks Ss some comprehension questions and encourages all Ss to talk:  

* What is the name of the home the video is about?  

* What elements of nature can you associate with the words: floor/foundation/walls/roof? 

* What happens if we don’t take care of our planet? 

* What is the final message of this video? 

• T plays the video again to help Ss find the answers. 

• T announces the topic and the aims of the lesson.  

INTERACTION: T-Ss 

TIME: 10' 

 

ACTIVITY 4: VOCABULARY PRESENTATION 

AIMS:  to introduce vocabulary related to environmental problems; to raise awareness on the 

importance of environmental protection 

PROCEDURE: 

https://www.youtube.com/watch?v=mkjwxmcdb0E
https://www.youtube.com/watch?v=mkjwxmcdb0E
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• T tells Ss that our planet is facing some serious environmental problems that can also affect 

our lives.  

• T presents a list of environmental problems and asks Ss to match them with the corresponding 

images on the same slide. Ss give their answers and take notes. 

• T shows Ss some pictures which will help them identify some solutions for the environmental 

problems mentioned before. Ss discuss their answers in pairs and then take turns to answer.  T 

guides them if necessary. 

INTERACTION: T-Ss, IW, PW 

TIME: 10' 

 

ACTIVITY 5: PRACTICE 

AIMS: to practise and enrich the vocabulary connected to environmental problems; 

PROCEDURE:  

• T gives each S a copy of a worksheet and instructs them regarding the exercises that they have 

to solve. 

Exercise 1: Ss have to complete the sentences with the correct words from the box. 

Exercise 2: Ss have to match the sentences in Exercise 1 with the pictures. 

• Students share and discuss their answers in pairs. 

• T monitors their activity, gives feedback & correction  

INTERACTION: T-Ss, PW 

TIME: 10’ 

 

ACTIVITY 6: DRAMATIC MONOLOGUE (I am a flower) 

AIMS: to give Ss confidence in using English language; to strengthen the idea that people need Nature; 

to use drama  

PROCEDURE:  

• A group of students has previously prepared a dramatic monologue entitled ‘I am a flower’. 

This monologue was inspired by a video produced by Conservation International available at:  

https://www.youtube.com/watch?v=0_OxI2JZex4 

• The Ss perform the dramatic monologue in front of the class. 

INTERACTION: Ss-Ss 

TIME: 5’ 

 

EVALUATION (2’) 

• T evaluates Ss’ activity emphasizing the positive aspects. 

  HOMEWORK (3’) 

• T explains the homework ensuring that Ss understand the tasks. 

• Ss have to devise a green poster entitled Let’s take care of our planet!  and write about some 

ways they can help save the planet by reducing, reusing and recycling. Ss must try to find 

pictures or make drawings to illustrate their ideas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_OxI2JZex4
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BIBLIOGRAPHY 

Maley, A. and Duff, A., Drama Techniques: A Resource Book of Communication Activities for 

Language Teachers.  Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2005. 

WEBSITES 

https://www.englishcentral.com/video/35832 
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https://www.englishcentral.com/video/35832
https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/watch?v=mkjwxmcdb0E
https://www.youtube.com/watch?v=0_OxI2JZex4


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2820 
 

PROIECT DIDACTIC 

 

 

Clasa  a III-a 

Școala Gimnazială ,, Mircea cel Bătrân”  

Prof.înv.primar Căimăcanu Mădălina 

Aria  curriculară: Arte  

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Despre nevoile de bază ale animalelor 

Subiectul lecției:,, Animale domestice.Animale sălbatice”                                                     

Tipul  lecţiei: Formare  de priceperi și deprinderi 

Durata:45 min.     

 

Competenţe specifice: 

1.1.Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiare  

2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru adecvate 

 

Obiective operaționale: 

O1:să denumească  materialele primite; 

O2:să recunoască animalele domestice și sălbatice ; 

O3:să-și însușească tehnica de lucru; 

O4: să coloreze și să decupeze animalele domestice și sălbatice,copacii,casa; 

O5:să aplice tehnici de lucru adecvate(lipire,asamblare); 

O6:să evalueze lucrarea după criterii funcționale și estetice. 

 

Strategia didactică: 

Metode și procedee: conversația,explicația,demonstrația,observația,exercițiul, turul galeriei 

Resurse materiale:planșa suport,lipici,carioci,creioane colorate. 
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Forme de organizare:frontal,individual 

Resurse temporale:45 minute 

Resurse spațiale:sala de clasă 

Forme de evaluare:observarea sistematică a comportamentului elevilor,aprecieri verbale,autoevaluarea. 

Bibliografie : 

 

➢ „Programa școlară  pentru disciplina   ,,ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE CLASELE a III-a – a IV-a”-   Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr. 5003 / 02.12.2014” 

➢ Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici. Program de formare de tip 

„blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, 2012. 

 

 

MOMENTUL 

   LECȚIEI 

 

OB. 

OP. 

 

CONȚINUTUL  

INSTRUCTIV- EDUCATIV 

STRATEGII  DIDACTICE EVALUARE 

Forme de 

organizare 

Metode şi 

procedee 

 

Materiale şi 

mijloace 

didactice 

Timp 

alocat 

1.Moment 

organizatoric 
 

Se va asigura climatul necesar desfăşurării orei de    Arte 

vizuale și  abilităţi practice : 

                    -aerisirea sălii de clasă 

                     -pregătirea materialelor necesare lecţiei 

                     -stabilirea ordinii și disciplinei. 

 

*frontal 

 

*conversaţia  1 min 

*observarea 

sistematică 
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2.Captarea 

atenţiei 
O2 

*Voi prezenta două filme  despre animale domestice și 

animale sălbatice.  

 

 *Voi purta un dialog cu elevii: 

-Ce animale ați recunoscut în primul filmuleț? 

-Unde trăiesc aceste animale? 

-Ce fel de animale sunt? 

- Ce animale ați recunoscut în al doilea  filmuleț? 

- Unde trăiesc aceste animale? 

-Dacă trăiesc pe lângă casa omului,ce fel de animale 

sunt? 

 

 

 

 

*frontal 

 

*conversaţia  

 

 

Material PPT 

5 min 

* observarea 

sistematică 

 

3.Anunţarea temei  

şi a obiectivelor 
 

*Se prezintă pe înțelesul elevilor tema și obiectivele. 

 

 

   *Se anunță elevii că vor realiza o lucrare prin tehnica 

colajului,care presupune realizarea unui tablou care 

reprezintă animale domestice /animale sălbatice. 

 

 

*frontal 

 

*conversaţia  1 min *observarea 

sistematică 
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4.Dirijarea      

învățării 

a)  demonstrarea 

tehnicii de lucru 

 

 

 

 

 

b) Norme de 

protecţia muncii 

 

 

 

 

c) executarea lucrării 

O1 

 

 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

 

O5 

* Se prezintă elevilor modelul realizat prin diferite 

tehnici de lucru ( decupare , tăiere , lipire). 

* Elevii sunt solicitaţi să observe,să analizeze și să 

denumească materialele primite(animale,copaci,casă). 

           

  *Se explică despre procedeul colajului(lipirea unor 

materiale diverse pe planșa-suport și se demonstrează  

etapele de lucru(colorare,decupare,lipire). 

 

*Elevilor li se reamintesc următoarele: 

-veți lucra îngrijit, fără a împrăştia resturile de hârtie şi 

a murdări mobilierul de pastă de lipit; 

-folosiți şerveţelul pentru a îndepărta eventuala 

murdărie; 

 

 

*Se supraveghează și îndrumă elevii să lucreze cu 

atenție,respectând etapele și indicațiile primite. 

*În timp ce elevii lucrează se va crea un ambient 

muzical relaxant. 

 

 

 

*frontal 

 

 

 

 

 

 

 

*lucru 

individual  

*explicaţia 

 

 

*conversația 

 

 

 

 

 

*demonstra-

ţia 

 

 

 

*observaţia 

 

 

 

 

*explicaţia 

 

 

*exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

carioci 

 

 

 

pastă de lipit  

 

 

 

 

 

 

 

creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

*apreciez 

corectitudinea 

executării 

lucrărilor şi 

aspectul estetic 

 

 

 

 

 

 

*observarea 

sistematică 

 

 

 

 

*aprecieri 

verbale 
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5.Evaluarea 

lucrărilor 

 

O6 

   Se expun lucrările realizate.  

   Se vor analiza lucrările urmărind criteriile de 

evaluare: 

 

CRITERIILE DE EVALUARE 

1.Respectarea tehnicii de lucru și a temei 

2.Poziționarea corectă a elementelor 

3.Acuratețea lucrării 

4.Creativitatea în realizarea lucrărilor 

 

 

 

 * individual  

 

 

 

 

 

 

 

*conversaţia 

 

 

Turul galeriei 

 

 

Lucrările 

elevilor 

8 min 

*evaluarea 

reciprocă, 

autoevaluarea 

 

 

*aprecieri 

verbale 

6.Asigurarea feed-

back-ului 
 

Se fac aprecieri colective şi individuale  asupra 

modului de lucru şi participării la activitate în general. 

 

 

 

*individual 

  7 min 

*aprecieri 

verbale 

7.Încheierea 

activității 
 

Elevii sunt recompensaţi cu diplome. 

 

   *individual   3 min 
* recompensa 
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CRITERII  DE EVALUARE 

 

  1. Respectarea tehnicii de lucru şi a  temei 

 

  2. Asamblarea corectă a elementelor 

 

  3. Acurateţea lucrării 

 

   4. Creativitatea în realizarea lucrării 
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PROIECT DE LECTIE 

Drăgilă Anica 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Aurora” Reșița 

 

Profesor itinerant : Drăgilă Anica 

Unitatea de învăţământ: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă “Aurora” Reşiţa 

Clasa: a II-a – Program de sprijin 

Elev: B. E.  

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Subiectul lecţiei: Înmulţirea cu 1,2,3,4 şi 5 

Tipul lecţiei: consolidare de cunoştinţe 

Competenţe specifice:   

 1.3. Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere mai mici decât 100; 

 1.4. Să efectueze înmulţiri utilizând tabla înmulţirii sau proprietăţi ale înmulţirii 

 3.1. Să exprime clar şi concis semnificaţia calculelor în rezolvarea unei probleme. 

Obiective operaţionale: 

 O1 – să utilizeze terminologia matematică specifică 

 O2 – să efectueze corect şi rapid exerciţii de calcul mintal 

 O3 – să rezolve înumlţiri prin adunare repetată 

 O4 – să aplice algoritmul de calcul în exerciţii de înmulţire 

 O5 – să rezolve probleme ce implică cel mult două operaţii 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, jocul didactic, munca independentă, Ştiu-

Vreau să ştiu-Am aflat 

Mijloace de învăţământ: tablă de joc, zaruri, pioni, jetoane cu cifre, probleme ilustrate 

Bibliografie : 

•  „Metodica predării matematicii în învăţământul primar”, Florentina Stăncioiu-Jipa, Gheorghe Stăncioiu, 

Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2001 

• „Sinteze de psihopedagogie specială”, Alois Gherguţ, Editura Polirom, 2005 
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Etapele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Elemente de 

conţinut 

Strategii didactice 

Org. înv. Metode şi procedee Mijloace 

de înv. I G C 

Moment 

organizatoric 

     -stabilirea liniştii şi 

disciplinei necesare 

desfăşurării lecţiei 

-pregătirea rechizitelor 

necesare 

 

Captarea 

atenţiei 

 Joc didactic: 

Cuvântul magic 

 

 

 

 

 

Terminologia        

matematică 

  D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

Elevul este atent la 

explicații și rezolvă 

exercițiile de pe fișele-

norișor primite. Rezultatele 

de pe norișori vor fi așezate 

în ordine crescătoare, 

elevul descoperind 

cuvântul  “BRAVO” 

Conversaţia 

-Cum se  numesc numerele 

care se înmulţesc? 

-Cum se numeşte 

rezultatul înmulţirii? 

Cum se numește semnul 

de înmulțire? 

Ce operații presupun 

expresiile: „dublul”,” 

triplul”, „împătritul” sau 

„încincitul” numerelor? 

Planşe cu 

norișori 

 

Anunţarea 

subiectului şi 

a obiectivelor 

operaţionale 

  

-Exerciţii de 

înmulţire în care 

unul din factori e 

1,2,3,4 sau 5 

-Probleme ilustrate 

  D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

Explicaţia 

În această oră vom efectua 

diverse exerciţii de 

înmulţire şi vom aplica 

tabla înmulţirii (0-5) în 

rezolvarea unor probleme 

ilustrate. 

 

Aplicarea 

cunoştinţelor 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Exerciţii de calcul 

mintal 

 

 

 

-Scrierea 

înmulţirilor sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

D 

I 

R 

Explicaţia, exerciţiul 

Cu ajutorul jetoanelor va 

efectua câteva exerciţii de 

calcul mintal. Jetoanele se 

împart în două cutii: în 

prima cutie se află cifrele 

de la 0 la 10, iar în cea de-a 

doua cutie, se află cifrele de 

la 1 la 5.  Elevul va extrage 

 

 

Jetoane cu 

cifrele 0-

10 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

forma adunărilor 

repetate: 

 

3x4=4+4+4=12 

 

 

 

-Joc „Matemagia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Explicarea 

regulilor jocului 

 

 

 

 

 

 

 

-Probleme ilustrate 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

I 

 

R 

 

I 

 

J 

 

A 

 

T 

I 

J 

A 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

 

un jeton din prima cutie şi 

unul din cea de-a doua 

cutie. Sarcina lui este de a 

înmulţi (oral) numerele 

extrase.  

Ultimele înmulţiri vor fi 

scrise în caiet sub forma 

unor adunări repetate. 

Explicaţia 

Le prezint elevilor 

elementele şi regulile 

jocului. 

Elementele jocului sunt: 

tabla de joc, pionii, zarul şi 

trei plicuri de diferite culori 

în interiorul cărora se vor 

afla sarcini de genul: 

• Calculează: 2x3+4= 

• Înmulţeşte vârsta ta cu 

3,2,5 

• Compară produsele 3x5 şi 

4x3 

• Adevărat sau fals? 

              4x7=28 

              7x3=20 

Regulile jocului:  

Elevul primeşte câte un 

pion. Pe rând, aruncă zarul 

şi mută atâtea căsuţe câte îi 

indică zarul. În funcţie de 

culoarea casetei pe care se 

opreşte, va extrage o 

sarcină din plicul de 

aceeaşi culoare ca a casetei 

corespunzătoare.  

Explicaţia, 

problematizarea, 

conversaţia, Ştiu-Vreau să 

ştiu-Am aflat 

-Câţi trandafiri are Maria? 

(trei) 

-Dar crini? (de patru ori 

mai mulţi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicuri cu 

diferite 

sarcini 

pentru 

elevi 

 

Tablă de 

joc 

 

Zaruri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşe cu 

probleme 

ilustrate 
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-Care este întrebarea 

problemei? 

-Cum putem să aflăm? 

-Ce operaţie presupune 

expresia „de atâtea ori mai 

mult” 

 Elevul scrie operaţia pe 

caiet. La fel se procedează 

şi cu celelalte probleme 

ilustrate. 

Conexiune 

inversă 

 

O1 

 

Fişă de lucru 

  D 

I 

R 

I 

J 

A 

T 

Explicaţia, munca 

independentă 

Sarcina elevului va fi 

aceea de a rezolva corect 

câteva înmulţiri, să 

asocieze operaţia de 

înmulțire cu rezultatul 

potrivit și să compare 

rezultatele câtorva 

înmulțiri între ele. 

 

 

 

 

Încheierea 

activităţii 

 -aprecieri frontale 

şi individuale 

   Se fac aprecieri asupra 

modului de participare la 

sarcinile impuse. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor psihopedagog Anghel Liliana-Andreea 

Școala Gimnazială Specială Nr. 1, București                                                  

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 

CLASA:  I  

ELEV: S.P. 

DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: TERAPII ȘI PROGRAME DE INTERVENȚIE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: OBIECTE SI FENOMENE DIN MEDIUL FAMILIAR 

SUBIECTUL LECŢIEI: CU CE NE ÎMBRĂCĂM? 

TIPUL LECŢIEI: DE FIXARE, SISTEMATIZARE ȘI CONSOLIDARE 

DATA: 11.11.2021 

CADRU DIDACTIC: ANGHEL LILIANA-ANDREEA 

 

OBIECTIV CADRU:  

• Explorarea proprietăților obiectelor și fenomenelor din mediul familiar prin intermediul 

experiențelor senzoriale; 

 

OBIECTIV DE REFERINŢĂ:  

• Identificarea proprietăților obiectelor din mediul familiar, prin antrenarea tuturor analizatorilor; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârşitul lecţiei, elevul va fi capabil: 

• Cognitive:  

O1: Să denumească hainele; 

O2: Să asocieze hainele cu părțile corpului corespunzătoare;  

O3: Să grupeze hainele conform persoanelor cărora le corespund (băiat/fată);  

 

• Psihomotric: 

O4: Să manipuleze corespunzător materialul didactic; 

 

• Afectiv: 

O5: Să participe activ la sarcinile de lucru, finalizându-le. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Resurse procedurale: explicaţia, jocul didactic, exerciţiul; 

• Resurse materiale: puzzle, calculator – materiale Wordwall, jetoane cu haine, fișe de lucru, 

lipici, baloane de săpun; 

• Resurse umane: 1 elev al clasei I; 

• Resurse temporale: 35 min.; 

• Resurse spaţiale: cabinet; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2831 
 

• Resurse informaţionale:  

Programa școlară pentru disciplina Terapii și programe de intervenție, clasele pregătitoare – a IV-a, 

dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate, București, 2021 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

OB. CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

METODE MIJLOACE 

1. Moment 

organizatoric 

     Se asigură condiţiile favorabile 

începerii lecţiei. Se pregătesc 

materialele didactice necesare. 

Conversaţia Materiale 

didactice 

necesare 

 

2.Captarea 

atenţiei 

      Se solicită elevului să compună un 

puzzle care reprezintă siluetele a doi 

copii – băiat și fată – care nu au 

hăinuțe. 

Explicaţia Puzzle   

3.Anunţarea 

titlului şi 

enunţarea 

obiectivelor 

      Se explică elevului că la 

activitatea de astăzi vom denumi 

haine și vom arăta celor doi copii ce 

haine să poarte.  

Explicaţia   

4.Dirijarea 

învățării  

 

 

 

 

O1 

 

 O2 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

     Se prezintă elevului regula 

activității, desfășurată în etape: 

-  vom denumi și arăta părțile 

corpului; 

-  vom denumi obiectele de 

îmbrăcăminte; 

- vom asocia obiectele de 

îmbrăcăminte cu părțile corpului pe 

care le îmbrăcăm. 

     Se lipesc jetoanele cu haine la 

partea corpului corespunzătoare 

(anexa 1).  

 

    Apoi, fiecare, profesor și elev, va 

arăta și va spune ce haine poartă. 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Jetoane cu 

haine 

Lipici 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

 

Propriile 

haine 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă 

5.Fixarea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

 

O3 

 

     Se face un exercițiu a cărui sarcină 

este asocierea hainelor cu 

persoana/genul–băiat/fată (anexa 2). 

https://wordwall.net/resource/24588

128/eu-cu-ce-m%c4%83-

%c3%aembrac  

Explicaţia 

Jocul 

didactic  

 

 Calculator -

Wordwall 

 

Evaluare 

formativă 

 

 

https://wordwall.net/resource/24588128/eu-cu-ce-m%c4%83-%c3%aembrac
https://wordwall.net/resource/24588128/eu-cu-ce-m%c4%83-%c3%aembrac
https://wordwall.net/resource/24588128/eu-cu-ce-m%c4%83-%c3%aembrac
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6.Evaluare 

şi încheiere 

 

O1 

O2 

 

 

    Ultimul exercițiu solicită elevului 

să răspundă oral la întrebări: Cu ce te 

încalți? Cu ce te îmbraci? Ce pui pe 

cap? Cu ce se îmbracă fata? Ce pune 

băiatul pe cap? (anexa 3). 

https://wordwall.net/resource/24588

401/r%c4%83spunde-la-

%c3%aentreb%c4%83ri 

     În final se fac aprecieri verbale 

asupra implicării în activitate a 

elevului și a finalizării sarcinilor. 

Explicaţia 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

Explicația 

Calculator -

Wordwall 

 

 

 

 

 

 

Baloane de 

săpun 

 

Evaluare 

finală 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 

 

                                CU CE NE ÎMBRĂCĂM?  

 

• Denumește hainele. 

• Denumește părțile corpului (cap, burtă, picioare, talpă). 

• Asociază hainele părților corpului pe care se îmbracă. 

                                                      

         CAP                                   BURTĂ                        PICIOARE                             TĂLPI 

  
 

https://wordwall.net/resource/24588401/r%c4%83spunde-la-%c3%aentreb%c4%83ri
https://wordwall.net/resource/24588401/r%c4%83spunde-la-%c3%aentreb%c4%83ri
https://wordwall.net/resource/24588401/r%c4%83spunde-la-%c3%aentreb%c4%83ri
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ANEXA 2 

 

 

                           EU CU CE MĂ ÎMBRAC?  

 

 

• Identifică fata/băiatul. 

• Denumește hainele. 

• Grupează hainele conform persoanei – băiat/fată. 

 

                                                                          

                         BĂIAT                                                                     FATĂ 
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ANEXA 3 

 

                                RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRI!  

1. Cu ce te încalți? 

      

 

2. Cu ce te îmbraci? 

           

 

3. Ce pui pe cap? 

              

 

4. Cu ce se îmbracă fata? 
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5. Ce pune băiatul pe cap? 

   

 

ANEXA 1  Jetoane 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

 

     

             CAP                                                         PICIOARE      

 

                 

            

              

                  BURTĂ                                                 TĂLPI 
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CONSTITUIREA REGATELOR BARBARE - PROIECT DIDACTIC 

Anton Claudiu- Gelu,  

Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd 

 

CLASA: a V- a 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

OBIECTUL: Istorie 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:  Geneza lumii în mileniul I d.Hr  

SUBIECTUL: Constituirea regatelor barbare 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

COMPETENȚE SPECIFICE 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

1. să plaseze în timp şi spaţiu 

constituirea regatelor barbare; 

      2. să enumere principalele regate 

barbare apărute pe harta Europei; 

       3.  sa identifice principalele 

grupuri de popoare formate în urma 

migrațiilor: 

       4.  să identifice pentru  regatele 

nou formate elementele care îl 

alcătuiesc; 

       5.  să descopere transformările 

politice şi sociale de la începutul 

epocii feudale; 

 STRATEGII DIDACTICE: 

METODE SI PROCEDEE: explicaţia, conversația, demonstraţia, descoperirea, comparaţia, ciorchinele, 

rebusul, munca pe grupe, instruirea asistată de calculator. 

MIJLOACE DIDACTICE:  manualul, harta ,videoproiectorul, prezentare PowerPoint , harta mută, fișe 

de lucru. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, munca pe grupe. 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

ETAPELE 

LECTIEI 

CONTINUTUL 

ȘTIINȚIFIC 

AL LECȚIEI 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

STRATEGII 

DIDACTICE 

Moment 

organizatoric 

 -Notez absentele. 

-Verific materialul didactic. 

Se pregatesc pentru 

lecție. 

 

Verificarea 

și 

actualizarea 

cunoștințelor 

Geneza lumii 

medievale 

-În ce an dispare Imperiul 

Roman de Apus și din ce 

cauză? 

-Ce epoca istorică începe 

după anul 476 e.n ? 

-Ce tip de societate se 

dezvoltă și prin ce se 

Răspund la 

întrebările adresate 

de profesor. 

 

 

 Conversația 

 

  Harta 
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caracterizează ? 

Trecerea la 

secvența de 

învățare 

Constituirea 

regatelor barbare 

-Trecerea la noua lecție se 

face prin completarea unui 

rebus de către elevi, 

organizați pe trei grupe 

(anexa 1). 

-Anunț tema nouă, 

descoperită de elevi.  

-Scriu titlul lecției pe tablă. 

-Explic împreună cu elevii 

titlul lecției 

-Comunic planul de idei și 

obiectivele lecției, 

captându-le atenția cu 

ajutorul unor imagini ale 

barbarilor în format Power-

Point (anexa 2). 

Completează 

rebusul primit 

pentru a afla titlul 

noii lecții. 

 

 

Notează titlul 

lecției. 

Explică titlul lecției 

ajutați de profesor. 

Sunt atenți la 

prezentarea 

planului și a 

obiectivelor. 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

Munca pe grupe 

 

Rebusul 

 

 

Videoproiectorul 

Prezentarea 

noului 

conținut și 

conducerea 

învățării 

I.Regatele 

barbare 

-Împreună cu elevii identific 

pe baza harții și a 

manualului principalele 

regate barbare care se 

formează pe teritoriul 

fostului Imperiu Roman de 

Apus.  

Notez ideile principale la 

tablă . 

Elevii dirijati de 

profesor identifică 

principalele regate 

barbare. 

 

Notează ideile 

principale în caiete. 

Conversația 

Descoperirea 

Comparația 

 Harta 

Manualul 

 

 II.Formarea de 

noi popoare. 

 

 

-Prezint elevilor cele două 

grupuri de popoare care s-au 

format în urma așezării 

migratorilor, folosindu-mă 

de o fișă suport care 

prezintă popoarele europene 

(anexa 3). 

Identifică împreună 

cu profesorul 

popoarele romanice 

și germanice 

 

Explicația 

Conversația 

Harta 

Fișa suport 

 III. Organizarea 

regatelor barbare 

-Prezint împreună cu elevii 

organizarea societății și 

Elevii identifică cu 

ajutorul 

 

Explicația 
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instituțiile statelor nou 

formate. 

 

profesorului și pe 

baza cunoștiințelor 

dobândite anterior 

organizarea și 

instituțiile regatelor 

barbare 

 

Conversația 

 

Fixarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

-Cer elevilor să completeze 

harta mută a migrațiilor și 

constituirii regatelor barbare 

precum și ciorchinele 

propus în fișa de lucru 

(anexa 4). 

-Fac aprecieri generale şi 

individuale privind 

implicarea elevilor în 

predarea noilor cunoştinţe. 

-Elevii realizează 

sarcina de lucru pe 

care o primesc 

folosindu-se de 

cunoștințele 

dobândite. 

Explicația 

Harta muta 

Ciorchinele 

 

Conversația 

Munca pe grupe 

 

 

Anexa 1.a. 

FIȘĂ DE LUCRU 

GRUPA I 

Citeşte și completează urmatoarele propoziții pentru a putea descifra rebusul: 

1 În anul 330 Constantin cel Mare a mutat capitala imperiului la ............ 

2 Mult timp schimburile comerciale se realizau prin ...................... 

3 În Sudul Scandinaviei și între Rin și Elba trăiau triburi de ................. 

4 Împăratul roman care a împărțit imperiul în două a fost..................... 

5 Împăratul roman care a cucerit Dacia a fost....................... 

6 Roma este situată în peninsula ..................... 

7 Germanii trăiau organizați în uniuni de..................... 

8 Cele mai multe atacuri din partea barbarilor au afectat Imperiul Roman de .................. 

9 Dioclețian a instaurat regimul politic numit……………….. 

10  Datorită barbarilor sunt părăsite de către locuitori multe …………. 

11 În Evul Mediu s-a dezvoltat un nou tip de societate, numită societate……………….. 

12 Capitala Imperiului Roman a fost....................... 
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Anexa 1.b.   

GRUPA II 

Citeşte și completează urmatoarele propoziții pentru a putea descifra rebusul: 

1. Pământurile nobililor feudali erau lucrate de 

..................... dependenți. 

2. O caracteristică a societății feudale este apariția 

domeniilor ................. 

3. Primul împărat roman a fost Octavianus. 

4. Decebal a fost conducătorul …… 

5. La începutul Evului Mediu centru al vieții 

economice devin ……… 

 

6. Grecii mai erau numiți și ....................... 

7. Dioclețian a împărțit armata în trupe de granițe ăi 

trupe .................. 

8. Criza economică s-a manifestat printr-o criză 

........................... 

9. În armata romană au pătruns mulți comandanți 

........................... 

        

         

         

        

        

       

       

         

        

 

Anexa 1.c.  

GRUPA III 

Citeşte și completează următoarele propoziții 

pentru a putea descifra rebusul: 

1   Primul rege al dacilor a fost ..................... 

2    Criza militară s-a manifestat prin anarhie ..... 

3    În Evul Mediu marii proprietari de pământ își 

lucrau domeniile cu ajutorul .......... dependenți. 
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4    Imperiul Roman a fost atacat de popoarele .. 

 5   În Evul Mediu apar domeniile .................... 

 6    Imperiul Roman era împărțit în .................. 

imperiale și senatoriale 

7    Datorită foamei și epidemiilor populația ....... 

 

 

Anexa 2 

Popoare barbare- Prezentarea Power- Point 
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Anexa 3 

POPOARE 

LATINE
italieni, spanioli, portughezi, 

francezi, români

POPOARE 

GERMANICE

germani, englezi, suedezi, 

norvegieni, danezi, austrieci, 

elveţieni, olandezi 

POPOARE 

SLAVE

De răsărit: ruşi, bieloruşi, ucraineni

De apus: polonezi, cehi, slovaci

De sud: sârbi,croaţi,sloveni,bulgari

Popoarele europene

 

Anexa 4. Harta migraţiilor şi constituirea regatelor barbare 
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1.Coloraţi cu culori diferite cele două imperii rezultate în urma migraţiilor. 

2.Completaţi în dreptul numerelor regatele apărute pe harta Europei 
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ÎN ORELE DE LECTURĂ 

Profesor înv. Primar: Anton Ioana-Aurelia,  

Școala Gimnazială ”Iuliu Maniu”, Zalău 

 

CLASA: a III- a, a IV- a 

ARIA CIRRICULARA: Limbă si comunicare 

DISCIPLINA: Limba si literatura română  

SUBIECTUL:  „Bogăţia şi veselia” , de Petre Ispirescu 

TIPUL LECTIEI: transmitere si însuşire de cunoştinţe 

 

Înainte de a începe lecţia 

MOTIVAŢIA: 

⚫ De ce este valoroasă această lecţie? 

Acest text oferă valenţe educative ce se cer identificate şi valorificate pentru modelarea 

comportamentului civic al elevilor. Aceştia au posibilitatea de a reflecta asupra noţiunilor de bine si rău, 

asupra modului în care adoptăm un comportament şi a factorilor pe care trebuie să îi luăm în considerare. 

Elevii vor înţelege că liniştea sufletească este cea mai mare bogăţie a omului, indiferent de greutăţile pe 

care le întâmpină în viaţa de zi cu zi, vor înţelege că în viaţă nu este atât de importantă partea materială ci 

este mai importantă bogăţia, liniştea sufletească. 

Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare corectă orală a elevilor. 

Schimbul de idei între elevi, confruntarea şi implicarea personală a fiecărui elev în găsirea unor 

soluţii optime în rezolvarea sarcinilor pe parcursul activităţii facilitează înţelegerea autentică. 

Cadrul E.R.R. şi strategiile utilizate oferă posibilitatea elevilor să-şi exprime în manieră personală 

propriile gânduri, opinii sau sentimente referitoare la subiectul aflat în discuţie şi facilitează desprinderea 

ideii că banul câştigat fără a depune efort nu îţi aduce linişte sufletească. 

⚫ Cum se leagă ea de ceea ce s-a predat şi ceea ce se va preda mai departe? 

Exersând verbalizarea liberă în cadrul metodelor din cadrul E.R.R., elevii îşi exprimă propriile 

observaţii, impresii sau gânduri, valorificând astfel experienţa lor de viaţă. 

Elevii au ocazia să-şi perfecţioneze deprinderile de a desprinde informaţii de detaliu dintr-un text. 

Povestea „Bogăţia şi veselia” poate să producă unele schimbări de natură cognitivă, atitudinală, 

motivaţională şi comportamentală la nivelul personalităţii elevilor. 

⚫ Ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie? 

Prin crearea textului cu ajutorul termenilor cheie, precum şi prin predicţiile realizate, elevii îşi 

exersează imaginaţia, creativitatea şi gândirea probabilistică.     

Colaborând, elevii găsesc soluţii noi, le discută supunându-le analizei, comparaţiei, sintezei, 

autoevaluării-evaluării critice.                                         

Participarea activă la discuţii, controversele ce se pot ivi stimulează gândirea pe diferite nivele şi 

perspective.                                                             

Întrebările divergente au menirea să solicite operaţiile de gândire ale elevilor.   

   Înţelegerea mesajului poveştii este un proces de descoperire a sensurilor.                                                                      
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OBIECTIVELE: 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea: 

⚫ să emită idei pornind de la un termen dat 

⚫ să citească corect, fluent şi conştient textul suport 

⚫ să stabilească succesiunea logică a fragmentelor date 

⚫ să povestească fragmentele citite 

⚫ să exprime oral propriile păreri şi gânduri 

⚫ să manifeste interes pentru interlocutor 

⚫ să găsească soluţii de rezolvare  la cerinţele date (lucrând în grup) 

⚫ să formuleze întrebări pe baza textului 

⚫ să aprecieze realist soluţiile date de echipa adversă. 

 

CONDIŢII PREALABILE: 

Elevii trebuie: 

- să aibă formate deprinderi de citire corectă, conştientă şi fluentă a unui text la prima vedere 

- să dea dovadă de toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog 

- să poată emite judecăţi de valoare 

- să cunoască paşii metodelor ce vor fi utilizate în cadrul E.R.R. 

- să aibă deprinderi de a lucra individual şi pe grupe 

- să manifeste capacitatea de a se implica activ în procesul de învăţare. 

 

RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI: 

Resurse materiale: textul suport, fişe de lucru, coli pentru scris, lipici, dicţionare. 

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, brainstorming-ul, mâna oarbă, stabilirea 

succesiunii evenimentelor, procedeul recăutării  Gândiţi / Lucraţi în perechi/ Comunicaţi, eseul de 5 

minute. 

Resurse de timp: 60 de minute 

 

EVALUARE: 

- observarea sistematică a elevolor 

- analiza produselor activităţii elevilor 

 

Lecţia propriu-zisă 

EVOCAREA 

 Brainstorming-ul  

 Voi adresa elevilor întrebarea „Ce ştiţi despre bogăţie?”. Fiecare elev va emite câte o idee 

referitoare la această noţiune. Cu ajutorul acestor idei voi face trecerea la următoarea etapă a lecţiei şi 

anume la anunţarea temei. 

 Mâna oarbă 

 Împart elevilor plicuri în care se află fragmentele textului decupate; le cer să citească cu atenţie 
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fragmentele pentru ca să le poată aşeza în ordinea logică a desfăşurării evenimentelor. 

 

REALIZAREA SENSULUI 

 

⚫ Stabilirea succesiunii evenimentelor 

După ce au citit individual fragmentele date, în grup vor încerca să stabilească 

succesiunea logică a acestora, apoi vor lipi pe o foaie fregmentele respectând ordinea pe care o consideră 

ei corectă. 

 Voi supraveghea activitatea elevilor şi voi da indicaţii acolo unde voi considera că este nevoie. 

 Elevii fiecărei grupe vor comunica şi vor negocia ordinea corectă pănă se va întregi corect textul. 

Grupa care termină mai repede va veni în faţa clasei şi va prezenta ordinea considerată de ei că este corectă. 

Dacă au lucrat corect vor fi aplaudaţi. Cealaltă echipă, dacă a lucrat corect va fi încurajată, dacă nu se vor 

corecta. 

⚫ Procedeul recăutării 

Distribui fişele cu textul în întregime (Fişa 1) pentru fiecare elev în scopul confruntării. 

Apoi cer elevilor să formuleze întrebări scrise pentru a le putea adresa elevilor din cealaltă grupă. Elevii 

adresează întrebări şi aşteaptă răspunsuri, corectează şi completează dacă este cazul. 

 

REFLECŢIA 

⚫ Gândiţi / Lucraţi în grup/ Comunicaţi 

 Fiecare grupă va  primi o fişă de lucru (Fişa 2) care va conţine diverse exerciţii. Pentru a le rezolva, 

elevii vor folosi dicţionarul şi textul suport. 

 Verificarea modului de rezolvare a sarcinilor propuse se va face oral.      

EVALUAREA 

Cer elevilor să scrie un eseu în care să sublinieze semnificaţia titlului. 

După lecţie 

Extindere:  

Temă pentru acasă: Imaginaţi-vă ca participaţi la concursul de cultură generală „Vrei să fii 

milionar” şi câştigaţi premiul cel mare. Scrieţi în câteva rânduri ce aţi face cu un milion de lei. 

Fişa 1 

Bogăţia şi veselia 

de Petre Ispirescu 

 

I. Peste drum de palatul unui om bogat era odata coliba unui muncitor de pamânt. Cu cât casa 

bogatului sclipea de avuţie, ca atât coliba muncitorului sclipea de sărăcie. 

 Stapânul colibei avea şapte copii. Cinci băieti şi două fete. Toţi mari, toţi ajunşi de însurat şi de 

măritat. Bogatul avea doi copilaşi. Copiii muncitorului erau rumeni şi sănătoşi, copiii bogatului palizi şi 

bolnăvicioşi. 

 Când se lumina de ziuă, omul ieşea din colibă, şi după dânsul toţi flăcăii lui, mergeau la lucrul 

câmpului. Femeile rămâneau acasă pentru a găti si pentru a se ocupa de gospodărie. Pe la amiază, când 
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mâncarea era gata, toate mergeau cu merindea la câmp şi întindeau o masă de-ţi venea să te aşezi şi tu 

lângă dânşii când îi vedeai. 

 Seara, când se întorceau de la munca câmpului, după ce cinau, bătrânul lua fluierul şi trăgea nişte 

cântece de danţ, iar băieţii şi fetele jucau şi ţopăiau de parcă numai ei singuri erau pe lume. 

 În casa bogatului era liniste deplină. Dimineaţa se ducea de acasă la muncă, şi după ce se întorcea 

seara, se închidea într-o cameră şi acolo scria tot ce făcuse ziua, socotea şi iar socotea, până noaptea târziu. 

 Şi era o tăcere de parcă nu locuia nimeni acolo. Toate camerele erau luminate, dar atâta tot. 

Nevasta bogatului nu suferea fericirea săracului. Într-o zi ea zise bărbatului său: 

 

 

II. - Frate, de ce la noi în casă e atâta supărare, atâta grijă şi atâtea socoteli în care te cufunzi toată 

noaptea? Nu e zi lăsată de la Dumnezeu în care să te văd şi eu o dată vesel şi cu chef. Până când să tot fii 

posomorât? O să te prăpădeşti. Uite peste drum în coliba săracului cum domneşte veselia. 

- Ei, nevastă, Dumnezeu nu poate da toate omului, căci s-ar prăpădi, n-ar mai avea ce astepta. Nouă 

ne-a dat bogăţie şi aşteptăm veselie, celor de peste drum le-a dat veselie şi aşteapătă bogăţie. Tot ce-şi 

doreşte omul nu poate dobândi deodată. Am să-ţi dovedesc acest lucru. 

 

 

III. A doua zi se scoală de dimineaţă omul cel bogat şi iese din casă. El pândea în drum pe stăpânul 

colibei, şi când se apropie de el îi zise: 

- Vecine, ai cunoscut pe răposatul, tată-meu? 

 - Da, măria- ta, l-am cunoscut. 

 - Ieri, căutând printre hârtiile lui, am dat peste una în care era scris: „ Să se dea vecinului de peste 

drum o mie de galbeni, că este om harnic si cinstit, fără dobândă, şi să-i înapoieze când o putea.” Astăzi 

împlinesc dorinţa tatălui meu. 

 Şi punându-i în mână o pungă cu o mie de galbeni, se duse pe ici încolo. 

 Omul cum se văzu cu banii în mână se întoarse acasă, adună pe lângă dânsul pe toţi copiii săi şi 

începu să se laude că ce fel de om şi cum a fost el in tinereţile lui. 

 „Dovada despre aceasta, zise el, este că vecinul cel bătrân, bogatul de peste drum, a lăsat 

moştenitorilor lui să-mi dea o mie de galbeni. Iată-i.” 

 Şi îi numărară şi îi socotiră şi nu lipsea niciunul. Era o mie în cap. 

 Acum se puseră la sfat ce să facă cu banii. Unul zise una, altul zise alta. Unul zise să cumpere 

pământ.  

 

 

IV. - Aş! răspunse altul. Pentru asta trebuie să ştii carte, să faci socoteli, să te târguieşti cu boierii. Nu 

e pentru noi. 

 - Ba să mergem la oraş să deschidem un magazin. 

 - Ba să ne facem cămătari. 

 Din una în alta se apucară la ceartă.  
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 De unde până aici era veselie mare în coliba lor, de când intrase mia de galbeni în casa lor, parcă 

intrase ghinionul. Nici cântece, nici jocuri, nimic. 

 Soţia muncitorului se gândi şi zise: 

 - Bărbate, de când a intrat diavolul ăsta de aur în casa noastră, pace nu mai este. 

 Şi luând punga cu totul, o aruncă într-o apă adâncă.  

V. Copiii, cum văzură una ca asta, săriră cu toţii, intrară în apă şi începură a căuta punga cu galbeni, 

nu le păsa că se puteau îneca. Nu s-au lăsat până ce nu au găsit punga şi au scos-o afară. 

 Şi întorcându-se cu punga acasă, bătrânul muncitor zise: 

 - Ştiţi ce? ca să fie pace , eu voi lua jumătate din bani şi jumătate să-i împărţiţi între voi. Aşa mi se 

pare corect. 

 Când auziră copiii una ca asta, toţi săriră ca arşi, că de ce bătrânul să ia mai mult? 

 Două- trei zile cât trecură până să-şi facă ei planurile şi să se hotărască ce negoţ să facă, coliba lor 

era ca şi pustie. Stăteau toţi şi se tot gândeau ce să facă cu banii. 

 Bogatul îşi chemă nevasta în seara dintâi şi îi zise să asculte la veselia oamenilor din colibă. Ea nu 

auzi nimic. A doua seară şi a treia tot aşa. Se mira şi ea, când a patra zi dimineaţa, văzu pe vecinul lor cel 

sărac că iese din casă. 

 

 

VI. Acesta se îndrepta spre dânşii. 

 Bogatul ieşi afară să vadă ce pofteşte. Vecinul începu a zice: 

 - Boierule, fă-ţi pomană cu noi şi primeşte-ţi darul înapoi. De când acest diavol a intrat în bordeiul 

meu, pacea n-am mai vazut-o cu ochii. Ia-ţi banii şi fii sănătos. Dumneata cu bogaţia dumitale, eu cu 

sărăcia mea, dumneata cu tristeţea dumitale, eu cu veselia ce am învăţat. 

 Şi, întorcându-se la casa lui, el cu ai lui începură a urma , ca mai-nainte , să cânte şi să joace. 

Bogăţia ieşise pe fereastră. Veselia intrase pe uşă. 

 

 

Fişa 2 

Fişă de lucru 

1. Găsiţi, folosind dicţionarul cuvinte cu acelaşi înţeles pentru : 

• veselie  = ………………………………….. 

• bogăţie = ………………………................... 

• posomorât = ……………………………….. 

• cinstit  =  …………………………………… 

 

2. Selectaţi din text însuşiri pentru: 

• stăpânul palatului = …………………………………………… 

• bătrânul muncitor = …………………………………………… 

•  copiii muncitorului = ………………………………………… 

•  copiii bogatului = …………………………………………….. 
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3. Scrieţi adevărat (A) sau fals (F) în dreptul enunţurilor: 

• În casa bogatului era numai danţ şi voie bună.      …….. 

• Familia care locuia în colibă nu făcea nimic toată ziua.    ......... 

• Nevasta bogatului nu suferea fericirea săracului.    ........ 

• Bătrânul muncitor a păstrat banii pentru el.     ......... 

• După ce a dat muncitorul banii inapoi bogatului , în casa acestuia a fost multă veselie.      ........ 

 

4. Alegeţi varianta corectă: 

a) Stăpânul colibei a primit: 

• o mie de euro 

• o mie de galbeni 

• o mie de lei 

b) Autorul acestei poveşti este: 

• Ion Creangă 

• Mihail Sadoveanu 

• Petre Ispirescu 

 

c) Fraţii s-au certat între ei din cauza : 

• banilor 

• mâncării 

• pământului 

 

d) Bătrânul muncitor a înapoiat punga cu galbeni 

bogatului deoarece : 

• nu avea nevoie de ei 

• pentru el era mai importantă liniştea sufletească 

a membrilor familiei 

• nu dorea să se simtă dator nimănui 

 

e) Omul bogat i-a dăruit vecinului său o mie de 

galbeni deoarece : 

• era un om bun 

• dorea să profite , obţinând dobândă lunară de la 

omul muncitor 

• a vrut să-i dovedească soţiei sale că omul sărac 

va fi ca el în momentul în care va avea bani 
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PROIECT DE LECŢIE 

Grijincu Marius-Costel 

Colegiul Tehnic Rădăuți 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic Rădăuți 

Profesor: Grijincu Marius-Costel 

Data:  

Clasa: A IX-A F 

Modulul: Calitatea produselor şi serviciilor 

Durata lectiei: 50 minute 

Titlul lectiei: Valoarea nutritivă a produselor alimentare 

Tipul lecţiei: Lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor 

Obiective operaționale 

O1 – să descrie importanța cunoașterii valorii nutritive a alimentelor 

O2 – să compare lipidele cu glucidele 

O3 – să asocieze alimentele și substanțele nutritive componente 

O4 – să analizeze un meniu zilnic din punct de vedere nutritiv 

O5 – să argumenteze necesitatea combinării optime a factorilor nutritivi în alimentația zilnică 

O6 – să calculeze valoarea energetică 

Metodele folosite: conversaţia, problematizarea, puzzle (exercițiu mozaic), ”Piramida substanțelor nutritive”, metoda cubului ”Lanțul substanțelor 

nutritive” 

Evaluare: inițială (fişe de lucru,întrebări); formativă (observarea curentă a comportamentului școlar al elevului, fișe de lucru, metoda cubului; 

sumativă:proiect (foaie flip-chart), prezentare,fișe de lucru,portofoliu 

Mijloacele de învăţământ: fişe de lucru, prezentări PowerPoint, proiector, foi de flip-chart,carioci. 
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Timp 
Scopul 

predării 

Strategia de predare 

(activităţile profesorului) 

Strategii de învăţare 

(activităţile elevilor) 

Stiluri de 

învăţare Resurse 

V A P 

10 

min 

1
. 
G

en
er

a
re

a
 e

n
tu

zi
a
sm

u
lu

i 
şi

 a
 i

n
te

re
su

lu
i Organizarea clasei 

Profesorul organizează clasa pentru lecție. Face prezența. 

Atenționează elevii asupra  modului de desfășurare a lecției 

și materialelor necesare 

Anunță absenții 

Se pregătesc pentru lecție 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Captarea atenției și anunțarea temei 

Explică elevilor modul de desfăşurare a lecţiei. 

Profesorul anunță lecția ”Valoarea nutritivă a materiilor 

prime” – lecție de recapitulare și sistematizare a 

cunoștințelor 

Ascultă explicaţii profesorului.  

Prezentare 

PowerPoin

t 

Recapitularea conținuturilor 

Profesorul anunță modul în care se va realiza verificarea 

cunoștințelor anterioare. Se va folosi fișa de lucru ”Piramida 

substanțelor nutritive”. Fiecare elev va primi o fișă de lucru. 

Profesorul expune piramida. Elevii completează fișa și o 

anexează la portofoliu. 

Elevii completează fișa de lucru și o 

păstrează pentru portofoliu. 

Fișa de 

lucru 

Prezentare 

PowerPoin

t 
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20 

min 

2
. 
D

ez
v
o
lt

a
r
ea
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e 

a
b

il
it

ă
ţi

 d
e 

co
m

u
n

ic
a
re

 

Profesorul formează echipele cu ajutorul exercițiului 

mozaic „Puzzle”. Profesorul împarte piesele de puzzle, astfel 

formându-se astfel 6 echipe a câte 4-5 persoane (3 echipe a 

câte 5 elevi, 3 echipe a câte 4 elevi) 

Profesorul explică elevilor, succint, în ce constă aceste 

metode de stimulare a creativității. 

Precizează, prin explicații clare, sarcina pe care o are 

fiecare dintre grupurile de elevi. 

Împarte fișele de lucru, cu următoarele sarcini: 

- descrieți importanța cunoașterii valorii nutritive a 

alimentelor; 

- comparați lipidele cu glucidele; 

- asociați alimentele de mai jos cu factorii nutritivi localizați 

(fructe, carne de pește, ficat, cereale, legume, lapte, ouă) 

- analizați un meniu zilnic (mic dejun, prânz, cină), din punct 

de vedere nutritiv 

- argumentați necesitatea combinării optime a factorilor 

nutritivi în alimentația zilnică; 

- calculați valoarea energetică a unui mic dejun format din 2 

felii de pâine, 50 g. unt, 1 ou, o cană lapte, cunoscând 

caloriile la 100 g. produs. 

Profesorul apreciază activitatea elevilor care și-au rezolvat 

sarcinile, invitându-i să formuleze concluziile necesare. 

Profesorul aduce un cub care va fi folosit la activitate. Pe 

fiecare latură a cubului este scrisă câte o sarcină. 

Mod de prezentare: profesorul va rostogoli cubul și 

echipele vor prezenta în ordinea stabilită de ”cub”. 

Elevii ascultă explicațiile 

profesorului. Fiecare echipă se așează 

în locul indicat de profesor. 

 

 

 

 

Elevii lucrează în grupuri și dau 

răspunsuri întrebărilor din materialul 

pregătit. 

 

 

Elevii răspuns întrebărilor prin 

liderii lor. 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

Piese 

puzzle 

 

Prezentare 

PowerPoin

t 

 

Foi de 

flip-chart 

 

Carioci 

Timp 
Scopul 

predării 

Strategia de predare 

(activităţile profesorului) 

Strategii de învăţare 

(activităţile elevilor) 

Stiluri de 

învăţare 
Resurse 
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V A P 

20 

min 

3. 

Analiza 

şi 

evaluare

a 

învăţării 

Realizarea feed-back-lui 

După expirarea timpului de lucru, fiecare grup își va 

prezenta materialul printr-o ”voce” a echipei. Celelalte 

echipe, dar și profesorul, vor analiza cele expuse, conform 

fișei de evaluare primite. 

Pentru realizarea feed-back-ului se va folosi fișa de lucru 

”Lanțul substanțelor nutritive”. Fiecare elev va primi o fișă 

de lucru. Profesorul expune fișa. Elevii completează fișa și o 

anexează la portofoliu. 

În funcție de tipul disponibil, elevii vor fi evaluați 

emoțional. Fiecare elev va primi un post-il pe care este rugat 

să noteze primul cuvânt care îi vine în minte când se gândesc 

la lecția care se încheie. 

Elevii completează fișa de lucru și o 

păstrează pentru portofoliu. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Prezentare 

PowerPoin

t 

Temă acasă 

Elevii vor avea de anexat la portofoliu toate fișele primite 

în timpul lecției. 

Profesorul va nota, în catalog, elevii care s-au afirmat de-a 

lungul lecției. 

Elevii sunt atenţi la explicaţiile 

profesorului. 
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Proiect didactic-Undele seismice 

Fizică-clasa a XI a 

Ungureanu Ioana 

       Liceul Teoretic ,,Horia Hulubei”Oraș Măgurele, jud.Ilfov 

Tipul lecției: 

-de formare/dezvoltare a capacității de investigare, experimentare, formare de priceperi și deprinderi 

Competențe: 

1.Recunoasterea unele fenomene oscilatorii în natura și tehnică 

2.Investigarea experimentală a procesele oscilatorii 

3.Explicarea fenomenelor legate de producerea cutremurelor și propagarea undelor seismice folosind 

corect limbajul științific 

4:Identificarea conceptele fizice pe baza cărora funcționează seismometrul 

5.Însușirea deprinderilor de lucru cu diferite instrumente în vederea realizării de măsurători cantitative 

( culegerea și prelucrarea datelor cu ajutorul seismometrului) 

6. Aplicarea transferurilor  intedisciplinare prin explicarea fenomenelor studiate 

7:Argumentarea  rolului cunoașterii științifice asupra societății și mediului înconjurător 

Strategii didactice: 

a) Resurse procedurale: observația, explicația, conversația euristică, proiectul de cercetare, ȋnvatarea 

prin descoperire. 

b) Resurse materiale: manuale, imagini calculator, videoproiector,fișe de lucru, material didactic 

(seismograful educațional) 

c) Resurse temporale: 50 minute 

Forme de activitate: pe grupe, frontal 

Locul de desfășurare: laboratorul de fizică 

Evaluare- formativă prin chestionare orală 

Evocarea 

a.Captarea atenției: 

1. Se propune elevilor un experiment simplu: 

-se umple un vas cu apă aflat pe podea 

-se fixează un indicator laser astfel încat lumina transmisă de acesta să se reflecte pe suprafața apei și 

să ajungă pe un perete 

-elevii investighează starea petei de lumină de pe perete și constată ca aceasta se mișcă ceea ce indică 

că suprafața apei din vas nu este nemișcată datorită activității seismice continue  a Pământului. 

2. Se fac transferuri interdisciplinare pentru a explica de ce Pământul se cutremură tot timpul apelând 

la cunoștințele de geografie. 

Scoarța Pământului este alcatuită din plăci tectonice aflate în deplasare continuă. La contactul dintre 

plăci se produc deformări și fricțiuni ce au ca efect acumularea de energie sau erupții vulcanice. 
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                                 Tipuri de miscări ale plăcilor tectonice 

b)Investigare-experimentare 

Elevii investighează mecanismul producerii unui cutremur 

Ei au la dispoziție hârtie abrazivă, cărămidă, cutie de carton (cărămida și masa sunt asemenea plăcilor 

tectonice iar cutia asemenea unei cutii înalte.Cu ajutorul unui fir elastic tensionat se observă o 

acumulare de energie care la un moment dat este eliberată sub forma unei unde  seismice. 

 
Energia eliberată brusc în momentul producerii unui dezechilibru tectonic se propagă sub forma unei 

unde elastice numită undă seismică. 

                         
Elevii investighează și identifică tipurile de unde seismice ca fiind  un amestec de unde transversale și 

longitudinale. 

 Unde interne, care se propagă prin interiorul Pământului; 

Unda P(primară) : 

- este o undă longitudinală, de compresie 

- determină mișcarea particulelor solului paralel cu direcția de propagare 

- unda se deplasează prin compresie-dilatare în direcția de mers 

- amplitudinea acestei unde este direct proporțională cu magnitudinea (energia cutremurului) 

- este percepută la suprafață de către oameni ca un mic șoc în plan vertical 

- nu este periculoasă pentru clădiri deoarece transportă aproximativ 20% din energia cutremurului 
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Unda S (secundara): 

- determină mișcarea particulelor solului perpendicular față de direcția de propagare 

- este resimțită la suprafață sub forma unei mișcări de forfecare, de balans în plan orizontal 

- este periculoasă, deoarece transportă aproximativ 80% din energia totală a cutremurului 

- determină distrugeri proporționale cu magnitudinea cutremurului și cu durata de oscilatie 

- clădirile cad datorită intrării în rezonanță a frecvenței proprii de oscilație a structurii clădirii cu 

frecvența undei incidente, în acest caz efectul distructiv fiind puternic amplificat  

-  este o undă transversală, de forfecare 

Unde de suprafaţă, care se propagă de-a lungul unor anumite suprafeţe : 

Unda Love 

- descoperită în 1911 de A.E.H. Love care a elaborat un model matematic pentru undă 

- provoacă o mişcare pe orizontală determinând distrugerea fundaţiei clădirilor 

 - este cea mai rapidă undă de suprafaţă , v ≈ 4 km/s 

 - este o undă transversal 

Unda Rayleigh 

- descoperită matematic în 1885 de J.S.Rayleigh 

- are o mişcare atât pe orizontală cât şi pe verticală 

- este  generată de interacţiunea dintre unda P şi unda S la suprafaţa pămâtului 

- amplitudinea undei scade exponenţial cu adâncimea  

-  este o undă de joasă frecvenţă 

                                 
                   

 

 

 
 

c)Înregistrarea undelor seismice 

Seismograful este principalul instrument pentru detectarea și înregistrarea undelor seismice 
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Seismograful este, în mare , un pendul cu masa mare suspendat de un punct fix de pe Pământ. Pendulul 

se mișcă într-un singur plan, pe o singură direcție și nu poate reda caracterul tridimensional al vibrației 

Pământului. 

                
Aparatura modernă a facut trecerea de la înregistrarea analogă la cea digitală. 

                               

 
Seismometrul educational 

 

Elevii analizează seismometrul educațional și identifică conceptele fizice care stau la baza funcționării 

acestuia. 

Seismometrul educational  este un instrument inerțial cu  două puncte de fixare și o masă la capătul 

unui braț care oscilează liber. 

Principiul inerției(formulat de Galilei în 1640 și reformulat de Newton care a pus bazele mecanicii : 

Un corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie și uniformă atâta timp cât asupra lui nu 

acționează forțe care să-i modifice această stare. Cu cât un corp are masa mai mare cu atât inerția este 

mai mare. 

Pe baza acestui concept, funcționarea seismometrului  constă în mișcarea unei mase libere  ( care tinde 

sa rămână nemișcată) față de un suport rigid care se mișcă odată cu Pământul. 

 Mișcarea oscilatorie - mişcarea periodică a unui sistem fizic  care se face simetric faţă de o poziţie de 

echilibru 

Mărimi caracteristice mișcării oscilatorii: 

Perioada mișcării: timpul cât se efectuază o oscilație completă. 

[𝑇] = 1𝑠  
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Frecvența: numărul de oscilații complete efectuate într-o secundă 

Elongația y-coordonata oscilatorului față de poziția de echlibru 

Amplitudinea(A)-valoarea maximă a elongației 

Oscilații amortizate-atunci când amplitudinea scade în timp. 

 Brațul seismometrului oscilează având o perioadă de 20s. Oscilația este amortizată cu ajutorul unei 

plăci de amortizare care este poziționată  în câmpul magnetic al unor magneți de amortizare. 

Seismometrul conține un amplificator și un digitizor care convertește diferența de potențial în date 

digitale. 

d)Analiza si interpretare 

În urma unui cutremur se obţine o înregistrare numită seismogramă. Seismograma este o curbă pe care 

se pot identifica tipurile de unde seismice și timpii lor de sosire. Timpii de sosire ai undelor P și S ajută 

la determinarea coordonatelor epicentrului, iar amplitudinile undelor ajută la determinarea 

magnitudinii seismului. 

Analiza unei seismograme constă în recunoașterea și citirea pe înregistrări a momentului exact al sosirii 

începutului diferitelor pachete de unde caracteristice, care se numesc fazele cutremurului.  

 

                                      
Distanţa epicentrală (km) = (Ts – Tp) × 8 

Determinarea pozitiei epicentrului unui cutremur folosind metoda celor trei seismografe: 

1. Se identifică timpii de sosire ai undelor S și P 

2. Se determină distanțele epicentrale pentru fiecare stație seismică  

3. Se trasează cercuri cu razele egale cu distanțele epicentrale (la scara la care este reprezentată harta) 

4. Se determină poziția epicentrului ca fiind punctul de intersecție al celor trei cercuri 
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d) Concluzii 

 În timpul producerii unui cutremur, în focar sunt generate unde de volum (P, S) și unde de suprafaţă. 

Undele P și S se propagă în interiorul Pământului traversând diferite medii. Undele P au vitezele de 

propagare cele mai mari, fiind înregistrate primele pe seismogramă . Undele S se propagă mai lent, 

fiind înregistrate pe seismogramă după undele P. Diferenţa de timp dintre sosirile undelor P și cele ale 

undelor S este importantă, ajutând specialiștii să determine epicentrul cutremurului. 

Fișă de evaluare 

Alegeţi răspunsul corect : 

1. Cu privire la relaţia dintre distanţa epicentrală şi amplitudinea undelor seismice: 

 a. Amplitudinea undelor seismice creşte cu distanţa epicentrală.  

b. Amplitudinea undelor seismice scade cu creşterea distanţei epicentrale. 

 c. Amplitudinea undelor este aceeaşi indiferent de distanţa epicentrală.  

d. Nu este corectă niciuna dintre variante.  

2. Cu privire la magnitudinea cutremurelor:  

a. Scara de magnitudine este o scară logaritmică.  

b. Există mai multe scări de magnitudine.  

c. Magnitudinea a fost modi cată de geologul italian Mercalli, în 1902. 

 d. Magnitudinea este invers proporţională cu ruperea faliei. 

 3. Cu privire la localizarea cutremurelor: 

 a. Sunt necesare seismogramele de la minim trei staţii seismice. 

 b. Nu este necesar să cunoaştem distanţele epicentrale pentru staţiile seismice care intervin în procesul 

de localizare.  

c. Este necesar să măsurăm amplitudinile staţiilor seismice care intervin în procesul de localizare.  

d. Este necesar să cunoaştem timpii de propagare ai undelor P şi S.  

4. Cu privire la intensitatea cutremurelor: 

               
                      

                  
  

          

                    
                      

  ,  s     s    ,  s
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 a. Reprezintă măsura efectelor unui cutremur într-un anumit loc. 

 b. Intensitatea poate varia în funcţie de mai mulţi factori.  

c. Liniile care unesc intensităţile egale produse în timpul unui cutremur se numesc izoseiste. 

 d. Are valori de la I la XII  

5. Cu privire la seismograf: 

 a. Mişcările Pământului sunt detectate de seismograf. 

 b. Se bazează pe principiul inerţiei.  

c. Înregistrarea lui se numeşte seismogramă.  

d. Nu este instalat în contact direct cu solul. 

Bibliografie: 

1. www.roeduseis.ro  (Despre cutremure și efectele lor) 

2. Manualul de fizică-clasa a XI-a , editura All 

 

 

 

http://www.roeduseis.ro/
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național Radu Greceanu  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Profesor: Gheorghe Maria-Cornelia  

Clasa: a X- a  

Unitatea de învățare: Poezia epică 

Titlul lecţiei: Stilurile funcționale ale limbii române  

Tipul lecţiei: Fixare și consolidare de cunoștințe 

Scopul lecției: Consolidarea deprinderilor de recunoaștere a stilurilor funcționale și a caracteristicilor acestora 

în diverse situații de comunicare și redactare de texte funcționale 

Obiective operaţionale:  

O1. Să definească noțiunea de stil funcțional 

O2. Să enumere stilurile funcționale ale limbii române și trăsăturile acestora 

O3. Să încadreze un text în stilul funcțional corespunzător argumentându-și opțiunea 

O4. Să redacteze texte aparţinând unor  stiluri funcţionale diferite 

Strategia didactică: 

  Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, analiza de text, exercițiul, problematizarea,  lucrul în 

echipă  

  Mijloace didactice: fișă cu trăsăturile fiecărui stil funcțional, fișe de lucru, texte aparținând 

celor 5 stiluri  

                                                      funcționale 

  Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe de elevi 

 Forme de evaluare: observarea sistematică a elevilor, evaluarea orală, aprecieri verbale 

  Durata: 50 de minute 

Bibliografie: 

1. Costache Adrian, Ioniță Florin, Săvoiu Adrian, Limba și literatura română, Manual pentru clasa a X-

a, Ed. Grup Editorial Art, București, 2010. 

2. Angelescu Silviu, Nicolae I. Nicolae, Ionescu Emil, Limba și literatura română, Manual pentru clasa 

a X-a, Editura All Educațional, București, 2000. 

3. Goia Vistian, Didactica limbii şi a literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2002. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2862 
 

4. Pamfil, Alina, Limba şi literatură română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed.Paralela 45, 

2006 

 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

1. MOMENT ORGANIZATORIC (1 minut) 

Se asigură climatul optim pentru desfășurarea lecției, se verifică prezența elevilor. 

2. REACTUALIZAREA  CUNOȘTINȚELOR ANTERIOARE  (10 minute) 

Se adresează întrebări referitoare la cunoştinţele anterioare ale elevilor, pornind de la definiția noțiunii de 

„stil”, evidențiind caracteristicile generale și particulare ale stilului.  

Se vor enumera toate stilurile funcţionale studiate: stilul beletristic(artistic), stilul ştiinţific, stilul 

publicistic, stilul oficial/ juridico-administrativ şi stilul familial/ colocvial. 

Se vor puncta caracteristicile fiecărui stil funcțional. 

 

3. ANUNȚAREA TITLULUI LECȚIEI ȘI A OBIECTIVELOR  URMĂRITE (3 minute) 

Se va anunța titlul lecției și se vor comunica obiectivele urmărite pe parcursul acesteia: veți identifica 

stilurile funcționale și trăsăturile acestora din diferite texte suport,  veți redacta diferite texte funcționale 

Se va nota pe tablă titlul lecției: Stilurile funcţionale – aplicaţii 

4. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII (25 minute) 

Se va oferi elevilor o fișă sinteză cu stilurile funcționale și trăsăturile acestora. (Anexa 1) 

Se vor organiza elevii în 5 grupe și li se vor distribui fișe de lucru. Fiecare grupă primeşte o fișă cu un text 

diferit de al celorlalte grupe. (Anexa 2). 

Elevii trebuie să încadreze textul într-unul din stilurile funcționale studiate  argumentându-și opțiunea cu 

trăsăturile specifice identificate în textul primit.  

Fiecare grupă își va desemna un reprezentant care va comunica rezultatele muncii în echipă. Se va realiza 

încadrarea textelor în stilurile funcționale ale limbii, apelându-se la trăsăturile acestora  identificate și 

analizate. 

 Li se va oferi elevilor o fișă care conține două tipuri de texte funcționale (cererea și scrisoarea)   pe care 

aceștia trebuie să le recunoască și să identifice greșelile realizate de autorii lor. (Anexa 3) 

 

5. ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI (5 minute) 
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Elevii vor  avea de redactat  un text publicistic (reportaj, interviu, anunţ, slogan, ştire), având ca temă 

organizarea Balului Bobocilor de către elevii liceului. (Anexa 4) 

6. EVALUARE (5 minute) 

Prin sondaj, li se propune elevilor să extragă dintr-un bol un bilet pe care se află un text aparținând unui stil 

funcțional. Elevii vor avea drept sarcină să recunoască stilul funcțional în care se încadrează textul de pe 

biletul extras răspunzând la câteva întrebări ajutătoare. (Anexa 5) 

Se vor face aprecieri generale asupra desfășurării lecției, se vor evidenția elevii activi. 

 

7. TEMA PENTRU ACASĂ (1 minut) 

Elevii vor avea ca temă de redactat 2 texte de câte 5 rânduri, unul științific și unul beletristic, utilizând cuvântul 

„inimă”.(Anexa 6) 
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Anexa 2 

Fișă de lucru 

 

Se dă textul: 

«Tresărind scânteie lacul                             Din izvoare şi din gârle 

Şi se leagănă sub soare;                               Apa sună somnoroasă; 

Eu, privindu-l din pădure,                            Unde soarele pătrunde 

Las aleanul să mă fure                                 Printre ramuri a ei unde, 

Şi ascult de la răcoare                                  Ea în valuri sperioase 

Pitpalacul.                                                    Se azvârle.»  

        (Mihai Eminescu, « Freamăt de codru ») 

Cerințe: 

1)Numiţi stilul funcţional în care se încadrează textul.                                 

 2)Argumentaţi încadrarea textului în  stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile 

stilistice.                                                                                    

Fișă de lucru 

 

Se dă textul: 

«Art.8. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.  

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor 

de examene  se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei  şi cercetării, după consultarea 

reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - învăţământ.  

 (3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii,  calamităţi naturale etc.  cursurile  şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată.  

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:   

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor  şi cu 

aprobarea inspectorului şcolar general;  

b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ/municipiu Bucureşti, la cererea inspectorului şcolar 

general, cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

c) la nivel regional sau naţional, prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării.» («Regulament de 

organizare şi funcţionare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar») 

Cerințe: 

1)Numiţi stilul funcţional în care se încadrează textul.                                  
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 2)Argumentaţi încadrarea textului în  stilul funcţional ales, precizându-i caracteristicile 

stilistice.                                                                                    

 

Anexa 5 

 

A) ,,Art. 25. (1): Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie. 

Art. 28 (1): Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 

pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante”.  

       (Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor) 

  

1. Precizaţi scopul comunicării.  

2. Cui s-ar putea adresa textul? 

3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil funcţional. 

 

B)   “Şi, legănat, cu desagi cu tot, ca o limbă de ceasornic, de eterna gebea a Pisicuţei, scurtam încet 

şi fără ţintă drumul către necunoscut... Iar de prin îndoiturile posomorâte şi adânci ale imensului 

amfiteatru albăstriu al munţilor din dreapta, negurile albe se ridicaseră şi se mistuiseră în văzduh şi, 

în locul lor, o nesfârşită şi subţire reţea viorie de aburi auriţi se aşternuse peste marea frământată, 

parcă de valuri, a brădetului negru-verde, ce umplea cercul vederii, de jos de la pământ până la 

hotarele senine din înaltul cerului... Din vale şi de pe stânga se furişau până la mine sclipirile scurte 

şi fugătoare ale Bistriţei, ce luneca grăbită, când răsfăţându-şi goliciunea sub razele, acum iuţi, ale 

soarelui, când aruncându-şi peste umeri haina ţesută din umbra tainică a luncilor tinere de sălcii şi 

de arini. 

Mersesem trei ceasuri fără oprire şi atât eu cât şi Pisicuţa simţeam nevoie de odihnă.”                                             

(Calistrat Hogaş,  Pe drumuri de munte) 

 

1. Precizaţi scopul comunicării.  

2. Cui s-ar putea adresa textul? 

3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil funcţional. 

 

C)    “Atunci când instalaţi Word pentru Windows, el creează câteva directoare ce conţin exemple de 

documente. Pentru a nu crea directoare duplicat, aruncaţi o privire asupra acestora în caseta de 
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Dialog Open. De exemplu, există deja un director denumirea LETTER sau altul denumit 

TEMPLATES.” 

           (Utilizare Word 6 pentru Windows,  Secretele gestionării cu succes a fişierelor) 

 

1. Precizaţi scopul comunicării.  

2. Cui s-ar putea adresa textul? 

3. Aduceţi câteva argumente pe baza cărora să încadraţi textul într-un stil funcţional. 

 

 

Anexa 4 

 

 Redactați un text publicistic: reportaj, interviu, anunţ, slogan, ştire, reclamă, având ca temă 

sărbătorirea Balului Bobocilor de către elevii liceulu 

 

 

Anexa 6 

 

Tema pentru acasă 

 

Redactați două texte de câte 5 rânduri fiecare, unul științific și unul beletristic, utilizând cuvântul 

„inimă”. 
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Deprinderi eficiente de învăţare  

proiect de lecţie 

Raluca Maria Chirţan 

Cjrae Timiş - Şcoala gimnazială Jimbolia, Şcoala Gimnazială Cărpiniş 

CLASA: VII-a; 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și Orientare; 

OBIECTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Consiliere și Orientare; 

TEMA/SUBIECTUL LECŢIEI: Deprinderi eficiente de învățare; 

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi și noi deprinderi; 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

3.2 să aplice tehnici de stimulare a creativităţii în propria activitate de învăţare. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

1) să definească învățare; 

2) să exerseze deprinderille eficiente de învățare; 

3) să aplice  gândirea critică. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode: expunerea, hârtia de un minut, puzzle, brainstorming, metoda galeriilor, storytelling, copacul 

ideilor, învăţare prin descoperire. 

Mijloace: foi albe de hârtie, tabla, magneţi, foi colorate, instrumente de scris (marker, pixuri), cărţi de 

poveşti, plic, piese de puzzle, fişe de lucru, cutie. 

Forme de organizare: frontal, individual, echipe. 

EVALUARE: formativă. 
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BIBLIOGRAFIE:  

Anghel Stănilă, Elena, 2017, Psihologia educației pe tot parcursul vieții, Editura For You, București; 

Băban, Adriana (coord), 2011, Consiliere educatională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și consiliere, Editura ASCR, Cluj-Napoca; 

Burns, G., W., 2011, 101 povești vindecătoare pentru copii și adolescenți, Editura Trei, București; 

Chirţan, Raluca Maria, 2021, Art-terapia în consilierea educaţională, Revista iTeach: Experienţe didactice - o revistă pentru educaţie şi 

educatori, nr. 123, pp. 4-7; 

Coșescu, Mihaela, 2018, Bicicleta fermecată, Editura Creștem Oameni, Vaslui.          

 

Secvenţele  

lecţiei 

Dozare Ob. 

op. 

Conţinutul lecţiei Strategia didactică Evaluare 

Metode Mijloace Forme de org 

Organizarea  

învăţării 

1  Se verifică atitudinea elevilor. Expunerea  Frontal  

Reactualizar

ea 

cunoștiințelo

r 

1  Elevii primesc o bucată de hârtie pe care 

notează hobbyul lor. 

Hârtia de un 

minut 

Foaie albă de 

hârtie 

Individual Formativă 

Captarea 

atenției 

2  De ce avem noi nevoie de învățare? Brainstorming  Frontal Formativă 

Enunțarea 1  Deprinderi de învățare eficiente: Expunerea Tabla albă Frontal  
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subiectului 

și a 

obiectivelor 

1. să definească învățare 

2. să exerseze deprinderille eficiente de 

învățare 

3. să aplice  gândirea critică 

Dirijarea 

învățării 

34 O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

Să definească învăţarea: 

Învățarea =munca intelectuală şi fizică 

desfăşurată în mod sistematic de către elevi, 

în vederea însuşirii conţinutului ideatic şi 

formării abilităţilor necesare dezvoltării 

continue a personalităţii. 

Clasa este împărțită în 3 echipe. Fiecare 

echipă primește, într-un plic, puzzeluri cu 

definiția învățării, iar ei trebuie să rezolve 

puzzelul pentru a descoperi definția. O 

echipă, nu contează care, va citi definiția 

completă.Timp alocat 7 minute. 

 

Să exerseze deprinderile eficiente de 

învățare: 

- luarea de notițe: de cele mai multe ori 

înformațiile nu pot fi reținute în întregime 

Puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storytelling 

 

Plic, piesele de 

puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foaie albă de 

hârtie, 

Echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Formativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 
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 după o prezentare, dar ele dacă sunt notate, 

pot fi accesate oricând.  

Elevilor le este citită o poveste A învăța 

despre reguli, de George Burns, iar ei, în 

timp ce profesorul citește sunt îndemnați să 

i-a notițe. Timp de lucru 5 minute. 

- sublinierea: cuvinte, fraze pe care le 

considerăm importante sunt subliniate; aici, 

sublinierea o putem clasifica de mai multe 

tipuri: 1) citim întreg paragraful și ne oprim 

doar asupra unui cuvânt sau 2) sublinierea 

acoperă întreg materialul, dar nu se 

subliniaza o cantitate mare de text sau 3) 

utilizarea diferitelor semne, ca de exemplu se 

încercuiesc ideea generală, se subliniază 

defințiile, cu o linie șerpuită exemplele.  

Elevii primesc un text despre creativitate, pe 

care sunt învitaţi să-l parcurgă și să-l 

descopere prin citit și să sublinieze ceea ce 

este important pentru ei. Timp de lucru 5 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţare prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrumente de 

scris, cartea cu 

poveşti 

 

 

 

 

Fişa cu textul de 

citit şi subliniat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 
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- monitorizarea comprehensiunii textului: 

deprinderea de verificare continuă dacă  

ințelegem un text prin formularea de 

întrebări, clarificarea ideilor care nu au fost 

înțelese, extragerea ideilor principale.  

Elevii împărțiți în patru echipe. Fiecare 

echipă va primi un text (echipa 1 despre 

culori, echipa 2 despre muzică, echipa 3 

despre poveşti, echipa 4 despre joc) din care 

trebuie sa extragă ideea principală. Ideea 

principală va fi notată pe o coală de hârtie 

colorată (fiecare echipă va avea altă culoare) 

şi prinse pe tabla magnetică.Timp de lucru 

10 minute. 

- gândirea critică: deprinderea de a 

interacționa activ cu un material care trebuie 

învățat.  

Într-o cutie, se găsesc o serie de întrebări 

care le stimulează gândirea critică (Ce 

semnificaţie au aceste idei ?; Pot să-mi 

amintesc cu uşurinţă ideile pe care le-con 

 

 

 

 

Turul galeriilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copacul ideilor 

 

 

 

 

Foi de hârtie 

colorată, 

instrumente de 

scris, fişe cu 

textele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla, marker, 

 

 

 

 

Echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Formativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 
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notat?; Ce exemple susţin aceste idei?; 

Cunosc exemple care nu susţin aceste idei?; 

Ce idei sau fapte asemănătoare am mai 

întâlnit ?; In ce fel diferă aceste informaţii de 

ceea ce ştiam deja în legătură cu acest 

subiect?; Cum se relaţionează aceste 

informaţii? Este o relaţie de tip cauză-efect 

sau de parte-întreg ?; Cum se pot utiliza 

cunoştinţele ?; Care ar fi consecinţele 

aplicării în practică a acestor idei, pentru 

mine şi pentru ceilalţi?). Elevii extrag 

biletele cu întrebări, iar informaţiile noi 

descoperite sunt aranjate pe tablă. Timp de 

lucru 5 minute. 

 

 

 

 

 

 

cutia cu întrebări 

Intensificare

a retenţiei 

11 O3 Să aplice gândirea critică: 

Elevilor le este citită Bicicleta fermecată, de 

Mihaela Coşescu. Povestea este cu final 

deschis, iar pe baza a ceea ce ştiu sunt invitaţi 

să folosească gândirea critică pentru a 

descoperi, ce se întâmplă cu personajul 

poveştii noastre. 

Storytelling Cartea cu 

povestea 

Frontal Formativă 
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Analiza 

rezultatelor 

și aparecieri 

1  Cadrul didactic le mulţumeşte elevilor 

pentru implicare şi participare activă. 

Expunerea  Frontal  
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PROIECT DIDACTIC 

Crișan Ancuța Dana  

Liceul cu Program Sportiv “Bihorul”, Oradea  

 

 

A. Algoritm introductiv 

 

• Unitatea de învăţământ: Liceul cu Program Sportiv “Bihorul”, Oradea 

• Profesor: Crișan Ancuța Dana 

• Clasa: a V – a B 

• Data:  

• Unitatea de învăţare: Biosfera şi pedosfera 

• Lecţia: Solul –caracteristici generale 

• Tipul de lecţie: predare, comunicare şi însuşire de noi cunoştințe  

• Locul de desfăşurare: sala de clasă 

 

Competenţe generale: 

1.Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice  

3.Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru;  

4.Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;  

6.Identificarea si explicarea dimensiunii sociale, civice si culturale a caracteristicilor spatiului geografic 

 

Competenţe specifice: 

1.2 Precizarea în cuvinte proprii a sensului termenilor geografici de bază 

3.2 Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile ca întreg 

4.3 Poziționarea corectă a elementelor geografice pe reprezentarile cartografice specifice 

6.1 Explicarea importantei mediului geografic pentru om si societate 

 

Obiective operaționale 

• Cognitive 

O1 să definească noțiunile de sol, pedosfera, pedogeneza, humus, profil de sol 
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O2  să explice rolul factorilor în formarea solului 

O3 să clasifice tipurile de sol  

 

• Formative: 

O4: să localizeze pe harta fizica a lumii răspândirea solurilor în conformitate cu zonele biogeografice 

O5: să identifice componente solului pe profilul de sol 

 

• Atitudinale: 

O6: să formuleze aprecieri obiective, argumentate, cu privire la importanta pedosferei pentru societatea omenească 

 

Evaluarea : formativ-ameliorativã 

 

Obiective ale evaluării: 

Cognitive:  

 Oe1. să opereze cu noţiunile şi conceptele de sol, pedosferă, pedogeneză, humus, profil de sol 

 Oe2. să descrie componentele solului 

Oe3. să explice procesul de formarea al solului 

Formative:  

Oe4. să localizeze pe hartă tipurile de soluri în conformitate cu zonele biogeografice 

Oe5. să identifice tipurile de sol pe baza planșelor și imaginilor prezentate 

 

Atitudinale: 

 Oe6. Să formuleze şi să susţină opinii personale cu privire  la importanța protejării solului 

 

• Valori şi atitudini vizate: 

- Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură şi civilizaţie 

- Respect pentru diversitatea naturală 

- Interes pentru cunoaşterea elementelor pedosferei 

- Gândire critică şi flexibilă 

 

• Strategii:  (dirijată, deductiv – inductivă, explicativ – conversativă) 

• Metode:  

Expozitiv – euristice: 
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 M1 – conversaţia euristică 

 M2 – explicaţia 

 M3 – învăţarea prin descoperire 

Interactive:  

 M4 – analiza  

 M5 – problematizarea 

 M6 – lucrul cu harta 

 M7 – lucrul cu manualul 

 M8 – lucrul cu videoproiectorul 

 

• Instrumente de evaluare: verificare frontală orală, observarea sistematică, aprecierea verbală 

• Forme de organizare a activităţii: frontală prin aprecieri verbale , individuală - orală 

 

• Resurse: 

Umane:23 elevi 

De timp: 50 min 

Materiale:  

 Oficiale:RM1: Programa şcolară 

    RM2: Macroproiectarea didactică 

              RM3: Proiectarea unităţilor de învăţare 

              RM4: manual pentru clasa a V – a, Dorina Cheval, Constantin Furtună, Editura Teora, 2007, Bucureşti 

Resure cartografice: RM5: Harta fizică a lumii 

                                              RM6 Videoproiectorul 

    RM7 planșe 

    RM8 profile de sol 
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B. Demersul didactic 

 

Secvenţele 

didactice 

Conţinuturi 

vizate 

Ob.opera

ţ. / 

Ob.ev. 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 
Res. 

Mat. 

Res. 

Proced. 
Evaluare 

 

Moment 

organizatoric 

  -Verifică absenţele 

-Organizează materialele 

-Organizează clasa 

-Crează un climat cooperant 

-Răspund cerinţelor 

-Pregătesc materialele 

didactice necesare 

desfăşurării orei 

   

 

 

Evocare 

Captarea 

atenţei 

 

 

Solul 

 

 

O6 

 

 

-Precizează elevilor ceea ce vor cunoaște 

la sfârşitul lecţiei 

(Anunță obiectivele) 

 

-Propune elevilor un joc, cutia vieții: - 

Notează pe tablă titlul lecţii- Solul 

-Sunt atenţi şi identifică 

elementele de conexiune 

realizate de către profesor 

Răspund provocării și 

descoperă împreună 

elementele vitale dinte care 

și solul, subiectul lecției 

noastre 

 

 

 

 

M1 

 

M3 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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Dobândirea de 

noi cunoştinţe 

(de către elevi 

prin activitatea 

de 

învăţare/dirijar

e propusă de 

profesor) 

 

 

Conţinuturi

: 

Solul 

 

 

Termeni şi 

noţiuni 

geografice: 

 

 

Alcătuirea 

solului 

Modul de 

formare 

 

 

Tipurile de 

sol 

 

 

 

 

 

 

O1 

Oe1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Oe3 

 

 

 

 

 

 

O3 

Oe5 

 

 

 

 

Oe2 

O4 

O5 

Oe4 

 

Asigură: 

a.cunoaşterea/receptarea/învăţarea 

- solicită elevilor să definească termenii:  

Sol, pedosfera, pedogeneza,  

 

1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a 

sensului termenilor geografici de bază 

 

 

b. înţelegerea noilor conţinuturi 

 - solicită elevilor să explice rolul 

factorilor în formarea  solului  

Formează/exersează/dezvoltă 

competenţa: 

 

3.2 Identificarea legăturilor între 

elemente, fenomene şi procese 

observabile ca intreg 

 

 

c.analiza 

- solicita elevilor să clasifice tipurile de 

sol 

Verifică competenţa: 

 

 3.2 Identificarea legăturilor între 

elemente, fenomene şi procese 

observabile ca intreg 

 

d. sinteză 

- solicită elevilor să identifice tipurile de 

sol  în funcție de zonele biogeografice 

Exersează competenţa: 

 

 

 

- investighează manualul şi 

definesc conceptele noi 

 

 

 

 

 

 

- explică rolul factorilor în 

formarea solului 

 

 

 

 

 

 

 

-clasifică tipurile de sol  

 

 

 

 

 

 

 

- identifică la hartă  

tipurile de sol: 

 

 

 

 

 

 

 

RM4 

 

 

 

 

 

 

RM4 

RM6 

 

 

 

 

 

 

 

RM7 

RM8 

 

 

 

 

 

RM5 

RM7 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

 

M3 

 

 

 

 

M2 

M3 

M7 

M8 

 

 

 

 

 

M1 

M4 

M8 

 

 

 

 

 

M2 

M6 

M8 

 

 

 

 

 

 

Stimulează 

dialogul cu 

elevii 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Lucrul cu 

harta 

 

 

 

 

 

Verificare 

frontală 

orală 
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O6 

Oe6 

 

4.3 Poziționarea corecta a elementelor 

geografice pe reprezentarile cartografice 

specifice 

 

 

e.aplicare 

- solicită elevilor să formuleze opinii 

referitoare la importanţa protejării 

pedosferei pentru societate 

 

6.1 Explicarea importantei mediului 

geografic pentru om si societate 

 

 

 

 

 

 

- explică importanța 

protejării solului pentru 

societate 

 

 

 

Îşi notează în caiete schiţa 

lecţiei 

 

 

 

 

 

 

RM6 

 

 

 

 

 

 

 

M2 

M5 

Stimularea 

performanţei 

 O2 

Oe1 

Oe4 

Oe6 

 

-solicită elevilor să explice legatura 

dintre  pedosferă și activitățile agricole 

Sunt atenţi  

Oferă răspunsuri 

  

M5 

Verificare 

orală 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

  

Oe5 

Oe6 

Apelează la întrebări frontale folosind 

planșele și a harta 

Oferă răspunsuri la 

întrebările adresate 

 

RM5 

RM7 

M1 

M3 

M6 

M8 

 

 

Frontală – 

orală 

Evaluarea: 

capacităţi/aptit

udini/atitudini 

  Analizează, critică, laudă, răspunsurile Se raportează la aprecierile 

formulate 

 M1 
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SOLUL-CARACTERISTICI GENERALE 

 

Solul – reprezintă stratul afânat de la suprafața scoarței terestre în care plantele își înfig rădăcinile și din care își extrag hrana 

Pedosfera –este învelișul de sol al Terrei 

Pedogeneza –este procesul de formare al solurilor 

Factorii care au contribuit la formarea solului: - roca 

                                                                          - clima 

                                                                          - precipitațiile 

                                                                          - vegetația 

                                                                          - timpul 

Componentele solului: - materie anorganică (roci sfărmate) 

                                     -materie organică( resturi de plante și animale= humus) 

                                     - organisme vii 

                                     - apă 

                                     - aer 

Humusul  -reprezintă fertilitatea solului, culoare neagră 

Răspândirea geografică a tipurilor de sol 

1. Zona caldă-aici solurile s-au format în condiţii de temperaturi ridicate şi precipitaţii abundente;sunt de culoare roşie şi galbenă şi se 

numesc laterite. 

2. Zona temperată - în zona vegetaţiei mediteraneene se dezvoltă solurile de tip terra rossa(de culoare roşie)-numai pe roci calcaroase. 

                                          - în zona vegetaţiei de stepă se dezvoltă cernoziomurile cele mai fertile soluri din lume 

                                          - în zona pădurilor de foioase se dezvoltă solurile brun roşcate de pădure 

                                          - în zona pădurilor de conifere se dezvoltă podzolurile de fertilitate scăzută 

3. Zona rece - aici solurile sunt puţin evoluate,au grosimi mici; o mare parte din an sunt îngheţate şi se numesc soluri de tundră 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

     Liceul Special ,,Moldova” Tg. Frumos 

 Prof. învăţământ primar Crișu Nicoleta 

Data: 25.11.2021 

Clasa:  a III-a 

Descrierea colectivului: Clasa este formată din 8 elevi  din care 7 elevi sunt ambliopi și 

1nevăzător; dintre aceștia 6 elevi parcurg Programa școlară pentru cl 

a III-a, în vigoare, 2 elevi urmează Programa adaptată deoarece 

prezintă deficiențe asociate (deficiențe de vedere și dificultăți în 

învățare)   

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învăţare: Din lumea reală, în lumea textului 

Subiectul lecţiei: Textul narativ. Planul de idei /,,Cocoș de munte fotografiat”, după I. 

Pop 

Tipul lecţiei: Consolidare 

Scopul activităţii: 

 

Competențe specifice 

vizate: 

 

Dezvoltarea capacității de extragere a informațiilor esențiale și de 

detaliu dintr-un text literar narativ citit. 

2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat 

din partea profesorului 

3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau 

literare 

 

 

Obiective operaționale: 

3.4. Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie 

și alte aspecte importante ale acestuia 

Cognitive:  

O1: 

O2: 

Să citească conștient și fluent textul;  

Să completeze enunțurile lacunare utilizând cuvinte din text; 

O3: 

O4:                           

Să citească enunțuri din text în funcție de reperele date de învățător; 

Să formuleze răspunsuri la întrebările legate de conținutul textului 

citit;  

O5: Să povestească fiecare fragment pe baza întrebărilor adresate;  

O6:                                           Să formuleze ideile principale ale fragmentelor; 
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                                 O7: Să scrie ideile pe caiete; 

                     O8: 

                     

                      O9: 

                             

Psihomotorii: 

Să citească planul de idei obținut; 

Să ordoneze imaginile /cuvintele-cheie conform desfășurării 

cronologice a întâmplărilor; 

O10: să introducă  foaia în picht;  

O11: Să lipească imaginile pe foaia dată; 

Afective:         

                O13: 

                        O14: 

 

Să se concentreze asupra citirii și realizării sarcinilor;  

Să-și exprime sentimentele față de unul dintre personajele textului;  

 

Metode și procedee: Metoda fonetică, analitico-sintetică, munca independentă, explicaţia, 

conversaţia, exerciţiul, problematizarea; procedee de lectură: citirea 

integrală, citirea selectivă;  procedee de scriere: scrierea după 

dictare/autodictare, transcriere (utilizarea alfabetului Braille). 

Mijloace didactice: Picht-uri, hârtie Braille, manuale, fișe de lucru, rebus, imaginea 

cocoșului de munte, imagini-cheie din text, caietul de teme, mulaj cu 

o pasăre împăiată (fazan) 

Forme de organizare: frontală, individuală, în perechi 

Evaluare: Capacitatea de citire a textului, capacitatea de exprimare orală, 

capacitatea de identificare a enunțurilor după repere date, capacitatea 

de formulare a răspunsurilor , capacitatea de scriere, capacitatea de  

completare a unor enunțuri lacunare, capacitatea de autoevaluare. 

Timp: 50 minute. 

Locul desfăşurării: sala de clasă 

Bibliografie: Iordăchescu Carmen, 2005, Să dezlegăm tainele textelor literare, 

Pitești  

Adalmina Ungureanu, 2003, Metodica studierii limbii și literaturii 

române, Editura AS S , Iași 

Psihopedagogie specială, 1973, Institutul de Științe Pedagogice, 

București 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

1 

min. 
 

Pregatirea elevilor pentru lecţie şi a materialelor necesare 

Pregătirea materialului didactic:picht-uri și foi braille/caiete 
Conversaţia  

Materiale 

specifice 
 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

10 

min. 

 

O2 

Verificarea temei și a cunoștințelor: 

-Ce temă ați avut?  (Anexa 1) 

În timp ce verific tema cantitativ și calitativ, elevii au de rezolvat o fișă 

(Anexa 2) 

Precizez că  pentru elevii care parcurg programa adaptată sarcinile și 

respectiv conținuturile sunt adaptate. Fiecare elev primește aprecierile 

pentru calitatea temei, în clipa când o verific. 

- Ce ați avut de rezolvat?(Anexa 2) Să verificăm  fișele pe care le-ați 

completat. 

-Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? (Textul: „Cocoș de munte 

fotografiat” după I. Pop) 

-Cine este autorul? Cine povestește întâmplarea? 

-Ce întâmplare povestește? 

-De ce credeți că fotograful dorea să fotografieze dansul unui cocoș de 

munte? 

 

Conversaţia   

Exerciţiul 

Munca 

independent

ă 

 

 

Conversația 

 

 

Problematiz

area 

Caietul de 

teme 

Fișe 

Capacitatea 

de 

completare a 

enunțurilor 

lacunare 

 

Capacitatea 

de 

autoevaluare 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

Captarea 

atenţiei 
2 

min.  

 

 

 

 

 

 

-Citiți pe rând definițiile și scrieți cuvintele potrivite în rebusul de pe 

flipchart 

(Anexa 3) Numesc câte un elev care să citească câte o definiție și un altul 

care completează rebusul.  

-Ce cuvânt scrie pe coloana marcată cu roșu? Ce credeți că este o idee? 

Conversaţia 

Exercițiul   

Planșa cu 

rebusul 
 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

urmărite 1 

min. 

 

O10 

Anunţarea temei:  

-Astăzi vom  continua să studiem textul literar „Cocoș de munte 

fotografiat” după I. Pop și vom alcătui planul de idei, adică vom citi fiecare 

fragment , îl vom povesti și apoi vom formula un enunț care reprezintă 

informația cea mai importantă a fragmentului- ideea principală. 

Anunţ obiectivele lecţiei. 

Rog elevii să-și scoată picht-urile, pentru a scrie: data, titlul, autorul și plan 

de idei 

Conversaţia

, 

Explicaţia 

  

Dirijarea 

învăţării  

 

 

 

 

26 

min 

 

 

   

 

 

 

 

O1 

O5 

 

-Vom citi textul . Câte fragmente are? Ce este scris în dreptul fiecărui 

fragment? 

Fragmentul nr. 1 este citit de un elev. 

-Să povestim fragmentul. 

-Cine s-a împrietenit cu autorul? 

-Ce a plănuit fotograful? 

 

 

 

Conversaţia

, 

 

 

 

manualul 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

răspunde la 

întrebări 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

O4 

 

 

 

O1 

 

O5 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O6 

O7 

-Ce i-a spus autorul fotografului despre cocoșii de munte? 

-Cine a fost ghidul fotografului? 

-De ce fotograful și-a pierdut speranța de a mai face poză cocoșului de 

munte ? 

-Care este titlul fragmentului? Să înlocuim titlul cu un enunț care să 

reprezinte informația cea mai importantă din fragment:  

1.Fotograful a plănuit fotografierea unui cocoș de munte. 

Se repetă ideea, apoi elevii o scriu în caiete. 

(Elevii cu programă adaptată scriu ideile sub formă de titlu) 

Fragmentul nr. 2 este citit de un elev. 

-Cine dorește să povestească fragmentul? 

-Unde s-au întors cei doi amici? 

-Ce a văzut fotograful pe peretele cabanei? 

-Ce a propus fotograful? 

-Unde a dus paznicul cocoșul împăiat?  

-Ce-și spunea fotograful despre pozele care urma să le facă? 

-Care este titlul fragmentului? Formulați enunțul care poate înlocui titlul. 

-Deci : Ce propune fotograful? 

2.Fotograful propune fotografierea cocoșului împăiat. 

Explicaţia,  

 

 

Observaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

conversația 

 

explicația 

 

 

exercițiul 

Observația 

 

 

picht-uri și 

foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Capacitatea 

de formulare 

a ideilor 

principale 

 

 

 

Capacitatea 

de scriere a 

ideilor 

principale  
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O3 

 

O4 

O5 

O6 

O7 

 

O3 

 

 

O13 

 

 

 

O7 

 

Se repetă ideea, elevii o scriu. 

Fragmentul 3  este citit de un elev. 

-Despre ce este vorba în acest fragment? 

-Cine atacă cocoșul împăiat? Cum îl atacă? 

-De ce s-a retras acvila? 

-Cum arăta cocoșul împăiat după încăierare? 

-Care este titlul fragmentului? Formulați ideea principală a fragmentului. 

3. Acvila atacă cocoșul împăiat. 

Ideea se repetă și elevii o scriu pe caiete. 

Fragmentul 4 este citit de doi  elevi, pe roluri. 

-De ce era entuziasmat fotograful? 

-De ce a ezitat să-i arate pozele amicului său? 

-Ce a reușit să fotografieze în timpul atacului?De ce? 

-Cum s-a simțit fotograful? 

-Ce i-a cerut fotograful amicului său pentru anul următor? 

-Care este titlul fragmentului? Să formulăm ideea principală sub formă de 

enunț . 

4. Fotograful a rămas dezamăgit de poze. 

Elevii scriu pe foi ideea. 

 

 

 

 

 

 

Scrierea 

după 

dictare/auto

dictare 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

Picht-uri și 

foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manualul,  

picht-uri și 

foi 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglinda caietului 

                                                                         25. 11. 2021 

Cocoș de munte fotografiat 

după Ionel Pop 

Plan de idei 

1.Fotograful a plănuit fotografierea unui cocoș de munte 

2.Fotograful propune fotografierea cocoșului împăiat. 

3. Acvila atacă cocoșul împăiat. 

4. Fotograful a rămas dezamăgit de poze. 

Pentru elevii cu programă adaptată: 

                                                                         25. 11. 2021 

Cocoș de munte fotografiat 

după Ionel Pop 

Plan de idei 

1. Planul 

2. Cocoșul împăiat 

3. Atacul 

4. Fotografiile 

 

 

 

Exercițiul 
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Momentele 

activității 
Timp 

Obiec-

tive 

op. 

Demersul instructiv-educativ Metode 

Mijloace 

de 

învățământ 

Evaluare 

Fixarea 

cunoștințelor 

8 

min.  

O8 

O9 

 

O11 

 

O12 

 

 

 

-Scoateți foile din picht pentru a putea citi planul obținut. 

-Puneți foile în portofolii. 

În timp ce elevii pun foile în portofolii împart imaginile pentru a le ordona 

conform derulării întâmplărilor.(Anexa 4)- activitate în perechi. 

Verific  oral munca independentă. Cer elevilor să-și autoevalueze 

activitatea. 

 

-Ce am studiat astăzi?  

munca 

independent

ă 

 

 

autoevaluar

ea 

 

conversația 

 

imaginile  

Capacitatea 

de  citire a 

planului de 

idei 

 

Capacitatea 

de  ordonare 

a imaginilor/ 

titlurilor 

Încheierea 

activităţii 2 

min. 
O14 

Pentru după amiază  aveți de  citit textul și de rezolvat ex. 4, pag 45 (Anexa 

5) 

Apreciez implicarea elevilor pe parcursul lecției. 

 

evaluarea 

elevilor 
 

Capacitatea 

concentrării 

la activitate 

 

ANEXA 1 

TEMA DE VERIFICAT 

Alcătuiți enunțuri cu următoarele cuvinte: plan, peliculă, minusculă, camuflat, senzațională, împăiat, pironit, surprinde. 

ANEXA 2 
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FIȘĂ DE LUCRU 

Completează enunțurile utilizând cuvinte întâlnite în text: 

1. Plănuise să surprindă pe .............. un  ................... de ............... 

2. Fotograful prevedea că, pe film, cocoșul va fi o   .............    ..................  în vârf de brad . 

3. Paznicul a urcat cocoșul împăiat în ................................ și i-a  camuflat............................ 

4. Acvila  șuiera pe deasupra ca o ................................. de ................... 

5. Acvila și-a ................................... ghearele, lovea cu  ..................... 

6. La sfârșit fotograful a rămas    ............................ 

7*Acvila atacă....................... 

8* Fotograful avea un ..................  

  

ANEXA 3 

REBUS 

1.Pasărea care a atacat cocoșul împăiat. 

2.Acțiunea cocoșului pe care fotograful voia să o surprindă. 

3. Acoperă corpul păsărilor. 

4. Acvila este o pasăre......... 

 

       

11        
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ANEXA 4  

ANEXA 5- TEMA PENTRU ACASĂ 

4.a) Stabileste ordinea ideilor principale, conform întâmplărilor petrecute în text:  ……….., .... , ....., ……; 

1. Fotograful este dezamăgit de fotografiile făcute. 

2. Fotograful a plănuit fotografierea unui cocoș de munte. 

3. Acvila s-a repezit asupra cocoșulul împăiat. 

4. Fotograful propune fotografierea cocoșului împăiat. 

 

b) Scrie ideile în ordinea corectă. 
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SECVENȚĂ DIDACTICĂ 

- PROIECTARE - 

(lecții filmate – transmitere de noi cunoștințe) 

Radu Iulia Cristina 

Liceul cu Program Sportiv Botoșani  

CLASA: pregătitoare 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: La pescuit 

SUBIECTUL LECȚIEI: Programul unei zile 

TIPUL LECȚIEI:   transmitere de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE (pentru această secvență de lecție):1. Dezvoltare personală 

                                                                                                             2. Comunicare în limba română 

                                                                                                             3. Matematică și explorarea mediului                                                                                      

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE (pentru această secvență de lecție): 

DP 

CS 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlară; 

CS 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul școlar; 

COMPETENȚE INTEGRATE (pentru această secvență de lecție): 

CLR 

CS 1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute; 

CS 2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; 

MEM 

CS 1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziționarea pe axa numerelor; 

CS 1.4. Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulțime dată. 

SCOPUL LECȚIEI: Formarea capacității de a realiza și respecta un program de activități zilnice. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE (pentru această secvență de lecție): 

O.1. -să aranjeze literele în ordinea crescătoare a rezultatelor exercițiilor de scădere efectuate; 

O.2. -să formuleze răspunsuri la întrebările care vizează conținutul textului audiat și activitățile unei 

zile ; 

O.3. -să enumere activități pe care le desfășoară pe parcursul unei zile, orientându-se după momentele 

zilei; 

O.4. -să ordoneze imagini ale unor activități din programul zilnic al elevului;  

O.5. -să aleagă dintre imaginile prezentate pe cele care sugerează răspunsurile corecte la întrebările 

despre activitățile școlarului;  

STRATEGIA DIDACTICĂ (pentru această secvență de lecție): inductiv-deductivă 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE (pentru această secvență de lecție): exercițiul, conversația 

introductivă, povestirea, problematizarea, conversația euristică, explicația,  demonstrația, jocul 

didactic. 

MIJLOACE DIDACTICE (pentru această secvență de lecție): computer, internet, material audio-

video, canalul YouTube, prezentare PPT,  aplicația Bookcreator, aplicația Wordwall. 
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FORMA DE ORGANIZARE: frontal(activitate sincron)/individual(activitate asincron) 

RESURSE TEMPORALE: 15 min 

BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE (pentru această secvență de lecție): 

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a , MINISTERUL 

EDUCAŢIEI NAŢIONALE , Anexa nr. 2 la OMEN nr. 3418/19.03.2013; 

2. Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela Oana- O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare, 

Caiet de creație, Editura Edu, Târgu-Mureș, 2016  

3. Adina Grigore – Cristina Ipate Toma- Claudia Negrițoiu ș.a. – Ghidul cadrului didactic, 

Clasa pregătitoare, Editura Ars Libri, Costești, jud. Argeș, 2015  

4. 

https://read.bookcreator.com/MgY5PuBxGEdhKakpRZOQlUJ1HmK2/qKfMUVOBSuaPV3L

Qz6NZmg 

5. https://wordwall.net/ro/resource/12294653 

6. https://wordwall.net/ro/resource/12299716 

7. https://wordwall.net/ro/resource/12066896 

8. 

https://media.portokal.ro/catalog/product/cache/1/image/200x/9df78eab33525d08d6e5fb8d2713

6e95/9/7/978-606-574-642-8.jpg 

9. https://i.pinimg.com/originals/f9/63/d8/f963d8f66716d23e8fffcc29c0495883.jpg 

10. https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpWJuq2TuAkcxYAuaSPbjqFCEGAxc2LaqDTA&u

sqp=CAU 

11. imagini de pe internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://read.bookcreator.com/MgY5PuBxGEdhKakpRZOQlUJ1HmK2/qKfMUVOBSuaPV3LQz6NZmg
https://read.bookcreator.com/MgY5PuBxGEdhKakpRZOQlUJ1HmK2/qKfMUVOBSuaPV3LQz6NZmg
https://wordwall.net/ro/resource/12294653
https://wordwall.net/ro/resource/12299716
https://wordwall.net/ro/resource/12066896
https://media.portokal.ro/catalog/product/cache/1/image/200x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/978-606-574-642-8.jpg
https://media.portokal.ro/catalog/product/cache/1/image/200x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/978-606-574-642-8.jpg
https://i.pinimg.com/originals/f9/63/d8/f963d8f66716d23e8fffcc29c0495883.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpWJuq2TuAkcxYAuaSPbjqFCEGAxc2LaqDTA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpWJuq2TuAkcxYAuaSPbjqFCEGAxc2LaqDTA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpWJuq2TuAkcxYAuaSPbjqFCEGAxc2LaqDTA&usqp=CAU
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DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE 

MOME

N-TELE 

LECȚIE

I 

 

COMP

ETEN

ȚE 

SPECI 

FICE/ 

OBIEC

-TIVE 

OPER

A-

ȚION

A-LE 

 

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII 

 

ACȚIUNI ȘI OPERAȚII 

DE ÎNVĂȚARE 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode  şi      

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organiza-

re 

1. 

CAPTA-

REA 

ATENȚI

EI 

1.3. 

1.4. 

MEM  

O1 

Salut elevii, apoi partajez ecranul invitându-i să 

descopere exercițiile de scădere sugerate de peștișori și 

literele de pe aceștia. Anunț copiii că, rezolvând 

exercițiile și aranjând literele în ordinea crescătoare a 

rezultatelor, vor afla cuvântul cheie al lecției de astăzi. 

Port o conversație cu elevii despre ceea ce înseamnă 

cuvântul program, apoi formulez o explicație :  program 

= ordinea de desfășurare a unei activități; plan de 

activitate. 

Elevii rezolvă exercițiile de 

scădere, ordonează crescător 

rezultatele și descoperă 

cuvântul „PROGRAM”. 

 

Explică în limbaj propriu ce 

înseamnă programul. 

Exercițiul  

 

 

 

 

Conversația 

introductivă

Explicația  

Laptop, 

PPT-ul,  

frontal/ 

individual 

(sincron/ 

asincron) 

2. 

ANUNȚ

AREA 

TEMEI 

ȘI A 

OBIEC

 Anunț subiectul lecției: „Programul unei zile” și 

obiectivele, spunându-le elevilor că astăzi vor: 

*asculta o lectură; 

*enumera activitățile pe care le desfășoară într-o zi în 

ordinea momentelor zilei; 

*ordona imagini cu activități din programul zilnic; 

Ascultă cu interes care sunt 

tema și obiectivele lecției. 

Expunerea Laptop,  

PPT-ul, 

Aplicații 

frontal/ 

individual 

(asincron) 
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TI-

VELOR 

 

*alege din mai multe imagini pe cele potrivite 

activităților  școlarului; 

*alcătui un program de activități zilnice. 

3. 

DIRIJA-

REA 

ÎNVĂȚĂ

-RII 

 

 

3.1. DP 

 

  1.4. 

2.4CL

R 

 

O.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

3.2DP 

Anunț elevii că vor asculta lectura „Lumea din vârful 

copacului” din care vor afla câteva lucruri despre 

programul elevilor la școală, urmând ca apoi să 

răspundă la întrebări.  

Ascultă cu atenție lectura. 

 

 

Povestirea  Laptop,  

PPT-ul, 

Aplicații 

frontal/ 

individual 

(sincron/ 

asincron) 

https://read.bookcreator.com/MgY5PuBxGEdhKakpR

ZOQlUJ1HmK2/qKfMUVOBSuaPV3LQz6NZmg 

Formulez întrebări pentru a mă asigura că elevii au 

înțeles conținutul textului audiat, dar și necesitatea 

respectării programului de activități zilnice. 

Care sunt personajele lecturii? 

Unde se aflau Buburuza Ruza și Gândăcelul Nelu? 

Ce fac cei doi când se sună de intrare? 

Au ajuns la timp în clasă? 

Vi s-a întâmplat și vouă să întârziați la ore? 

Este necesar să respectăm programul de la școală? 

Doar la școală avem un program? 

 

 

 

Elevii răspund la întrebări, 

argumentând răspunsurile. 

 

 

 

Conversația 

euristică 

Problematiz

area  

Aplicația 

Bookcreat

or 

 

 

Laptop,  

PPT-ul, 

Aplicații 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(sincron/ 

asincron) 

Propun  elevilor să enumere activitățile pe care le 

desfășoară zilnic în funcție de momentele zilei 

urmărind planșa cu imagini ale acestor activități.  

Invit elevii să acceseze link-ul  

https://wordwall.net/ro/resource/12294653 

Elevii enumeră activitățile 

incluse în programul zilnic. 

 

Accesează link-ul și 

ordonează imaginile. 

Conversația 

euristică 

Demonstrați

a Jocul 

didactic 

Laptop,  

PPT-ul, 

Aplicații 

Aplicatia 

wordwall 

frontal/ 

individual 

(sincron/ 

asincron) 

https://read.bookcreator.com/MgY5PuBxGEdhKakpRZOQlUJ1HmK2/qKfMUVOBSuaPV3LQz6NZmg
https://read.bookcreator.com/MgY5PuBxGEdhKakpRZOQlUJ1HmK2/qKfMUVOBSuaPV3LQz6NZmg
https://wordwall.net/ro/resource/12294653
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O.3 

 

 

3.1. 

3.2.DP 

O4 

care îi va conduce către un joc în care trebuie să 

ordoneze cronologic 9 imagini din programul 

activităților zilnice. 

3.1. 

3.2.DP 

 

O.5 

 

Propun elevilor să acceseze link-ul  

https://wordwall.net/ro/resource/12299716 

să pornească într-o călătorie cu avionul „zburând în 

răspunsurile corecte și evitându-le pe cele greșite”. 

Printre nori vor „zbura” imagini din activitățile zilnice : 

obiecte necesare la școală, activități preferate, activități 

comune acasă și la școală, cele din timpul liber. 

Formulez o concluzie : Programul zilnic ne ajută să ne 

organizăm eficient timpul, astfel încât să facem toate 

lucrurile la timpul lor într-un mod corect . 

Accesează link-ul și răspund 

la întrebări. 

Demonstrați

a 

Jocul 

didactic  

 

Aplicatia 

wordwall 

frontal/ 

individual 

(sincron/ 

asincron) 

 În încheiere voi prezenta un model de program zilnic în 

imagini, sugerându-le elevilor să realizeze și ei unul 

asemănător.. 

  Laptop,  

PPT-ul, 

Aplicații 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

Activitate asincron propusă 

Invit elevii să : 

acceseze link-ul:   https://wordwall.net/ro/resource/12066896 

să grupeze activitățile în funcție de momentul zilei în care le desfășoară;  

să deseneze un orar folosind simboluri și imagini pentru disciplinele de studiu. 

https://wordwall.net/ro/resource/12299716
https://wordwall.net/ro/resource/12066896
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                                                                   PROIECT DE LECŢIE 

                                                                 PIP BIVOLARU ANA 

                                                                                SCOALA GIMNAZIALA ION CREANGA CRAIOVA 

Aria curriculară: Consiliere si orientare 

Disciplina: Dezvoltare personala 

Unitatea tematică: Vreau să am o meserie 

Subiectul lecţiei: ,, Ce voi fi când voi fi mare? ” 

Tipul lecţiei:recapitulare si sistematizare  

Forma de realizare: activitate integrată(DP,AVAP,CLR) 

Scopul:consolidarea cunostintelor referitoare la diverse meserii   intalnite in societate si  dezvoltarea interesului 

pentru autocunoasere.                         

Competenţe generale: Manifestarea interesului pentru autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine si fata 

de ceilalti 

                                     Exprimarea adecvata a emotiilor in interactiune cu colegii de clasa 

                                     Utilizarea abilitatilor si a atitudinilor specifice invatarii in context scolar 

Competenţe specifice:  

DP: 

1.1 Identificarea unor trasaturi personale elementare; 

2.2  Identificarea si aplicarea regulilor de comunicare specifice in activitatea scolara; 

3.2  Aplicarea unor tehnici simple care sprijina invatarea si succesul scolar 

3.3  Identificarea hobbyurilor, jocurilor si a activitatilor preferate, talentelor/predispozitiilor. 

AV/AP: 

1.1Sesizarea semnificatiei globale a unui mesaj vizual simplu,exprimat prin desen,care reflecta un context 

familiar; 

2.2 Manifestarea libera a ideilor și trăirilor personale,apelând la forme simple de exprimare specifice artelor; 

CLR: 

1.1Sesizarea semnificației globale a unui mesaj scurt ,pe teme familiare,rostit clar și rar; 

1.2Recunoașterea unor detalii dintr-un mesaj scurt,rostit clar și rar; 

1.4 Identificarea silabelor și a sunetului initial și final în cuvinte clar articulate; 

2.2 Oferirea de informații referitoare la sine și la universul apropiat,prin mesaje scurte; 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE 

O1 Sa-si exprime clar si corect propria parere in legatura cu tema data; 

O2 Sa utilizeze in vorbire cuvinte si expresii noi intalnite in materialele prezentate; 

O3 Sa argumenteze importanta fiecarei meserii; 

O4 Sa recite o poezie cunoscuta; 
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O5 Sa indice corect elementele specifice in functie de meseria aleasa; 

O6 Sa participe la jocuri de cunoastere si socializare dezvoltandu-si capacitatea de relationare cu cei din jur. 

 

Resurse: 

procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic, observarea sistematică, 

aprecierea verbală,brainstorming. 

materiale: panoul de prezenta, calendarul naturii ,copacul devenirii,jetoane cu simboluri ale meseriilor,frunze de 

hartie,prezentare PPT, fişe de lucru individuale, creioane colorate, recompense(stampile), jetoane cu simboluri 

ale uneltelor specifice meseriilor. 

organizatorice: frontal, individual, în grupuri mici 

umane: colectivul de elevi (23 elevi) 

temporale: 45 min (30/35min. activitate propriu-zisă + 10/15min. act. recreative)  

Bibliografie: 

Programa scolara pentru clasa pregatitoare - M.E.C.T.S. , 2013 

,,Ghidul invatatorului pentru clasa pregatitoare’’ – Ed. Delta Cart Educational - 2013 

,,Strategii şi demersuri activ-participative’’– suport de curs 
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SCENARIUL  DIDACTIC 

 

Etapele lectiei 

 

Ob. 

Op. 

 

Conţinut instruirii 

Strategia istruirii  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 

 Pregătirea materialelor didactice necesare. 

Asigurarea unui climat educaţional favorabil 

desfăşurării activităţii în condiţii optime. Gimnastica de 

dimineata. 

        Lecția debutează cu întâlnirea de dimineață. 

Salutul: 

  ” Dragi copii, la ora noastră  

    Avem invitaţi de seamă. 

    Cu drag să-i întâmpinăm 

    Și frumos să-i  salutăm:,,Bună     

                          dimineața !” 

  

     Noutatea zilei este că avem musafiri. 

     Prezint musafirii.Doamna profesor a venit la scoala 

noastră sa va cunoasca si sa le povesteasca elevilor de 

la scoala dansei despre voi. 

Prezenţa  

-Câți elevi sunt în clasa pregătitoare A? 

-Câți copii lipsesc? 

Repere temporale: 

Se va discuta calendarul naturii: 

- Care sunt zilele săptămânii? 

- Ce zi este astăzi? 

- Dacă astăzi este vineri, ieri ce zi a fost? Dar mâine ? 

- În ce dată suntem azi? 

 

 

 

 

 

 

conversaţia  

 

 

 

explicatia 

 

 

exercitiul 

 

 

conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoul de 

prezență 

 

 

 

 

 

calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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- În ce anotimp suntem? 

- Care sunt lunile de primăvară? 

- În ce lună suntem?  

- A câta lună din anotimp este luna aprilie? - Cum este 

vremea ? 

 

 

2.Reactualizar

ea 

cunostintelor 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Reactualizarea cunostintelor se va face prin 

intermediul convorbirii si a unui PPT despre meserii. 

-Despre ce am vorbit noi in aceasta saptamana? 

(despre meserii) 

Vor recunoaste in imagini meserii si unelte. 

 

 

 

 

conversaţia  

 

explicatia 

exercitiul 

 

 

videoproiector 

Calculator 

material PPT 

interactiv 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematica 

 

 

 

 

3. Captarea 

atentiei 

 

 

 

 

 

O1 

Se realizeaza cu ajutorul unei CUTII SURPRIZA pe 

care a adus-o doamna profesor de la scoala unde 

profeseaza dansa si a unui copac fara frunze,pe care 

copiii il vor ajuta sa înfrunzească.În cutia cu surprize se 

află 4 plicuri in care sunt 4 provocari (câte una pt fiecare 

oră )ale elevilor de la scoala de unde a venit doamna 

profesor.Elevii de la scoala dânsei  doresc sa afle dacă 

albinuțele sunt la fel de istețe ca și ei. 

 

 

explicaţia 

 

conversatia 

brainstorming 

 

 

Cutia cu 

surprize 

 

Copacul 

devenirii 

frontal 

 

observarea 

sistematică 
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4.Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi vom face o calatorie in Tara Meseriilor ,vom 

încerca să aflăm împreună cât mai multe lucruri despre 

meserii.Trebuie să fiţi atenţi, harnici şi ascultători pe tot 

parcursul zilei şi astfel  activitatea noastră de azi va fi 

una frumoasă şi utilă pentru noi toti. Anunt elevii ca vor 

fi recompensati cu tot felul de surprize. 

Din cutia surpriza voi extrage primul plic( Spune-mi știi 

tu oare/Ce-ai vrea să devii când vei fi mare?) si astfel 

elevii vor afla ca la ora de DEZVOLTARE 

PERSONALA vor completa Copacul Devenirii cu ceea 

ce isi doresc sa devina cand vor fi mari si vor motiva de 

ce isi doresc acest lucru si de ce calitati ai nevoie pt 

aceasta. 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea  

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O2 

 

 

 

 

  O3 

 

 

   O8 

 

 

 

 

 

 

 

Învățătoarea recita versurile : 

Multe meserii există în lume, 

Toate-s frumoase și toate sunt bune! 

Spune-mi, copile, te-ai gândit tu oare 

Ce vei fi, atunci când vei fi mare? 

Doctor, profesor sau învățător? 

Marinar, pictor sau poate actor? 

Astronaut, constructor, frizer? 

Șofer de tir ori, poate, fermier? 

De nu știi răspunsul, nu te întrista. 

Mai ai timp să afli,inca poti visa! 

 

 

 

conversatia 

 

 

 

 

 

problematizarea 

 

 

 

 

 

Copacul 

devenirii 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

       Creioane 

colorate 

carioci 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematica  
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  O5 

 

 

 

 

  O6 

 

 

 

  O7 

 

  O8 

 

  O9 

 

Copacul devenirii va trebui înfrunzit.Copiii au pe masa 

cate o fisa –frunza pe care vor scrie sau vor desena 

cate un simbol al meseriei pe care ei si-o doresc cand 

vor fi mari. 

Dupa ce învatatoarea rosteste versurile: 

  “Roata vremii se-nvârteşte 

    Fiecare se gândeşte 

    Şi va spune cu glas tare 

    Ce va fi când va fi mare!” 

pe rând vor arata colegilor frunza ,vor argumenta de ce 

si-au ales acea meserie(daca stiu vor spune si de ce 

calitati ai nevoie ca sa practici acea meserie)apoi vor 

prinde frunza in Copacul devenirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierei 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obtinerea  

performantei 

 

   O7 

 

 

 

Elevii vor rezolva o fisa de lucru in care vor avea de 

asociat meseria cu uneltele necesare acesteia și de 

colorat meserii. 

 

 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

fisa de lucru 

stampila 

Individual 

 

observarea 

sitematica 
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7.Asigurarea 

feed-back-ului 

 

 O9 

 

Se propune jocul Am venit din departare sa ma fac…. 

Regula jocului(varianta1):un copil numit de învatatoare 

va rosti cuvintele: Am venit din departare sa ma fac….o 

meserie care incepe cu sunetul…. Ceilalti copii vor 

spune meserii care incep cu acel sunet.Daca nu reusesc 

sa ghiceasca meseria ,pot fi mimate anumite gesturi ale 

meseriei. 

Sau se pot adresa diferite indicii(varianta 2): 

Exemple: 

-Lucrez într-o școală. 

-Port un halat alb. 

-Folosesc uneltele…. 

Cei care ghicesc vor fi răsplătiți cu aplauze. 

 

Conversatia 

 

Explicația 

 

jocul  

 

 individual  

 

 

 

aprecieri 

verbale 

8. Incheierea 

activitatii 

 

 

 

 

 

 

 

Se fac aprecieri generale si individuale asupra 

participarii elevilor la activitate, precum si asupra 

comportamentului acestora. 

 

conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecierea 

verbala 

 

 

 

9.Activitate în 

completare 

 “Trenuleţul  meseriilor?”(meserie-unelte). Copiii vor 

sta răspândiţi în sala de grupă.Patru  copiii vor fi 

locomotive , fiecare  reprezentând o meserie. Ceilalţi 

copii vor avea jetoane cu unelte specifice meseriei pe 

care o reprezintă locomotivele .Ei trebuie să se urce în 

trenuleţul meseriei căreia îi corespund  uneltele.         

 

Explicatia 
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MESERII 

 

Potriviţi fiecărei imagini din rândul de sus o imagine care să reprezinte meseria în 

care se folosesc uneltele ! 

               
      

 

  DOCTOR          POLIŢIST               GRĂDINAR             PROFESOARĂ        

CROITOREASĂ             ZIDAR                        POMPIER 
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PROIECT DE LECŢIE 

Titlul lecției: 

Circumstanțialele (Circumstanțialul de loc. Circumstanțialul de timp. Circumstanțialul de mod) 

Școala Gimnazială Nr. 56 

Roşca Simona Daniela  

CLASA: a VI-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Călător în lume 

TIPUL LECŢIEI: de aprofundare 

COMPETENŢE GENERALE: 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative 

4.2 Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative 

4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul de învăţare 

pe tot parcursul vieţii 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

 C1-  să identifice circumstanțialele de loc, de timp și de mod dintr-un text; 

 C2-  să precizeze întrebările la care răspund circumstanțialele de loc, de timp și de mod 

 C3 - să recunoască părţile de vorbire prin care sunt exprimate circumstanţialele de loc, de timp și de 

mod; 

 C4-  să recunoască părțile de vorbire cărora îi sunt subordonate circumstanțialele; 

 C5-  să construiască enunţuri cu diferite tipuri de circumstanţiale respectând anumite cerințe; 
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Strategia didactică 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, exercițiul ludic-creativ, învăţarea prin descoperire; 

FORME DE ORGANIZARE a activităţii elevilor: activitate frontală, pe grupe și individuală.   

RESURSE MATERIALE: fişe de lucru, fișe flip-chart, tabla interactivă, manualele și caietele elevilor.      

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematică și evaluare formativă  

RESURSE UMANE: colectivul de elevi  și capacitățile de învățare ale acestora. 

RESURSE TEMPORALE: 50 de minute. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă              

BIBLIOGRAFIE: 

1. Norel, Mariana, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu, 2019, Limba și literatura română. Manual pentru 

clasa a VI-a, Editura Aramis, București. 

2. Sâmihăian, Florentina; Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca-Davidoiu Roman, Horia Corcheș, 2019, 

Manual de Limba și literatura română. Clasa a VI-a, București, Editura Art Klett. 

3. Sâmihăian, Florentina; Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca-Davidoiu Roman, Horia Corcheș, 2018, 

Limba și literatura română. Ghidul profesorului, clasa a VI-a, București, Editura Art Educațional. 

4. Sâmihăian, Florentina; Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca-Davidoiu Roman, Horia Corcheș, 2021, 

Limba și literatura română. Cartea mea de gramatică, București, Editura Art Klett. 

5. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, clasele a V-a – a VIII-a, 2017, 

Ministerul Educației Naționale, București. 

PARCURS DIDACTIC 

1. Moment organizatoric  (2 min.) 

Se asigură condițiile necesare desfășurării optime a procesului didactic; 

Elevii se pregătesc pentru lecție, numesc absenții și semnalează problemele de organizare, dacă este 

cazul. 

2.  Verificarea temei şi reactualizarea cunoştinţelor (4-5 min.) 

Profesorul verifică tema atât cantitativ, cât și calitativ, făcând aprecieri asupra modului în care a fost 

realizată. Elevii citesc și corectează tema. 

3. Captarea atenţiei    (3-4 min.) 
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Profesorul  deschide pe tabla interactivă o pagină pe care sunt scrise câteva versuri din poezia ”O 

vizită”, de Ana Blandiana și îi  invită pe elevi să le citească și să identifice circumstanțialele învățate 

anterior. 

Ieri am avut o vizită simandicoasă 

A trecut pe la mine o broască ţestoasă. 

Şi pentru că experienţa ei era notorie,  

Se pricepea grozav la istorie; 

 

Elevii selectează circumstanțialele, stabilesc felul acestora și precizeze părțile de vorbire prin 

care sunt exprimate. 

Anunţarea titlului lecţiei  şi a competențelor derivate  (1 min.) 

Profesorul anunţă şi notează pe tablă titlul lecţiei Circumstanțialele - aprofundare, scrie data și 

prezintă, totodată,  într-o formă accesibilă elevilor, competenţele derivate. 

4. Prezentarea conținutului și dirijarea învățării    (aprox. 30 de min.) 

Pornind de la răspunsurile primite anterior, notează, apoi, schematic, tipurile de circumstanțiale 

identificate și părțile de vorbire prin care se pot exprima. 

Circumstanțialele pot fi                 de loc;                                        substantive 

                                                       de timp       se exprimă prin       pronume 

                                                       de mod                                       adverbe  

 

În scopul aprofundării noilor noțiuni învățate, profesorul propune două activități. Prima activitate 

presupune lucru individual. Astfel,  elevii primesc spre rezolvare o fișă (Anexa 1 ) care cuprinde o serie 

de exerciții cu aspect ludic. După fiecare exercițiu, răspunsurile vor fi citite de către elevi numiți prin 

sondaj, iar profesorul va face aprecieri și completări acolo unde este nevoie. 

A doua activitate presupune lucrul pe grupe. Elevii primesc o fișă (Anexa 2 ) care cuprinde câte un 

exercițiu creativ, redactarea unui slogan/a unei reclame prin care să promoveze un produs, inserând diferite 

tipuri de circumstanțiale exprimate prin anumite părți de vorbire indicate. Redactarea sloganului/a 

reclamei se va face pe foi de tip flipchart, iar după expirarea timpului de lucru, care va fi  de 5 minute, 

fiecare grupă va desemna câte un lider care să iasă la tablă și să citească răspunsurile. Pentru a rămâne în 

fața clasei, fișele vor fi lipite la tablă cu magneți. Profesorul va face aprecieri și observații, dacă este 

necesar. 
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6. Obținerea performanței  (4-5 min.) 

Profesorul  face observația că, odată cu aprofundarea cunoștințelor despre circumstanțiale, au 

terminat studiul părților de propoziție. Folosind metoda ciorchinelui, profesorul va desena pe tablă un 

copac cu  ramuri (Anexa 3) pe al cărui trunchi va scrie Părți de propoziție cerându-le elevilor să integreze 

circumstanțialele alături de celelalte părți de propoziție studiate. Astfel, pe fiecare ramură va nota, cu 

ajutorul elevilor, numele părților de propoziție studiate cerându-le, în vederea reactualizării cunoștințelor 

anterioare, să le clasifice, urmând ca felurile acestora să fie trecute, separat, în coroanele ramurilor.  

7. Evaluarea activității (1 min.) 

Profesorul apreciază global şi individual aportul elevilor la lecţie și notează elevii cu participare 

semnificativă la activitate. 

8. Asigurarea retenției și a transferului (2 min.) 

            Profesorul anunţă tema pentru acasă și elevii notează în caiete: Te afli pe un tărâm de poveste. 

Imaginează-ți și scrie un text narativ de aproximativ 150 de cuvinte  în care să ai ca personaje 

circumstanțialele. 

 

Anexa 1 

1.a.  Fata Trăsnet, domnişoara Cârlionţ și domnul Ursu Zescu  participă  la un concurs. După ce au tras 

la sorți câte un bilet pe care se află notată o categorie de circumstanțiale, au primit un text din care să 

extragă toate circumstanțialele corespunzătoare biletului tras . Transcrie în căsuțele din dreptul fiecărui 

participant circumstanțialele indicate și identifică pe cel care a fost mai norocos, având cele mai multe 

exemple. Acordă-i locul I câştigătorului, desenând un balon în mâna acestuia. 

                                                                                 

                                                                                             

                     

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

 

 

 

  

Circumstanțiale de 

loc       

Circumsțianțiale de mod 

Circumstanțiale de 

timp 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 
 

2908 
 

 

Fata Trăsnet                                                         domnișoara Cârlionț      domnul Ursu Zescu 

Textul dat la concurs: 

Am constatat cu tristețe că pe la noi iernile sărace în zăpadă au devenit o normalitate. Înainte ningea 

abundent și toți cei mici puteau să iasă  pe derdeluș. Cu toții trăiam și resimțeam altfel anotimpul acesta 

rece. Pretutindeni era forfotă și voie bună. Acum, avem parte de o vreme mohorâtă care nu ne aduce nicio 

bucurie și, în lipsa fulgilor de nea, am sentimentul că până și sărbătorile se petrec fără emoția aceea 

specială.  

 

1.b. La concurs a fost acordat și un premiu de consolare. Câștigător a fost participantul în a cărui serie 

au putut fi identificate circumstanțiale exprimate prin trei părți de vorbire diferite. Tu știi cine este? Scrie 

mai jos răspunsul tău și argumentează-ți alegerea făcută precizând prin ce se exprimă circumstanțialele 

câștigătorului. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2. Imaginează-ți că ești un detectiv și că ai de rezolvat un caz care presupune identificarea unor impostori. 

În secvența  următoare ar trebui să fie subliniate doar circumstanțialele de loc, de timp și de mod. 

Identifică, așadar, circumstanțialele autentice și impostorii care au fost în mod greșit subliniați și explică 

de fiecare dată maniera prin care aceștia au reușit să realizeze confuzii. 

În copilărie, mă dădeam fără teamă cu patinele pe râul înghețat din vale. Asta pentru că în vacanțele 

din perioada iernii rămâneam la bunici, iar la ei beneficiam întotdeauna de atâta libertate... Anii aceia 

au trecut foarte ușor și mi se pare că perioada respectivă a fost scurtă. 

Circumstanțiale autentice   Impostori     

 Felul lor:  

 

Explicații         
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Anexa 2 

Grupa 1: Imaginează-ți că lucrezi la o firmă de publicitate şi trebuie să realizezi o reclamă, un slogan 

prin care să promovezi un produs farmaceutic. Pentru ca textul reclamei/sloganului să fie acceptat de 

producător trebuie să te asiguri că în conținutul acestuia ai inclus un circumstanțial de loc exprimat 

printr-un substantiv. 

Grupa 2: Imaginează-ți că lucrezi la o firmă de publicitate şi trebuie să realizezi o reclamă, un slogan 

prin care să promovezi un produs agricol. Pentru ca textul reclamei/sloganului să fie acceptat de 

producător trebuie să te asiguri că în conținutul acestuia ai inclus un circumstanțial de loc exprimat 

printr-un adverb de loc. 

Grupa 3: Imaginează-ți că lucrezi la o firmă de publicitate şi trebuie să realizezi o reclamă, un slogan 

prin care să promovezi un produs de cofetărie. Pentru ca textul reclamei/sloganului să fie acceptat de 

producător trebuie să te asiguri că în conținutul acestuia ai inclus un circumstanțial de timp exprimat 

printr-un substantiv. 

Grupa 4: Imaginează-şi că lucrezi la o firmă de publicitate şi trebuie să realizezi o reclamă, un slogan 

prin care să promovezi un produs bio. Pentru ca textul reclamei/sloganului să fie acceptat de producător 

trebuie să te asiguri că în conținutul acestuia ai inclus un circumstanțial de timp exprimat printr-un 

adverb de timp. 

Grupa 5: Imaginează-ți că lucrezi la o firmă de publicitate şi trebuie să realizezi o reclamă, un slogan 

prin care să promovezi un produs cosmetic. Pentru ca textul reclamei/sloganului să fie acceptat de 

producător trebuie să te asiguri că în conținutul acestuia ai inclus un circumstanțial de mod exprimat 

printr-un substantiv. 

Grupa 6: Imaginează-ți că lucrezi la o firmă de publicitate şi trebuie să realizezi o reclamă, un slogan 

prin care să promovezi un produs electrocasnic. Pentru ca textul reclamei/sloganului să fie acceptat de 

producător trebuie să te asiguri că în conținutul acestuia ai inclus un circumstanțial de mod exprimat 

printr-un adverb de mod. 
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Anexa 3   
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„CADOUL IEPURAȘULUI” 

Prof. Înv. Preșcl. Mihalache Maria Veronica 

Grădinița Cu P.P. „Prichindeii” Giurgiu 

Nivelul: I (3-4 ani)  

Tema anuală: „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Subtema: „Paștele la iepurași” 

Tema săptămânii: „De Paști” 

Tema proiectului: „Cadoul iepurașului”  

Forma de realizare: activitate integrată (ADP + ALA1 + ADE + ALA2) 

Domenii experențiale: Domeniul om și societate 

Tipul activității: mixtă (consolidarea unor cunoștințe și transmiterea de noi cunoștințe) 

Forma de organizare: frontală, individuală, colectiv dirijată 

Durata: 1 zi 

Locul desfășurării activității: sala de grupă 

Scopul activitĂȚII: 

➢ Formarea și îmbogățirea conuștințelor preșcolarilor despre Paște, Iepurașul de Paște și dezvoltarea 

capacităților estetic-creative. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare ; 

 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate ; 

 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

 Activare și manifestare a potențialului creativ; 

 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat. 

 

 

 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a 

executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.) ; 

 Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

 Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată; 

 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

 Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat; 
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 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative; 

 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum; 

 Se bucură de compania copiilor la joacă ; 

 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum; 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI ABORDATE: 

I. ADP (activități de dezvoltare personală): 

• Întâlnirea de dimineață: „Surpriza din coșuleț” 

✓ Salutul: „Bună dimineața, dragi ursuleți! Săptămâna aceasta discutăm despre Iepurașul de Paște. Iar 

pentru că ați fost atât de cuminți acesta și-a trimis prietenii în vizită. Să vedem ce se ascunde în acest 

coșuleț!”  

✓ Prezența 

✓ Moment de mișcare: înviorarea de dimineață 

• Rutine:  

✓ „Sunt bun și iertător!” 

✓ Sosirea copiilor (deprinderea de autonomie) 

✓ Toaleta, igiena personală (deprinderi igienico – sanitare) 

✓ Micul – dejun (deprinderi de autoservire, ordine, disciplină) 

✓ Pregătirea pentru activități 

 

• Tranziții: 

✓ Reorganizarea sălii de grupă pentru activități 

✓ „Bat din palme, clap, clap, clap...” – joc cu text și cânt 

II.              ALA1 (activități liber alese):  

• Joc de masă: „Tabloul” (puzzle) 

• Știință: „Ajută-l pe Iepuraș să găsească ouăle potrivite coșulețului său ” (sortare după culoare). 

Scopul  activitĂȚII: 

• Dezvoltarea gândirii logice și a imaginației. 

 COMPETENTE operaționale: 

• Să reconstituie puzzle-ul. 

• Să lipească bucățile de puzzle astfel încât să formeze imaginea corespunzătoare. 

• Să recunoască culorile. 

• Să sorteze ouăle după culoare. 

Strategii  didactice: 

• Materiale didactice: puzzle, coli, lipici, coșulețe, ouă. 

• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, munca independentă, jocul didactic. 

• Forme de organizare: frontală, individuală, colectiv dirijată. 

III.           ADE (activități pe domenii experențiale) : 

 DOS2 – domeniul om și societate  

➢ „Cadoul iepurașului” – activitate practică 
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                   SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Dezvolvarea competențelor estetic-creative și a motricității fine. 

COMPETENȚE OPERAȚIONALE: 

• Să identifice materialele regăsite pe măsuță. 

• Să își folosească creativitatea pentru realizarea unor punguțe de cadouri unice. 

• Să mânuiască corect materialele pentru a realiza o lucrare curată. 

• Să manifeste interes pentru activitate. 

• Să adopte o postură corectă a spatelui și a poziției pe scăunel pe parcursul activității.  

Strategii  didactice: 

• Materiale didactice: punguțe de cadouri din hârtie, iepurași, pom-pom, flori, fluturi, lipici. 

• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, conversația euristică, lucrul 

individual. 

• Forme de organizare: frontală, individuală, colectiv dirijată. 

IV.       ALA2 (activități liber alese): 

• „Cursa iepurașilor” – joc de mișcare  

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Dezvoltarea relațiilor interpersonale. 

• Dezvoltarea atenției preșcolarilor. 

• Antrenarea aparatului locomotor al preșcolarilor. 

COMPETENTE operaționale: 

• Să participe cu interes la activitate. 

• Să relaționeze cu alți colegi. 

• Să manifeste interes pentru activitate. 

                          Strategii  didactice: 

• Materiale didactice: linguri, ouă. 

• Metode și procedee didactice: conversația, explicația, jocul didactic. 

• Forme de organizare: frontală, individuală, colectiv dirijată. 

Bibliografie:  

✓ Curriculum pentru educație timpurie, MECT, 2019. 

✓ Metode interactive de grup, Silvia Breden, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Editura 

Arives, 2002. 

✓ Metodica predării activității instructiv educative în grădinițe,  Colceriu Laura, 2010. 

✓ Ghid metodic. Activitățile integrate în grădiniță, Ileana Gurlui, Livia Andreescu, Editura Carminis, Pitești, 

2014. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII  

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii care se va realiza prin tehnica comunicării 

rotative: porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta. Prezenţa se va 

realiza prin stabilirea ”ursuleţlor ” prezenţi și absenţi și așezarea fotografiei fiecăruia la locul potrivit pe 
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panou. Se stabilește cum este vremea și se alege cartonașul potrivit la Calendarul naturii, unde se va 

completa împreună cu copiii ajutaţi de întrebările: "Ce zi este astăzi?", "În ce lună ne aflăm?", "În ce 

anotimp?", "Cum este vremea?". După completarea Calendarului naturii, are loc Împărtășirea cu ceilalți 

în cadrul căreia se poartă o discuție despre activitățile pe care copiii le desfățoară de Paște alături de familie 

(activităși de tipul celor practic-gospodărești). 

Noutatea zilei constă în „sosirea invitaților” (iepurașii).  

Tranziţia între întâlnirea de dimineaţă şi intrarea copiilor în centrele de activitate, se realizează 

prin prezentarea „invitaților”, fiecare copil putând să atingă iepurașul.  

Activități liber alese I: În cadrul centrului Joc de masă copiii vor avea de rezolvat un puzzle din 

patru piese (vor găsi ordinea potrivită a bucăților de puzzle și le vor lipi pe o coală de hârtie pentru a forma 

„tabloul”).  În cadrul centrului Știință copiii vor primi coșulețe de diferite culori (fiecare copil va avea 

câte două culori), iar misiunea este aceea de a găsi ouăle corepsunzătoare fiecărui coșuleț în funcție de 

culoarea acestuia.  

  Tranziție: joc muzical – „Bat din palme clap, clap, clap…” 

    Activităţi pe domenii experienţiale: 

   Domeniul om şi societate: „Cadoul iepurașului” – activitate practică. 

În cadrul acestei activități copiii vor decora punguțe de cadouri pentru Iepuraș. Fiecare copil va primi 

materialele necesare, le vom identifica împreună, apoi le voi explica și demonstra modul de lucru. Vom 

face apoi câteva exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinilor. Copiii vor fi supravegheați și ajutați în 

timpul lucrului, iar la  finalul activității voi face aprecieri asupra modului în care au lucrat . 

   Tranziţie: „Țup – țup – țup la trenuleț/ Pentru cursă mă pregătesc!” 

   Activități liber alese II: La finalul activiăților pe domenii experiențiale, copiii vor participa la jocul 

de mișcare „Cursa iepurașilor”. Voi împărți copiii în două echipe; se vor forma două coloane. Copilul 

care este primul în coloană va primi o limgură și un ou. Misiunea este de a transporta oul în lingură fără 

să îi cadă. Se va întoarce apoi la echipă și va preda lingura și oul următorului copil.  

   Încheierea activităţii: Voi face aprecieri verbale asupra modului în care au lucrat , apoi vor primi 

recompense.  
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SCENARIUL  DIDACTIC 

Evenimentele 

didactice 

Conținuturi specifice Strategii didactice Evaluarea 

 

 

Momentul 

organizatoric 

 

Crearea condițiilor pentru buna 

desfășurare a activităților didactice:  

- aerisirea sălii de grupă 

- amenajarea spațiului de desfășurare 

a activității 

- pregătirea materialului didactic 

- introducerea copiilor în sala de 

grupă  

 

        

    

Conversația 

 

 

 

Globală 

 

 

Captarea 

atenției 

 

Săptămâna aceasta discutăm despre 

Iepurașul de Paște. Iar pentru că ați fost 

atât de cuminți acesta și-a trimis 

prietenii în vizită. Să vedem cine se 

ascunde în acest coșuleț! Priviți! Avem 

puiuți de iepuraș!  

 

  

Conversația 

 

Surpriza  

 

 

Frontală 

 

 

 

Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 

Astăzi ne vom juca și vom realiza 

împreună multe, multe activități 

interesante. Vom realiza împreună 

„punguța de cadouri a iepurașului”. 

 

 

Conversația 

    

 

     

    

Frontala 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

Activități liber alese I: În cadrul 

centrului Joc de masă copiii vor avea 

de rezolvat un puzzle din patru piese 

(vor găsi ordinea potrivită a bucăților 

de puzzle și le vor lipi pe o coală de 

hârtie pentru a forma „tabloul”).  În 

cadrul centrului Știință copiii vor primi 

coșulețe de diferite culori (fiecare copil 

va avea câte două culori), iar misiunea 

este aceea de a găsi ouăle 

corepsunzătoare fiecărui coșuleț în 

funcție de culoarea acestuia.  

 

Conversația 

 

 Explicația  

 

Jocul didactic  

 

Munca independentă  

 

 

Puzzle 

Coli 

Lipici 

 

Coșulețe colorate  

Ouă colorate 

 

   

 

    Frontală 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

Colectiv 

dirijată 
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Dirijarea 

învățării 

 

Domeniul om și societate: „Cadoul 

iepurașului” 

 

În cadrul acestei activități copiii 

vor decora punguțe de cadouri pentru 

Iepuraș. Fiecare copil va primi 

materialele necesare ( punguța de 

cadouri din hârtie, iepuraș, pom-pom, 

flori, fluturi, lipici), le vom identifica 

împreună, le voi explica și demonstra 

modul de lucru. Vom face apoi câteva 

exerciții pentru încălzirea musculaturii 

mâinilor. Copiii vor fi supravegheați și 

ajutați în timpul lucrului, iar la  finalul 

activității voi face aprecieri asupra 

modului în care au lucrat . 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Demonstrația 

Conversația euristică 

Lucrul individual 

 

 

 

Punguțe de cadouri din 

hârtie 

 Iepurași 

 Pom-pom 

 Flori 

 Fluturi 

 Lipici 

 

 

 

   

 

   Frontală  

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

Colectiv 

dirijată 

 

Asigurarea 

performanței, a 

retenției și a feed 

– back-ului 

  

Vom realiza expoziția punguțelor de 

cadou, iar prin metoda turul galeriei 

vom aprecia lucrările.  

 

 Activități liber alese II: La finalul 

activiăților pe domenii experiențiale, 

copiii vor participa la jocul de mișcare 

„Cursa iepurașilor”. Voi împărți 

copiii în două echipe; se vor forma 

două coloane. Copilul care este primul 

în coloană va primi o limgură și un ou. 

Misiunea este de a transporta oul în 

lingură fără să îi cadă. Se va întoarce 

apoi la echipă și va preda lingura și oul 

următorului copil.  

 

 

Turul galeriei  

 

Conversația 

 

 Explicația 

 

Jocul didactic 

 

 

Linguri  

 

Ouă  

 

Frontală 

 

 

 

Colectiv 

dirijată 

 

 

Încheierea 

activității 

 

Voi face aprecieri verbale asupra 

modului în care au lucrat , apoi vor 

primi recompense.  

 

 

 

Conversația  

 

Frontală 
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Proiect didactic 

Studiul de caz: Asigurarea obligatorie a locuinței 

Prof. Mihai Mariana 

Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși” Medgidia 

 

CLASA: a VIII-a A       

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncuși’’ Medgidia 

PROFESOR:  Mihai Mariana 

ARIA CURRICULARĂ : Om si societate  

DISCIPLINA: Educație socială. Educație economico-financiară 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Relația consumatorului cu instituțiile financiare  nebancare 

 TEMA: Studiul de caz: Asigurarea obligatorie a locuinței  

TIPUL LECŢIEI: predare-învăţare-evaluare (mixtă) 

TIMP: 50 min. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: cabinetul de informatică 

COMPTENȚE GENERALE: 

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și 

comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

      1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației economico-fiananciare cu referire la 

fapte/evenimente economico-financiare. 

      1.2. Asumarea calității de consumator avizat de bunuri și servicii, de servicii financiare, care își 

exercită  drepturile și responsabilitățile. 

Competenţe derivate: 

C1- Utilizarea termenilor specifici domeniului paiața asigurărilor: asigurare, risc, asigurator, asigurat, 

primă de asigurare, daună, poliță, broker 

C2 – Precizarea   scopului asigurării obligatorii pentru locuință- PAD 

C3 – Identificarea drepturilor și responsabilităților asiguratorului și asiguratului  

C4 – Participarea  activă și  responsabilă pe parcursul derulării activității de învățare. 

  C5 - Dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvarea  sarcinilor de lucru. 

Strategia didactică: 

Metode:  a) metode şi procedee: explicaţia, conversaţia euristică,studiu pe text,  învăţarea prin 

descoperire, lucrul pe text, problematizarea, Știu/Vreau să  știu/Am învățat, organizatorul grafic-

diagramă,  jocul-rebus LearningApps, eseul. 

b) mijloace didactice: fișă de lucru, videoproiector, laptop, LearningApps-rebus, flipchart, markere 

c) forme de activitate: - frontală, individuală. 

Bibliografie:   

Programa școlară pentru clasa a VIII-a aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017 

Manualul de Educație socială, clasa a VIII - a, Ed. Ars Libri, autori: Georgeta Manuela Crivac, Adina 

Grigore 

Manualul de Educație socială, clasa a VIII – a, Ed. Litera, autori: Elena Lucia Bălan, Ortansa Moise, 

Violeta Elena Hera 

https://asfromania.ro/ro/a/1689/ghiduri-asigurări;  

https://www.paidromania.ro/ 

https://www.paidromania.ro/
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,,5minute de istorie: Cutremurul din 4 martie 1977’’, accesat la https://youtu.be/3z-j6EQiboE 

Inundație la Medgidia, accesat la https://youtu.be/UnlyUST2UXs 

 

Studiu de caz- ASIGURAREA   OBLIGATORIE   A   LOCUINȚEI 

Schema lecției 

 

Asigurarea este contractul încheiat între asigurator și asigurat, prin care asiguratorul preia riscul 

asiguratului  în cazul producerii unui eveniment ce cauzează daune. 

Primă de asigurare 

 

 

Transferul 

Riscului 

Asigurator         Asigurat 

 

Producerea 

riscului 

 

Despăgubirea 

 

Polița PAD este singurul produs destinat asigurării locuințelor împotriva dezastrelor naturale, conform 

Legii nr. 260/2008 actualizată  și a normelor de aplicare aferente. 

PAID România este singura societate de asigurări din România care oferă acest produs. 

PAID- Poolul de Asigurare Împotriva dezastrelor naturale 

Asigurarea prin polița PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de cutremure, alunecări de teren 

și  inundații (din cauze naturale). 

Limitele de despăgubire sunt: 

- 20.000 euro pentru locuințe tip A 

- 10.000 euro pentru locuințe tip B 

Polița PAD are o serie de caracteristici specifice: 

-    Prezența logo-ului PAID România, alături de denumirea PAD, în colțul din stânga sus al poliței; 

-    Seria poliței PAD va începe întotdeauna cu RA urmată de un număr format din 11 cifre. 

                                          

 

Scenariu didactic 

 

Etape

le  

lecție 

C
o
m

p
eten

țe
 

CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL ȘI 

DEMERSUL DIDACTIC 

ELEMENTE DE 

STRATEGIE DIDACTICĂ 

Proce-

durale 

 

Mate-

riale 

 

Form

e de 

organ

i-zare 

Activitatea cadrului 

didactic 

Activitatea elevilor 

https://youtu.be/3z-j6EQiboE
https://youtu.be/UnlyUST2UXs
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Eva-

luare 

 

1.Mo-

ment 

organ

iza-

toric  

 

 

 Notez absenţele. 

Pregătesc materialele 

necesare desfăşurării 

lecţiei. 

Elevii îşi pregătesc 

manualele şi caietele. 

Conver-

sația 

 

Catalog 

Manual  

Caiet 

Video-

proiector 

Laptop 

Front

al 

2.Rea

c-

tualiz

a-rea 

cunoș

-

tințelo

r 

însuși

te 

 

C

1 

C

2 

Reactualizare 

cunoștințelor se 

realizează prin metoda 

Știu/Vreau să știu/Am 

învățat 

Solicit elevilor sa 

răspundă la întrebările: 

Ce este riscul?, Care 

este scopul unei 

asigurări?, 

Care sunt tipurile de 

asigurări de pe piața 

asigurărilor?,Ce este 

brokerul?, Ce 

autoritate upervizează 

piața asigurărilor? 

 

Elevii receptează mesajul. 

Răspund la întrebări, 

completează flipchart-ul 

cu informațiile date. 

Acolo unde există 

neclarități sau elevii nu 

dau raspunsul corect, 

profesorul intervine 

pentru a dirija sau a 

corecta. 

 

Conver-

satia 

Știu/Vreau 

să știu/Am 

învățat 

 

Flipchart 

marker 

Front

al 

Evalu

are 

predic

ti-vă 

Auto-

evalu

are 

 

3.Anu

n-

țarea 

lecției 

noi 

 

C

2 

Solicit elevilor să 

vizioneze  un material 

video despre 

calamitățile naturale ce 

afectează teritoriul 

României 

 

Astăzi vom discuta 

despre Asigurarea 

obligatorie a locuinței 

Elevii vizionează 

materialul și identifică 

cele trei calamități 

naturale care afectează 

viața românilor 

(cutremurul, alunecările 

de teren și inundațiile) 

Elevii notează pe caiete 

titlul lecției noi. 

Conver-

sația 

Observația  

Învățarea 

prin 

desco-

perire. 

Material 

audio-

video 

 

 

 

 

 

Aprec

ieri 

gener

ale și 

parti-

culare

. 

 

 

5.Diri

ja-rea 

învăță

rii 

 

 

 

 

 

C

1 

 

Cu ajutorul elevilor se 

definește din nou 

conceptul de asigurare. 

Asigurarea este 

contractul încheiat 

între asigurator și 

 

Elevii notează în caiete. 

Elevii răspund la 

întrebările profesorului. 

Pornind de la definiție 

realizează un organizator 

grafic despre asigurare. 

 

Conver-

sația 

 

Explicația 

 

 

 

Tabla 

Marker 

 

 

 

Front

al 

 

Indivi

-dual 
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C

4 

C

5 

C

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asigurat, prin care 

asiguratorul preia 

riscul asiguratului  în 

cazul producerii unui 

eveniment ce 

cauzează daune. 

    

 

Apreciază verbal  

organizatorul  realizat  

Pentru  a  afla mai 

multe informații 

despre asigurarea 

obligatorie a locuinței 

profesorul solicită 

elevilor să  folosească 

ca sursa de informare  

https://www.paidroma

nia.ro/ 

Se continuă procedeul  

Știu/Vreau să știu/Am 

învățat 

Profesorul  încurajează 

discuțiile libere și  

adresează elevilor 

întrebări  care să-i 

determine să  analizeze 

avantajele și 

dezavantajele acestui 

tip de poliță de 

asigurare. 

Polița PAD are o serie 

de caracteristici 

specifice 

 

Solicită elevilor să 

analizeze datele oferite 

de site-ul  

https://www.paidroma

nia.ro/harta-pad/ 

 

 

 

Primă de asigurare 

 

Transferul 

Riscului 

Asigurat       Asigurator  

 

 

Producerea  

riscului 

 

Despăgubirea 

 

Elevii notează schema în 

caiete. 

 

Elevii intră pe site-ul  

https://www.paidromania.

ro/ și identifică 

informațiile referitoare la 

asigurarea obligatorie a 

locuinței. 

Descoperă.... Ce 

înseamnă PAID? Care 

sunt riscurile acoperite de 

PAD?  

Ce limite de despăgubire 

are  

această poliță de 

asigurare obligatorie? 

Completează  informațiile 

pe flipchart 

 

Elevii  studiază drepturile 

și obligațiile asiguratului 

și asiguratorului, din 

perspectiva 

consumatorului și a 

producătorului. 

Vizualizează un 

model/specimen de poliță 

PAD. 

Expunerea 

sistema-

tică 

 

 

 

 

 

 

 

Organi-

zator 

grafic-

schemă 

 

 

Conver-

sația 

 

 

 

Expunerea 

sistematic

ă 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperir

e 

Studiu pe 

text 

Explicația  

Problemat

izarea  

 

 

 

Problema 

tizarea 

Studiu pe 

text 

 

 

 

       

Tablă 

   Caiet 

 

 

 

 

 

 

 

calculato

are 

 

 

 

Caiet 

 

 

 

 

 

 

Flipchart 

marker 

 

 

 

 

 

 

 

Specime

n PAD 

Fișa de 

lucru nr. 

1 

 

 

 

 

Obser

va-rea 

siste-

matic

ă 

 

Eva-

luare 

conti-

nuă 

 

 

 

 

Front

al  

Indi-

vidual 

 

Eva-

luare 

con-

tinuă 

 

Obser

-varea 

siste-

matic

ă 

 

 

 

 

 

Front

al 

indi-

vidual 

 

 

 

 

 

https://www.paidromania.ro/
https://www.paidromania.ro/
https://www.paidromania.ro/
https://www.paidromania.ro/
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Asigu

ra-rea 

retenț

iei și a 

transf

e-

rului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

1 

C

4 

C

5 

Asigurarea retenției și 

a transferului se 

realizează prin metoda 

Știu/Vreau să știu/Am 

învățat 

 

Elevii răspund la 

întrebări, argumentându-

și răspunsurile. 

Elevii notează schema 

lecției  în caiete. 

Elevii analizeaza Harta 

PAD și datele despre 

polița PAD oferite pe 

site-ul 

https://www.paidromania.

ro/harta-pad/ 

https://www.paidromania.

ro/statistici-anuale/ 

 

Elevii completează 

tabelul de pe flipchart și 

rezolvă rebusul. 

https://learningapps.org/v

iew22304133 

Învățarea 

prin 

descoperir

e 

 

 

Exercițiul-

diagramă 

 

 

Conversati

a 

Știu/Vreau 

să știu/Am 

învățat 

Jocul 

rebus –

Learning 

Apps 

Tablă 

Laptop 

videoproi

ector 

 

 

Laptop 

videoproi

ector 

Flipchart 

marker 

Laptop 

Video-

proiector 

Fișă de 

lucru nr.2 

 

Front

al  

indi-

vidual 

 

Apre-

cieri 

parti-

culare 

și 

gene-

rale 

Obser

-varea 

siste-

matic

ă 

 

 

 

Obser

-varea 

siste-

matic

ă 

 

Eva-

luarea 

 Fac aprecieri verbale şi 

notez elevii în funcţie 

de activitatea 

desfăşurată. 

Elevii sunt atenţi la 

aprecierile făcute de 

profesor. 

 

Conver-

sația 

 

Explicația 

 

 

Catalog Apre-

cieri 

gene-

rale și 

parti-

culare 

Eva-

luare 

finală. 

 

Tema 

pentr

u 

acasă 

C

3 

C

5 

Realizați un eseu 

despre  

asigurarea obligatorie 

a locuinței(elevii 

primesc fișa de lucru 

nr. 3) 

Elevii notează tema 

pentru acasă. 

Fișa de lucru nr.3 

Explicația 

 

caiete Obser

-varea 

siste-

matic

ă 
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Fișa de lucru nr. 1 

Studiază modelul poliței PAD și răspunde la următoarele cerințe: 

1.  Identifică elementele tehnice ale acestei polițe. 

2. Precizează riscurile acoperite de poliță. 

3. Care sunt caracteristicile specifice ale poliței PAD? 
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Fișa de lucru nr.2 Asigurarea obligatorie a locuinței-Rebus 

 

https://learningapps.org/view22304133 

 

 

 
  

Răspundeți la următoarele cerințe. 

1.Cum se numesc persoanele  specializate care pun în legătură clienții și societățile de asigurări în 

vederea asigurării riscurilor, încheierii contractelor, gestionării și executării acestora 

2.Cum se prescurtează  Poolul de Asigurare împotriva dezastrelor naturale, înființat în 2009? 

3.Cum se mai numește Asigurarea Obligatorie pentru locuință? 

4.Precizează un risc asigurat prin asigurarea obligatorie a locuinței. 

5.Precizează un alt risc pentru care se asigură locuința prin asigurarea obligatorie. 

6.Ce reprezintă  paguba suferită de asigurat? 

7.A treia calamitate naturală pe care o asigurăm prin PAD este 

 

Cuvânt soluție: 

ASIGURARE 

Asigurarea este contractul dintre o persoana fizică/persoană juridică și o companie specializată 

denumită 

asigurător (societatea de asigurare) prin care asiguratul  se protejează împotriva riscului producerii 

unui eveniment neprevăzut ce generează pierderi financiare. 

 

 

 

 

https://learningapps.org/view22304133
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Fișa de lucru nr. 3 

 

Eseu 

 

 

  Realizați un eseu de 15 rânduri în care să argumentați importanța PAD-ului pentru 

proprietarii de imobile. Pentru aceasta, vei avea în vedere:  

• Identificarea avantajelor asigurării obligatorie  a locuinței  pentru proprietari și societate. 

• Conștientizarea nevoii încheierii poliței de asigurare;  

• Precizarea situației în care părinții voștri au  beneficiat de o asemenea poliță; 

• Identificarea unor măsuri eficiente de creștere a numărului de asigurați, având în vedere că în 

România  doar 20% din proprietarii de locuințe au încheiat asigurarea obligatorie. 
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Înmulțirea când unul dintre factori este o sumă-proiect didactic 

                                                                       Prof. înv. primar: Bărăian-Surd Stanca 

                                                                              Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda, Cluj 

 

CLASA: a III-a  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Înmulțirea numerelor naturale 0-100 

DISCIPLINA: Matematică 

SUBIECTUL LECŢIEI: Înmulțirea când unul dintre factori este o sumă 

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi intelectuale 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  

DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică, Limba și literatura română  

COMPETENȚE SPECIFICE : 

2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla 

înmulțirii, respectiv tabla împărțirii; 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000 

SCOPUL LECȚIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor legate de înmulțirea când un factor 

este o sumă 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE : 

O1. Să  rezolve  oral  exerciţii  de înmulţire, folosind tabla înmulțirii învățată 

O2. Să  utilizeze corect terminologia matematică pe baza cunoștințelor asimilate 

O3. Să  efectueze cel puțin trei din cele cinci exerciţii de înmulțire a unui număr cu o sumă, 

aplicând algoritmul învățat 

O4. Să explice modul de rezolvare a problemei verbalizând algoritmul învățat 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

• Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicația, exerciţiul, expunerea, munca independentă, 

problematizarea,  

• Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe  

• Mijloace didactice: caietele elevilor, tablă, manualul, fișe de lucru, manualului, poezie-problemă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. MEN- Programa pentru disciplina Matematica clasele a III-a si a IV-a, Anexa nr. 2 la ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 
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SCENARIUL  ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

 

SECVENŢELE 

INSTRUIRII 

Ob. 

op. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL 

DIDACTIC 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

Forme de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Stabilirea ordinii, pregătirea 

elevilor pentru lecţie, 

pregătirea materialelor 

didactice necesare pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

 

Elevii  îşi pregatesc materialele 

necesare orei. 

Conversaţia  Frontală  

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 O2 

Cum se numește lecția de ora 

trecută de la Matematică? 

Ce obtinem când înmulțim un 

număr cu 2? 

Dar cu 3? 

Dar cu 6? 

 Voi  propune  un  set  de  

exerciţii  de  calcul  mintal  

 5 x 4 =       10 x 8 =      5 x 6 = 

 6 x 7 =       7x 9 =       10 x 2 = 

Se verifică tabla înmulțirii cu 

ajutorul unui joc de asociere 

între exercițiu și rezultatul 

corect. 

 Înmulțirea numerelor naturale 0-

100. 

Elevii raspund pe rând la 

întrebări. 

-un nr. de 2 ori mai mare 

(dublul) 

-un nr de 3 ori mai mare 

(întreitul) 

-un nr. de 6 ori mai mare 

Elevii  vor  rezolva  exerciţiile  

propuse făcând  apel  la  

cunoştinţele  acumulate  anterior. 

 

 

Conversţia 

euristică 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor  

laptop 

Frontală Observare 
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https://wordwall.net/ro/resourc

e/17731117/%C3%AEnmul%

C8%9Birea-numerelor-

%C3%AEn-concentrul-0-100   

3. Captarea 

atenţiei 

 

 

 Captarea  atenţiei  elevilor  o  

voi  realiza  printr-o  poezie-

problemă: 

În staulul cel de oi  

Mieluții cei albi sunt trei 

Și eu mai aduc vreo cinci 

Că-s zestre de la bunici 

Ia să-mi spuneți dragii mei 

În total vor fi….miei 

Dacă ar fi două staule, unul al 

lui Traian și unul al Dochiei, 

câți miei ar fi în cele două? 

Ce am învățat ora trecută….. 

Vor  răspunde  la  problema-

ghicitoare : 

 

 

 

3 +5 = 8 (miei) 

 

 

2x8=16 (miei) 

 

Înmultirea când unul dintre 

factori este o sumă 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

planșă 

Frontală Observare 

 

 

Aprecieri 

verbale 

4.Anunţarea 

temei si enunţarea 

obiectivelor 

 Se vor anunța titlul lecției și 

obiectivele formulate într-un 

mod accesibil elevilor. 

Înmultirea când unul dintre 

factori este o sumă 

Vom consolida ceea ce am 

învățat ora trecută, vom 

rezolva exerciții și probleme. 

Elevii urmăresc cu atenţie 

expunerea învăţătoarei. 

 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiul 

 Frontală Observare 

https://wordwall.net/ro/resource/17731117/%C3%AEnmul%C8%9Birea-numerelor-%C3%AEn-concentrul-0-100
https://wordwall.net/ro/resource/17731117/%C3%AEnmul%C8%9Birea-numerelor-%C3%AEn-concentrul-0-100
https://wordwall.net/ro/resource/17731117/%C3%AEnmul%C8%9Birea-numerelor-%C3%AEn-concentrul-0-100
https://wordwall.net/ro/resource/17731117/%C3%AEnmul%C8%9Birea-numerelor-%C3%AEn-concentrul-0-100
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5. Consolidarea/  

și  sistematizarea 

conţinuturilor 

abordate anterior 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se scrie titlul pe tablă și pe 

caiete:  

Înmultirea când unul dintre 

factori este o sumă 

La început de repetă noțiunile 

teoretice, algoritmul de calcul 

pentru înmulțirea când unul 

dintre factori este o sumă 

 

1. Se lucrează la tablă 

exercițiul 2/48, câte o coloană 

de la fiecare punct, 

respectânde-se modelul dat 

a). 4x(6+3) =    b). 7x(2+8)= 

     5x(5+1)=          8x(4+5)= 

     6x(7+2)=          9x(5+4)= 

 

2.Se analizează și se rezolvă 

următoarea problemă ׃ 

   Pe muntele Ceahlău au urcat 

6 turme de miei. În fiecare 

turmă erau 5 miei albi și 4 miei 

negri.  

    Câți miei au urcat în total pe 

muntele Ceahlău? 

 

Modul I 

a). Câți miei sunt într-o turmă? 

Scriu titlul lecţiei în caiete 

 

 

Observă imaginea și verbalizează 

ceea ce văd, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ies la tablă, explică 

algoritmul de rezolvare și 

calculează. 

 

 

 

 

 

Rezolvă problema în ambele 

moduri. 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagini 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Observare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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           5+4=9(miei) 

b).    Câți miei au urcat în total 

pe muntele Ceahlău? 

          6x9=54 (miei) 

E6 ׃x (5+4) 

        R54 ׃ miei 

Modul II 

a).Câți miei albi au urcat pe 

muntele Ceahlău? 

        6x5=30 (miei albi) 

b). Câți miei negri au urcat pe 

muntele Ceahlău? 

         6x4=24 (miei negri) 

c). Câți miei au urcat în total 

pe muntele Ceahlău? 

          30+24=54 (miei) 

E׃  (6x5) + (6x4)= 

                  R54 ׃ miei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

O3 

 

O4 

 

 

Pentru obținerea performanței 

voi cere elevilor să rezolve   

trei exercitii și o problem, pe 

care le vor primi pe o fișă de 

lucru. 

Fișă de lucru 

Elevii rezolva exercițiile. 

 

 

 

 

Fiecare elev rezolvă individual 

sarcina de lucru. 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

flipchart 

Individuală Observare 
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1. Calculează  în ambele 

moduri׃           

5x(2+7)= 

3x(5+4)= 

9x(7+3)= 

2. Pentru o paradă a 

costumelor populare au fost 

pregătite porturi din cele 9 

regiuni ale țării noastre. Din 

fiecare zonă au fost prezentate 

3 costume populare femeiești 

și 2 costume populare 

bărbătești. 

    Câte costume au fost 

prezentate în total la paradă? 

        (Anexa 1) 

După finalizarea sarcinii, 

învățătoarea afișează 

rezolvarea corectă la tablă, iar 

elevii vor corecta individual pe 

fișă. Pentru fiecare exercițiu 

rezolvat corect acordă 1 punct, 

iar pentru problemă 4 puncte.  

Elevii sunt apreciați și 

recompensați.  

 

   

 

Muncă 

independentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  

 

 

 

Autoevalu

are 
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7. Asigurarea 

feed-back-ului 

 1. Care a fost lecția studiată 

astăzi? Ce am consolidate prin 

exercițiile și problemele 

rezolvate? 

2. În câte moduri se poate 

rezolva o operație de înmultire 

când unul dintre factori este o 

sumă? 

 

 

1.Astăzi am consolidat 

Înmultirea când unul dintre 

factori este o sumă 

2. O operație de înmultire când 

unul dintre factori este o sumă se 

poate rezolva în două moduri. 

Conversația 

 

 Frontală Aprecieri 

verbale 

8. Încheierea 

activităţii 

 Ca temă, elevii primesc 

exercitiul  

2/48 (cele trei coloane rămase) 

și exercițiul 3/ 48. Fac 

aprecieri colective și 

individuale asupra modului de 

desfășurare al lecției. 

Elevii își notează tema în caiete.  

 

Ascultă cu atenție expunerea 

învățătoarei. 

Conversația  Frontală Aprecieri 

verbale 
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     (Anexa 1) 

 

Fișă de lucru 

1. Calculează  în ambele moduri׃           

5x(2+7)= 

3x(5+4)= 

9x(7+3)= 

 

2.Pentru o paradă a costumelor populare au fost pregătite porturi din cele 9 regiuni ale țării noastre. Din fiecare zonă au fost prezentate 3 costume 

populare femeiești și 2 costume populare bărbătești. 

    Câte costume au fost prezentate în total la paradă? 
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WORLD WIDE WEB. PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Ungureanu Georgeta 

 Liceul Tehnologic "Carol I"  Galați 

 

DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Clasa a IX-a 

UNITATEA DE ÎNVAȚARE: Serviciile oferite în Internet și descrierea acestora  

SUBIECTUL LECȚIEI:  World Wide Web 

TIPUL LECȚIEI: Recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor  

TIMP DE LUCRU : 50 minute 

 SCOPUL LECȚIEI: 

-  consolidarea și aprofundarea cunoștințelor referitoare la utilizarea tehnologiei client-server în rețeaua 

Web 

-  dezvoltarea capacității de sinteză, sistematizare și de reproducere logică a cunoștințelor referitoare la 

avantajelor serviciul de informare și documentare World Wide Web 

COMPETENȚE GENERALE : 

• Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator 

• Cunoașterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru 

 

COMPETENTE SPECIFICE : 

3.1. Definirea noțiunilor legate de arhitectura Internetului 

3.2. Enumerarea serviciilor oferite în Internet și descrierea acestora 

3.3. Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 

 

COMPETENTE DERIVATE: 

C1 Identificarea componentelor necesare accesului la Internet 

C2 Enumerarea avantajelor serviciul de informare și documentare World Wide Web 

C3 Utilizarea tehnologiei client-server in rețeaua Web 

C4 Instalarea server-ului Web  

 

STRATEGII DIDACTICE : 

1.RESURSE PROCEDURALE : 

❑ METODE SI PROCEDEE : explicația, conversația 

❑ FORME DE ORGANIZARE : frontal și individual 

2.RESURSE MATERIALE : calculator, fișe de lucru, aplicații 

 

BIBLIOGRAFIE : 

1. Milosescu Mariana – “Manual pentru clasa a IX a – Tehnologia informației și a comunicațiilor”, 

Editura Didactică și Pedagogică, 2004 

2. Milosescu Mariana – “Manual pentru clasa a IX a – Tehnologii asistate de calculator“,  Editura 

Teora, 2004 

3. ECDL – “Internet”, Editura All, 2007 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Momentele  

lecției  

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Organizarea 

clasei 

3 minute 

-    notez absenții 

-pregătesc materialul 

didactic necesar 

desfășurării lecției 

- își pregătesc cărțile și caietele 

 

Anunțarea temei 

și a planului de 

recapitulare 

5 minute 

La începutul lecției 

realizez o  reactualizare 

a titlului lecției ce 

urmează a fi recapitulată 

și a planului de 

recapitulare sub forma 

unor întrebări de tipul: 

- Ce temă ați avut de 

recapitulat pentru 

astăzi? 

 

Elevii răspund: 

Am avut de recapitulat lecția: World Wide Web. 

  

 

 

Recapitularea și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

40 minute 

 

Ce este World Wide 

Web? 

 

 

 

Cu ce aplicatie putem 

vizualiza paginile web? 

 

 

 

 

 

 

Dați exemple de 

browsere. 

 

 

 

 

 

Care este principiul 

comunicării în rețeaua 

Internet? 

 

World Wide Web este o colecție de milioane de 

documente care conțin informații ce sunt păstrate pe 

calculatoare răspândite în toată lumea. 

World Wide Web (pe scurt www) înseamnă ad-litteram 

pânză de păianjen întinsă în lumea întreagă. 

Elevii completează pe Jambopard răspunsul: 

https://jamboard.google.com/d/1dFuvRBGY1Nykg-

SIlP9tq8HdKzQsJ2ckjz3Po-z6dT8/viewer?f=0 

 

 
Un utilizator solicită vizualizarea unei pagini web care 

poate fi localizată pe un calculator aflat oriunde in lume.  

Principiul comunicării în rețeaua Internet este cel de 

client/server, în care un calculator client, pentru a avea 

https://jamboard.google.com/d/1dFuvRBGY1Nykg-SIlP9tq8HdKzQsJ2ckjz3Po-z6dT8/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1dFuvRBGY1Nykg-SIlP9tq8HdKzQsJ2ckjz3Po-z6dT8/viewer?f=0
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Ce este pagina web? 

Dar site-ul web? 

 

 

Care este metoda 

folosită pentru a 

organiza informația în 

rețeaua web? 

 

 

Ce este hyperlink-ul? 

 

 

 

 

Descrieți modelul 

client-server pe baza 

căruia funcționează 

rețeaua web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care este protocolul 

folosit pentru 

transmiterea 

informațiilor între 

serverul web și clientul 

web? 

 

Identificați modalitățile 

de căutare a 

informației! 

 

 

 

 

 

acces la un serviciu, trebuie să se adreseze unui 

calculator server care asigură acel serviciu. 

 

Pagina Web este unul dintre documentele Web. Ea se 

identifică printr-o adresă unică. 

 Site-ul Web este o colecție de pagini Web care aparțin 

aceleiași persoane sau aceleiași organizații. 

 

În rețeaua Web metoda folosită pentru a organiza 

informația este hipertextul. Folosind acestă metodă, 

textele sau imaginile evidențiate dintr-un document 

reprezintă trimiteri la alte documente care conțin 

informații suplimentare.  

Textul sau imaginea evidențiată se numește hyperlink.  

Legăturile de hipertext asigură interconectarea tuturor 

paginilor din Web și permit urmărirea ușoară a unui 

subiect prin foarte multe documente. 

 

Rețeaua Web funcționeză pe baza modelului client-

server:  

✓ server-ul este calculatorul pe care se găsesc unul sau 

mai multe site-uri Web,  

✓ iar clientul  este calculatorul de pe care se emite cererea 

de informații.  

Pe calculatorul server Web este instalat un program care 

administrează paginile Web și care le pune la dispoziția 

clienților Web atunci când aceștia le cer.  

Pe calculatorul client Web este instalat un program de 

explorare a zonelor Web, numit browser. 

Protocolul folosit pentru transmiterea informațiilor între 

serverul web și clientul web este HTTP (HyperText 

Transfer Protocol). 

Serverul web pentru a prelua cererile de pagini web 

receptionate de la clienti are instalata aplicatia httpd 

(HiperText Transfer Protocol Demon). 

Căutarea informatiei se face: 

❑ După adresa URL a paginii Web in care se gaseste 

informatiea 

❑ După cuvinte-cheie care descriu subiectul cautat 

❑ După un sistem ierarhizat de meniuri care imparte 

informatia in arii de subiecte si care reduce treptat 

marimea ariei unui subiect(este asigurat de un serviciu 

de cautare Web) 
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Profesorul propune spre 

rezolvare o fișă de 

lucru. 

 

Identificați avantajele 

comunicării în rețeaua 

Internet! 

 

Profesorul propune spre 

rezolvare un test. 

 

 

❑ După semne de carte 

Elevii vor completa răspunsurile în aplicația WordArt. 

https://wordart.com/7l32s1eo13ep/word-art%2018 

 
Elevii rezolvă fișa propusă de profesor. 

https://www.flipsnack.com/ungureanumi/www.html 

 

 

World Wide Web prezintă două avantaje: 

✓ Permite căutarea în întreg spațiul Internet  

✓ Ușurează căutarea prin stabilirea unor legături între 

informații 

Elevii rezolvă testul. 

https://forms.gle/FFjKGKN9fkR95jHfA 

 

 

Formularea 

unor concluzii și 

evaluarea 

elevilor 

2 minute 

Informez elevii că 

răspunsurile date de ei 

au fost corecte și precise 

ceea ce dovedește că și-

au însușit temeinic 

cunoștințele.  

 

Elevii notează pe caiete informațiile prezentate de 

profesor. 

 

 

 

  

https://wordart.com/7l32s1eo13ep/word-art%2018
https://www.flipsnack.com/ungureanumi/www.html
https://forms.gle/FFjKGKN9fkR95jHfA
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POȘTA ELECTRONICĂ. PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Humelnicu-Ungureanu Mihaela 

 Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu"  Galați 

 

DISCIPLINA: Informatică și TIC, Clasa a VI-a 

UNITATEA DE ÎNVAȚARE: Comunicare prin Internet 

SUBIECTUL LECȚIEI: Poșta electronică         

TIPUL LECȚIEI: Recapitulare, sistematizare și consolidare a cunoștințelor  

TIMP DE LUCRU : 50 minute 

 SCOPUL LECȚIEI: 

-  consolidarea și aprofundarea cunoștințelor referitoare la structura unui mesaj transmis prin poșta 

electronică  

- dezvoltarea capacității de sinteză, sistematizare și de reproducere logică a cunoștințelor referitoare la 

operațiile care se pot efectua asupra mesajelor  

Competențe generale: Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații 

 

Competențe specifice:  Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet 

 

Competențe derivate: 

- identificarea elementelor de interfață ale unei aplicații de comunicare prin Internet  

- crearea unui cont de poștă electronică și comunicarea cu colegii aplicând neticheta  

- exersarea funcțiilor de atașare de fișiere, retrimitere și redirecționare, de organizare a mesajelor 

existente în contul de email în dosare și categorii 

STRATEGII DIDACTICE : 

1.RESURSE PROCEDURALE : 

❑ METODE SI PROCEDEE : explicația, conversația 

❑ FORME DE ORGANIZARE : frontal și individual 

2.RESURSE MATERIALE : calculator, fișe de lucru, aplicații 

BIBLIOGRAFIE : 

4. Daniel Popa – “Informatică și TIC”, Manual de clasa a VI a, Editura didactică și pedagogică, 2017 

5. Daniel Popa – “Informatică și TIC”, Manual de clasa a VI a, Intuitext, 2017 

6. ECDL – “Internet”, Editura All, 2007 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Momentele  

lecției  

Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevilor 

Organizarea 

clasei 

3 minute 

-    notez absenții 

-pregătesc 

materialul didactic 

necesar desfășurării 

lecției 

- își pregătesc cărțile și caietele 

 La începutul lecției 

realizez o  

 

Elevii răspund: 
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Anunțarea temei 

și a planului de 

recapitulare 

5 minute 

reactualizare a 

titlului lecției ce 

urmează a fi 

recapitulată și a 

planului de 

recapitulare sub 

forma unor 

întrebări de tipul: 

- Ce temă ați avut 

de recapitulat 

pentru astăzi? 

Am avut de recapitulat lecția: Serviciul de poștă 

electronică  

 

 

 

Recapitularea și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

40 minute 

 

 

Ce este Internetul? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care sunt serviciile 

rețelei Internet? 

 

 

 

 

 

Ce este serviciul de 

poștă electronică? 

 

 

Identificați cele 

mai cunoscute 

platforme de email! 

Profesorul propune completarea răspunsului în Jamboard. 

https://jamboard.google.com/d/1554mFDFpN6eSOTN0Dp

5cb-E01WYJ9YnrpX-zTzH4eKQ/viewer?f=0 

 
Este o rețea globală de calculatoare care conectează 

milioane de calculatoare din întreaga lume. 

Profesorul propune completarea răspunsului în Padlet: 

https://padlet.com/ungureanumi/pf75izs1gxvf233y 

 
Elevii ghidați de profesor răspund la întrebări. 

 

Poșta electronică a devenit o modalitate foarte folosită de 

comunicare și trimitere a mesajelor. Acestea pot fi trimise în 

format electronic de la un calculator la alt calculator folosind 

o rețea de conectare.  

https://jamboard.google.com/d/1554mFDFpN6eSOTN0Dp5cb-E01WYJ9YnrpX-zTzH4eKQ/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1554mFDFpN6eSOTN0Dp5cb-E01WYJ9YnrpX-zTzH4eKQ/viewer?f=0
https://padlet.com/ungureanumi/pf75izs1gxvf233y
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Identificați 

elementele de 

structura ale unui 

email! 

 

Ce operații asigură 

un program de 

poștă electronică? 

 

 

 

 

Cum se poate 

răspunde la un 

mesaj? 

 

 

Cum se realizează 

comunicarea? Ce 

protocol folosește 

acest serviciu? 

 

 

 

 

 

 

 

Care sunt 

avantajele și 

dezavantajele 

acestui serviciu? 

 

 

 

 

 

 
 

Elevii completează fișa propusă de profesor. 

https://www.liveworksheets.com/4-jf698897kb 

 

 

 

Elevii enumeră operațiile : 

• recepționarea mesajelor și administrarea mesajelor primite 

(vizualizarea, ștergerea, arhivarea în fișiere pe disc sau 

tipărirea lor),  

• atașarea unor fișiere și 

• transmiterea lor împreuna cu mesajele.  

 

Elevii identifică modalitățile de răspuns la un mesaj. 

Se poate răspunde la un mesaj in mai multe moduri :  

• reply (răspuns către expeditor),  

• forward (reexpedierea mesajului).  

 

Și în acest serviciu, comunicarea se face pe baza modelului 

client-server.  

Poșta electronică folosește următoarele protocoale :  

• POP3 (Post Office Protocol) care asigură accesul unui 

calculator client la un calculator server al serviciului de 

poștă electronică și  

• protocolul SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) care 

descrie modul de transport al mesajelor între serverele de 

poșta electronică și asigura legatură cu protocolul TCP/IP al 

rețelei Internet. 

Elevii enumără avantajele și dezavantajele email-ului cu 

ajutorul aplicațiilor: 

• Flipsnack  

https://www.liveworksheets.com/4-jf698897kb
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Identificați regulile 

de etică valabile în 

transmiterea 

mesajelor 

electronice! 

 

 

Profesorul propune 

spre rezolvare un 

test. 

https://www.flipsnack.com/ungureanumi/posta-

electronica.html 

 

• WordArt 

https://wordart.com/edit/6huzkp1y0lin 

 
 

Elevii enumeră regulile. 

 
 

Elevii rezolvă testul. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewduZtV6fn

HRVXMuvcMDd6bBDIq1mX4hdYw6GKETeuX3hriQ/vi

ewform 

https://www.flipsnack.com/ungureanumi/posta-electronica.html
https://www.flipsnack.com/ungureanumi/posta-electronica.html
https://wordart.com/edit/6huzkp1y0lin
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewduZtV6fnHRVXMuvcMDd6bBDIq1mX4hdYw6GKETeuX3hriQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewduZtV6fnHRVXMuvcMDd6bBDIq1mX4hdYw6GKETeuX3hriQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewduZtV6fnHRVXMuvcMDd6bBDIq1mX4hdYw6GKETeuX3hriQ/viewform
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Formularea 

unor concluzii și 

evaluarea 

elevilor 

2 minute 

Informez elevii că 

răspunsurile date de 

ei au fost corecte și 

precise ceea ce 

dovedește că și-au 

însușit temeinic 

cunoștințele.  

 

Elevii notează pe caiete rezolvarea testului. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Nicolae Grigore 

Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” Bistrița 

 

 

Clasa: a VIII- a 

Efectiv: 24 elvi 

Teme:   1. Alergare de viteză. Învățarea startului de jos și lansarea de la start. 

              2 Handbal: Pase în  trei din deplasare, consolidare cu accent pe execuția corectă a 

paselor(fete). 

                  Fotbal: Conducere mingii în relația cu un adversar (băieți). 

Materiale și instalații: teren de sport, mingi de handbal, pieptărașe, jaloane, fluier. 

Competențe generale: 

➢ Valorificarea informațiilor, metodelor și mijloacelor specifice educatței fizice și sportului, în 

vederea optimizării stării de sănătate și a dezvoltării fizice armonioase 

➢ Utilizarea cunoștintelor, metodelor și mijloacelor specifice educației fizice și sportului, în 

vederea dezvoltării capacităților și deprinderilor motrice. 

Competențe specifice: 

3.2  Realizarea de acțiuni motrice simple 

5.1  Identificarea aspectului estetic al gesturilor motrice 

2.3  Recunoașterea diferitelor reacții ale organismului la eforturi variate 

Metode și procedee metodice: 

-explicația, 

-demonstrația, 

Evaluare : 

Observare sistematică 

 

Verigile și durata  

lecției 

Conținutul lecției Dozare  Formații de 

lucru  

Obs. 

1.Organizarea 

colectivului de 

elevi 

3 minute 

-Adunarea și alinierea 

colectivului; 

-Verificarea echipamentului 

și a stării de sănătate; 

-Comunicarea temelor 

lecției 

 

1’ 

1’ 

1’ 

 

În linie pe 

un rând 

 

  

2.Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

8 minute 

-Mers normal 

-Mers pe vârfuri cu brațele 

sus 

-Mers normal 

-Mers pe călcâie cu brațele 

la spate 

-Alergare cu joc de glezne; 

1l 

1L 

1l  

1L 

1 diagonală 

1 L 

1 diagonală 

În coloană 

câte unu 
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-Mers normal 

-Alergare cu genunchii sus; 

-Mers normal 

-Alergare cu pendularea 

gambelor înapoi; 

-Mers normal 

-Alergare laterală cu pași 

adăugați 

-Mers normal 

-Alergare cu pas săltat; 

-Mers normal 

-Alergare cu pas sărit 

-Mers normal 

-Alergare accelerată 

1 L 

1 diagonală 

1 L 

1 diagonală 

1L 

1 diagonală 

1L 

1 diagonală 

1L 

1 diagonală 

3.Influențarea  

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

8 minute 

Complex de dezvoltare 

fizică armonioasă  

1. P.I. – stând depărtat, 

mâinile pe șold 

T1 – rotarea capului în patru 

timpi spre stânga 

T2 – rotarea capului în patru 

timpi spre dreapta 

2.P.I. – stând depărtat 

T1-4 – rotarea brațelor prin 

înainte sus; 

T5-8 – rotarea brațelor prin 

înapoi sus; 

3.P.I. – stând depărtat,  

mâinile pe sold 

T1-2 – îndoire laterală a 

trunchiului spre stânga cu 

arcuire  

T3-4 – idem spre dreapta 

T5-6 – îndoire laterală a 

trunchiului spre stânga cu 

brațul drept coroană sus, 

brațul stâng la spate  

T7-8 – idem spre dreapta. 

4.P.I stând depărtat cu 

brațele sus 

1- extensia trunchiului 

2-arcuire 

 

 

4x  

 

 

 

 

 

 

 

4x 

 

 

 

4x 

 

 

 

 

 

4x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloana de 

gimnastică 

câte patru 
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3-aplecarea trunchiului, cu 

brațele lateral 

4- arcuire 

5-îndoire răsucită spre 

stânga, cu brațul drept la 

vârful piciorului stâng 

6- arcuire 

7-îndoire răsucită spre 

dreapta, cu brațul stâng la 

vârful piciorului drept 

8- arcuire 

5.P.I. – stând depărtat, cu 

mâinile pe șolduri 

T1-4 –  rotarea trunchiului 

spre stânga  

T5-8 –  idem spre dreapta 

6.P.I.-stând depărtat cu 

mâinile pe șolduri 

T1-fandare laterală pe 

piciorul stâng 

T2-arcuire 

T3-fandare laterală pe 

piciorul drept 

T4-arcuire 

7.P.I. – stând, mâinile pe 

șold: sărituri ca mingea 

 

 

4x 

 

 

4x 

 

4. Alergare de 

viteză 

10minute 

 

- Exersarea startului de jos de 

pe loc 

- Exersarea startului de jos și 

lansarea de la start pe o 

distanță de 10 metri  

- Exersarea startului de jos și 

lansarea de la start pe o 

distanță de 15 metri  

2x 

 

2x 

 

2x 

 

 

 

Elevii sunt 

dispuși în 

patru 

coloane . 

 

5.Handbal 

Exersarea 

paselor în trei 

din deplasare 

Fotbal : 

Conducerea 

mingii în relația 

cu un adversar 

(băieți) 

Exersarea paselor cu două 

mâini de la piept. 

Exersarea paselor cu două 

mâini de deasupra capului. 

Exersarea paselor în doi din 

joc de gleznă. 

Exersarea paselor în doi din 

alergare 

 

 

Câte doi 

elevi la o 

minge 

 

 

 

 

Două șiruri 
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16minute Exersarea paselor în trei din 

alergare, finalizate cu șut la 

poartă.  

Joc de handbal . 

Conducerea mingiei printre 

jaloane. 

Conducerea mingiei în 

relația cu un adversar 

semiactiv. 

Conducerea mingiei în 

relația cu un adversar activ 

Joc de fotbal 

6.Revenirea 

organismului 

după efort  

3 minute 

-mers liniștitor în jurul 

terenului,  

-alergare ușoară, 

-mers cu exerciții de 

respirație. 

2 ture În  coloană 

câte unul 

 

7. Concluzii 

asupra lecției 

2 minute 

-Aprecieri și evidențieri; 

-Recomandări pentru 

activitatea viitoare; 

-Salutul. 

1’ 

30” 

30” 

În linie pe 

un rând 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,,COFETARII PRICEPUŢI’’ 

Prof. înv. preșcolar Nicolae Anamaria Sabina 

G.P.P. ,,Dumbrava Minunată” Bistrița 

 

GRUPA: Mare   

NIVEL II 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Când, cum şi de ce se întâmplă?’’ 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: ,, Cofetarii pricepuţi’’ 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

Categoriile de activităţi abordate: 

1. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE): 

• Domeniul Ştiinţă (DŞ): Tabloul discurilor (al triunghiurilor, al pătratelor) - joc logic 

• Domeniul Estetic Creativ (DEC): ,,Bomboane şi prăjituri’’ – pictură. 

2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA) 

ALA1:  

• Bibliotecă: ,,Reţete cu prăjituri’’ - comunicare scrisă 

• Ştiinţă: ,,Sortăm imagini cu dulciuri’’ 

• Construcţii: ,,Prăjituri şi cutii pentru prăjituri’’ - lego 

      ALA2: 

                   Joc de mişcare: ,, Ştafeta cofetarilor’’ 

                   Joc distractiv: ,,Vreau să mănânc…’’ 

3. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

• Rutine: 

Întâlnirea de dimineaţă: ,, Ce dulciuri îţi place să mănânci?’’ 

Salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitatea de grup, noutatea zilei. 

•  Tranziţii: 

,, Hansel şi Gretel’’ –joc cu text şi cânt 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

• Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre formele geometrice şi însuşirile 

acestora în vederea completării tabloului în funcţie de anumite criterii (formă, mărime, culoare) 

• Utilizarea  unui limbaj matematic adecvat; 

• Educarea independenţei în acţiune, a perseverenţei, a gustului estetic prin utilizarea unor 

tehnici de lucru specifice picturii; 

• Stimularea şi dezvoltarea proceselor psihice de cunoaştere, spirit de observaţie, atenţie 

voluntară, limbaj, imaginaţie creatoare şi reproductivă. 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să recunoască figurile geometrice; 

- să denumească caracteristicile figurilor geometrice (formă, mărime, culoare); 

- să aranjeze figurile geometrice în ,,tablouri’’, după diferite criterii; 
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- să obţină efecte plastic, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 

- să decupeze imagini cu ingrediente folosite la prăjituri; 

- să  lipească imaginile pe coli albe realizând ,,reţete’’ de prăjituri; 

- să sorteze imagini reprezentând dulciuri; 

- să lipească imaginile formând un poster; 

- să realizeze prăjituri şi cutii pentru prăjituri de diferite forme, culori şi mărimi prin îmbinarea 

pieselor existente; 

 

Sarcina didactică: Aranjarea pieselor geometrice în tabel în funcţie de anumite criterii;  

 

     Regulile jocului: Copiii ascultă explicaţiile educatoarei şi execută sarcinile cerute de aceasta, 

descriu verbal fiecare acţiune, aplaudă răspunsurile corecte, îşi încurajează colegii. 

     Elemente de joc: Surpriza, aplauzele. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a) Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, surpriza, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă, 

Cubul, Turul Galeriei, Posterul, Ciorchinele. 

b) Mijloace didactice: siluetă cofetar, coş, şorţuleţe,, bonete, trusa Logi, coli mari de bloc de desen, cub, 

acuarele, pensulă, foi bloc de desen, şerveţele, imagini cu ingrediente, foarfece, lipici, creioane, 

jetoane, lego, imagini cu prăjituri, jetoane cu dulciuri, cub, diplome ,,Master cofetar’’, ecusoane, 

prăjituri din carton  

c) Forme de organizare: frontal, individual. 

d) Tipuri de învăţare: receptiv – reproductivă, creatoare 

STRATEGII DE EVALUARE: 

a) Forme de evaluare: evaluare continuă; 

b) Metode de evaluare: observare curentă, chestionare orală, analiza produselor activităţii, Turul 

galeriei, Posterul, Ciorchinele. 

Resurse temporale: o zi 

                          

    ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII  

DIDACTICE 

 

EVALUARE 

Metode şi 

procedee 

 

Mijloace 

didactice 

 

1. Moment 

organizatoric 

Voi asigura condiţiile necesare desfăşurării optime 

a  activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- pregătitrea materialelor; 

- organizarea mobilierului; 

- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. 

În cadrul Întâlnirii de dimineaţă se face salutul, 

prezenţa copiilor, se completează Calendarul 

Conversaţia  Observarea 

curentă 
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naturii cu datele calendaristice(anotimp, anul, luna 

ziua), starea vremii. 

2. Captarea 

atenţiei 

 Se realizează printr-o surpriză: apariţia cofetarului 

Prăjiturel care are un coş. 

Se va citi scrisoarea de la el. 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 Observare 

curentă 

Chestionare 

orală 

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

Voi îndemna copiii să privească în coș și să-mi 

spună ce au descoperit( figuri geometrice, 

şorţuleţe, bonete, foi de desen. 

Voi purta o scurtă discuţie cu copiii despre figurile 

geometrice : 

- Ce figuri geometrice cunoaşteţi ? 

- Cum pot să fie ele ? 

Conversaţia 

 

 Observare 

curentă 

 

 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Dirijarea 

învăţării  

Astăzi îi vom demonstra cofetarului Prăjiturel că 

suntem cei mai pricepuţi cofetari depăşind toate 

probele concursului ,,Master cofetar’’ 

Le voi spune copiilor că prima probă a concursului 

,, Master cofetar’’ constă în aranjarea prăjiturilor şi 

bomboanelor în vitrină’’ 

2-3 copii vor repeta titlul primei probe 

Le voi spune copiilor că vitrinele vor fi foile de 

bloc. 

Fiecare figură geometrică va îndeplini rolul unei 

prăjituri sau a unei bomboane (cercul – bomboană, 

pătratul – prăjitură, triunghiul – acadea). 

Explicarea jocului 

Voi aşeza în faţa copiilor cele 3 vitrine (vitrina 

cercurilor, vitrita pătratelor, vitrina triunghiurilor) 

Vitrinele sunt împărţite în rânduri şi coloane. 

Pe prima coloană a fiecărei vitrine vor fi aşezate 

figurile geometrice albastre, pe a doua coloană cele 

galbene, iar pe cea de-a treia  coloană cele roşii. 

Pe primul rând al fiecărei vitrine vom aşeza  

figurile geometrice mici iar pe al doilea rând 

figurile geometrice mari. 

Un copil numit de educatoare va veni şi va alege o 

figură geometrică din coşuleţ. Va spune tot ce ştie 

despre figura geometrică aleasă apoi o va aşeza în 

vitrina corespunzătoare. 

Voi insista pe atributele pieselor: formă, culoare, 

mărime și pe utilizarea unui limbaj specific 

matematic corect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Răspunsurile corecte vor fi aplaudate şi  

recompensate cu şorţul ,,Master cofetar’’. 

 Jocul de probă 

Se va executa jocul de probă, care îi va ajuta pe 

copii să înţeleagă mai bine ce au de făcut. 

Copilul numit de educatoare va alege o figură 

geometrică, va spune tot ce ştie despre ea şi o va 

aşeza în vitrina corespunzătoare. 

- Am ales o bomboană sub formă de cerc, este 

roşie şi mică. O voi aşeza în vitrina bomboanelor 

pe primul rând în a treia coloană.  

Executarea jocului de către copii 

  Copiii vor veni pe rând, îşi vor alege câte o figură 

geometrică o vor descrie şi o vor aşeza în vitrina 

potrivită. 

- Am ales o prăjitură sub formă de pătrat, este 

galben şi mare. O voi aşeza în vitrina prăjiturilor 

pe al doilea  rând în a doua coloană.   

- Am ales o acadea sub formă de triunghi, este 

albastru şi mic. O voi aşeza în vitrina acadelelor pe 

primul  rând în prima coloană.   

Jocul va continua până când toate cele 3 vitrine vor 

fi complete. 

Complicarea jocului 

Copiii  închid ochii iar educatoarea schimbă locul 

unor piese. Aceştia o să trebuiască să sesizeze 

modificarea făcută.  

CUBUL 

Pe fiecare faţă a cubului există o sarcină. Se 

rostogoleşte cubul şi se rezolvă sarcinile de pe 

feţele acestuia: 

• Descrie această piesă! 

• Cum nu este această piesă? 

• Compară piesa de pe faţa cubului  cu piesa  

din mâna educatoarei  

• Cu ce se aseamănă această piesă? 

• La ce poate fi folosită această piesă? Ce poţi 

face cu ea? 

• În ce mulţime ar putea fi aşezată această 

piesă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Chestionare 

orală 
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6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Asigurarea 

feed-back-ului 

 

 

 

 

Prin metoda ,,Mâna oarbă’’ copiii vor fi împărţiţi 

în două grupuri, în funcţie de ecusoanele alese 

(bomboane şi prăjituri). 

Copiii care au ecusoane cu bomboane, vor picta 

bomboane şi acadele, iar cei care au primit 

ecusoane cu prăjituri, vor picta prăjituri şi torturi. 

Voi intui, împreună cu copiii materialele de la 

fiecare grup. 

Voi explica modul de lucru şi de utilizare a 

materialelor. 

Voi realiza cu copiii exerciţii de încălzire a 

muschilor mici ai mâinii: 

- morişca înainte şi înapoi; 

- lupta degetelor; 

- Mâna lebădă o fac / Care dă mereu din cap/ 

Lebedele-n jur privesc/ Mâinile eu le rotesc/ Bate 

vântul ne-ncetat / Degetele  le-am mişcat /Spre 

stânga, spre dreapta mea/ Pentru a putea lucra/ Dar 

să-ncepem lucrul/ Şi să avem mult spor! 

Voi supraveghea munca pe grupuri, voi pune 

accent pe poziţia corectă a corpului şi voi interveni 

acolo unde sunt solicitată. 

După finalizarea lucrărilor, fiecare grup le va  

expune pe un panou. Prin metoda Turul galeriei, 

grupurile vor trece de la o lucrare la alta 

analizându-le din punct de vedere estetic. 

Copiii se vor îndrepta spre sectoare.Voi prezenta 

materialele pe centre de activitate şi voi preciza 

sarcinile de lucru pentri fiecare grup, în parte. 

La sectorul Bibliotecă, copiii vor avea de decupat 

imagini cu ingredient folosite la prăjituri.Aceste 

imagini vor fi lipite pe coli albe realizând astfel 

,,reţete de prăjituri’’.Copiii vor fi ajutaţi de 

educatoare să scrie denumirea ,,reţetelor’’ de 

prăjituri. 

La sectorul Ştiinţă copiii vor sorta imagini care 

reprezintă dulciuri şi le vor aşeza într-un coşuleţ. 

La sectorul Construcţii copiii vor realiza prăjituri 

şi cutii pentru prăjituri de diferite forme, culori şi 

mărimi prin îmbinarea pieselor existente. 

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii la centre, îi 

voi încuraja şi sprijini pe copii pentru a duce la 

bun sfârşit sarcinile primate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turul 

Galeriei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

curentă 
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Voi trece pe la fiecare sector, dând indicaţii şi 

oferind ajutor copiilor care au nevoie. 

 

La sfârşitul activităţii, copiii vor face ordine la 

măsuţe. Voi face aprecieri verbale la fiecare 

sector. În coloană câte unul, copiii se vor deplasa 

pe la fiecare sector privind şi admirând lucrările 

realizate. 

La finalul activităţii ne vom juca jocul ,,Ştafeta 

cofetarilor’’. Voi explica modul de desfăşurare a 

jocului. 

Copiii sunt împărţiţi în două echipe, egale ca 

număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare. 

Înaintea fiecarei echipe se aşează doua cercuri. Pe 

primul scaun se pune o prăjitură, iar in al doilea o 

acadea. 

La comanda educatoarei, primii din fiecare echipa 

alearga spre cercuri, iau dulciurile, revin la 

propriile echipe, le transmit următorilor, după care 

se aşază la coada şirurilor. Urmştorii aleargş si 

aşază jucăriile în cercuri s.a.m.d. Echipa care 

termină prima este câştigătoarea. 

Urmează desfăşurarea jocului distractive: ,,Vreau 

să mănânc……….’’. 

Copiii vor primi jetoane cu dulciuri. Aceştia vor fi 

aşezaţi în cerc. Educatoarea spune: ,,Vreau să 

mănânc ciocolată’’. Copiii care au pe jeton 

ciocolată vor veni în interiorul cercului. 

 

 

 

 

Analiza 

Aprecieri 

verbale 

 

     

7. Evaluarea  La sfârşitul zilei voi fixa, împreună cu copiii tema 

activităţii integrate. 

Voi face aprecieri colective şi individuale asupra 

modului de desfăşurare a activităţii. Copiii vor 

primi diplome şi vor fi declaraţi câştigători ai 

concursului ,,Master cofetar’’ 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Încheirea 

activităţii 

Copiii ies ordonat din sala de grupă.    
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                                                                            PROIECT  DE  ACTIVITATE 

 Profesor 

înv.presc. Rarinca Lucreția 

                                                                                                                                                 Grădinița 

cu Program Normal Budila 

Grupa: Mare   

Tema anuală de studiu: ,, Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ”Jocurile copiilor iarna!”                                                                       

Tema zilei: ,,Surprizele Zânei  Iarnă” 

Categoria  de activitate: Activitate integrată tip I – ADP+ALA1+ADE (DŞ1+DOS) +ALA2 

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Mijloc de realizare: DŞ1: Cunoaşterea mediului – joc didactic 

 DOS: Activitate practică- decupare,lipire 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Durata: o zi 

Scopul activităţii : 

Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul iarna și a deprinderilor de lucru 

practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

Elemente componente ale activităţii integrate 

I. Activităţi de dezvoltare personală (ADP) 

 Întâlnirea de dimineaţă: Tema zilei: “ Mie îmi place iarna pentru că…. “, - salutul, 

prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți, noutatea zilei, mesajul zilei. 

 Rutine: :  ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine. 

”Apa, prietena mea!”  -  exersarea unor deprinderi igienico-sanitare.   

”Gustarea!”  - exersarea unor deprinderi de autoservire.                           

 Tranziţii:  

• Recitativ ritmic „Bagheta Zânei se-nvârteşte şi la sectoare vă pofteşte!” 

• Cântec „Săniuța fuge” / ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori”/”Dacă vreau să cresc voinic! 

“ 

• Joc cu text şi cânt: „Bat din palme” 

• Recitativ- ritmic: „Uşurel ne ridicăm şi în cerc ne aşezăm,/Unul lângă altul stăm,/ Şi 

să spunem cu glas tare ce am făcut noi azi oare?!” 
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II. Activităţi liber alese (ALA 1) – centre de interes 

❖ Artă: „Omul de zăpadă” – desen 

❖ Joc de masă: „Găsește-mi  umbra”; „Din jumătate întregul”(jocurile copiilor iarna)        

❖ Construcţii: „La derdeluş” , „Patinoarul” 

III.  Activităţi pe domenii experenţiale (ADE) 

➢ DŞ 1 – cunoaşterea mediului 

•  „Bucuriile iernii”- joc didactic 

                         DOS – activitate practică 

•  „Omul de zăpadă” – decupare, lipire  

IV.  Activitate complementară / ALA II 

❖ Joc de mişcare „Cursa  oamenilor de zăpadă” 

❖ Joc liniștitor “Fulgul  plimbăreț “ 

 

ALA 1: Obiective operaţionale 

✓ Artă: „Omul de zăpadă” 

- să desenese omul de zăpadă respectând culorile corespunzătoare;  

- să respecte etapele realizării temei propuse; 

- să păstreze acurateţea în cadrul sectorului; 

✓ Joc de masă: „Găsește-mi umbra”; „Din jumătate- întregul” 

                                     -    să găsescă umbra potrivită jetoanelor specifice anotimpului iarna; 

                                    -    să formeze corect din jumătăți un întreg,pe baza jetoanelor primite; 

 -    să manipuleze materialul primit în vederea realizării temei propuse; 

                                     -    să coopereze cu colegii în vederea realizării temei. 

✓ Construcţii: „La derdeluş”, „Patinoarul” 

                  -    să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere de piese tema 

propusă; 

                                    -    să relaționeze cu colegii în vederea realizării temei propuse. 

❖ ADE- DŞ1 – Cunoaşterea mediului -„Bucuriile iernii”- joc didactic 

                  Cognitiv – informaţionale: 

-să recunoască imaginile reprezentând aspecte de iarnă din multitudinea de imagini de pe masă; 

-să identifice corect jocurile copiilor iarna, pe baza imaginilor; 

-să sorteze  corect imaginile care nu aparţin anotimpului iarna; 

-să denumească  imaginile de pe jetoane; 

-să clasifice elementele de iarnă pe categorii: fenomene, îmbrăcăminte, sporturi de iarnă; 
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-să identifice corect obiectele folosite la jocurile copiilor iarna, pe baza jetoanelor; 

-să descopere răspunsul corect la ghicitori,completând diamantul Zânei Iarnă. 

                  

           Afectiv –motivaţionale: 

             -să manifeste implicare în activitatea propusă; 

             -să-şi păstreze atenţia pe întregul parcurs al activităţii; 

             -să coopereze cu membrii echipei pentru realizarea sarcinii de lucru; 

               Psihomotorii: 

-să adopte o poziţie corectă pe scaun pe tot parcursul activităţii; 

-să mânuiască corect materialele pentru a răspunde solicitărilor educatoarei. 

 DOS –Activitate practică 

           “Omul de zăpadă “- decupare, lipire. 

 Cognitiv – informaţionale: 

 -să denumească corect materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție; 

                   -să decupeze corect  bulgării de zăpada pentru a realiza omul de zăpadă; 

 -să lipească părțile componente  ale omului de zăpadă realizând tema propusă; 

 -să îmbine în mod creativ materialele pentru a realiza tema propusă; 

                   -să mototolească hârtia creponată pentru a realiza nasturii omului de zăpadă; 

  Afectiv –motivaţionale: 

 -să ducă la bun sfârşit lucrarea începută manifestând stabilitate şi perseverenţă; 

 -să exprime aprecieri cu privire la propria lucrare căt şi a colegilor ; 

 -să trăiască bucuria reuşitei şi a recompensei. 

    Psihomotorii: 

   -să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor fini ai mâinii; 

   -să mânuiască corect materialele puse la dispoziție; 

   -să adopte o  poziţie corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare 

oculo-motorie.. 

❖ Activitate complementară- ALA II - Joc de mişcare „ Cursa oamenilor de zăpadă” 

                                 -Joc liniștitor „Fulgul plimbăreț ” 

                   Obiective: -să respecte regulile jocului; 

 -să participe cu interes la joc, păstrând ordinea şi disciplina;  

                                                 -să manifeste interes în participarea efectivă şi afectivă. 

Sarcina didactică:   

      - recunoașterea, denumirea și descrierea  jocurilor şi caracteristicilor anotimpului iarna. 
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      Reguli jocului: pentru a ajunge la castelul Zânei Iarnă și pentru a-l ajuta pe omul de zăpadă 

copiii trebuie să rezolve cinci probe: 

la semnalul educatoarei copiii trebuie să identifice jocurile copiilor iarna, completează ciorchinele Zânei Iarnă, 

găsesc răspunsurile la ghicitori pentru a forma diamantul Zânei Iarnă ; răspunsurile corecte vor fi 

recompensate și aplaudate. 

Elemente de joc:  aplauze, închiderea şi deschiderea ochilor, formule de numire a copiilor şi de 

stimulare, recompense. 

Strategii didactice: 

a) Resurse umane: copiii grupei mari, educatoarea. 

b) Metode şi resurse procedurale: expunerea, conversaţia, explicaţia, observaţia, metoda 

Ciorchinelui, metoda diamantul, munca în echipă, demonstraţia, exerciţiul, jocul.  

c) Resurse materiale: imagini cu jocuri de iarnă şi cu alte elemente caracteristice anotimpului 

iarna, imagini nereprezentative anotimpului iarna, plicuri, fulgi de nea, om de zăpadă,bagheta 

Zânei,castelul Zânei Iarna,  planşa cu reprezentarea grafică a ciorchinelui și a diamantului, 

fişe cu ghicitori,jetoane, tablă,  recompense:coronițe cu oameni de zăpadă,diplome,  lipici, 

fulgi de zăpadă decupați, vată, norișori, şerveţele, creioane colorate, foi, cuburi de 

lemn,leggo, Jocul umbrelor, jetoane “din jumătate-ntregul “ . 

d) Resurse spaţiale: sala de grupă; 

e) Resurse temporale: 1 zi 

 Modalităţi de evaluare: 

-continuă ( prin observarea comportamentului, analiză asupra corectitudinii îndeplinirii sarcinilor); 

-finală ( apreciere verbală asupra întregii activităţi desfăşurate).  

                                                         

SCENARIUL     ZILEI 

 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili 

contactul vizual cu toţi membrii grupei. 

 

Salutul: 

„Dimineața a sosit 

Toți copiii au venit 

 A-nceput o nouă zi” 

                Bună dimineaţa, fulgi veseli”  

   În timpul salutului fiecare copil se adresează celorlalți cu respect, folosind un ton prietenos(își dau 

mâna și se salută în funcție de ecusonul primit). 
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Prezenţa:”După ce ne-am adunat / Și frumos ne-am salutat/ Colegii ne-am întâlnit / Cine oare n-a 

venit? “ 

 Se realizează cu ajutorul fotografiilor , fiecare copil când îşi aude numele spune „Prezent” şi 

aşează fotografia pe rochița Zânei Iarnă la rubrica „Prezenţi” 

  Absenţii sunt aşezaţi pe panou, în partea de jos a Zânei Iarnă, la rubrica „Absenţi”. 

 

 Calendarul naturii se completează prin jocul „Meteorologul de serviciu”. 

“Calendaru-i încântat / Că va fi iar completat/ Cu nori, ploaie, vânt, furtună / Mai bine cu vreme 

bună ! “ 

Împărtăşirea cu ceilalţi constituie momentul în care se va lansa tema în discuţie de către educatoare 

„Mie îmi place iarna pentru că....”. 

Acest moment al activităţii solicită întreaga grupă şi contribuie la realizarea unei intercunoaşteri, la 

exprimarea liberă în faţa celorlalţi, copiii învăţând să îi asculte pe cei din jur. 

Noutatea zilei se va realiza prin surpriza lăsată la uşă de Zâna Iarnă. Pentru a afla cine a lăsat 

surpriza la uşă va trebui să deschidem plicul şi să realizăm puzzle-ul cu imaginea Zânei Iarna. 

Azi când am venit la grădiniţă m-am întâlnit cu omul de zăpadă şi mi-a spus că  este  tare supărat  

deoarece s-a piedut de familia lui care se află în curtea castelului Zânei Iarnă  și ne roagă să îl 

ajutăm să își întâlnească familia. 

Mesajul zilei: ”Jocurile  copiilor în anotimpul iarna sunt foarte bune pentru sănătate! “ 

 

Tranziţie: „Bagheta Zânei  se-nvârteşte şi la sectoare vă pofteşte!” 

Ziua va continua cu ALA1: 

 

Copiii se vor grupa în cadrul sectoarelor ajutaţi de educatoare, ei au voie să se schimbe de la un 

centru la altul fără a-şi deranja colegii. 

 

La centrul „Artă” copiii vor trebui să deseneze oameni de zăpadă, fulgi de nea; să păstreze acurateţea 

lucrării; să utilizeze corect instrumentele necesare realizării lucrării.   

La centrul „ Joc de masă” copiii vor trebui să caute umbra potrivită jetoanelor corespunzătoare 

anotimpului iarna și să formeze din jumătăți un întreg cu imagini ale jocurilor copiilor iarna.   

La centrul „Construcţii” copiii vor trebui să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere de 

piese leggo,cuburi de lemn  „Derdeluşul” și “Patinoarul “ 

După îndeplinirea sarcinilor de la centrele de interes, educatoarea împreună cu copiii vor trece pe la 

fiecare centru pentru a observa corectitudinea îndeplinirii sarcinilor , dar şi pentru a aprecia rezultatele 

finale. 

Tranziție:”Rândul iute îl formăm/ La ușă ne așezăm/ Și cuminți să așteptăm/ La baie ca să plecăm “ 

Rutine “ Apa, prietena mea”   “  Gustarea-servirea mesei“ 

Tranziţie către domeniile experienţiale: 

„Încet noi ne ridicăm şi pe scăunele ne aşezăm” 

ADE- Atenţia copiilor se îndreaptă înspre următoarele activităţi DŞ1 + DOS 
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La activitatea de cunoaşterea mediului   captarea atenţiei o voi face cu ajutorul omului de zăpadă lăsat 

de Zâna Iarnă ce s-a rătăcit de familia lui, care se află la castelul Zânei Iarnă,iar copiii vor trebui să îl 

ajute să ajungă la ei şi  cu imaginile lăsate de Zâna Iarnă se desfăşoară jocul didactic „Bucuriile iernii” 

Tranziţie 

 “ Dacă vreau sa crescc voinic!“, “Iarna ne-a sosit în zori! “ 

„Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim ne răsucim şi spre măsuţe noi 

pornim” 

Întreaga activitate  practică se va realiza conform etapelor stabilite. 

La sfârșitul activității vor primi coronițe cu oameni de zăpadă ce le vom folosi la activitățile liber alese 

–ALA2. 

Prin tranziţia „Uşurel ne ridicăm şi în cerc ne aşezăm,/ Unul lângă altul stăm,/ Şi să spunem cu glas 

tare ce am făcut noi azi oare?!” 

Se trece la analiza întregii activităţi. 

Moment în care copiii descriu cum s-au jucat cu materialul lăsat de Zâna Iarnă şi ce anume au realizat.  

ALA II – După  finalizarea şi aprecierea lucrărilor, copiii se vor recreea prin intermediul unui joc de 

mişcare „Cursa oamenilor de zăpadă”, iar la sfârșit vom desfășura jocul liniștitor: „Fulgul plimbăreț” 

Activitatea  se încheie prin aprecieri verbale asupra întregii activităţi şi prin oferirea de 

recompense(diplome). 
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PROIECT DE LECȚIE 

Grijincu Mihaela 

 Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți, Suceava 

 

Data: 14.03.2022 

Clasa: a VIII –a A  

Obiectul: Matematică 

Profesor: Grijincu Mihaela 

Unitatea de învătare: Funcţii 

Tema lecţiei: Funcţii de tipul ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = ax + b. Aplicaţii     

Tipul lecţiei: Consolidarea cunostinţelor 

 

Competenţe generale: 

CG1  Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au  

fost definite. 

CG2  Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice. 

CG3  Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a 

unei situaţii concrete. 

CG4  Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a 

algoritmilor de prelucrare a  acestora. 

CG5  Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă. 

CG6  Modelarea matematică a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din 

diferite domenii. 

 

Competenţe specifice: 

CG1-2.  Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt funcţii; 

CG2-2.  Utilizarea valorilor unor funcţii în rezolvarea unor ecuaţii şi a unor inecuaţii; 

CG3-2. Reprezentarea în diverse moduri a unor corespondenţe şi/sau a unor funcţii în scopul 

caracterizării acestora; 

CG4-1. Folosirea terminologiei aferente noţiunii de număr real (semn, modul, opus, invers, parte 

întreagă, parte fracţionară) în contexte variate; 

CG4-2. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor noţiuni de geometrie plană; 

CG5-1. Deducerea şi aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule;                                                                                                  

CG5-2. Determinarea soluţiilor unor ecuaţii, inecuaţii sau sisteme de ecuaţii; 

CG6-2. Identificarea unor probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, inecuaţiilor sau a 

sistemelor de ecuaţii, rezolvarea acestora şi interpretarea rezultatului obţinut. 

 

Obiective operaţionale: 

a) obiective cognitive 

Pe parcursul activităţii şi la sfȃrşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

OC1 : să reprezinte grafic funcţia de gradul I; 

OC2 : să determine coordonatele punctelor de intersecţie a graficului unei funcţii cu axele de 

coordonate; 
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OC3 : să calculeze aria unui triunghi determinat de graficul unei funcţii şi axele de coordonate. 

OC4: să verifice dacă un punct aparţine graficului unei funcţii; 

OC5: să determine o funcţie de forma ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = ax + b,  a, b ∈ ℝ în condiţii date; 

b) obiective afective 

Pe parcursul activităţii şi la sfȃrşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

OA1 : să păstreze atenţia un timp suficient pentru atingerea obiectivelor stabilite; 

OA2 : să participe activ şi cu interes la lecţie; 

OA3 : să manifeste interes pentru studiul matematicii. 

 

Metode şi procedee: problematizarea,  explicaţia, conversaţia, exerciţiul,munca independentă. 

Resurse:  

a) materiale: Manual de matematică clasa a VIII –a, culegeri de probleme, 

fişă de lucru, cretă albă, cretă colorată, 

b)  umane: clasă neomogenă cu cunoştinţe ce necesită  consolidare; 

Forme de organizare: activitate individuală, activitate frontală ; 

Durata lecţiei: 50 de minute. 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Moment

ele 

lecţiei 

Ti

mp 
Desfășurarea lecției 

Meto

de 

Evalu

ara 

1.Mome

nt 

organiza

toric 

2’ Verifică prezenţa şi se asigură de existenţa materialelor 

necesare. 

Conv

ersaţi

a 

Frontal

ă 

2.Anunţ

area 

obiective

lor 

 

3’  Verifică modul de efectuare al temei frontal şi anunţă 

obiectivele ce vor fi urmărite pe parcursul desfaşurării 

activitaţii. 

Conv

ersaţi

a 

Expli

caţia 

Frontal

ă si 

individ

uală 

3.Desfăş

urarea 

activităţi

i 

 

35’ Se scrie la tablă titlul lecţiei: “ Funcţii de tipul, ƒ: ℝ → ℝ, 

ƒ(x) = ax + b. Aplicaţii” 

 Pentru consolidarea cunoştinţelor predate anterior, 

profesorul verifică noţiunile teoretice prin intermediul 

întrebărilor adresate elevilor şi propune spre rezolvare fişa 

de lucru : 

 

1.ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = x + 3.Determinati: 

a) Gf 

b) intersectia  graficului cu axele de coordonate; 

c) aria triunghiului determinat de Gf  şi axele de coordonate 

d)distanta de la originea sistemului de axe la  Gf 

 

Conv

ersaţi

a 

 

 

 

 

Expli

caţia 

Exerc

iţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistem

atică 
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e)calculul tangentei unghiului ascuțit format de  Gf  si axa 

ox 

1. a) 

x -

1 

1 

f

(

x

) 

2 4 

 
 

b)se determină punctele de intersecţie dintre Gf şi axele de 

coordonate: C(–3; 0) şi D(0; 3).  

c)Cum ΔCOD  este dreptunghic  AΔCOD=4,5u2. 

 

Verficarea apartenenței unui punct dat  la graficul 

functiei 

M(a;b)∈ Gf  ↔f(a)=b 

 

 

2. Verificaţi dacă punctele date aparţin graficului funcţiei: 

a) A( 1,1), B( 2,4), C(-1,-2)  ,  f:R       R, fx) = 2x-1 

 b) M(1,-1),  N(2,4),  P(3,0),   f:R            R, f(x) = 3x – 4. 

 

3. Calculati valoarea lui a pentru care punctul N(4;a) 

apartine graficului functiei f:R—>R, f(x)=x-4. 

 

4. Aflati valoarea lui b pentru care punctul N(b;-3) apartine 

graficului functiei f:R—>R, f(x)=4x-11. 

 

5. Aflati valoarea lui p pentru care punctul D(p-5;p+4) se 

afla pe graficul functiei f:R—>R, f(x)=2x-12. 

 

 

 

 

 

Expli

caţia 

Exerc

iţiul 

 

 

 

 

 

 

Expli

caţia 

Exerc

iţiul 

Probl

emati-

zarea 

 

 

 

Exerc
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Analiz

ă 

răspun
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area 
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atică 

 

 

 

Analiz

ă 

răspun

suri 

 

 

 

 

Observ
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sistem
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Analiz

ă 

răspun

suri 
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Determinarea funcției liniare când se cunosc două 

puncte ale graficului 

6.  ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = ax + b 

Dacă A(0; 2); B(1;3) ∈ Gf , să se determine functia al cărei 

grafic trece prin cele două puncte. 

 

 a)A(0; 2) ∈ Gf  ⇒ ƒ(0)= 2 ⇒ b = 2 

B(1;3)  ∈ Gf  ⇒ ƒ(1) = 3 ⇒3 = a·1 + 2 ⇒a = 1 

 ƒ(x) = x + 2.  

 

7.Considerăm funcţia : , ( )f R R f x ax b→ = + al cărei grafic 

conţine punctele ( )2,3 , (0; 1)A B − .Să se determine functia 

liniară. 

 

(2) 2 3f a b=  + =  

(0) 0f a=  + b= -1. Deci 1b = − şi ( )2 1 3 2a a+ − =  =  

: , ( ) 2 1f R R f x x→ = −  

8. Fie f:R→R, f(x)= ax+b si A(1;-2); B(3;6) Gf . Aflați 

a și b. 

A(1;-2) Gf   

(1) 2 2 1 (1)f a b = −  − =  +  

B(3;6) Gf  

(3) 6 6 3 (2)f a b = −  =  +  

Din (1) si (2) obtinem: 

2

3 6

a b

a b

+ = −


+ =
, de unde obtinem  

4

6

a

b

=


= −
 

deci f(x)=4x-6 

 

4.Asigur

area 

feedback

-  ului 

8’ Pentru a se asigura că obiectivele propuse au fost atinse, 

profesorul realizează o evaluare scurtă, cuprinsa pe fisa de 

lucru. 

Expli

caţia 

Conv

ersaţi

a 

Evalua

re 

scrisă 

5.Închei

erea 

activitaţi

i 

2’ 

 

Face aprecieri asupra modului în care s-a desfaşurat 

activitatea şi notează elevii care s-au evidenţiat, apoi 

profesorul anunţă tema elevilor. 

Pag. 88, ex. 1, 2 (a, b, c) 

Expli

caţia 

Conv

ersaţi

a 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

I. 1.ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = x + 3.Determinati: 

a) Gf 

b) intersectia  graficului cu axele de coordonate; 

c) aria triunghiului determinat de Gf  şi axele de coordonate 

d)distanta de la originea sistemului de axe la  Gf 

e)calculul tangentei unghiului ascuțit format de  Gf  si axa ox 

 

II.            Verficarea apartenenței unui punct dat  la graficul functiei:     

 

2. Verificaţi dacă punctele date aparţin graficului funcţiei: 

a) A( 1,1), B( 2,4), C(-1,-2)  ,  f:R       R, fx) = 2x-1 

 b) M(1,-1),  N(2,4),  P(3,0),   f:R            R, f(x) = 3x – 4. 

 

3. Calculati valoarea lui a pentru care punctul N(4;a) apartine graficului functiei f:R—>R, f(x)=x-4. 

 

4. Aflati valoarea lui b pentru care punctul N(b;-3) apartine graficului functiei f:R—>R, f(x)=4x-11. 

 

5. Aflati valoarea lui p pentru care punctul D(p-5;p+4) se afla pe graficul functiei f:R—>R, f(x)=2x-

12. 

 

Determinarea funcției liniare când se cunosc două puncte ale graficului 

 

6.  ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = ax + b 

Dacă A(0; 2); B(1;3) ∈ Gf , să se determine functia al cărei grafic trece prin cele două puncte. 

 

7. Considerăm funcţia : , ( )f R R f x ax b→ = + al cărei grafic conţine punctele ( )2,3 , (0; 1)A B − .Să se 

determine functia liniară. 

8. Fie f:R→R, f(x)= ax+b si A(1;-2); B(3;6) Gf . Aflați a și b. 

III . 

 9. Verificati daca punctul D(6;3) apartine graficului functiei f:R—>R, f(x)=x-3. 

10. Aflati valoarea lui t pentru care punctul A(t ; t-1) se afla pe graficul functiei f:R—>R, f(x)=-

12x-1. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

(CES) 

 

I. 1.ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = x + 3.Determinati graficul functiei. 

2. ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = x + 1.Determinati graficul functiei. 

3.ƒ : ℝ → ℝ, ƒ(x) = x + 2.Determinati graficul functiei. 

 

 

      II.            Verficarea apartenenței unui punct dat  la graficul functiei:     

 

4. Verificaţi dacă punctele date aparţin graficului funcţiei: 

a) A( 1,1), B( 2,4), C(-1,-2)  ,  f:R         R, fx) = 2x-1 

 b) M(1,-1),  N(2,4),  P(3,0),   f:R            R, f(x) = 3x – 4. 

 

5. Fie funcţia :R→R,  xxf −= 4)(  şi punctele: A(1; 4), B(2; 3), C(3; −1), D(4; 0), E(−5; 

−1). 

              Punctul ce aparţine graficului funcţiei f , este ……. 

 

 

     III . 

              6. . Verificati daca punctul D(6;3) apartine graficului functiei f:R—>R, f(x)=x-3. 
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 PROIECT DE LECŢIE 

(CADRUL ERR) 

Prof. Drăgan Aurelia 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria 

 

OBIECTUL: Consiliere și dezvoltare personală  

SUBIECTUL: Managementul clasei ca grup 

TEMA: „Prietenia este….” 

CLASA: a VIII-a DMM 

DATA: 15.10.2018 

PROFESOR: DRĂGAN AURELIA 

 

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LECŢIA 

Motivaţia : 

            ,,Relaţiile – de orice fel – sunt ca nisipul pe care-l ţii în mână. Dacă îl ţii uşor în căuşul deschis, el 

rămâne acolo unde este. Dar în momentul în care strângi mâna ca să nu-l laşi să-ţi scape, nisipul ţi se 

strecoară printre degete. S-ar putea să mai rămână ceva, dar cea mai mare parte din el se risipeşte. Aşa 

este şi o relaţie. Dacă o ţii uşor, o respecţi şi îi oferi libertate celeilalte persoane, este foarte probabil să 

rămână aşa cum este. Dar dacă o ţii prea strâns, eşti prea posesiv, relaţia îţi scapă printre degete şi este 

pierdută”(Supă de pui, vol 4 pg. 17).  

            Pentru un dascăl cele mai frumoase relaţii sunt cele stabilite cu elevii săi. E dificil dar e frumos. 

Dificil pentru că diferenţa de vârstă, de mentalitate, de statut social, face uneori aproape imposibilă 

comunicarea. Frumos, pentru că în elevii săi, orice dascăl îşi retrăieşte propria copilărie, propria devenire.  

Este în puterea lui, a dascălului, să-şi apropie elevii alegând teme de dezbatere care să-i facă să se deschidă, 

să-şi dorească să vorbească despre sine. Şi, ce poate fi mai frumos decât să vorbească despre Prietenie 

pentru că ea este...     

COMPETENȚE GENERALE 

- Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană; 

- Formarea deprinderilor de interacţiune socială; 

- Observarea şi adoptarea modalităţilor de relaţionare pozitivă cu ceilalţi colegi; 

COMPETENȚE SPECIFICE 

- Precizarea modalităţilor potrivite de a-ţi face prieteni; 

- Respectarea opiniei celorlalţi; 

- Asumarea propriilor opinii şi susţinerea lor cu argumente; 

- Realizarea colajului cu informaţiile noi prezentate în lecţie; 

- Manifestarea unui interes constant faţă de interlocutor în diferite situaţii de comunicare; 

- Desfășurarea activității în echipă pentru realizarea optimă a cerinţelor; 
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Condiţii preliminare 

       În orele anterioare de consiliere, elevii au dezbătut diverse teme care le-au oferit posibilitatea să se 

cunoască unii pe alţii ca membrii ai aceluiaşi grup dar şi să se autocunoască, să-şi depăşească limitele, să-

şi exprime liber punctul de vedere. 

Temele discutate, la sugestia lor, au dus la crearea unei relaţii mai apropiate între colegi dar şi între elevi 

şi cadrul didactic  şi au modificat atiudinea lor faţă de ei înşişi, faţă de colegi, faţă de şcoală şi regulile ei. 

Asta şi pentru că aceste teme  pornesc de la exemple din viaţa  de zi cu zi pe care elevii le identifică 

asumându-şi-le şi de aceea doresc să fie mereu dezbătute. 

Evaluare  

Elevii vor dovedi că şi-au însuşit noile metode de lucru prin rezolvarea corectă a sarcinilor, prin 

prezentarea adecvată a colajului (o întâmplare care i-a marcat  influienţându-le comportamentul şi în care 

a fost implicat şi prietenul lor), prin participarea creativă la demersul didactic şi prin realizarea ciorchinelui 

şi cvintetului.  

Strategii didactice 

Metode şi procedee : 

-brainstorming,  lectura predictivă, tabelul predicţiilor, investigaţia comună, cvintetul  

Forme de organizare 

- frontal, individual 

Resursele şi managementul timpului 

-„Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar-proiecte de lecţii”, Gabriela Bratu, Ed. 

Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2004; 

- hârtie de scris albă şi colorată, post-it colorat; 

- imagini decupate (cu diverse fructe, produse alimentare, meserii, fenomene ale naturii,etc.) 

- foarfece, soluţie de lipit, carioca, creioane colorate; 

- C.D., video-proiector, ecran, aparat foto; 

- clasa se împarte în 2 grupe; 

- timp alocat: 50 min. 

- textul  ,,Lecţii” din volumul ,,Supă de pui” vol. 4  

-CD –Richard Clayderman  

-coli albe , flipchart, planşă , markere  

 

 

 

 

 

Bibliografie  

-vol. ,,Supă de pui pentru suflete tinere” vol 4 pg. 244 , autori Jack Confield , Mark Victor Hansen 

,Kimberley Kirberger , ed. Amaltea , colecţia ,,Cărţi pentru suflet” 

-Noi repere privind activitatea educativă , ghid metodologic 

-Maria Toader-Coman , ,,Gândirea critică şi lectura activă”(suport de curs) 
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LECŢIA PROPRIU-ZISĂ 

1. Evocare (10 MIN.): 

Justificare psiho-pedagogică: 

- ghidarea învăţării prin examinarea cunoştinţelor anterioare; 

- stimularea  activităţii de creaţie prin realizarea unei stări de tensiune; 

- trezirea interesului pentru tema lecţiei prin metoda brainstorming-ului. 

Spargerea gheţii: 

• „ Să învăţăm detalii despre fiecare!”- post-it-uri colorate (4 culori).  

Elevii îşi aleg câte 1 foaie de notepade, îşi scriu prenumele în partea centrală a foii, iar în cea de jos, un 

detaliu privind o noţiune legată de anotimpul toamna( un fruct, o munca agricolă specifică anotimpului 

aflat în discuţie), apoi se prezintă: „Eu sunt……(ex. mărul) şi sunt…. (ex.un fruct iubit de toţi copii.)”. 

(joc de rol) 

Brainstorming-ul 

 Dacă am ascultat cu atenţie prezentarea fiecărui coleg, ce credeţi că ne ajută să ne caracterizăm? 

Dacă întâmpinăm greutăţi în realizarea acesteia, ce soluţii găsim? (problematizarea) 

 Deoarece timpul nu ne permite să ascultăm toate părerile, vom alcătui un ciorchine, pornind de la 

cuvintul „prietenia”. Lucraţi în perechi  şi lipiţi în 5 minute tot ce se potriveşte prieteniei din materialele 

găsite în plic. Încercaţi apoi să faceţi legături între elementele găsite. 

 Se verifică realizarea sarcinii şi se afişează cele mai reprezentative lucrări.  

În spiritul celor notate de unii elevi, propune ca şi în ora de azi discuţiile să se poarte cu sinceritate iar 

elevii să fie ei înşişi. 

       - Profesorul anunţă tema lecţiei  Prietenia este …. şi solicită atenţia elevilor şi colaborarea pentru 

buna desfăşurare a activităţii. Pentru a discuta pe această temă, profesorul propune elevilor mai multe 

metode de lucru, unele deja cunoscute, altele noi. 

  Prima activitate, elevilor li se propune un exerciţiu de creaţie, să reprezinte ideea de prietenie printr-un 

simbol care va fi desenat pe planşă de către doi trei elevi cu înclinaţie pentru desen.  Se creează un cadru 

potrivit creaţiei datorită muzicii lui Richard Clayderman . 

Timpul de lucru este 5 min. 

2. Realizarea sensului(25 MIN.): 

      Se propune lectura activă a unui text care solicită atenţia şi participarea tuturor. Este vorba de lectura 

predictivă care constă în fragmentarea textului, întreruperea lecturii şi solicitarea elevilor să facă 

presupuneri în legătură cu ce va urma. Presupunerile se fac pe baza informaţiilor oferite de text până la 

momentul întreruperii. Pentru ca să uşureze argumentaţia, se alcătuieşte un tabel al predicţiilor care 

cuprinde trei rubrici: ,,Ce credeţi că urmează?”, ,,Ce argumente aveţi?”, ,,Ce s-a întâmplat de fapt”. 

Se citeşte textul cu întreruperile propuse. Elevii fac diverse predicţii pe care le argumentează cu elemente 

din text. Profesorul aprobă opiniile elevilor şi îi încurajează să-şi spună părerea. 

Pe coala de pe flipchart se desenează tabelul predicţiilor şi un elev (voluntar ) completează tabelul pe 

măsură ce se face lectura predictivă. 
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3.Reflecţia(15 MIN.): 

Se discută pe marginea predicţiilor făcute. În investigaţia comună profesorul propune ca punct de 

plecare a discuţiilor trei întrebări : 

- Este Nela o prietenă bună sau este o bleagă? 

-Poate exista o relaţie de prietenie cu părinţii? 

-Aţi fost puşi vreodată în situaţia de a minţi pentru prietenul vostru? Cum v-aţi descurcat? 

Întrebările au rolul de a provoca discuţii libere în care fiecare să-şi spună părerea fără rezerve. De 

aceea profesorul aprobă fiecare punct de vedere încurajând astfel participarea elevilor la activitate. 

Elevii primesc o fişă cu posibile definiţii ale prieteniei şi sunt îndemnaţi să le citească. 

Pornind de la exemplele date şi de la propriile prietenii, profesorul solicită elevilor să noteze în 

simbolurile desenate pe planşă, trăsături indispensabile într-o prietenie adevărată. 

La rândul lor, li se propune să alcătuiască un cvintet cu tema Prietenie pe un postit. Pe măsură ce 

sunt citite, postiturile sunt lipite pe planşă. 

Evaluare  

Profesorul apreciază modul de desfăşurare a orei.  

Toate colajele echipelor se afişează la final, se vor corecta greşelile sau se vor completa, după caz, prin 

rotirea grupelor.(turul galeriei). 

DUPĂ LECŢIE 

EXTENSIE 

 În funcţie de stilul de învăţare, elevii vor avea ca temă: stilul kinestezic – desen/hartă. 
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ANEXE 

- produsele muncii elevilor/echipelor; 

- colajele echipelor;         

Textul propus  

Prietenia este… 

Renata se uită furioasă la prietena ei: 

-Cum ai putut să-i spui ??!! De atâtea ori am avut încredere în tine, numai tu ai ştiut, şi tu i-ai spus!! 

- Dar n-am spus nimic, răspunse moale fata şi tocmai felul în care vorbea şi gestul nesigur de a se juca   în 

nisip cu piciorul, toate astea o făceau pe Renata să-şi întărească convingerea: EA era Trădătoarea! 

Ca-n fiecare zi, de câteva săptămâni încoace se trezise şi azi cu un gust leşios amar în gură şi cu o lipsă 

totală de chef de şcoală. Se uitase cu ciudă la uniforma aruncată pe scaun gândindu-se febril unde 

ascunsese aseară ţigările să nu dea mama de ele. Încercase să facă pe bolnava -,, Mă doare capul, nu 

înţelegi că ameţesc întruna!”, se văită în drum spre baie dar mama era foarte hotărâtă. Supărată şi hotărâtă! 

Fusese chemată iar la şcoală şi roşise în faţa directorului: Renata avea deja luna asta peste 20 de absenţe 

nemotivate şi abia erau în 7. Când lipsea, Dumnezeule mare că ea o vedea dimineaţa plecând la şcoală! 

Încercase aseară o discuţie, dar fata venise târziu şi nu mai avea chef de vorbă; fusese cu Lulu la o audiţie 

la d-na Caliopi, profesoara de desen de la Liceu şi nu mai vorbea decât despre ce grozav a fost, ce muzică 

bună au ascultat şi ce frumos s-au purtat toţi cu ea. Era atât de entuziasmată de ceea ce spunea încât ei, 

mamei, i-a fost milă s-o mai certe şi s-o ia iar la întrebări cum e la şcoală, de ce are atâtea absenţe şi toate 

alea. Se temea chiar să nu-i fie rău iar pentru că, de obicei, în astfel de discuţii, se încingeau amândouă, 

ridicau tonul şi nu ajungeau nicăieri şi, de atâta agitaţie, fetii i se făcea rău, se albea la faţă, transpira toată 

şi leşina. Aşa că o lăsase în pace hotărâtă să aibă cu ea o discuţie serioasă foarte curând. Dimineaţă plecă 

grăbită, sunaseră după ea de la serviciu pentru nişte probleme urgente şi nu mai avu timp decât să se 

încrunte şi să-i lase bani de pacheţel pe frigider. 

Resemnată, Renata se pregăti de şcoală. Trase sarafanul pe ea şi căută disperată ceasul – mai avea 

timp de o ţigară. Între pufăituri îşi făcu planul: stă la primele două ore – la române ştie ea să spună ceva 

acolo despre Eminescu, a doua oră, pe la tehnologică, profesoara o simpatizează şi o lasă în pace dacă 

vede că nu e activă la lecţie. Vine pe urmă la o cafea şi o ţigară (bine că i-a lăsat mama bani de pacheţel) 

şi cât bea cafeaua citeşte la istorie – trebuie să ajungă la oră că n-are notă. Pe urmă mai vede ea ce-o mai 

fi.  

Cu gândurile astea coborî în fugă scările, era deja 8 fără un sfert, până la şcoală făcea 5 min. Dar 

la colţul blocului se întâlni cu Lulu, care-i făcu semn zâmbind: era cu maşina şi o invită la o plimbare şi 

la o cafea. Din spate venea Nela grăbită să nu întârzie – fata asta e culmea, uite ce geantă are, abia o duce! 

Mai apucă să-i apună Nelei că vine la istorie, a patra oră şi să nu spună la nimeni că a văzut-o. Şi, mai 

ales, să nu-i spună mamei ei dac-o sună s-o întrebe cum a fost azi la şcoală. Luase mamă-sa un obicei de 

vorbea mereu cu Nela şi-o tot întreba ce-au făcut la şcoală, ce-au învăţat, ce note au mai luat, tot chestii 

de-astea. Nela plecă nemulţumită, iar o pune să mintă, doar i-a spus tata aseară să nu-şi mai pună obrazul 

pentru ea. Cine ştie pe unde umblă şi tu zici că a fost la şcoală sau că a fost cu tine! Să nu te mai prind că 

mai minţi pentru ea! sfârşise tata supărat şi nemulţumit de prietenia asta în care fata lui e luată de bleagă. 
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Renata urcă repede în maşină zâmbindu-i lui Lulu care făcea semne ironice spre fata ce se depărta. 

Bineînţeles că la şcoală n-a mai ajuns. Dar la prânz, pe la două era deja acasă ca orice elev cuminte. Mamă-

sa o găsi dormind ca după o zi grea de şcoală. Se întâmplă însă ca, mergând la alimentară după pâine, să 

dea nas în nas cu d-na Tot, profesoara de biologie  care o privi cam rece. O bănuială încolţi în inima ei şi 

o sună repede pe Nela. 

-Spune, fata mamei, nu te teme că mama nu te dă de gol, o rugă pe fata care nu ştia ce să-i răspundă. 

Cum să-şi trădeze prietena, cum să-i spună că n-a mai dat deloc pe la şcoală!? Renata tuşi din dormitor 

curăţindu-şi plămânii de tutun prost şi se întoarse pe partea cealaltă. Femeia coborî vocea la telefon 

insistând: 

- Spune, Nela mamă, că nu o ajuţi, nu-i eşti prietenă dacă o aperi. Te roagă mama, să spui ce-a 

făcut azi la şcoală, a lipsit iar sau nu, că nu mai ştie mama ce să facă. Mă face de râs, Nela mamă, şi nu 

ştiu ce să fac , încotro să mă duc, cum s-o ajut . De s-ar termina odată şcoala!!! 

Înduioşată, Nela povesti cum se întâlniseră dimineaţă, cum a văzut-o pe Renata în maşina lui Lulu şi cum 

ea promisese că va ajunge la istorie. Dar, bineînţeles, n-a mai dat pe la şcoală. 

De unde o fi aflat că eu i-am spus maică-si, gândea acum Nela încercând să înmoaie furia 

Renatei.Tanti Mariana îi promisese că n-o s-o dea de gol şi credea în vorbele ei pentru că şi altădată o 

acoperise. Poate că doar bănuia şi o luase aşa repede, la întâmplare cu acuzaţiile iar ea, bleaga, picase în 

capcană. Îi părea rău că se supără pe ea, îi părea rău că nu poate s-o scoată din obiceiurile ei îi părea rău 

de prietenia lor şi nu ştia ce să facă. Ce fel de prietenie mai e şi asta? Este ea prietenă dacă o trădează sau 

nu!? Furioasă pe ea şi pe lume, se întoarse şi porni spre casă. Un nod în gât nu-i da pace şi vorbele tatii de 

aseară: ,,bleagă mai eşti!” o urmăriră mult timp. 

 

Prietenia este… 

,,Relaţiile –de orice fel – sunt ca nisipul pe care-l ţii în mână. Dacă îl ţii uşor în căuşul deschis, el 

rămâne acolo unde este. Dar în momentul în care strângi mâna ca să nu-l laşi să-ţi scape, nisipul ţi se 

strecoară printre degete. S-ar putea să mai rămână ceva , dar cea mai mare parte din el se risipeşte. Aşa 

este şi o relaţie. Dacă o ţii uşor , o respecţi şi îi oferi libertate celeilalte persoane, este foarte probabil să 

rămână aşa cum este. Dar dacă o ţii prea strâns, eşti prea posesiv, relaţia îţi scapă printre degete şi este 

pierdută”(Supă de pui , vol 4 pg. 17).  

,,Sunt prieteni pentru nevoie, prieteni de nevoie şi prieten în afară de orice nevoie – mai puţini! Un 

prieten, deci, nu se aşteaptă, ci se caută, se dobândeşte oferind”  

( Nicolaie Iorga) 

 

,,Prieten adevărat este acela care te sfătuieşte de bine, nu cel care îţi laudă nebuniile”  (Anton 

Pann) 

 Cu prieteni răi, rău te faci (proverb) 

,,Prietenia înseamnă să fii alături de prieteni nu când au dreptate ci când greşesc”         

 ( Andre Malraux) 

,,Prietenia este pentru viaţă lucrul cel mai necesar...fără prietenie n-ar dori nimeni să trăiască, chiar 

dacă ar avea toate celelalte bunuri”(Aristotel ) 
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Prietenia este floarea cea mai rară în această lume ( Mihail Sadoveanu) 

Omul  fără prieteni e ca stânga fără dreapta ( folclor) 

Singură prietenia este într-adevăr cel mai măreţ sentiment al omului (Montaigne) 

Cel care n-a simţit niciodată farmecul unei prietenii sincere şi dezinteresate nu cunoaşte toată 

fericirea pe care un om o poate primi de la un alt om. (Young ) 

Nu se poate numi fericire ceva ce nu se poate împărtăşi cu un prieten (Terenţiu) 

Egalitatea este sufletul prieteniei (Aristotel) 

Cei care cer prietenia fără a o da înapoi sunt hoţi de suflete ( Nicolaie Iorga) 

     Prietenul bun la nevoie se cunoaşte  (proverb românesc) 
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Plan de lecţie 

                                                                                             Profesor Purdescu Monica 

                                                                                     Liceul Mătăsari, Gorj 

Obiectul: Limba și literatura română 

Clasa a VII-a 

Tema: „Popa Tanda”, de Ioan Slavici 

Tipul lecției: predare – învăţare 

Competențe generale: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi           

producerea textului oral ; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;  

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri ; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;  

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. 

Competențe specifice: 

1.1.Rezumarea, pe baza informaţiilor explicite şi implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte 

orale narative, monologate şi dialogate; 

1.2.Prezentarea unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale, participând la 

discuţii pe diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate; 

2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue 

și multimodale; 

2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte  diverse; 

2.4.Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite; 

3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare; 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru      

înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative. 

 

 

Strategii didactice: 

      Metode și procedee: lectura expresivă, brainstorming, ciorchinele, argumentarea prin analogie. 

      Mijloace de învățământ: texte suport, fişe de lucru.  
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      Forme de organizare: frontală, alternând cu activitatea pe grupe. 

       Resurse: - timp de lucru: 50 min; 

                       - capacităţile receptive normale ale elevilor de clasa a VI-a; 

          - Manual de LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ pentru clasa a VII-a, editura   

             artKlett. 

 

Activitatea 1 

Profesorul propune ca exercițiu de spargerea gheții următoarele : 

1. Elevii sunt împărțiți în grupe de 5 și primesc câte o foaie A4; 

2. Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, își scrie prenumele în palmă; 

3. Pe degetul mare își va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însușiri morale: generos, inteligent, 

simpatic, talentat, etc.); 

4. Foaia este dată colegilor din echipă, în sensul acelor de ceasornic. Aceștia vor nota pe fiecare deget câte 

o calitate a colegului său; 

5. Fiecare elev trebuie să identifice calitățile comune și să analizeze comparativ ceea ce au scris ei și ce 

au aflat despre ei de la ceilalți colegi. 

   

Activitatea 2 

 Profesorul le cere elevilor să  aleagă din următoarea listă de valori pe acelea care, pe lângă cele 

descoperite deja de ei, îi pot transforma în oameni mai buni.  

 Listă de valori: - altruism;             - curaj;                       -corectitudine;     -responsabilitate. 

                          - autocontrol;        -onestitate;                 -cooperare; 

                          - compasiune;       -perseverență;             -respect; 

De asemenea, profesorul le cere elevilor să argumenteze felul în care pot dobândi aceste valori și 

mai ales dacă în acest proces de cunoaștere/autocunoaștere au fost îndrumați de cineva. 

 În urma discuțiilor pe marginea activității 2, profesorul subliniază necesitatea de a avea modele pe 

care să le urmăm, pentru că numai astfel elevii pot să se depășească, se pot dezvolta emoțional, cognitiv, 

comportamental. 

 După rezolvarea sarcinii, elevii vor fi anunțați că vor trece la unitatea de învățare Aproape de 

ceilalți ce se deschide cu lecția Textul narativ literar având ca text suport opera Popa Tanda de Ioan 

Slavici. 
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Activitatea 3 

 Elevii vor asculta, în lectura profesorului, fragmentele de text din manual extrase din opera Popa 

Tanda, apoi profesorul va desena, pe o coală de flip-chart, un ciorchine având în centru cuvintele Modelul 

meu pe care elevii îl vor completa fie cu trăsături definitorii, fie cu persoanele pe care ei le consideră 

modele lor. Pe baza ciorchinelui, elevii vor trebui să argumenteze dacă preotul Trandafir este un model 

demn de urmat sau nu. 

 

Evaluarea activității elevilor se va realiza pe tot parcursul lecției prin aprecieri verbale. 

 

Ca temă pentru acasă elevii vor avea de realizat un text de minimum 150 de cuvinte în care să 

precizeze dacă preotul Trandafir mai este un exemplu de urmat în zilele noastre. 
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Proiect didactic 

 

Profesor Purdescu Claudiu 

                                                                                                Liceul Mătăsari, Gorj 

 

Clasa: a VII-a 

Unitatea de învăţare: Lumea la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 

Subiectul lecţiei: România și Primul Război Mondial. Studiu de caz 

Tipul lecţiei: lecţie mixtă 

Scopul lecţiei: verificarea şi consolidarea cunoştinţelor referitoare la viața în tranșee și „frontul de acasă”şi 

stabilirea aspectelor esenţiale şi a elementelor specifice referitoare la participarea României la Primul 

Război Mondial. 

 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu; 

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice; 

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-

culturale; 

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente. 

 

Competenţe specifice 

1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în prezentarea faptelor şi proceselor istorice; 

1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spaţială; 

2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare în 

procesele istorice; 

3.2. Prezentarea unor elemente de continuitate şi schimbare în evoluţia sistemului de valori. 

 

Obiective operaţionale: 

O1. Să identifice motivul intrării României în război de partea Antantei; 

O2.Să localizeze pe hartă modificările teritoriale din anul 1916; 

O3. Să enumere trei bătălii importante ale armatei române; 

O4. Să precizeze efectul pe care ieșirea Rusiei din Război l-a avut asupra României;  

O5. Să descopere o urmare a participării României în Primul Război Mondial. 

 

Competenţe cheie : 

 CC1 – comunicare în limba maternă; 

CC2 – competenţe matematice; 

CC3 – competenţa digitală; 

CC4 – competenţa spirit de iniţiativă şi antreprenoriat. 
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Metode şi procedee: explicaţie, conversaţie euristică, învăţare prin descoperire, expunere, învățarea prin 

cooperare, fişă de lucru, secvenţe video 

 

Mijloace de învăţământ:harta istorică, boxe, laptop, videoproiector, fișă de lucru, prezentare Power Point 

 

Etapele lecţiei Ob. 

op. 

Conţinutul informaţional Metode Mijloace 

1.Etapa 

organizatorică 

 Notarea absenţelor, rezolvarea 

problemelor curente 

  

 

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevilor li se cere: 

-să enumere noile tipuri de armament 

utilizat în Primul Război Mondial 

- să descrie tactici de luptă folosite în 

Primul Război Mondial 

- să compare aspecte ale vieții 

cotidiene în timpul războiului, pe front 

și acasă 

Conversaţie 

euristică 

        CC1 

 

 

 

 

 

 

   

CC2 
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3. Comunicarea 

noilor cunoştinţe 

O1 

 

 

O2 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

O5 

1883- România a aderat la Tripla 

Alianţă 

La 21 iulie/3 august  1914, Consiliul 

de Coroana de la Sinaia, a decis 

adoptarea neutralităţii României 

În august 1916, România a intrat în 

război de partea Antantei, pentru 

eliberarea teritoriile aflate sub 

stăpânirea Austro-Ungariei; 

În vara anului 1917, trupele române au 

obţinut victorii la Mărăşti, Mărăşeşti 

şi Oituz, împotriva Puterilor Centrale; 

Mai 1918- România încheie o pace 

separată cu Puterile Centrale 

În urma participării la României la 

război s-a realizat Marea Unire din 

1918 

Expunere 

 

 

 

Secvenţe video - 

CC3 

 

Învăţare prin 

descoperire 

 

 

Explicaţie 

 

 

 

Învățare prin 

cooperare – 

CC4 

 

 

 

 

 

 

 

Film Maria, 

regina 

României 

Boxe 

Laptop  

Videoproiector 

 

 

 

 

 

Prezentare Power 

Point 

 

 

 

 

Hartă 

 

4. Fixarea noilor 

cunoştinţe –

obţinerea feed-

back-ului 

 

 

Rezolvarea unor exerciții Fișă de lucru  
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Proiect Didactic 

                                                           

                                                             Prof.Moiceanu Magdalena 

                                                             Școala.C.S.E.I,,Sf.Nicolae,, 

 

Unitatea de învăţământ: C.S.E.I,,Sf.Nicolae,, 

DATA: 08. 10 .2021 

Clasa: a X a 

Obiectul: Consiliere psihopedagogica 

 Subiectul:  Violența te lasă fără prieteni! 

Loc de desfăşurare: sala de clasă 

Durata: 50min 

 

Competențe generale: 

     Prevenirea conduitelor agresive in mediul scolar  

• Stimularea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor 

• Formarea deprinderilor de comunicare eficientă şi rezolvare a conflictelor 

•    Dezvoltarea maturităţii socio-afective a adolescenţilor 

 

Competențe specifice: 

 

1:  Încurajarea participanţilor să se exprime, să vorbească despre conflicte intre elevi, despre persoane 

semnificativedin mediul scolar, despre poziţia pe care o au în cadrul clasei /scolii şi despre  semnificaţia 

acestei poziţii 

2:  Conştientizarea de către participanţi a drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în cadrul scolii  

3: Conştientizarea de către participanţi a situaţiilor-problemă ce pot surveni în cadrul grupului de elevi 

(tachinari, violenţe fizice şi verbale,  instigare la violenta si consum de alcoool)şi a efectelor pe care aceste 

situaţii le au asupra dezvoltarii personalitatii adolescentului. 

4: Dezvoltarea capacitatii de autocontrol al furiei prin tehnici de management al emotiilor si gandurilor 

negative 

   

Strategia didactică: 

1.Metode: conversaţia , problematizarea, brainstorming, jocul de  rol, exerciţiul, studiul de caz, modelarea  

2.Mijloace: fişe de lucru, flipchart, minge, mijloace audio-video, DVD, videoproiector 

3.Forme de organizare: frontal şi în echipe de câte 4 elevi 

4.Tipul lecţiei: mixta 

5.Forme de evaluare: continuă 
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 Demers didactic 

 

Evenimentele 

instruirii 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1.Moment 

organizatoric 

Angajează elevii în activităţi administrative Se pregătesc pentru 

începerea activităţii 

2.Captarea atenţiei -Roaga participanţii să formeze un cerc 

-Anunta titlul activitatii: Stop violenta!Viata are 

prioritate! 

Răspund cerinţelor 

3.Desfăşurarea 

activităţii 

 Inainte de urmărirea filmului pregatit pe DVD, 

profesorul face un rezumat al acestuia: 

,,Șcenariul acestui film poate constitui un bun 

exemplu al faptelor și evenimentelor din viața de zi cu 

zi a unui adoleșcent:este vorba despre un tânăr care a 

avut un vis îngrozitor în care era făptașul unei crime 

din orgoliu; împreună cu doi colegi, au bătut un elev 

de la clasele mai mici cu scopul de a-i da o ,,lecție,, 

întrucat acesta se săruta în curtea școlii cu o fată pe 

care si el o admira. Regretele faptei sale nu-l vor aduce 

înapoi pe colegul ucis, iar suferinta pierderii sale, 

pentru cei care l-au iubit este incomensurabila.Vă rog 

să urmăriți acest film pentru a putea dezbate pe larg 

tema propusă.’’ 

  

-Se urmăreşte filmul:,, Stop violenţa!  Viaţa are 

prioritate!,, 

 

În continuare, profesorul îi angajează pe elevi într-o 

serie de dezbateri care au rolul de a-i face să 

conştientizeze aspectele care pot deveni factori 

declanşatori ai unei conduite agresive,chiar violente 

în cadrul şcolii sau în afara acesteia. Astfel, se 

adresează următoarele întrebări pentru sintetizarea 

mesajului transmis în film: 

-Care este evenimentul declanşator al situaţiei 

conflictuale? 

 

-Ce fel de emotii credeţi că simţea tânărul care a 

pornit cearta? 

 

-Ascultă şi răspund 

cerinţelor. 

 

-Urmăresc 

indicațiile 

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Urmăresc filmul la 

pe video-proiector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Identifică situaţia 

problematică 

2. Identifica 

posibile emoţii ce 
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-Ce anume îi trecea prin minte? 

 

 

 

 

Profesorul notează pe flipchart toate posibilele 

răspunsuri şi le centralizează sub forma unui model 

de TIP ABCD, unde  

A- Evenimentul 

B- Emoţia resimţită 

C- Gânduri negative 

D- Comportamentul  deviant 

 

Exemplu: 

 

-Mişu o sărută în curtea scolii pe fata care-I placea si 

lui Alex.(evenimentul declansator) 

 

-Ce fel de emotii a simtit Alex? Ce a intensificat 

starea lui emotionala negativa ? 

 

(exemplu de emotii: furie, gelozie, sentiment de 

inferioritate; prezenta celorlalti colegi a acutizat 

trairea lui Alex care nu dorea sa fie ironizat de catre 

colegi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ce fel de ganduri a resimtit Alex in momentul acela? 

 

Exemplu de ganduri negative:,, Nu sunt bun de 

nimic,,;,,Nimeni nu ma va iubi niciodata,,; ,,Tot ce 

imi doresc eu, va avea intotdeauna altcineva,, 

 

stau la baza 

comportamentului  

deviant. 

3.Identifică 

gândurile negative 

generatoare  

 

Urmărind schema 

de pe flipchart 

conştientizează 

faptul că nu 

evenimentul în sine 

determină 

comportamentul , ci 

modul în care acest 

eveniment este 

interpretat de 

propriile noastre 

emoţii; Emoţiile 

negative generează 

gânduri negative 

distorsionate cu 

privire la propria 

persoană, de aceea, 

dacă am putea 

controla gândurile 

negative, am reuşi 

să avem un 

comportament 

adaptat social şi mai 

multe satisfacţii în 

plan emoţional. 

- 
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-Ce comportament a determinat actiunea gandurilor 

negative? 

 

(violenta fizica extrema, violenta verbala) 

 

 -In continuare se fac exerciții de modificare a 

gândurilor negative distorsionate în gânduri pozitive 

mai realiste.  

Exemplu:,, Dacă această fată îl place pe Mișu, imi 

voi face si eu altă prietenă.,, 

,,Este important să îmi schimb obiectivele ca să le pot 

împlini mai ușor,, 

-Toate exemplele se scriu pe flipchart și se 

consemnează schema restructurării cognitive pentru 

modificare comportamentală. 

 

Participă activ la 

discuții. 

4.Consolidarea 

cunoştinţelor 

Împarte grupul în două echipe şi le roagă să: 

-Echipa 1: să selecteze cele mai importante trei calităţi 

pe care un elev(tu insuti) ar trebui să le aibă pentru a-

şi asigura respectul şi încrederea colegilor utilizând 

 Fişa de lucru SURSE “A” 

 

Echipa 2: să stabilească cele mai importante trei 

calităţi pe care un coleg(colegii tai)  ar trebui să le aibă 

pentru a-şi asigura respectul şi încrederea  ta utilizand 

 Fisa  

 de lucru SURSE “B” 

-Utilizează coala de flipchart cu titlul 

RECIPROCITATEA (A - B) 

-Explică grupului cât de importantă este reciprocitatea 

într-o relaţie bazată pe respect şi încredere 
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5.Evaluare Distribuie fiecărui participant Fişa de lucru 

SACULETUL CU SCENARII  şi un instrument de 

scris.  

Îi roagă joace rolurile sugerate de scenariul ales: 

Pentru baieți: 

1. ,, In drum spre școala un coleg de la clasele mari pare 

deranjat de faptul că nu i-ai cedat locul in maxi –taxi. 

Când ajungeți la școală, colegul te amenintă că în 

pauză va ,,regla,, situația, ba chiar te invită la o dispută 

ca ,, între băieti,,.Tu ce faci? Cum ar trebui sa 

reacționezi in această situație? 

Pentru fete: 

2.,,In pauza mare, o elevă însotită de doi colegi te 

jignește si te amenință cu bătaia pentru că te întâlnești 

cu prietenul ei.Ce simți în momentul acela?Ce iți trece 

prin minte?Cum rezolvi această problemă? 

 

 

 

 

 

-intră în rolul propus 

în șcenariu 

-notează reacțiile 

pozitive, adaptate 

emoțional și 

comportamental  

 

 

 

 

-intră în rolul propus 

în șcenariu 

-notează reacțiile 

pozitive, adaptate 

emoțional și 

comportamental. 

 

 

 

 

Fişa de lucru SURSE “A” 

Pentru Echipa 1 

 

Selectaţi din sursele de respect şi încredere enumerate pe flipchart (la care puteţi adăuga şi altele) cele mai 

importante 3 CALITĂŢI pe care un elev trebuie să le aibă pentru a -şi asigura respectul şi încrederea 

colegilor –ESTE VORBA DESPRE TINE INSUTI- 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

2982 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru SURSE “B” 

Pentru Echipa 2 

 

Stabiliţi cele mai importante 3 CALITĂŢI pe care COLEGII  trebuie să le aibă pentru a-şi asigura 

respectul şi încrederea TA- ESTE VORBA DESPRE CEILALTI- 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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3. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Scheuleac Lăcrimioara 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Târgu Neamț 

Data:  

Clasa:  aIV-a  B. DMS 

Unitatea de învățământ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț  

Propunător: Scheuleac Lăcrimioara 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Elemente de matematică  

Unitatea de învățare: Unități de măsură 

Subiectul activității: Măsurarea timpului – Ceasul  

Tipul activității: Consolidare-sistematizare 

Obiectivul fundamental: 

Înțelegerea importanței măsurării timpului în viață și în activitatea omului. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

Elevii vor fi capabili :  

 Cognitive: 

O.C.1: să completeze corect rebusul; 

Nivel:  - minimal: să completeze corect la cele mai simple întrebări; 

            - mediu: să completeze corect cu ajutorul profesorului ; 

            - maximal: să completeze corect la toate întrebările fără sprijin; 

O.C.2: să răspundă  corect la întrebările ce vizează exercițiile din manual;  

Nivel:  - minimal: să răspundă prin propoziţii simple la întrebări; 

 - mediu: să răspundă corect la întrebări, cu sprijinul profesorului; 

             - maximal: să răspundă prin propoziţii dezvoltate şi întrebări suplimentare cu referire 

la exercițiile din manual; 

O.C.3: să asocieze ora cu diferite momente din viața de zi cu zi (dimineața, pranz, seară etc.); 

Nivel   -minimal: să asocieze ora cu primul moment din zi ; 

 -mediu: să asocieze ora cu momentele cele mai importante din zi;  

-maximal: să asocieze ora cu diferite momente din zi.  

O.C.4: să așeze acele ceasului, astfel încât să arate ora indicată de profesor;  

Nivel - minimal: să așeze acele ceasului la ora fixă; 

          - mediu: să așeze acele ceasului, astfel încât să arate ora indicată cu ajutorul 

profesorului; 

          - maximal: să așeze acele ceasului, astfel încât să arate ora indicată,fără sprijin. 

 Psihomotorii: 

O.P.M.5: să utilizeze corect manualul și fișele de lucru;  

O.P.M.6: să-şi dirijeze cu grijă atenția către centrul de interes sugerat de profesor. 

 Afective: 

O.A.7: să manifeste interes pentru participarea la lecţie; 

O.A.8: să manifeste spirit de colegialitate și cooperare în cadrul echipei.  
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația euristică, explicația, exercțiul, aprecierea verbală, observația 

sistematică. 

Mijloace de învățământ: tabla magnetică, markere, manualul de matematică de clasa a I-a 

editura Aramis, fișe de lucru, creioane, flip-chart, ceas. 

Forme de organizare: frontal, individual. 

Durata: 45 minute 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

- Dumitru Ana, Maria Luiza Ana, ”Metodica predării matematicii la clasele I-IV”, Editura 

Carminis, Piteşti, 2004; 

- ”Matematică, manual pentru clasa a I- a”, Ștefan Pacearcă, Mariana Mogoș, Editura Aramis, 

2004;  

- „Psihopedagogie specială pentru examenele de definitivare și grade didactice”, Ediția a III-a, 

Constantin Cucoș, Ed. Polirom, Iaşi 2009 

- www.didactic.ro.  

http://www.didactic.ro/
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ETAPELE 

ACTIVITĂ 

ȚII 

 

OBIEC

-TIVE 

CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL AL 

RECEPTĂRII 

STRATEGII DIDACTICE  

FORME DE 

EVALUARE Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

 

1.Moment 

organizatoric 

1 min 

  

Se asigură condiții optime 

pentru desfășurarea lecției. 

 

Elevii se pregătesc pentru 

începerea orelor. 

 

 

Conversaţia 

  

 

Frontal 

 

Aprecierea 

verbală 

 

2. Captarea 

atenției 

 

5 min 

 

 

 

O.C.1 

 

 Captează atenția elevilor 

printr-un rebus desenat pe 

flipchart, care să le 

stârnească interesul față de 

lecție și prin care se vor 

verifica cunoștințele 

dobândite anterior.  

( Anexa 1) 

Va porni de la cuvântul 

obținut pe verticala 

rebusului și anume 

”Calendar” și va purta o 

conversație cu elevii (La ce 

folosește calendarul?Ce ne 

arată el?Cu ce mai 

măsurăm timpul?) 

 

Elevii completează 

rebusul și răsound la 

întrebările profesorului. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

Flipchart 

 

Marker 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

Observația 

sistematică 

3. Anunţarea 

subiectului şi 

a obiectivelor 

activității 

  Anunţă denumirea 

activității : ”Ceasul” şi 

obiectivele acesteia pe scurt. 

Va scrie titlul pe tablă. 

 

Elevii sunt atenți. 

 

Conversația 

 

 

Tablă 

magnetică 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observația 
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1 min Marker 

4.Actualiza 

rea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

 

7 min 

 

 

 

 

 

O.C.2 

 

Se verifică, oral, 

cunoştinţele dobândite 

anterior: 

 ” -  Cu ce se măsoară 

timpul? 

-  Ce ne indică acul scurt?  

-  Ce ne indică acul lung? 

-  Care sunt unităţile de 

măsură pentru timp, 

învăţate?” 

 

Elevii sunt atenți la 

întrebările adresate de 

profesor și răspund. 

 

 

Conversația  

 

Exercițiul 

  

Frontal 

 

Individual 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

5.Desfăşura 

rea activității 

 

20 min 

 

 

 

O.C.2 

 

O.C.3 

 

 

 

Profesorul propune elevilor 

o serie de activități: 

1. Solicită acestora să 

deschidă manualele de 

matematică la paginile 100-

101. Adresează câteva 

întrebări legate de 

măsurarea timpului pe baza 

imaginilor din manual; 

2. Solicită elevii să răspundă 

la întrebările 1,2,3,4 din 

manual. 

 

 

Răspund la întrebările 

adresate de profesor. 

 

 

 

 

 

Elevii răspund la 

întrebările din manual. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Manualul de 

matematică 

clasa a I-a 

 

 

Creioane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

 

Observarea 

dirijată 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

10 min 

 

O.C.3 

 

 

 

 Împarte câte o fișă elevilor, 

pe care trebuie să deseneze 

acele ceasurilor astfel încât 

acestea să arate ora 

corespunzatoare imaginilor. 

 

Elevii completează fișa 

cu atenție și vor discuta 

oral. 

 

Conversaţia 

 

Explicția 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

Creioane 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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În momentul în care elevii 

vor desena acele ceasurilor, 

împreună cu profesorul vor 

discuta și oral. (Anexa 2) 

Exerciţiul   Individual 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

3 min 

 

 

 

 

O.C.4 

 

Profesorul prezintă elevilor  

un ceas Ticăilă care timpul 

îl măsoară. Le propune un 

joc în care copiii trebuie să 

așeze acele ceasului 

conform orei indicate. 

 

Așează acele ceasului 

conform orei indicate de 

profesor. 

 

Explicația 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

Ceas 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

8. Încheierea 

activităţii 

1 min 

 

 

Profesorul realizează analiza 

activității şi face aprecieri 

frontale asupra 

performanţelor. 

Ascultă  aprecierile şi 

recomandările  făcute de 

profesor. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prima luna a anotimpului  iarna. 

2. Are 365 zile. 

3. Sunt 12 într-un an. 

4. În ce lună intrăm în vacanța de vară ? 

5. Acul cel mare al ceasului. 

6. Ultima zi a săptămânii 

7. După anotimpul primăvara, vine anotimpul…. 

8. Se trezeşte toată natura la viaţă.... 

9. Are doar 60 de secunde ! 

10. Luna în care se sărbătorește Paștele. 

   1.   C        

        2. A        

     3. L        

4.     E       

   5.   N        

        6. D        

  7.    A               

    8.  R        

  9.    U        

 10.     L         
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Anexa 2 

TIC-TAC, TIC-TAC, BATE CEASUL NEINCETAT! 

 

• Deseneaza acele ceasurilor astfel încât acestea să arate ora corespunzătoare imaginilor. 

 

 

       

     

  ` 
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PROIECT DE LECTIE 

 

Propunator: Prof. Popescu Cristina-Monica 

Director: Prof. Constantinescu Gabriela 

 

CERC PEDAGOGIC AL INVATATORILOR – TISMANA 

26 NOIEMBRIE 2021 

PROIECT DE LECȚIE 

 

Data: 26.11.2021 

Clasa: a III-a/a IV-a 

Obiectul: Arte vizuale și abilități practice/Geografia 

Tema:  Tehnici de lucru – Decolorarea/România-Elemente de geografie generală 

Subiectul: Subiect liber ales/Relieful, caracteristici generale și trepte de relief. 

Tipul lecției: formare de priceperi si deprinderi/comunicare și dobândire de cunoștințe 

Scopul:  

• a III-a- formarea priceperilor și deprinderilor de a respecta etapele realizării unui produs în scop 

decorativ; dezvoltarea gândirii și  a creativității care să acționeze în planul sensibilității artistice; 

stimularea spiritului critic și autocritic în vederea analizei obiective a lucrărilor.  

• a IV-a-comunicare și dobândirea cunoștințelor referitoare la formele și treptele de relief din România 

și dezvoltarea deprinderii de lucru cu harta prin identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă; 

raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice; dezvoltarea gândirii, 

limbajului, memoriei, voinței și a conduitei personale în timpul activității. 

 

Obiective operaționale: 

• a III-a  

✓ să identifice materialele și instrumentele specifice activităților practice; 

✓ să enumere tehnicile învățate; 

✓ să respecte etapele de realizare a lucrării; 

✓ să  răspundă corect la întrebări; 

✓ să obțină un spațiu organizat și estetic; 

✓ să participe activ și creativ la desfășurarea lecției; 

✓ să analizeze critic și autocritic lucrările. 

• a IV-a 

✓ să enumere formele de relief întâlnite în România; 

✓ să definească principalele forme de relief de pe teritoriul României; 

✓ să caracterizeze fiecare formă de relief de pe teritoriul României; 

✓ să localizeze pe hartă formele de relief, în funcție de culoarea convențională; 

✓ să reprezinte grafic fiecare treaptă de relief, utilizând culorile convenționale; 

✓ să asocieze unitățile de relief cu punctele cardinale corespunzătoare poziției lor pe hartă. 

      Strategia didactică: 

• forma de organizare: frontal și individual; 

• metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic,  
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• mijloace de învățământ: planșe model, cerneală, clor, pensule sau bețișoare otice, harta fizică a 

României, fișe de lucru, șablon cu conturul hărții României, manual, videoproiector, laptop, prezentare 

pptx – Relieful României. 

• evaluare: formativă  

Locul de desfășurare: sala de clasă; 

Durata: 45 minute 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Eta

pa 

Dura 

ta  

Clasa a III-a Clasa  a IV-a 

I 8 min.  Activitate directă Captarea atentiei: Elevii pregătesc 

materialele necesare desfășurării orei de Arte vizuale și abilități 

practice. Reactualizarea cunoștințelor: Elevii vor privi o 

imagine CALEIDOSCOP; vor fi întrebați cu ce seamănă 

această imagine și li se va cer copiilor să identifice în cuprinsul 

acestui caleidoscop acele imagini care reprezintă: Galben! 

Verde! Punct alb foarte mic! Linie curbă! Hârtie glasată verde! 

Pată colorată albastră!  ș a m d; în continuare le voi spune 

copiilor că toate aceste imagini au fost realizate în cadrul orelor 

de AVAP cu materiale diferite și prin tehnici diferite! Ultima 

tehnică pe care am învățat-o noi este DECOLORAREA CU 

PIC!  De ce lucrăm mereu la Abilități practice? Care este 

scopul acestor activități? Anunțarea temei și a obiectivelor: -

Astăzi, copii continuăm să folosim această tehnică, însă vom 

folosi alt material pentru decolorare, și anume clorul. 

Clorul  este un element chimic; în mod popular, atunci când 

cineva îi aude numele, se gândește mai întâi la albirea hainelor 

și la apa de la piscină. Trebuie să știm că această substanță 

exercită acțiunea de albire și dezinfectare.  Și noi cu această 

substanță vom decolora cerneala și vom realiza lucrări plastice 

cu subiect liber ales; adică voi veți decide singuri ceea ce veți 

desena. Veți întinde cerneala albastră cu pensula, pe toată coala 

de desen, veți aștepta răbdători ca aceasta să se usuce. După ce 

s-a uscat, folosiți bețișoare înmuiate în clor și decolorați 

Activitate independentă Captarea atentiei Elevii întorc fișele de 

lucru pe care le-au primit și rezolvă exercițiile făcând astfel 

reactualizarea cunoștințelor. 
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cerneala, ca si când ați desena cu creionul pe hârtie! Iată câteva 

exemple de astfel de lucrări! Vă puteți ajuta de ele pentru a 

realiza alte subiecte sau teme!  Eu am să vă rog să lucrați cu 

foarte mare atenție pentru că va trebui să expunem toate 

lucrările și să stabilim dacă respectă criteriile următoare: 

creativitate, realizarea îngrijită a lucrării, sugestivă și finalizată 

sau terminată. De asemenea, vă rog să realizați tema  pe ce  

orientare a paginii doriți voi. Spor la  lucru! 

 

II 32 

min. 

Activitate independentă Obținerea performanței Elevii 

lucrează independent subiectul liber ales, respectând tema și 

tehnica de lucru, decolorarea cu clor. Vor urmări obținerea unui 

spațiu creativ și estetic deosebit.  

Activitate directă Anunțarea temei  și a obiectivelor se 

realizează prin intermediul a trei ghicitori: 

„De-nălțime mijlocie 

Între munte și câmpie, 

Presărat cu pomi și vie 

Ce să fie? Cine știe?”  (dealul) 

„Înalt și crestat, 

De mulți colindat, 

Iarna se albește, 

Vara se înverzește.”  (muntele) 

„Șesul neted și întins, 

Cu brâu de aur încins.”   (câmpia). Anunț  obiectivele lecției, scriu 

titlul lecției pe tablă, „Relieful – caracteristici generale și trepte 

de relief”, iar elevii îl vor nota în caiete. 

    „-Astăzi, la ora de geografie, vom învăța lucruri noi despre 

formele de relief întâlnite pe teritoriul țării noastre: le vom defini, 

le vom caracteriza, le vom localiza pe hartă.” 

Prezentarea optimă a conținutului:  Se prezintă elevilor noile 

noțiuni despre marile forme de relief întâlnite pe teritoriul 
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României și se realizează schema lecției la tablă, iar elevii o vor 

nota în caiete. Dirijarea învățării: Analiza hărții de la pagina 42, 

din manual, fig. 2 Forme de relief (identificăm în funcție de 

culoare, toate formele de relief și denumirea acestora. Dirijarea 

învățării: Pentru o mai bună cunoaștere a tuturor formelor de 

relief din țara noastră urmărim prezentarea pptx. 8 min, cu 

formele de relief și localizare acestora în cuprinsul României. 

III 5 min. Evaluarea lucrărilor și încheierea organizată a lecției: Voi 

aduna lucrările și le vom expune analizându-le după 

următoarele criterii: 

1. Respectarea temei; 

2. Claritatea imaginii; 

3. Originalitatea imaginii; 

4. Volumul de muncă; 

5. Aspectul lucrării.      

Cele mai reușite lucrări vor fi notate, iar munca elevilor va fi 

răsplătită cu calificative. 

Activitate independentă Calculați înălțimea maximă a reliefului 

României și înălțimea minimă a reliefului României, și diferența 

dintre aceste mărimi. 

59x0x12+24x100+12x12= 2544 (vf. Moldoveanu) 
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CALEIDOSCOP 
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PROIECT DIDACTIC 

      Prof. Munteanu Mariana 

                  Școala Gimnazială Samarinești  

CLASA: a XI-a  

Aria curriculară: Limba şi literatura română 

Profesor: MUNTEANU MARIANA 

Data: 19.10.2021 

Unitatea de învățare: Perioada veche a literaturii române 

Subiectul: Curente culturale în secolele XVII – XVIII: Umanismul şi iluminismul  

Durata: 50 minute 

Tipul lecției: mixtă 

 

COMPETENŢE: 

Generale: 

- comprehensiunea şi interpretarea textelor; 

-  situarea în context a textelor studiate prin raportatea la epocă sau la curentele literare. 

Specifice:   

- Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate  ; 

- Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură; 

- Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul cultural în care a apărut 

aceasta; 

- Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul secolului 

al XX-lea; 

- Identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală; 

- Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme. 

OBIECTIVE: 

a) Cognitive: la sfârşitul lecţiei toţi elevii vor trebui: 

O1 – să definească termenul de curent literar 

O2 – să identifice caracteristicile generale ale umanismului în cultura europeană; 

O3 - să identifice trăsăturile umanismului în cultura română; 

O4 – să enumere reprezentanţi ai umanismului pe plan european si naţional. 
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b) Afective:                                     

 - să îşi cultive plăcerea de a citi şi  gustul estetic în domeniul literaturii; 

             - să stimuleze gândirea autonomă, reflexivă şi critică, prin lectura textelor.     

RESURSE EDUCAŢIONALE: 

a) Capacităţile de receptare ale elevilor; 

b) Timpul: 50 minute. 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia, învăţarea prin descoperire, 

problematizarea, analiza de text, discuţia frontală, observaţia. 

MIJLOACE: rebus, manual, tabla, instrumente de scris, fişe de muncă independentă. 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: 

- Activitate frontală; 

- Activitate independentă; 

- Activitate pe grupe. 

LOCUL DE DESFĂŞURARE A LECŢIEI : 

- sala de clasă 

 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

 - Programa de limba şi literatura romana pentru clasele IX – XII; 

- Parfene, C., “Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ”, Iaşi, Ed. 

Polirom, 1999; 

- Călinescu, G., „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, Craiova, ed. Vlad&Vlad, 1993. 

 

SCENARIUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

1. Momentul organizatoric (1 min.) 

 Notarea absenţelor şi crearea atmosferei propice desfăşurării lecţiei. 

2. Verificarea temei şi reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior (5 min.) 

Metode: evaluare orală 

Se vor reactualiza idei şi problemă „ancoră” dintre obiectivele activităţilor didactice precedente şi 

cele ale activităţii în curs de desfăşurare. 
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-Se trec în revistă oral și pe flipchart cu ajutorul discuțiilor frontale aspecte legate de apariția 

primelor texte scrise în limba română. 

 

Etapele discuțiilor: 

1. -primul text românesc scris datează din anul..(1521)...... și se numește.(Scrisoarea lui Necșu)............. 

2. -textul este scris cu alfabet..(chirilic)....................... 

3.   -textul scrisorii ne informează despre...(invazia turcilor asupra Moldovei și Țării Românești) 

4. -care este procentul cuvintelor latine din text..........( cca 89%...................................................... 

5. -enumerați alte texte scrise în limba română.....( Versiunile româneşti au fost împărţite în două categorii: 

Psaltirile coresiene – cinci texte tipărite de diaconul Coresi şi Psaltirile rotacizante – trei texte, toate 

manuscrise.),( apar cronicele de curte scrise din porunca domnească; cei mai importanți cronicari au fost: 

Macarie, Azarie și Eftimie.) 

 

Pentru momentul următor și pentru a observa în continuare evoluția limbii și literaturii noastre va trebui 

să descoperiți în rebus numele unui curent literar sub care cronicarii își vor lăsa amprenta. 

 

3. Captarea atenţiei şi asigurarea momentului afectiv ( 5 min.) 

Metode și procedee: conversația euristică, rebusul literar 

Mijloace didactice: flipchart 

Elevii completează un rebus din care va rezulta titlul noii lecţii: Umanismul. 

                               1 

      U R E C H E  

    R O M A N E    

C R O N I C A R      

      N E C U L C E 

 L E T O P I S E T    

    C O S T I N    

   N E A M U L     

   P I R U       

    M O L D O V E N I 

                                          2 
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a. Primul autor al Letopiseţului Țării Moldovei; 

b. Călinescu este autorul operei „Literatura .......   de la origini până în prezent. 

c. Autorul unei cronici; 

d. Autorul culegerii de legende „O samă de cuvinte”;  

e. Cronică; 

f. Al doilea autor al Letopiseţului Tării Moldovei; 

g. Miron Costin este autorul tratatului De ...... moldovenilor; 

h. A scris istoria literaturii române de la origini până în 1830; (Alexandru Piru) 

i. Gr. Ureche, Miron Costin şi Ion Neculce sunt cronicari......... . 

 

4. Anunţarea subiectului lecţiei şi enunţarea obiectivelor (1min) 

Metode: conversația, expunerea 

Mijloace didactice: flipchart 

 Se anunţă titlul lecţiei şi se notează pe tablă: Curente culturale în secolele XVII – XVIII: 

Umanismul şi iluminismul.  Sunt enunţate obiectivele ce vor fi urmărite pe parcursul activităţii. 

 

5. Prezentarea sarcinilor de lucru şi conducerea procesului de sistematizare (30 min.) 

Metode: expunerea, conversația euristică, lucrul pe grupe, exercițiul, învățarea prin descoperire, analiza 

de text. 

Mijloace didactice: fișa de lucru,table. 

 

Profesorul explică conceptul de curent literar. 

Se exemplifică cu reprezentanți ai diverselor curente literare. ( de exemplu : Romantismul- Mihai 

Eminescu, Ion Heliade Rădulescu, Alecu Russo, Vasile Alexandri, etc : Modernismul : Ion Barbu, Tudor 

Arghezi, Lucian Blaga,etc.) 

 

Definiție : Curentul literar defineste o mișcare literară, care reunește un număr de scriitori în baza 

unui program estetic și a unor înclinații comune, dintr-o anumită perioadă de timp. 
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Profesorul distribuie elevilor  sarcinile de lucru : citate aparținând unor cunoscuţi umanişti pentru a 

identifica cuvintele-cheie și ideile importante din text. Ei vor lucra pe grupe corespunzător stilurilor de 

învăţare : vizualul subliniază cuvintele cheie, practicul identifică  ideile principale, iar auditivul explică 

întregii clase rezultatele. ( 5 min.-10 min.) 

GRUPA  I 

„Creatorul suprem... îl luă pe om şi-l făcu după chipul său, îl aşeză în centrul lumii ca să-ţi permită 

să vezi mai bine ce se întâmplă aici. Nu eşti nici de origine divină, nici pământeană, muritor  

sau nemuritor... precum propriul tău creator, te poţi cizela cum doreşti. Ai putea să decazi la nivelul 

brutelor şi să renaşti într-o ordine divină, conform judecăţii tale.”  (Pico della Mirandola) 

1. Subliniaţi cuvintele cheie. (V) 

2. Extrageţi ideile pricipale. (P) 

3. Prezintă rezlultatele întregii clase. (A) 

 

GRUPA II 

Noua atitudine umanistă care impregnează creaţiile noii culturi în toate domeniile se caracterizează 

prin dispreţul şi negarea întregului sistem de gândire dominant în Evul Mediu, prin propagarea studiului 

limbii şi al operelor clasicilor greci şi latini, şi prin independenţa şi laicizarea progresivă a gândirii; fapte 

care duc la consolidarea spiritului critic, ce operează în mod liber în toate domeniile activităţii 

intelectuale.” (Ovidiu Drimba, Istoria literaturii universale) 

1. Subliniaţi cuvintele cheie. (V) 

2. Extrageţi ideile pricipale. (P) 

3. Prezintă rezultatele întregii clase. (A) 

 

GRUPA III 

„Doresc ca omul nostru de curte să fie destul de bine instruit în domeniul literelor sau al studiilor 

pe care le numim umaniste. Doresc ca el să fie familiarizat cu latina şi greaca, datorită multitudinii şi 

varietăţii de lucruri care au fost atât de dumnezeiesc scrise în aceste limbi. Doresc ca el să cunoască bine 

pe poeţi, oratori şi istorici şi, de asemenea, ca el să-i înveţe să scrie în versuri şi în proză, în special în 

propria noastră limbă.  
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 El va trebui în acelaşi timp să ştie să înveţe să sară, să alerge şi să arunce cu pietrele, căci, în afara 

utilităţii acestor exerciţii pentru pregătirea de luptă avem nevoie adesea să arătăm abilităţi în acest 

domeniu. 

 Nu aş fi deloc satisfăcut de curteanul nostru, dacă nu ar fi de asemenea muzician care, în afară de 

înţelegerea muzicii, să cânte la mai multe instrumente. Căci, dacă reflectăm bine, nicio odihnă, niciun 

medicament nu poate să arate atât de eficace ca muzica, pentru a vindeca spiritul.”  

                                                                (Baldassare Castiglione, Curteanul) 

1. Subliniaţi cuvintele cheie. (V) 

2. Extrageţi ideile pricipale. (P) 

3. Prezintă rezlultatele întregii clase. (A) 

Aceestea vor fi discutate  cu  toată clasa şi sistematizate sub forma unei scheme, pe tablă. 

  

 Schema tablei 

Cuvinte –cheie Idei principale 

  

 

Observație: Toate ideile și cuvintele-cheie notate sunt reprezentative pentru epoca  numită Renaștere, 

epocă în care curentul umanist a luat avânt.  

Cu ajutorul metodei SVI, elevii discută despre curentul renascentist. ( 5 min.) 

STIU VREAU SA STIU ÎNVĂȚ 

   

   

   

   

   

 

Se prezintă  RENAȘTEREA ,completând rubrica Învăț cu informațiile aflate. 

Umanismul se dezvoltă în epoca Renașterii. 

Se prezintă UMANISMUL. Elevii vor extrage verbal cele mai importante informații în timpul expunerii 

și se vor nota în caiete. 
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I. Umanismul  : 

Definiţie – curent cultural apărut în timpul Renaşterii, mai întâi în Italia, care pune în centrul 

preocupărilor omul şi problematica sa, idealul uman vizat fiind uomo universale. 

 

II. Trăsături: pune accent pe faptul că omul este o fiinţă raţională , liberă, înzestrată cu demnitate şi liber 

arbitru, orientarea învăţământului către disciplinele umaniste, sursele de inspiraţie sunt creaţiile 

Antichităţii Greco-latine. Armonios dezvoltat fizic si cultivat ca intelect, pasionat iubitor de cunoastere si 

de frumos, om de cultura si de actiune in acelasi timp. Umanismul pune accentul pe ratiune, pe libertatea 

si deminitatea omului, opunandu-se dogmatismului si fanatismului medieval. 

III. Reprezentanți : F. Petrarca( Franța-venit din Italia), G. Boccacio, F. Rabelais( Franța), Th. Morus( Anglia), 

Erasmus din Rotterdam( Olanda), William sau Dimitrie Cantemir. 

 

                Umanismul românesc – sec al XVII-lea prin cărturarii cunoscători ai limbilor greacă şi latină                            

şi monarhii luminaţi (Nicolaus Olahus, Despot-Vodă, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu) 

            Formarea conştiinţei istorice – se realizează treptat, începând cu preocupările umaniştilor din 

secolele al XVI-lea – al XVII-lea, mai ales prin cronicarii moldoveni şi munteni. Prin natura studiilor 

efectuate, cronicarii au sesizat o componentă esenţială a mentalului istoric: conştiinţa romanităţii 

poporului român. Ei argumentează latinitatea limbii şi a poprului roman, aduc dovezi în favoarea 

continuităţii elementului roman în Dacia şi constată unitatea de limbă, cultură şi teritoriu a românilor din 

cele trei provincii. 

Astfel de scriitori se numesc cronicari.  

Cronică-vine de la latinescul „Chronica” care inseamna istorie pe ani. Cronicile sunt lucrari 

istoriografice care prezinta evenimente istorice intr-o ordine cronologica. Aici descoperim primele 

incercari de realizare a unei literaturi originale romanesti. 

Cronicarii moldoveni : sunt boieri luminaţi, cărturari preocupaţi de consemnarea istoriei poporului, fiind 

conştienţi de rolul său educativ: 

Grigore Ureche-Letopisetul Tarii Moldovei de la origini pana la a doua domnie a lui Aron Voda – 1359”) 

 Miron Costin- Letopisetul Tarii Moldovei de la Aron Voda incoace” pana la domnia lui Dabija Voda) 

 Ion Neculce-Letopisetul Tarii Moldovei de la domnia lui Dabija Voda pana la a doua domnie a lui 

Constantin Mavrocordat – 1743”) 

Cronicarii munteni: Radu Popescu , Radu Greceanu, Constantin Cantacuzino 
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Sinteză a preocupărilor umaniștilor români 

● originea latina a poporului si a limbii romane;  

● continuitatea existentei acestui popor pe teritoriul romanesc; 

● unitatea tuturor romanilor din provinciile romanesti; 

● rolul civilizator al tipariturilor; 

● forta educativa a istoriei; 

● credinta in adevar si documente; 

● dorinta de a salva oamenii de ignoranta 

6. Atingerea performanţei ( 10 min.) 

Metode: fișa de lucru pe grupe 

Gr.I  

„Valahii sunt încredinţaţi că sunt coloni romani. Argumentul acestui lucru este faptul că au multe 

în comun cu limba romană şi se află în teritoriul lor foarte multe monede ale acestui popor, fără dubiu, 

indicii mari ale vechimii stapânirii romane aici.”  (Nicolaus Olahus, Hungaria) 

 Gr.II: 

 „Numele cel mai adevărat, autentic, de la primul descălecat prin Traian este rumân sau romanus, 

care nume acest popor l-a păstrat întotdeauna... până astăzi, acelaşi nume este dat îndeobşte şi muntenilor, 

şi moldovenilor, şi celor ce locuiesc în Ţara Transilvaniei. Rumân este un nume schimbat la curgerea 

anilor din roman.”  

                                                         (Miron Costin, Cronica Ţării Moldovei şi Munteniei) 

Gr.III: 

 „Însă rumânii înţeleg nu numai ceştia de aici, ci şi din Ardeal, care însă şi mai neaoşi, şi 

moldovenii, şi toţi câţi şi într-altă parte se află şi au aceasta limba... ce dară pe aceştia cum zic tot romani 

îi ţinem. Că toţi aceştia dintr-o fântănă au izvorât şi cură.”         

                                                                                      (Stolnicul Constantin Cantacuzino) 

 Gr.IV: 

 „Rumânii, câţi să află lăcuitori  în Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu, de la un loc 

suntu cu moldovenii şi toţi de la Râm se trag.” 

„...de la râmleni, ce le zicem latini, pâine, ei zic panis, carne, ei zic caro, găină, ei zicu galena, muieria, 

mulier, fămeia, femina, părinte, pater, al nostru, noster şi alte multe din limba latinească.”  

                                                         (Grigore Ureche, Letopisetul Ţării Moldovei) 
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Cuvinte-cheie Idei principale 

  

 

7. Asigurarea retenţiei şi a transferului: 

Se comunică tema pentru acasă: fişa bio-bibliografică a lui Dimitrie Cantemir (pe coală albă, 

pentru portofoliul personal). Elevii alcătuiesc și prezintă un scurt portret al cărturarului român din sec. 

XVII-XVIII. 

9. Fixarea cunoştinţelor  

Se realizează prin întrebări privind curentul literar, umanismul pe plan european, umanismul în cultura 

română, reprezentanţi. 

 

10. Evaluarea lecţiei/ autoevaluarea profesorului. 

 

REBUS 

 

 

 

 

 

 

      U R E C H E  

    R O M A N E    

C R O N I C A R      

      N E C U L C E 

 L E T O P I S E T    

    C O S T I N    

   N E A M U L     

   P I R U       

    M O L D O V E N I 
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I. Umanismul  : 

Definiţie – curent cultural apărut în timpul Renaşterii, mai întâi în Italia, care pune în centrul 

preocupărilor omul şi problematica sa, idealul uman vizat fiind uomo universale. 

 

II. Trăsături: pune accent pe faptul că omul este o fiinţă raţională , liberă, înzestrată cu demnitate şi liber 

arbitru, orientarea învăţământului către disciplinele umaniste, sursele de inspiraţie sunt creaţiile 

Antichităţii Greco-latine. Armonios dezvoltat fizic si cultivat ca intelect, pasionat iubitor de cunoastere si 

de frumos, om de cultura si de actiune in acelasi timp. Umanismul pune accentul pe ratiune, pe libertatea 

si deminitatea omului, opunandu-se dogmatismului si fanatismului medieval. 

III. Reprezentanți : F. Petrarca( Franța-venit din Italia), G. Boccacio, F. Rabelais( Franța), Th. Morus( Anglia), 

Erasmus din Rotterdam( Olanda), William sau Dimitrie Cantemir. 

 

                Umanismul românesc – sec al XVII-lea prin cărturarii cunoscători ai limbilor greacă şi latină                            

şi monarhii luminaţi (Nicolaus Olahus, Despot-Vodă, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu) 

            Formarea conştiinţei istorice – se realizează treptat, începând cu preocupările umaniştilor din 

secolele al XVI-lea – al XVII-lea, mai ales prin cronicarii moldoveni şi munteni. Prin natura studiilor 

efectuate, cronicarii au sesizat o componentă esenţială a mentalului istoric: conştiinţa romanităţii 

poporului român. Ei argumentează latinitatea limbii şi a poprului roman, aduc dovezi în favoarea 

continuităţii elementului roman în Dacia şi constată unitatea de limbă, cultură şi teritoriu a românilor din 

cele trei provincii. 

Astfel de scriitori se numesc cronicari.  

Cronică-vine de la latinescul „Chronica” care inseamna istorie pe ani. Cronicile sunt lucrari 

istoriografice care prezinta evenimente istorice intr-o ordine cronologica. Aici descoperim primele 

incercari de realizare a unei literaturi originale romanesti. 

Cronicarii moldoveni : sunt boieri luminaţi, cărturari preocupaţi de consemnarea istoriei poporului, fiind 

conştienţi de rolul său educativ: 

Grigore Ureche-Letopisetul Tarii Moldovei de la origini pana la a doua domnie a lui Aron Voda – 1359”) 

 Miron Costin- Letopisetul Tarii Moldovei de la Aron Voda incoace” pana la domnia lui Dabija Voda) 

 Ion Neculce-Letopisetul Tarii Moldovei de la domnia lui Dabija Voda pana la a doua domnie a lui 

Constantin Mavrocordat – 1743”) 

Cronicarii munteni: Radu Popescu , Radu Greceanu, Constantin Cantacuzino. 
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FIȘE DE LUCRU 

GRUPA  I 

„Creatorul suprem... îl luă pe om şi-l făcu după chipul său, îl aşeză în centrul lumii ca să-ţi permită 

să vezi mai bine ce se întâmplă aici. Nu eşti nici de origine divină, nici pământeană, muritor  

sau nemuritor... precum propriul tău creator, te poţi cizela cum doreşti. Ai putea să decazi la nivelul 

brutelor şi să renaşti într-o ordine divină, conform judecăţii tale.”  (Pico della Mirandola) 

1. Subliniaţi cuvintele cheie. (V) 

2. Extrageţi ideile pricipale. (P) 

3. Prezintă rezlultatele întregii clase. (A) 

 

GRUPA II 

Noua atitudine umanistă care impregnează creaţiile noii culturi în toate domeniile se caracterizează 

prin dispreţul şi negarea întregului sistem de gândire dominant în Evul Mediu, prin propagarea studiului 

limbii şi al operelor clasicilor greci şi latini, şi prin independenţa şi laicizarea progresivă a gândirii; fapte 

care duc la consolidarea spiritului critic, ce operează în mod liber în toate domeniile activităţii 

intelectuale.” (Ovidiu Drimba, Istoria literaturii universale) 

1. Subliniaţi cuvintele cheie. (V) 

2. Extrageţi ideile pricipale. (P) 

3. Prezintă rezultatele întregii clase. (A) 

GRUPA III 

„Doresc ca omul nostru de curte să fie destul de bine instruit în domeniul literelor sau al studiilor 

pe care le numim umaniste. Doresc ca el să fie familiarizat cu latina şi greaca, datorită multitudinii şi 

varietăţii de lucruri care au fost atât de dumnezeiesc scrise în aceste limbi. Doresc ca el să cunoască bine 

pe poeţi, oratori şi istorici şi, de asemenea, ca el să-i înveţe să scrie în versuri şi în proză, în special în 

propria noastră limbă.  

 El va trebui în acelaşi timp să ştie să înveţe să sară, să alerge şi să arunce cu pietrele, căci, în afara 

utilităţii acestor exerciţii pentru pregătirea de luptă avem nevoie adesea să arătăm abilităţi în acest 

domeniu. 

 Nu aş fi deloc satisfăcut de curteanul nostru, dacă nu ar fi de asemenea muzician care, în afară de 

înţelegerea muzicii, să cânte la mai multe instrumente. Căci, dacă reflectăm bine, nicio odihnă, niciun 

medicament nu poate să arate atât de eficace ca muzica, pentru a vindeca spiritul.”  

                                                                (Baldassare Castiglione, Curteanul) 

1. Subliniaţi cuvintele cheie. (V) 

2. Extrageţi ideile pricipale. (P) 

3. Prezintă rezlultatele întregii clase. (A) 

Aceestea vor fi discutate  cu  toată clasa şi sistematizate sub forma unei scheme, pe tablă. 

Gr.I  

„Valahii sunt încredinţaţi că sunt coloni romani. Argumentul acestui lucru este faptul că au multe 

în comun cu limba romană şi se află în teritoriul lor foarte multe monede ale acestui popor, fără dubiu, 

indicii mari ale vechimii stapânirii romane aici.”  (Nicolaus Olahus, Hungaria) 

 Gr.II: 

 „Numele cel mai adevărat, autentic, de la primul descălecat prin Traian este rumân sau romanus, 

care nume acest popor l-a păstrat întotdeauna... până astăzi, acelaşi nume este dat îndeobşte şi muntenilor, 

şi moldovenilor, şi celor ce locuiesc în Ţara Transilvaniei. Rumân este un nume schimbat la curgerea 

anilor din roman.”  

                                                         (Miron Costin, Cronica Ţării Moldovei şi Munteniei) 
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Gr.III: 

 „Însă rumânii înţeleg nu numai ceştia de aici, ci şi din Ardeal, care însă şi mai neaoşi, şi 

moldovenii, şi toţi câţi şi într-altă parte se află şi au aceasta limba... ce dară pe aceştia cum zic tot romani 

îi ţinem. Că toţi aceştia dintr-o fântănă au izvorât şi cură.”         

                                                                                      (Stolnicul Constantin Cantacuzino) 

 Gr.IV: 

 „Rumânii, câţi să află lăcuitori  în Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoroşu, de la un loc 

suntu cu moldovenii şi toţi de la Râm se trag.” 

„...de la râmleni, ce le zicem latini, pâine, ei zic panis, carne, ei zic caro, găină, ei zicu galena, muieria, 

mulier, fămeia, femina, părinte, pater, al nostru, noster şi alte multe din limba latinească.”  

                                                         (Grigore Ureche, Letopisetul Ţării Moldovei) 

  

 

Cuvinte-cheie Idei principale 
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Proiect de lecție 

 Fazakas Enikő 

Școala Gimnazială ,,Petőfi Sándor” 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Dirigenție 

Tema: Reducere, Reutilizare, Reciclare 

Timp alocat: 50 de minute 

Competența specifică vizată:  

1.2. Autoevaluarea stilului de viață sănătos în raport cu mediul de viaţă 

3.1. Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind autodisciplina și stilul de viață sănătos 

Scopul urmărit este ca elevii: 

• să înțeleagă conceptul de responsabilitate față de natură și de mediu înconjurător 

• să identifice deșeurile valoroase prin reciclare sau refolosire 

• să enumere cât mai multe gesturi practice pentru reducerea consumului 

• să valorifice experiența lor de viață 

Maniera de lucru: frontal, individual, în grup 

Mijloc de predare: joc didactic 

 

1. Captarea atenției - 5 minute 

Temă: Schimbări climatice 

Pe cine afectează aceste probleme? Cine le creează? 

Schimbările climatice: din cauza acțiunilor umane, vremea devine extremă și incontrolabilă. Toate 

viețuitoarele de pe Pământ sunt afectate: plante, copaci, animale și oameni. Care sunt urmările 

poluării?  

2. Introducerea temei - 5 minute 

Este important să fim responsabili, să găsim soluții, și să le punem în practică pentru a ne proteja 

planeta.  

Gunoaie - Ce credeți că putem face?  Cele trei R-uri (reducere, reutilizare, reciclare) 

3. Dirijarea învățării: reducere, reutilizare, reciclare - 20 minute 

• reducerea gunoaiele: modalități de a produce mai puțin plastic 

• să reducem ce  cumpăram, să ne gândim bine înainte, dacă avem nevoie de acel lucru 

• reducerea ambalajelor  

• să refolosești înseamnă să iei ceva pe care l-ai arunca și să îl transformi în ceva folositor: să 

avem o sticlă de apă refolosibilă 

• Cum putem fi creativi? (reciclare creative – joc didactic individual și în grup) 
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• în loc să aruncați lucrurile, de care nu mai aveți nevoie, puteți să le dăruiți sau donați, și 

astfel ele vor fi folosite și apreciate de altcineva în loc să ajungă la gunoi 

• reciclare: multe dintre ambalajele pe care le aruncăm nu sunt gunoaie, ci deșeuri care pot  fi 

valorizate, adică sunt o resursă. Deșeurile nu sunt gunoaie, ele se reciclează și sunt utile. 

(carton, hârtie, sticlă, PET-uri etc.) 

De ce anume este nevoie pentru ca aceste deșeuri valoroase să fie reciclate? - să le colectăm 

separat (imagine: coșuri de culori diferite culori pentru deșeurile reciclabile) 

4. Fixarea cunoștințelor (în grup) - 15 minute 

Notați-vă toate deșeurile pe care le produceți într-o zi, apoi  gândiți-vă la idei despre cum puteți să nu 

le mai produceți, folosindu-vă de cei 3R. 

5. Evaluare - 5 minute 

Profesorul analizeazǎ rǎspunsurile şi apreciazǎ corectitudinea lor, face aprecieri generale şi 

individuale. 
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PROIECT DIDACTIC 

CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS 

PROF. ZUZU-POPOVICI CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 IAȘI 

GRUPA: Mare  

TEMA ANUALĂ: „Cine și cum planifică/organizează o activitate?” 

TEMA PROIECTULUI: „Călătorie în Univers” 

TEMA ZILEI: „Spațiul Cosmic” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: „Limbă și comunicare” 

SUBIECTUL: „Clubul Isteților” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate de consolidare 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Audierea cu atenţie a unor informații, formularea unor propoziții simple 

pentru a descrie elemente specifice Spațiului Cosmic, îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să asculte cu atenţie prezentările colegilor, concentrându-se asupra informației primite; 

O2: să lipească elementul la locul potrivit pe hartă; 

O3: să reţină informații despre elemente ale Spațiului Cosmic; 

O4: să observe elementul acoperit;  

O5: să descrie elementul acoperit; 

SARCINA DIDACTICĂ: prezentarea și descrierea elementelor din spațiul cosmic în funcție de 

etapele jocului. 

REGULILE JOCULUI: copiii vor sta în semicerc și vor merge să prezinte în cadrul unei emisiuni 

televizate un element de pe harta lui Paxi în funcție de numerotarea de pe hartă.  Când un copil își 

prezintă conținutul descoperit și învățat în prealabil acasă cu părinții, ceilalți copii ascultă. La finalul 

prezentării copilul lipește elementul pe harta lui Paxi, la numărul potrivit. În complicarea jocului, harta 

este completă , însă vom închide ochii și vom observa atunci când îi vom deschide, că un element de 

pe hartă a fost acoperit de un nor de praf. Va trebui să descriem elementul acoperit, să-l numim apoi 

să îl eliberăm de norul de praf. Vor dispărea atâtea elemente cât ne va permite timpul și răbdarea 

copiilor. Fiecare prezentare va fi aplaudată. 

ELEMENTE DE JOC: televizorul, aplauzele, suspansul 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ  

Metode și procedee didactice:  jocul didactic, conversaţia, explicaţia, demonstrația 
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Mijloace didactice: TV (ramă de tablou cu suport), tabla magnetică, jetoane cu elementele spațiului 

cosmic, lipici, harta lui Paxi, norul de praf, magneți, mesaj video, Smart TV, laptop, racheta lui Paxi 

Forme de organizare: frontal 

Resurse: 

• Umane: preşcolari şi educatoarea 

• Temporale: 35-40 min 

• Spaţiale: Sala de grupă 

  Bibliografie 

Munteanu, C., Munteanu, E., Ghid pentru învăţământul preşcolar, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 

Hobjilă, A., Didactica activităților de educare a limbajului,în Manualul de  Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar-anul II, semestrul II. Instrumente didactice, Editura 

Universității  ,,Al. I. Cuza’’, Iași, 2012. 

 

 

OBSERVAȚIE: Înaintea acestor activități copiii au ales subiecte despre Univers prin tragere la 

sorți. Au avut la dispoziție un weekend pentru a găsi informații, cu ajutorul părinților, despre 

subiectul ales. 
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Nr. 

crt. 

Secvențele activității Op. 

op. 

Conținutul instructiv - 

educativ 

Strategia didactică Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

1.  Moment organizatoric  Asigurarea climatului necesar 

desfășurării unei bune 

activități: aerisirea sălii, 

pregătirea materialelor, 

așezarea scăunelelor, cu 

pastrarea distanței în semicerc. 

Exercițiul Masa cu 

televizorul 

frontal Deprinderea de a 

intra organizat 

 

Deprinderi de 

igiena şi 

disciplină 

2.  Captarea atenției  Captarea atenției se va face 

prin ascultarea mesajului lui 

Paxi: Bună ziua, copii! Sunt 

Paxi, eu vin din Cosmos!Am 

aterizat pe planeta voastră și 

am întâlnit o creatură de care 

mi-a fost frică avea blană, 

urechi ascuțite, patru picioare 

și scotea niște sunete ciudate 

”Miau, miau!”. Am fugit de ea 

și mi-am pierdut harta. Nu mai 

știu cum să ma întorc acasă! 

conversația Mesaj video 

Smart TV 

Laptop 

frontal Capacitatea de 

concentrarea a 

atenției 
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Va rog ajutați-mă să îmi 

găsesc harta! 

 

3.  Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

 Copii, îl ajutăm pe Paxi? 

Bine, să trecem la treabă. 

Se anunță copiii că vor juca 

jocul Clubul Isteților. În 

timpul jocului voi, va trebui sa 

prezentați ce ați descoperit 

acasă cu mama și tata despre 

subiectul ales. 

 

conversaţia  frontal Capacitatea de 

concentrarea a 

atenţiei 

4.  Desfășurarea jocului 

a) Explicarea și 

demonstrarea 

regulilor de joc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare din voi va primi 

imaginea elementului pe care 

l-ați învățat. După ce 

prezentați, va trebui să lipiți 

elementul pe harta lui Paxi 

acolo unde vă arată numărul 

de pe spatele imaginii. Eu voi 

numi elementele, și cine își 

aude elementul strigat vine la 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

Explicaţia 

Demonstrația 

 

 

TV (ramă de 

tablou cu 

suport), tabla 

magnetică, 

jetoane cu 

elementele 

spațiului 

cosmic, lipici, 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

capacităţii de a 

înțelege regulile 

jocului. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3017 

 

 

 

 

 

 

 

b) Executarea 

jocului de probă 

 

c) Desfășurarea 

propriu-zisă a 

jocului 

 

 

 

 

d) Complicarea 

jocului 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV să îl prezinte, apoi să îl 

lipească pe planșă. 

Să facem o probă. Să prezinte 

copilul care a pregătit 

Soarele!  

Un preșcolar va prezenta la 

TV informațiile despre soare, 

apoi va lipi Soarele pe poziția 

1 a hărții. 

În desfășurarea propriu-zisă a 

jocului se vor numi copiii în 

funcție de ordinea elementelor 

din Sistemul Solar, și apoi în 

ordinea în care omul intervine 

în spațiul cosmic. Va fi 

aplaudat fiecare prezentator. 

După ce au prezentat toți 

copiii, se va juca etapa de 

complicare: închidem ochii și 

un nor de praf acoperă un 

element de pe hartă. Pentru a 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul oral 

 

Conversația 

 

 

harta lui Paxi, 

norul de praf, 

magneți, 

mesaj video, 

laptop, racheta 

lui Paxi 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

concentrare a 

atenţiei 
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O4 

 

O5 

 

elimina norul, trebuie să ne 

aducem aminte ce element a 

fost acoperit și să il descriem 

în propoziții scurte. 

Complicarea jocului se 

execută până la acoperirea 

fiecarui element pe rând, iar 

dacă se observă o stare de 

neliniște în rândul copiilor se 

oprește și ne îndreptăm către 

finalul activității. 

 

 

 

Capacitatea de a 

descrie imaginea 

acoperită. 

 

5.  Obţinerea performanţei 

şi realizarea feedback-

ului 

 

 

O3 

 

Copiii sunt rugați să închidă 

ochii câteva secunde și să se 

gândească la un cuvânt pe care 

l-au auzit azi în activitatea 

noastră. Fiecare copil va spune 

un cuvânt auzit la alt coleg, nu 

din prezentarea proprie. 

conversația 

explicaţia 

problematizarea 

Harta lui Paxi frontal Capacitatea de a-

și aminti un 

cuvânt din joc. 

6.  Evaluarea şi 

încheierea activității 

 

  

 

Se fixează tema şi obiectivele 

prin întrebări. 

- Ce joc am jucat azi? 

conversația  fontal Receptivitatea 

copiilor la 
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Se fac aprecieri generale şi 

individuale asupra modului de 

participare la activitate. 

activitatea 

desfășurată 
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PROIECT DIDACTIC 

 

GRUPA: Mare  

TEMA ANUALĂ: „Cine și cum planifică/organizează o activitate?” 

TEMA PROIECTULUI: „Călătorie în Univers” 

TEMA ZILEI: „Spațiul Cosmic” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: „Jocuri şi activităţi liber alese II” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixt 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc de mișcare „Marțieni contra Pământeni” 

                            Joc de atenție „Unde s-a așezat Paxi?” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Familiarizarea copiilor cu structura jocului de mișcare și crearea unei bune dispoziţii la grădiniţă 

prin dezvoltarea aptitudinilor fizice  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1: să reţină regulile jocului; 

O2: să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului; 

O3: să participe activ la joc în funcţie de sarcinile jocului; 

O4: să parcurgă traseul corect; 

O5: să rezolve puzzle-ul; 

SARCINA JOCULUI 

Rezolvă puzzle-ul cât mai repede. 

REGULILE JOCULUI: 

Regula 1: Copiii vor fi grupați în marțieni și pământeni. 

Regula 2: Se vor întrece pe rând câte un copil din fiecare echipă pe traseu și la rezolvarea 

puzzle-ului. Rezolvarea puzzle-ului aduce câte un punct la fiecare echipă. 

Regula 3: Se înregistrează punctele pe tabla magnetică. Echipa cu cele mai multe puncte câștigă.  

ELEMENTE DE JOC: mişcarea, aplauze, premiul. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode și procedee: jocul, explicaţia, demonstraţia, conversaţia; 

Mijloace de învățământ: jetoane marțieni și pământeni, un coșulet, puzzle din polistiren, 2 

tuneluri de pânză, table magnetică, figurina lui Paxi din polistiren, racheta lui Paxi din polistiren 

Forme de organizare: frontal, individual 
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Resurse: 

• Umane: preşcolari şi educatoarea 

• Temporale: 30 min 

• Spaţiale: sala de grupă 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Nr

. 

crt 

Secvenţele 

activităţii 

Timp  Ob 

op 

Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică 

 

Evaluare  

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare a 

activităţii 

1 Moment 

oragnizatoric 

5 

min. 

 Activitatea se va desfășura în curtea 

grădiniței. 

 

 

   

2 Captarea 

atenţiei 

1 

min. 

 Captarea atenției se va realiza prin 

prezentarea tunelurilor copiilor. 

Conversaţia, 

Explicaţia 
 Frontală  

3 Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  3 

min 

 Propunătorul va anunţa copiii că vor 

participa la jocul Marțieni contra 

Pământeni, precizându-le că va trebui să 

fie foarte atenți la vocea mea. 

 

Explicaţia 
 

 

Frontală 

 

4 Dirijarea 

învăţării 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

Explicarea și demonstrarea jocului 

Propunătorul explică și demonstrează în 

același timp, regulile de joc copiilor.  

Urmează jocul de probă realizat de către 

un copil. 

Jocul propriu-zis 

 

 

Explicația, 

Demonstrația 
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24 

min 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

O4 

 

O5 

 

 

 

Copiii extrag dintr-un coșuleț un jeton 

care le va indica în ce echipă vor juca. 

După împărțire se începe jocul propriu-

zis. 

Pe rând, câte un Marțian și un Pământean 

se întrec să ajungă primul la un puzzle de 

patru piese, să îl rezolve. Drumul e greu: 

vor trece printr-un tunel, apoi vor ajunge 

la puzzle îl vor rezolva și se vor întoarce 

pe același drum. Când s-au așezat pe 

scaun pleacă următorul copil din echipă. 

Pe tabla magnetică se punctează mereu 

echipa care rezolvă prima puzzle-ul. 

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului se va 

realiza atât timp cât copiilor le va face 

plăcere şi până când se constată că s-a 

înţeles pe deplin procedeul de joc. 

Apoi se va desfășura jocul „Unde s-a 

așezat Paxi?”. Copiii vor închide ochii, 

în acest timp, figurina lui Paxi din 

polistiren se va așeza în diferite locuri 

Exercițiul 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul  

 

 

jetoane 

marțieni și 

pământeni 

un coșulet 

 

puzzle din 

polistiren, 

2 tuneluri 

de pânză 

table 

magnetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grup 

 

 

  

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

respecta 

regulile 

jocului, 

modalitatea de 

implicare a 

fiecăruia în 

activitatea de 

joc 
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din grupă. Copiii vor trebui să fie atenți 

și să numească locul de fiecare data. 

Acest joc se joacă timp de aproximativ 5 

minute. 

 

Figurina lui 

Paxi din 

polistiren 

5 Încheierea 

activităţii 

2 min  La finalul activității voi face aprecieri 

individuale şi generale asupra modului 

de participare la activitate și împreună 

călătorim cu racheta lui Paxi din 

polistiren extrudat.  

Conversaţia 

Racheta lui 

Paxi din 

polistiren 

Frontală, 

Individuală 

Aprecieri 

generale şi 

individuale 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                               Scarlat Raluca-Elena 

                                                               Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Bacău  

Clasa a VI-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Tema Pronumele personal 

Tipul lecției : de verificare și evaluare a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor gramaticale 

Competențe generale:. 

• îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre pronume personal, cunoașterea importanței pe care o 

are în vorbire, în vederea construirii corecte în exprimarea orală și scrisă; 

• cunoașterea ortografiei specifice formelor neaccentuate. 

Competențe specifice:  

4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înțelegerea și exprimarea corectă și precisă a intențiilor communicative; 

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportare 

la normă; 

4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții. 

Obiective operaționale 

Cognitive 

O1 –  să identifice pronumele personal prin diferențiere de alte părți de vorbire; 

O2 –  să precizeze categoriile gramaticale specifice acestei părți de vorbire; 

O3 –  să analizeze morfosintactic pronumele personale dintr-un text; 

O4 –  să construiască enunțuri folosind diferite forme ale pronumelui personal; 

O5 –  să cunoască ortografia pronumelor personale cu formă  neacceantuată. 

 

Afective 

O1- să manifeste interes în rezolvarea sarcinilor de lucru; 

O2- să fie dispuși să primească informații noi. 

Psihomotrice 

O1 – să rezolve sarcinile propuse în fişa de evaluare; 
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O2 - să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, tabla, spaţiul  caietului, al fişelor de lucru. 

Strategii didactice 

 

Metode  și  procedee  : jocul didactic, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, analiza, gramaticală, cubul, 

metoda ciorchinelui, metoda R.A.I. 

 

Mijloace de  învăţământ: 

 

- Manual pentru clasa a VI-a,  Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-

Roman,  Horia Corcheș, București, Editura ART KLETT, 2019. 

- Caietul elevului pentru clasa a VI-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca 

Davidoiu-Roman,  Horia Corcheș, București, Ed. Art Educațional 

- Fişe de evaluare 

- Culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală 

 

Resurse  și managementul timpului : 

- spaţiu de lucru: sala de clasǎ 

- capacităţi normale de învăţare ale elevilor 

-  timpul de învăţare: 50 minute. 

 

Bibliografie 

Metodica predării limbii şi literaturii române, Marilena Pavelescu, Editura Corint,  București, 2010 

Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Vistian Goia, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2002 

Pronumele pe înțelesul tuturor, Eliza-Mara Trofin,  Editura Paralela 45, Pitești, 2002 
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SCENARIU DIDACTIC 

MOMENTELE 

INSTRUIRII 

OB. 

OP 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

Evaluare 
Metode 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

   Profesorul stabileşte ordinea şi 

disciplina, apoi pregăteşte materialele 

necesare orei de limba română.  

  Elevii îşi pregătesc 

cele necesare orei de 

limba română. 

Conversația 
Fişe –

catalog 
Frontală 

 

2. Verificarea temei şi 

a cunoştinţelor 

acumulate anterior 

O1 

O3 

 Profesorul va corecta tema împreună 

cu elevii. 

Elevii prezintă tema 

(exercițiile din 

caietul elevului, 

pagina 96) 

Conversaţia Tabla Frontală 

 

3. Captarea atenţiei 

 

 

După verificarea temei, profesorul 

adoptă o mimică gravă și îi întreabă 

care este starea sănătății lor după 

studierea pronumelor personale. 

Își exprimă bucuria aflând că sunt 

bine, sănătoși, dar și îngrijorarea cu 

privire  la ceea ce se va întâmpla în 

ora respectivă, deoarece urmează 

evaluarea cunoștințelor despre 

pronumele personal care a generat un 

caz tragic în literatura română. 

Profesorul le citește elevilor un 

Elevii vor asculta 

fragmentul citit 
Spargerea gheţii 

 

 

 

Frontală Orală 
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MOMENTELE 

INSTRUIRII 

OB. 

OP 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

Evaluare 
Metode 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

fragment care conține pronume 

personale cu forme accentuate și 

clitice. 

4. Anunţarea temei şi 

a obiectivelor. 

 În această oră vom încerca să 

dezvoltăm anumite competenţe, iar la 

sfârşitul orei  va trebui să îndeplinim 

obiectivele propuse. Profesorul va 

scrie titlul lecţiei pe tablă. 

  Elevii 

conştientizează 

obiectivele şi vor 

scrie apoi titlul 

lecţiei în caiete. 

Explicaţia  Frontală  

5. Dirijarea 

procesului de 

învăţare 

O2 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 După discuțiile purtate despre 

pronumele personal, elevii vor 

rezolva: 

 

 Fişa de lucru prin metoda cubului 

(vezi ANEXA) 

1. DESCRIE  pronumele personal 

(definiție și categoriile gramaticale 

specifice acestei părți de vorbire.) 

2. COMPARĂ cele două forme, 

subliniind varianta corectă: 

a) Ți-e / ție somn sau mi se pare mi-e / 

mie ? 

 

   

 

   Elevii vor rezolva 

toate cerinţele 

formulate de 

profesor . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culegere 

de exerciţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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MOMENTELE 

INSTRUIRII 

OB. 

OP 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

Evaluare 
Metode 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

 

 

 

 

 

O5 

b) Mai / m-ai vrei să ne vedem sau m-

ai / mai uitat ? 

c) L-a/ la întrebat dacă merge la/ l-a 

teatru. 

d) V-a/va informat că v-a/va sosi 

dimineață. 

 

 

3. ASOCIAZĂ  fiecărei propoziții din 

prima coloana, litera corespunzătoare 

cazului și funcției sintactice a 

pronumelui subliniat. (anexă)  

4. ANALIZEAZĂ morfosintactic 

pronumele personale din textul 

dat: (anexă)  

5. APLICĂ construind  enunțuri în 

care formele neaccentuate mă și  vă să 

fie, pe rând, pronume personale și 

pronume reflexive  

6. ARGUMENTEAZĂ  ce valoare 

morfologică au cuvintele subliniate: 

Un elev din fiecare 

grupă va veni în faţă 

şi va răsturna cubul. 

 

 

 

 

 

Metoda cubului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartoane 

mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOOM 

pt. 

punctuaţie 

şi pt. 

ortografie 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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MOMENTELE 

INSTRUIRII 

OB. 

OP 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

Evaluare 
Metode 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

(anexă)  

6. Obţinerea 

feed-back-ului 

 

 

 

 

7. Evaluare 

 Are loc permanent pe parcursul 

întregii ore şi se concretizează prin 

aprecieri verbale făcute de profesor.  

Se realizează prin metoda R.A.I 

(răspunde, aruncă, interoghează) 

- se investighează rezultatele obţinute 

în urma predării învăţării printr-un joc 

de aruncare a unei mingi; cel care 

aruncă mingea trebuie să pună o 

întrebare din lecţia predată iar cel care 

o prinde răspunde la întrebare şi la 

rândul său aruncă mingea şi pune o 

întrebare altui coleg. 

 

 

 

 

 

Metoda R.A.I. 

 

   

 

 

 

 

Oral/scris 

Asigurarea retenţiei 

şi a transferului 

 

 

Voi prezenta tema pentru acasă. 

Scrie-i mamei tale un mesaj,într-un 

format care îți e la îndemână (un 

bilețel, un mesaj pe messenger etc.), 

în care să-i spui impresiile tale despre 

un obiectiv turistic pe care l-ai vizitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 
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MOMENTELE 

INSTRUIRII 

OB. 

OP 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

Evaluare 
Metode 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Folosește cât mai multe pronume 

personale și subliniază-le. 
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5
. A

P
L

IC
Ă

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Metoda cubului 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

1. DESCRIE  pronumele personal (definiție și categoriile gramaticale specifice acestei părți de vorbire) 

 

2. COMPARĂ cele două forme, subliniind varianta corectă: 

a) Ți-e / ție somn sau mi se pare mi-e / mie ? 

b) Mai / m-ai vrei să ne vedem sau m-ai / mai uitat ? 

c) L-a/ la întrebat dacă merge la/ l-a teatru. 

d) V-a/va informat că v-a/va sosi dimineață. 

 

3. ASOCIAZĂ  fiecărei propoziții din  prima coloana, litera corespunzătoare cazului și funcției 

sintactice a pronumelui subliniat : 

 

   1. „Ni s-a părut tuturor cam  plictisitor... (I. 

Pârvulescu, Inocenții, p.44) 

   2. „...ce se va întâmpla cu noi...(p.50) 

   3. “...în viața mea nu-i pârâsem...(p.51) 

   4. „..și ea simte ca el...(p.46). 

   5. „își avea bătrânul anticar intrarea în 

magazinul lui de comori. (p.76) 

a. Acuzativ, complement prepozițional 

b. Acuzativ, complement direct 

c. Dativ, complement indirect 

d. Nominativ, subiect 

e. Genitiv, atribut pronominal genitival 

 

2. COMPARĂ 

 

 

 

4.ANALIZEAZĂ 

3. ASOCIAZĂ 

1. DESCRIE 

5
. A

P
L

IC
Ă

 

6
. A

R
G

U
M

E
N

T
E

A
Z

Ă
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4. ANALIZEAZĂ morfosintactic pronumele personale din textul dat: 

   „Cu secretele eram deja obișnuiți și știam să le scoatem la lumină. De pildă, am reușit să aflăm 

că înțeleptul le-a spus celor doi fii «Încalecă pe cămila fratelui tău!» Nu pot să vă spun cât am încercat 

să-i smulgem secretul, nu trecea zi să nu aducem vorba de ziua lui și să-l implorăm să ne-o spună, că 

n-o s-o afle nimeni niciodată, rămâne între noi-și făceam semnul dublei încuieri a gurii cu o cheie 

imaginară. Dar el o ținea pe-a lui, că aniversarea lui e secretă, că n-o știe nimeni, că nu poate să ne-o 

spună.” (I. Pârvulescu, Inocenții) 

       

5. APLICĂ alcătuind  enunțuri în care formele neaccentuate mă și  vă să fie, pe rând, pronume 

personale și pronume reflexive. 

 

6. ARGUMENTEAZĂ  ce valoare morfologică au cuvintele subliniate: 

          O, ce veste bună! 

          Am sunat-o  pe mama. 

          Am cumpărat trei caiete și o carte interesantă . 

          Elena este o elevă silitoare. 

          O veni el... 
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CIORCHINELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

                                                    

Persoană 

a II-a 

a III-a 
Gen 

(doar la  

pers. a III-a) 

singular 

plural 

Număr 

I 
N 

Caz 
A CATEGORII 

GRAMATICALE 

D 
Parte de 

vorbire 

flexibilă G V 

Pronume 

personal 

Forme 
Accentuate 

Funcții 

sintactice Neaccentuate 

(clitice) 

 

atribut pron. 

prepozițional 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                                                     Profesor: Scarlat Raluca-Elena 

                                                                    Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Bacău 

Clasa a VI-a 

Disciplina: Limba și literatura română 

Tema: Pronumele personal 

Tipul lecției: de formare de priceperi și deprinderi  

Motivaţia: 

Lecţia se justifică, deoarece dezvoltă gândirea critică la elevi, punându-i în situaţia de a-şi 

argumenta punctele de vedere legate de pronume, în general. 

De asemenea, prin diferite forme de activitate, elevii îşi exercită deprinderile de a observa, 

analiza şi interpreta informaţia, încercând ca, pe baza cunoştinţelor acumulate, să emită judecăţi de 

valoare legate de pronumele personal. 

Competenţe generale: 

➢ Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

Competenţe specifice:  

4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea 

și exprimarea corectă și precisă a intențiilor comunicative; 

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportare la 

normă; 

4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și competența lingvistică, în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții. 

Obiective operaţionale: 

❖ să  definească pronumele personal; 

❖ să recunoască formele accentuate și neaccentuate în orice text; 

❖ să identifice funcțiile sintactice, pe baza relațiilor cu diferiți termeni regenți; 

❖ să realizeze enunțuri cu diferite forme ale pronumelui presonal, în diferite cazuri și cu toate 

funcțiile sintactice posibile; 

❖ să scrie corect formele pronumelui personal în orice situație. 
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Condiţii prealabile: 

Elevii dețin informații despre pronumele personal din clasa a V-a, de aceea cunoștințele vor fi 

reactualizate, cunoscându-se faptul că fiecare copil are un traseu propriu de învățare. 

De asemenea, ei știu că părțile de vorbire, deși se pot prezenta pe baza unei scheme fixe, au trăsături 

proprii, care le diferențiază între ele. Capacitatea de a realiza analogii și apoi de a discerne, pe baza unor 

argumente logice, științifice, între diversele părți de vorbire  le modelează cu succes gândirea. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, dezbaterea, problematizarea, analiza 

gramaticală, metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat, metoda ciorchinelui. 

Materiale şi mijloace de învățământ: 

- Manual pentru clasa a VI-a,  Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-

Roman,  Horia Corcheș, București, Editura ART KLETT, 2019. 

- Caietul elevului pentru clasa a VI-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca 

Davidoiu-Roman,  Horia Corcheș, București, Ed. Art Educațional 

- Fişe de evaluare 

- Culegeri de exerciţii pentru analiza gramaticală 

Forme de organizare: activitate frontală, în perechi şi individuală. 

 

Resurse  si managementul timpului : 

- colectivul eterogen de elevi 

- spaţiu de lucru: sala de clasǎ 

- capacităţi normale de învăţare ale elevilor 

- timpul de învăţare: 50 minute. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

1. EVOCAREA (10 min.) 

Organizarea colectivului de elevi şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii. 

Vom trece apoi la verificarea temei de acasă şi anunţarea obiectivelor pentru lecţia în curs, 

pronumele personal.  

Prin brainstorming, în perechi sau grupuri mici, elevii sunt solicitați să noteze pe caiete tot ce știu 
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despre pronumele personal. Folosind metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat, se realizează la tablă tabelul 

corespunzător și se completează prima rubrică. 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM  ÎNVĂȚAT 

- este partea de vorbire 

flexibilă care ține locul 

unui substantiv; 

- are categoria persoanei; 

- are forme accentuate și 

neaccentuate; 

- își schimbă forma după 

persoană, număr, dar și 

după gen; 

-are aceleași funcții 

sintactice ca 

substantivul. 

- cum se face diferența între 

formele accentuate și cele 

neaccentuate pentru a nu le 

memora mecanic; 

- dacă îndeplinește și alte 

funcții sintactice, diferite de 

substantiv; 

- dacă sunt situații în care 

pronumele nu îndeplinește 

funcție sintactică; 

- dacă își schimbă valoarea 

morfologică, asemenea altor 

părți de vorbire studiate până 

acum. 

 

-  pronumele personal are forme la 

cazurile: N., Ac., D., G.(numai la 

persoana a III-a), V.(numai la persoana a 

II-a ); 

- pronumele personal în cazul D. 

poate îndeplini și funcția sintactică de 

atribut pronominal (are ca termen regent 

un substantiv, se poate înlocui cu un alt 

cuvânt care arată posesia) 

- există situații în care formele 

neaccentuate ale pronumelui personal nu 

au funcție sintactică: 

- forme de persoana a III-a, sg.(când au 

valoare neutră la cazurile dativ și 

acuzativ, intrând în componența unor 

locuțiuni și expresii verbale) 

Exemplu: a o lua la sănătoasa, 

a-i zice (cu sensul de a cânta). 

- forme de persoana I și a II-a sg. 

- Dativ etic (când au valoare expresivă, în 

cazul D., arătând că povestitorul sau un 

personaj participă afectiv la acțiune) 

- dativul etic se întâlnește în operele 

populare; 

Exemplu: „Cine mi-au văzut...?” 

-pronumele prin articulare își schimbă 

valoarea morfologică devenind  

substantiv. 
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După ce s-au cules toate informațiile pentru prima rubrică, elevii sunt solicitați să mediteze circa 

5 minute și să spună ce vor să știe despre pronumele personal. 

 

2. REALIZAREA  SENSULUI (25 min.) 

Profesorul le cere elevilor să rezolve exercițiile din caietul elevilor de la pagina 97, apoi să noteze, prin 

metoda SINELG, cu creionul următoarele: 

„√”- semn care arată că se confirmă ceea ce știau sau credeau că știu; 

„-” - semn care marchează diferența față de ceea ce știau sau credeau că știu; 

„+” – semn care se referă la noutatea unei informații; 

„?”- semn care indică dorința de a clarifica ceva sau de a afla mai multe despre pronume. 

Reuniți în aceleași grupe, elevii își notează pe caiete la rubrica „ Am învățat ”ceea ce au aflat  în urma 

activității pa baza metodei SINELG. 

 

3. REFLECŢIA (15 min.) 

În vederea fixării cunoştinţelor, elevii vor primi o fişă de lucru,  prin intermediul căreia se va 

completa ciorchinele. 

       1. Ce este pronumele personal? Alege varianta corectă: 

           a. parte principală de propoziție; 

           b. parte de vorbire flexibilă . 

       2. Alege varianta /variantele corectă/ corecte: 

            a. indică persoane în actul comunicării; 

            b. substituie substantivul; 

            c. denumește lucruri. 

       3. Prin ce se argumentează caracterul flexibil al pronumelui personal? 

             a. prin categorii gramaticale:persoană, număr, gen și caz; 

             b. prin definiție; 

             c. prin forme accentuate și neaccentuate. 

       4. Câte persoane indică pronumele personal? 

       5. Ce fel de forme are pronumele în cele cinci cazuri? 

       6. Ce cazuri au forme accentuate și neaccentuate? 

       7. Care sunt funcțiile sintactice pe care le îndeplinește pronumele personal? 
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Profesorul citește fragmentul din Amintiri din copilărie de I. Creangă cu privire la învățarea 

gramaticii, iar elevii sunt întrebați dacă învățarea gramaticii li se pare inutilă, prin aluzie la colegii lui 

Nică, fiind rugați să argumenteze pro sau contra. 

 

4. EXTENSIA 

Elevii vor avea ca temă pentru acasă  exercițiile 5, 6, 7 de la pagina 99, din Caietul elevului. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Vărșăndan Adrian 

Școala Gimnazială Nr. 19 Avram Iancu Timișoara 

Clasa: a V-a 

Aria curriculară: Matematică și științe 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învățare: Fracții ordinare. Fracții zecimale 

Subiectul lecției: Operații cu fracții zecimale finite, comparări, aproximări, rotunjiri, transformări 

Tipul lecției: Recapitulare și consolidare 

Durata: 50 minute 

 

Competențe specifice urmărite: 

1.2. Identificarea fracţiilor zecimale în contexte variate 

2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operațiilor aritmetice 

3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau zecimale 

4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor în situații date 

 

Strategia didactică: activ – participativă 

Metode: conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, îndemnul 

Mijloace de învăţământ folosite: computerul, telefoane mobile, videoproiector 

Forma de organizare: frontal, individual 

Forme de evaluare: analiza răspunsurilor primate, observarea sistematică, orală, autoevaluare, 

verificarea îndeplinirii sarcinilor de lucru 

 

Resurse educaționale: quizizz și wordwall 

 

Desfășurarea lecției: Fiind în ora premergătoare unui test, se urmărește o recapitulare a noțiunilor 

întâlnite în această unitate de învățare care se referă la fracții zecimale finite, și anume: compararea, 

aproximarea, rotunjirea, încadrarea între două numere naturale consecutive, operații. Elevii sunt 

familiarizați cu platforma digitală quizizz, de aceea le este propus un model de test format din 20 de 

întrebări despre noțiunile prezentate mai sus.  
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https://quizizz.com/admin/quiz/60689633446c11001b58ff65/frac%C8%9Bii-zecimale-recapitulare  

                   

 

Întrebările au fost concepute cu itemi la alegere, un răspuns este corect din patru prezentate la fiecare 

întrebare. Am urmărit astfel nerecunoașterea unui răspuns corect dacă acesta era scris corect dar sub altă 

formă decât cea setată. Elevii rezolvă testul în circa 20 minute, timpul alocat pentru fiecare întrebare 

variind între 30 și 120 secunde.     

TEST QUIZIZZ 

1. Fracția zecimală 723,7865 are cifra sutimilor... 

A. 5    B. 7 

C. 8    D. 3 

2. Calculând produsul fracțiilor 0,45 și 0,25 obținem... 

A. 0,125   B. 0,1125 

C. 0,7    D. 1,125 

3. Fracția 3,45 conține un număr de ... sutimi 

A. 5    B. 45 

C. 345    D. 5 

4. Dintre numerele 4,8023; 4,153; 4,23; 4,18, mai mic este ... 

A. 4,18    B. 4,23 

C. 4,153   D. 4,8023 

5. Rezultatul calculului 9,07+0,907 este ... 

A. 9,997   B. 9,797 

C. 9,97    D. 9,977 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/60689633446c11001b58ff65/frac%C8%9Bii-zecimale-recapitulare
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6. O miime este mai mică decât 85 zecimi cu ... 

A. 0,859   B. 8,499 

C. 0,849   D. 0,889 

7. 6 sutimi este mai mare decât 6 miimi cu ... 

A. 54 miimi    B. 10 miimi 

C. 54 sutimi    D. 10 sutimi 

8. Fracția 0,36 scrisă sub formă ireductibilă, este ... 

A. 9/25   B. 4/5 

C. 1/4    D. 9/10 

9. Fracția zecimală 76,55 conține un număr de ... zecimi 

A. 5    B. 655 

C. 765    D. 55 

10. Câtul fracțiilor 28,7 și 0,07 este egal cu ... 

A. 0,41    B. 4,1 

C. 41    D. 410 

11. Aproximarea la zecimi prin adaos a fracției 67,896 este ... 

A. 67,8    B. 67,9 

C. 67,89   D. 68 

12. Rotunjirea la zecimi a fracției zecimale 7,386 este ... 

A. 7    B. 7,4 

C. 8    D. 7,3 

13. 7 întregi conțin ... sutimi 

A. 7    B. 70 

C. 700    D. 7000 

14. Dacă scădem din 10 întregi 7 sutimi obținem ... 

A. 9,3    B. 9,93 

C. 10,07   D. 9,993 

15. Cel mai apropiat număr natural de fracția 98, 731 este ... 

A. 98,9    B. 100 

C. 98        D. 99 

16. Adunând 3 zecimi cu 3 sutimi și cu 3 miimi obținem ... 

A. 0,333   B. 0,3 

C. 0,123   D. 0,9 

 

 

17. Fracția 1,25 este egală cu ... 

A. o optime   B. cinci doimi 

C. cinci pătrimi  D. 125 de zecimi 

18. Rezultatul calculului 1/2 + 0,5 +0,25 + ½ este ... 

A. 1,5    B. 1,75 
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C. 2,75    D. 1,25 

19. Fracția cuprinsă între 9,25 și 9,3 este ... 

A. 9,56    B. 9,21 

C. 9,245   D. 9,293 

20. Rezultatul calculului 6,92-0,007+16,8 este ... 

A. 21,36   B. 24,7 

C. 23,713   D. 5 

 

 După efectuarea testului are loc o analiză a rezultatelor obținute, se discută procentajul obținut de 

elevi în urma clasamentului realizat pe platformă, se analizează cu atenție întrebările care au avut 

procente mici de raspunsuri corecte, se discută despre strategia pe care elevii trebuie să o adopte pentru 

ca ei să rezolve cât mai eficient testul real ce va urma ora viitoare și modalități prin care să nu intre în 

criză de timp. 

Pentru finalul activității, elevilor le este propusă o activitate în care se folosește platforma wordwall prin 

care fiecare elev, în mod aleator răspunde la întrebările profesorului, întrebări prin care se urmărește 

fixarea noțiunilor referitoare la fracții zecimale. 

 

                   

 

 Prin folosirea aplicațiilor R.E.D. elevii sunt mult mai receptivi, mai atenți, dau frâu liber 

imaginației și creativității, își însușesc cu mai multă ușurință noțiunile predate. 
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Proiect didactic 

Prof. Costache Mirela 

 Liceul Teoretic ,,Ioan Petruș’’ 

 

Disciplina:  Dezvoltare personală 

Clasa:  a II-a  

Competenţe specifice vizate :  

1 )Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

2) Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare; 

3 )Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare; 

Scopul lecției  

 Înţelegerea importanţei deplasării corecte pe drumurile publice a participanţilor la traficul rutier; 

 Cunoaşterea regulilor de circulaţie care trebuie respectate în situaţii variate;  

Cunoaşterea de către elevi a indicatoarelor de circulaţie şi a semnificaţiei acestora; 

Activitatea de învățare principală :  ,, Cum circulăm corect ? ’’-concurs 

Text suport : ,,Said Darkal- antrenor de baschet din scaunul cu rotile’’ 

Dimensiunea grupului: 30 de  copii 

Metode  folosite:  

- ”Votează cu picioarele”; 

- Metoda R.A.I. 

- explicația 

- conversația 

 

Pregătire: 

- Pregătim două semne: VESEL, TRIST; 

- Pregătim trei semne: DE ACORD, NU ŞTIU, DEZACORD; 

- Plasăm semnele în clasă; 

-Pregătim lista de afirmaţii : 

Șoferul mașinii care l-a accidentat pe Said Darkal este nevinovat. 

Viteza ambelor mașini era prea mare. 

Said Darkal este un erou. 

- Aşezarea băncilor pentru lucrul pe echipe; 

- Împărțirea ecusoanelor cu numele echipelor; 

- Elaborarea sarcinilor de lucru ; 

- Pregătirea materialelor  necesare activităţii. 

 

Materiale: 

- Laptop 

- Videoproiector 

- Fişe de lucru 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3045 

 

- Materiale interactive 

- Diplome 

- Hârtie pentru semne 

 

Desfăşurarea lecţiei: 

Activitatea se desfăşoară sub formă de concurs.  

• Se organizează un joc de spargere a gheţii („Maşina de spălat”). 

Am utilizat acest joc pentru a destinde atmosfera. 

Am folosit două cartonaşe rotunde pe care am desenat o faţă zâmbitoare şi o faţă tristă. 

Am lipit cartonaşele pe perete şi i-am rugat pe copii să se încoloneze în dreptul cartonaşului care 

exprimă cel mai bine starea lor emoţională din acel moment. 

Copiii care s-au aşezat în dreptul feţei zâmbitoare sunt cei care vor alcătui ”Maşina de spălat”, iar 

mâinile lor vor fi paletele care învârt ”hainele” în maşina de spălat. ”Hainele” sunt copiii din dreptul 

cartonaşului cu faţa tristă. 

Copiii care formează maşina de spălat se aşază pe două rânduri, faţă în faţă. ”Hainele” vor trece 

una câte una printre ei şi vor fi atinse de paletele maşinii de spălat, primind câte un sfat, o apreciere sau o 

vorbă bună de la colegii veseli. 

Vom vedea o nouă încolonare a copiilor, în urma înveselirii celor trişti. Copiii vor fi toţi încolonaţi 

în deptul feţei zâmbitoare.  

• Se formează grupele după un criteriu dat. 

Sunt rugaţi să numere de la 0 la 30. Se cere apoi încolonarea pe două rânduri a celor care au rostit 

numere pare şi numere impare. Se numără apoi în zig-zag (număr par, număr impar) formându-se grupe 

de câte 6 copii, după criteriul numere pare şi numere impare.  

Fiecare grupă va avea un nume. Numele grupelor  se stabilesc  prin extragerea dintr-un bol a unor 

bileţele . 

• Se precizează regulile concursului. 

Pentru fiecare subiect rezolvat corect se vor primi câte 5 puncte. 

Fiecare grup primeşte un tabel în care se vor nota punctajele acordate celorlalte grupe, clasamentul  

fiind făcut  de către elevi.  

• Se precizează că sarcinile de lucru vor fi diferenţiate pe grupe şi vor fi primite în urma extragerii unor 

bileţele dintr-un bol. 

• Desfăşurarea concursului. 

•  Se citește  un material informativ despre Said Darkal, jucătorul de baschet rămas invalid  la 19 ani, în 

urma unui accident de mașină. 

• Participarea la discuţii în grup privind atitudinea personajelor şi formularea unor opinii referitoare la 

întâmplare, personaje, moduri de comportament , pe baza materialului citit. 

Se aplică metoda ”Votează cu picioarele”. Se explică elevilor cum se desfăşoară această metodă. 

S-au pus semnele DE ACORD, NU ŞTIU, DEZACORD în clasă. Se citesc pe rând trei afirmaţii diferite 

( din lista de afirmații ). Copiii vor ocupa un loc în funcţie de opinia pe care o au în dreptul semnului ales. 

Întrebăm copiii de ce au ales această poziţie şi îi invităm să-şi schimbe poziţia dacă 
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 s-au răzgândit, după ce au ascultat motivaţiile altora. 

Procedura se repetă după citirea fiecărei afirmaţii. 

Se încurajează exprimarea expresivă a ideilor manifestând interes şi încredere în sine . 

Se strâng copiii într-un grup şi se discută această parte a activităţii încercând să evidenţiem momentele 

care i-au surprins cel mai mult, argumentele care i-au determinat să-şi schimbe poziţia şi faptul că oamenii 

pot avea păreri diferite legate de aceeaşi problemă. 

• Refacerea unui  puzzle ( ,,Strada și participanții la trafic’’ )- asamblare , lipire; 

• Joc – „Indicatorul potrivit”;   

• Ghicitori cu tematică rutieră; 

 

 

• Se face inter-evaluarea cu ajutorul metodei R.A.I. (Răspunde/ Aruncă/ Întreabă); 

• Se face clasamentul şi se acordă diplome. 

• Evaluarea îndeplinirii sarcinilor s-a făcut de către elevi. 

 

 Impresii ale elevilor despre activitate 

- Ni s-a dezvoltat spiritul de echipă. 

- Am învăţat lucruri noi folosind metode diferite. 

- Ne-am îmbogăţit cunoştinţele despre regulile de circulație. 

- Am aflat lucruri noi despre colegii mei cu ajutorul jocului”Maşina de spălat”. 

- Am învăţat să ne punem tot felul de întrebări legate de o temă.  

-Mi-a plăcut să argumentez și să ascult argumentele celorlalți ( metoda .. Votează cu picioarele’’. 

- Am aflat că atitudinea unei persoane poate să schimbe  destinele multor altor oameni. 

- Mi-a plăcut că ne-am exprimat liber, fără să primim calificative. 

- Am învăţat să facem noi inter-evaluarea folosind metoda RAI (RăspundeAruncă/Întreabă). 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA 

ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE 

DOMENIUL STIINTE 

ACTIVITATE MATEMATICA 

 

Profesor Invatamant Prescolar: Petcu Oana Adriana 

Scoala Gimnaziala Nr. 96, Bucuresti 

 

Grupa / Nivel: MIJLOCIE – Nivel I 

Tema anuala de studiu: “ Cand, cum si de ce se intampla ?” 

Tema proiectului tematic: “ Draga Primavara, bine ai venit! “ 

Tema saptamanala: “ Zumzet in poienita “ 

Domeniul experiential: Domeniul Stiinte 

Categoria de activitate: Activitate Matematica 

Tipul de activitate: Consolidare si fixare de cunostinte  

Tema activitatii: ” Numaram si cu gazele ne jucam ”  

Mijloc de realizare: Joc didactic 

Forma de organizare: Frontal, individual 

Scopul activitatii:  

• Dezvoltarea capacitatii de a utiliza numeralul cardinal, recunoascand multimi cu 1-4 elemente si 

cifrele corespunzatoare 

Obiective operationale:  

O1: Sa formeze multimi cu 1-4 elemente dupa criteriul dat; obiectivul se considera realizat daca 

prescolarii formeaza in functie criteriul dat cel putin 7 multimi din cele 9 date; 

O2: Sa raporteze numarul la cantitate, prin asocierea acestuia cu multimea corespunzatoare; obiectivul 

se considera realizat daca prescolarii raporteaza numarul la cantitate in cel putin 7 multimi din cele 9 

date; 

O3: Sa ordoneze multimile formate si cifrele corespunzatoare in sir crescator / descrescator; obiectivul 

se considera realizat daca prescolarii ordoneaza 2 din 3 multimi; 

O4: Sa formeze multimi cu tot atatea / cu un element mai mult / mai putin decat numarul de elemente 

din multimea data; obiectivul se considera realizat daca precolarii formeaza cel putin 2 din 3 multimi. 

Sarcina didactica: Copiii vor forma multimi cu 1-4 elemente dupa criteriul dat, raportand numarul la 

cantitate, vor ordona multimile formate in sir crescator / descrescator; vor alcatui multimi cu tot atatea / 

cu un element mai mult / mai putin decat numarul de elemente din multimea data, raportand numarul la 

cantitate  

Regulile jocului: Cu copiii se va lucra atat frontal, cat si individual. Fiecare copil va evalua permanent 

raspunsurile colegilor, ridicand figurinele soare ce le vor fi puse la dispozitie - in cazul raspunsurilor 

corecte, sau atragand atentia - in caz de raspuns gresit.  Pentru fiecare proba parcursa, ei primesc cate un 

indiciu. La final, coroborand indiciile, vor ajunge sa gaseasca premiul surpriza. 

Elemente de joc: scrisoarea, caietul primaverii, surpriza, palete soare, aplauzele, indiciiile, cufarul 

comorii, medaliile 
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Durata: 20 minute 

Strategii didactice:  

• Metode si precedee didactice: conversatia, problematizarea, explicatia, demonstratia, exercitiul, 

metoda cubului 

• Materiale didactice: decor poienita, scrisoare, caietul primaverii, palete soare, figurine insecte, 

jetoane cifre, plicuri cu indicii, cufarul comorii, patura, medalii 

Bibliografie: 

• Curriculum pentru educație timpurie ( de la naștere la 6 ani), 2019, MEN 

• Lolica Tataru, Adina Glava, Olga Chis, Piramida cunoasterii, 2014, Editura Diamant 

• Georgeta Beraru, Mihaela Neagu, Activitati matematice in gradinita. Indrumar metodologic, 

1997, Editura Polirom 

 

DEMERS DIDACTIC 

Etapele activitatii 
Ob. 

oper. 
Continutul stiintific Strategii didactice Evaluare 

Moment 

organizatoric 
 

Se asigura conditiile optime 

necesare desfasurarii activitatii: 

• Aerisirea salii de grupa; 

• Aranjarea mobilierului; 

• Pregatirea materialulul 

didactic. 

Conversatia / frontal 

 

Captarea 

atentiei 
 

Se realizeaza prin prezentarea 

materialelor didactice si prin 

introducerea in activitate a unui 

element surpriza: un cos cu insecte 

si probele unui joc matematic.  

Problematizarea, 

conversatia / decor 

poienita, scrisoare, 

caietul primaverii, 

figurine insecte, 

jetoane cifre / frontal 

Raspunsurile 

copiilor / 

Frontal 
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Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

 

Se anunta tema activitatii – jocul 

matematic “Numaram si cu gazele 

ne jucam”. 

Se anunta obiectivele pe intelesul 

copiilor:  formarea de multimi dupa 

criteriul formei, culorii, marimii; 

asocierea cifrei corespunzatoare 

numarului de elemente din fiecare 

multime; ordonarea multimilor si a 

cifrelor corespunzatoare in sir 

crescator / descrescator; formarea 

de multimi cu tot atatea / cu un 

element mai mult / mai putin decat 

numarul de elementele din 

multimea data si asocierea cifrei 

corespunzatoare. 

Conversatia / frontal 

Raspunsurile 

copiilor / 

Frontal 

Dirijarea 

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explicarea si 

demonstrarea  jocului: 

Li se explica copiilor faptul ca in 

jocul pe care urmeaza sa il 

desfasoare vor avea de parcurs mai 

multe probe, iar la finalul fiecarei 

probe, daca vor oferi raspunsurile 

corecte, vor primi cate un indiciu ce 

le va fi de folos la sfarsitul 

activitatii in gasirea unui premiu 

surpriza. Fiecare copil va evalua 

permanent raspunsurile colegilor, 

ridicand paletele ce le vor fi puse la 

dispozitie - in cazul raspunsurilor 
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O1 

O2 

O3 

 

corecte, sau oferind ajutorul - in caz 

de raspuns gresit. 

Educatoarea scoate Caietul 

Primaverii in care este scrisa cate o 

sarcina pentru fiecare participant. 

Conform primei sarcini, va trebui 

sa fie asezata pe o floare multimea 

furnicilor si sa i se asocieze cifra 

care indica numarul corespunzator 

de elemenete.  

• Jocul de proba: 

Se va executa jocul de proba de 

catre un copil, timp in care se 

urmareste daca s-au inteles regulile 

si sarcina jocului de catre toti 

participantii. 

• Jocul propriu zis: 

Copiii vor forma multimi cu 1-4  

insecte in functie de criteriile 

oferite si vor asocia cifra care arata 

numarul corespunzator de 

elemenete din fiecare multime. 

Fiecare copil va evalua permanent 

raspunsurile colegilor prin 

intermediul paletelor puse la 

dispozitie. La sfarsitul probei, in 

urma raspunsurilor corecte, li se 

ofera plicul ce contine primul 

indiciu in gasirea premiului 

surpriza. 

• Varianta 1: 

 

 

conversatia, 

explicatia, 

demonstratia, 

problematizarea, 

exercitiul / decor 

poienita, scrisoare, 

caietul primaverii, 

palete soare, figurine 

insecte, jetoane cifre, 

plicuri cu indicii, 

cufarul comorii, 

patura, medalii / 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Raspunsurile 

copiilor / 

frontal, 

individual 
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Copiii vor ordona multimile 

formate         (impreuna cu cifrele 

corespunzatoare numarului de 

elemente din fiecare multime) in sir 

crescator / descrescator. Fiecare 

copil va evalua permanent 

raspunsurile colegilor. La sfarsitul 

probei, in urma raspunsurilor 

corecte, li se ofera plicul ce contine 

cel de-al doilea indiciu. 

• Complicarea jocului: 

Se va realiza cu material individual 

de lucru prin formarea de multimi 

cu tot atatea / cu un element mai 

mult / mai putin decat o multime 

data si prin raportarea numarului la 

cantitate. 

La sfarsitul probei, in urma 

raspunsurilor corecte, li se ofera 

plicul ce contine cel de-al treilea 

indiciu, care, coroborat cu primele 

doua, ii va conduce spre premiul 

surpriza. 

Incheierea 

activitatii 
 

Se fac aprecieri generale si 

individuale in ceea ce priveste 

activitatea copiilor. 

Conversatia/ frontal,  

individual 

Frontal, 

individual 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Profesor învăţământ primar: Luiza-Olga Pătraşcu 

Şcoala: Gimnazială “Grigorie Ghica Voievod” București       

                                                   

CLASA: P.C.                                                                                                    

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

OBIECTUL: Comunicare în limba română – citit – scris – predare integrată 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Prin pădure 

SUBIECTUL: Sunetul „b” şi literele „B și b” 

TIPUL LECŢIEI: Predare - învăţare 

DURATA: 2 x 45 min. 

SCOPUL LECŢIEI:  

• Asocierea sunetului cu literele corespunzătoare ; 

• Citirea şi scrierea silabelor, cuvintelor şi propoziţiilor;  

• Îmbogăţirea vocabularului; 

 

OBIECTIVE OPERAŢONALE: pe parcursul orei, elevii vor fi capabili: 

❖ O1- să asocieze sunetelul „b” cu literele „B și b”; 

❖ O2- să dea exemple de cuvinte care conţin sunetel „b” şi să precizeze poziţia acestuia; 

 

❖ O3- să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text), îm mod independent, în 

şoaptă, cu voce tare, pe baza explicaţiilor profesorului şi a citirii demonstrative; 

❖ O4- să formeze, să ordoneze şi să citească propoziţii cu 3 – 5 cuvinte; 

❖ O5 - să scrie corect litera „B” de tipar; 

❖ O6 – să rezolve corect adunări cu două numere mai mici decât 20; 

 

OBIECTIVE AFECTIVE: 

- să participe activ la desfăşurarea lecţiei; 

- să manifeste interes pentru lectie. 

OBIECTIVE PSIHO - MOTORII: 

- să-şi coordoneze activitatea oculo-motorie pentru citirea / scrierea simbolurilor 

grafice; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

1. RESURSE PROCEDURALE: 

   a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia euristică, metoda fonetică analitico 

– sintetică, citirea selectivă, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, expunerea, instructajul. 

   b)  FORMA DE ORGANIZARE: individual, în lanţ, frontal; 

2. RESURSE MATERIALE: planşe cu literele „B / b”, manual, caiet, fişe de lucru, 

ilustraţii; 

3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observaţia sistematică, evaluare orală, tema de 

lucru în clasă. 
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CAIET UTILIZAT:  Caiet de creație numărul 3 - Corina Istrate, Dora Măcean, Manuela 

Oana, Ed. Edu, Târgu-Mureș, 2016 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:   

- Didactica limbii şi literaturii române -  Vasile Molan, Maria Bizdună, Ed. Credis, Buc. 2006  

 - Evaluarea în învăţământul primar, Ed. Humanitas, 1998; 
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Secvenţele lecţiei 

 

 

Ob. 

 

Conţinutul învăţării 

 

Timp 

Strategia didactică 

Metode şi  

Procedee/ Forme 

de activitate 

Mijloace 

didactice 

Evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

dobândite anterior 

 

 

 

 

3. Captarea atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se asigură condiţii optime pentru 

începerea orei. 

 

 

 Se verifică  modul de înţelegere a 

poveștii „Degețica”, vizionată în ora 

precedentă: 

- întrebări în legătură cu textul; 

- lucruri învățate din aceast film. 

 

 

 Pornind de la Degețica, personajul 

principal al poveștii, care s-a simțit 

fericită în pădure, le voi prezenta 

elevilor doi copii, Bianca și Barbu, 

cărora le place foarte mult pădurea. 

 Se cere elevilor să spună cu ce sunet 

incepe numele celor doi copii. Vor 

da exemple de cuvinte care conţin 

sunetelul  „b”.  

 Se despart în silabe cuvintele, vor fi 

precizate silabele şi sunetele fiecărei 

silabe. 

  Elevii precizează poziţia sunetelor 

noi în fiecare cuvânt. 

 

2 min. 

 

 

 

7 min. 

 

 

 

 

 

 

7 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

- conversaţia 

 

 

 

- conversaţia 

- explicaţia 

- exerciţiul 

- activitate frontală 

 

 

 

 

- conversația 

- exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

- metoda fonetică 

analitico-sintetică 

 

- activitate frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

caiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 
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4. Anunţarea temei 

noi şi a obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea activităţii 

de învăţare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa 

sunetul „b” şi literele „B și b”,  de 

tipar, vor citi cuvinte, propoziţii( 

text), vor scrie cuvinte şi propoziţii 

care conţin litera „B”, vor face 

adunari cu numere mai mici decât 

20.  

 

 Joc pentru descoperirea sunetelor 

noi. 

 Profesorul spune mai multe cuvinte, 

iar elevii ridică mâna la 

recunoaşterea sunetului „b”.  

 Elevii vor da exemple de cuvinte 

care încep, conţin in interiorul 

cuvântului şi se termină cu sunetul 

„b”. 

  Elevii despart in silabe cuvintele şi 

localizează sunetul în cuvânt. 

 Prezentarea literelor „B și b ” de 

tipar. 

 Se prezintă planşele cu literele „B și 

b” de tipar. 

 Descoperirea literelor de tipar si 

citirea acestora in cuvinte şi 

propoziţii. 

 Elevii citesc cuvinte şi propoziţii 

care contin aceste litere mai întâi în 

şoaptă, individual, în ritm propriu. 

Sunt citite apoi cu voce tare, fiecare 

elev citeşte câte un cuvânt( o propo-

ziţie). 

Citirea model. 

Citirea după model. 

 

 

 

 

 

 

 

62 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jocul didactic 

 

 

 

- exerciţiul 

 

 

 

 

- observaţia 

- explicaţia 

 

- activitate frontală 

 

 

 

- exerciţiul 

 

 

- activitate individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planşe cu literele 

de tipar 

 

 

 

 

 

caietul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 Se pun întrebări în legătură cu 

conţinutul textului. 

 Se face citirea selectivă. 

 Se explică folosirea semnelor de 

punctuaţie din text. 

 

 Se analizează elementele grafice din 

care sunt compuse literele. 

 Se stabilesc asemănări şi deosebiri 

cu alte litere. 

 Se scrie litera mare de tipar model 

pe jamboard, mai întâi în întregime, 

apoi descompusă în elemente grafice 

componente şi iarăşi în întregime. 

Se scrie în aer, cu stiloul închis, pe  

caietul tipizat . 

  Se fac exerciţii de încălzire a 

muşchilor mici ai mâinii. 

 Scrierea literei „B” de tipar. 

 Se reaminteşte poziţia corectă în 

timpul scrierii. 

 Se reactualizeaza cunostintele 

referitoare la încadrarea corectă în 

rând, spatiul dintre litere. 

 Elevii scriu trei litere. Se verifică 

modul de scriere; elevii care au scris 

corect continuă, celorlalţi li se 

explica ce au greșit. 

 Elevii scriu câte un rând cu litera 

învățată. 

 Se completează cuvinte lacunare cu 

litera  B și apoi se citesc aceste 

cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- activitate frontală 

 

 

 

- explicaţia 

 

- demonstraţia 

 

 

 

 

- exerciţiul 

 

 

- conversaţia 

 

 

 

 

- exerciţiul 

- activitate individuală 

 

 

 

 

- activitate frontală 

- exerciţiul 

 

- activitate frontală 

- exerciţiul 

 

 

 

 

 

planşe cu litera 

de tipar 

 

Povestea literei 

B - film 

 

tabla jamboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caietul, 

stiloul 

 

 

 

 

 

caiet 

 

caietul, 

stiloul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 

 

 

evaluare orală 
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6.Obţinerea 

performanţei 

 

 

7. Încheierea lecției 

 

 

 

O4 

 Se rezolvă exerciții de adunare în 

concentrul 0-20 și probleme în care 

numerele sunt date obiectual. 

 

Se rezolvă un exercitiu de ordonare 

a cuvintelor in propoziţie şi de 

transcriere a acesteia. 

 

- Se fac aprecieri privind 

desfăşurarea orei. 

 

7 min. 

 

 

 

3 min. 

 

- exerciţiul 

- activitate frontală 

 

caietul, 

stiloul 

 

 

 

 

evaluare 

orală, 

formativă 
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PROIECT DIDACTIC 

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA 

 

PROF.INV. PRIMAR VĂDUVA NATALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, NICOLAE BĂLCESCU”, MUN. DRĂGĂȘANI, JUD. VÂLCEA 

 

 

Profesor în înv. primar : VĂDUVA NATALIA 

Şcoala Gimnazială ,,NICOLAE BĂLCESCU”- DRĂGĂȘANI, VÂLCEA 

Data:  

Clasa  I A 

Ciclul curricular: al achizițiilor fundamentale 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: Povești la gura sobei 

Subiectul lecţiei: Sunetul și litera ”s” 

Tipul lecţiei: predare – învățare (dobândirea de noi cunoştinţe) 

Scopul lecţiei: Familiarizarea cu sunetul şi litera ,,s”; formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză şi 

sinteză a cuvintelor; dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris. 

Domenii integrate: M.E.M., D.P., A.V.A.P. 

Competenţe generale:   

1. Receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute. 

2. Exprimarea de mesaje orale, în diverse situaţii de           comunicare 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de            comunicare cunoscute. 

   4. Redactarea de mesaje, în diverse situaţii de comunicare. 

 

 Competenţe specifice: 

  Comunicare în limba română: 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate. 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte, în enunţuri rostite cu claritate. 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii, în diverse situaţii de comunicare. 

2.3. Participarea, cu interes, la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare. 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână. 

4.1. Scrierea literelor de mână. 

 

Matematică și explorarea mediului: 

4.1. Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene 

şi operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”. 

5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat, pe baza a două criterii. 

  Dezvoltare personală: 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple, în contexte variate. 
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  Arte vizuale și abilități practice: 

1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme 

artistice. 

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual. 

 

 Competenţe derivate (obiective operaţionale): 

 

a) Cognitive: 

CC1 – realizează analiza și sinteza fonetică a unor silabe, cuvinte, propoziții; 

CC2 – identifică sunetul ”s”, aflat în poziție inițială, mediană sau finală, oferind cel puțin două exemple 

pentru fiecare caz; 

CC3 – asociază sunetul cu litera ”s”; 

CC4 –  formulează propoziții, descifrând imaginea dată;  

CC5 – realizează corect despărțirea în silabe a cuvintelor date; 

 CC6 – observă și enumeră elementele componente/structurale necesare scrierii literei „s”; 

CC7 – scrie, pe liniatura caietului de tip I, litera „s”, atât individual, cât şi în componenţa unor silabe, 

cuvinte; 

 CC8  - încadrează corect litera în spațiul destinat scrierii. 

               

b) Psiho-motrice: 

CM1 – Păstrează poziţia corectă a corpului la birou, pe durata întregii activități. 

CM2 – Trasează corect litera ”s”, folosind motricitatea fină a mâinii. 

 

       c) Afectiv-atitudinale: 

  CA1 – Stimulează interesul pentru rezolvarea sarcinilor, 

folosind ca metodă activ-participativă jocul. 

   CA2 – Formează şi dezvoltă spiritul de competiţie,  

  respectând regulile date. 

                                     

Strategii didactice: conversative, explicative, inductivă, deductivă. 

a) Metode, tehnici şi procedee: 

 - expozitiv-euristic: metoda fonetică, analitico-sintetică; conversaţia, explicaţia, 

problematizarea, citirea explicativă, conversaţia examinatoare. 

  - algoritmizat: exerciţiul 

  - evaluativ: munca independentă, jocul didactic. 

b) Mijloace de învăţământ:.  

Mijloace didactice: scrisoarea de la Moș Crăciun, renul Rudolf, foaie magnetică tip I, laptop, video 

specific literei ”s”, prezentare PPT, diverse site-uri, jocuri online. 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe 

Resurse  -   umane: 21 elevi 

- temporale: 40 minute 

- spaţiale: activitate online 
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Bibliografie:  

 

1. Programa şcolară pentru învăţământul primar – www.edu.ro. 

2. Metodica predarii Limbii Romane în clasele primare, Editura                               Aramis, Bucureşti, 

2000 

3. Mirela Mihăescu, Claudia Mihai, Aniţa Dulman „Activităţi trandisciplinare”, Editura Radical, 2003. 

4. Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. 

5. Sâmihăian, Florentina, Norel, Mariana, Didactica limbii și literaturii române, 2005. 

6. www. Youtube.ro – litera ”s” de mână – video 

7. www.wardwall.ro 

8. CD ”Abecedarul în povești”, editura EDU. 

 

 

http://www.edu.ro/
http://www.wardwall.ro/


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3061 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Etapele 

instruirii 

 

Compe

tențe/ 

obiecti

ve 

Conţinutul 

lecţiei 

Desfăşurarea lecţiei Forma de 

organizare 

Evaluare Timp 

Activitatea propunătorului Activitatea elevilor 

 

1.Moment 

organizatoric 

  

-pegătirea 

pentru lecţie 

Verificarea conexiunii la internet. 

Pregătirea colectivului de elevi pentru 

lecţia online. 

Asigurarea condiţiilor optime pentru 

desfășurarea lecției online. 

             Mesajul zilei! 

 Bună dimineaţa! 

 Bine aţi venit! 

,,Azi, în zi de sărbătoare 

Zi cu invitaţi de soi 

Vom explica, cu ardoare  

Ce am învăţat noi. 

 Astăzi, ne vom juca 

De emoţii vom scăpa. 

 

- Elevii îşi vor verifica 

dispozitivele de conectare și se 

vor conecta pe platforma școlii. 

- Elevii își vor pregăti manualul, 

caietul și rechizitele necesare orei 

de Comunicare în Limba română. 

 

 

Frontală 

 

 

 

Capacitatea 

de receptare 

a mesajului 

oral 

 

 

1’ 
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2.Verificarea şi 

reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

DP: 3.1 

 

CM1 

- reactualizarea 

cunoştinţelor 

despre sunetul și 

literele ”t, T” 

Tema a fost verificată cantitativ și 

calitativ, prin intermediul aplicațiilor 

WhatsApp și Classroom, fiecare 

primind  

feed-back pentru tema făcută. 

Ne vom aduce aminte de sunetul și 

literele t, T, cu ajutorul unei poezii 

haioase (anexa 1). 

- Elevii își vor verifica temele 

online. 

- Ei își vor aduce aminte de 

sunetul și literele t,T, prin 

intermediul poeziei haioase. 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

  

 

 

 

 

2’ 

 

3. Captarea  

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

CM1 

 

- trezirea 

interesului 

pentru lecţie 

Le voi spune elevilor următoarele 

ghicitori:  

 

Flori de gheață la fereastră 

Copii-s la sobă-n casă! 

Derdelușul s-a albit, 

Ce anotimp a sosit? 

 

Când nu e zăpada 

Doarme în ograda, 

Dar când ninge-afară 

Cu copiii zboară.  

 

Intră pe horn 

Noaptea când dorm. 

E un moș, 

Cu nasul roș’. 

Iarnă lasă jucării 

La cei mai cuminți copii. 

- Elevii ascultă cu atenţie şi 

entuziasm ghicitorile şi găsesc 

răspunsurile corecte. 

 

- Iarna 

 

 

 

 

- Sania 

 

 

 

 

 

- Moș Crăciun 

 

Frontală 

 

 

 

 

Capacitatea 

de analiză şi 

sinteză 

 

 

3’ 
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4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

CA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- citirea e-

mailului de la 

Moș Crăciun 

- De dimineață, când încercam să mă 

conectez online, am observat că am un 

e-mail în căsuța electronică.  

- Voi citi/prezenta e-mailul primit de la 

Moș Crăciun (anexa 2). Astăzi, îl vom 

învăța pe renul Rudolf să alcătuiască o 

propoziție, să identifice cuvintele, să 

despartă în silabe, să stabilească poziția 

unui sunet într-un cuvânt și cum se scrie 

litera ”s” de mână, pentru a putea scrie 

cuvintele sanie, scrisoare, sonar, stea... 

- Elevii vor asculta entuziasmați 

e-mailul primit și își vor exprima 

dorința de a-l ajuta pe Moș 

Crăciun și pe renul Rudolf. 

 

Frontală 

Capacitatea 

de receptare 

a mesajului 

oral 

 

 

 

3’ 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP  

1.3 

 

CC4 

 

CC1 

 

MEM 

4.1 

 

AVAP 

1.1 

MEM: 

5.1 

 

 

- litera s de tipar 

 

 

 

- propoziția: 

cuvinte, silabe, 

sunete, poziția 

sunetelor 

 

 

 

 

 

 

 

- Pentru început, ne vom aduce aminte 

(atât noi, cât și Rudolf) de litera ”s” de 

tipar, pe care am învățat-o în clasa 

pregătitoare. 

Prima sarcina: Ajută-l pe Rudolf să 

formuleze o propoziție, descifrând 

imaginea sugerată.  

- Se va analiza propoziția din punct de 

vedere grafic, al nr. de cuvinte, al nr. de 

silabe ce alcătuiesc cuvintele și se 

identifică poziția sunetului ”s„ în unul 

din cuvintele propoziției. 

Propoziția: Corina scrie o scrisoare. 

- Câte cuvinte are propoziția? 

- Câte silabe au cuvintele care alcătuiesc 

propoziția? 

 - Elevii vor viziona un filmuleț 

despre litera ”s” de tipar. 

 

- Elevii vor alcătui o propoziție, 

pe baza imaginii date, vor 

specifica nr. de cuvinte din 

propoziție, vor despărți în silabe 

fiecare cuvânt, precizând nr. 

acestora și vor identifica poziția 

sunetului și literei ”s” în unul din 

cuvintele propoziției. 

 

- Propoziția are 4 cuvinte. 

- Elevii despart în silabe fiecare 

cuvânt. 

- Scrie, scrisoare 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

Capacitatea 

de a formula 

propoziții pe 

baza imaginii 

date 

 

 

Capacitatea 

de analiză şi 

sinteză 

 

Capacitatea 

de a despărţi 

 

 

 

 

 

 

10’ 
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CA1 

 

CC2 

 

CC3 

 

 

CA2 

 

CC5 

 

CM2 

 

CC6 

 

CC7 

 

CC8 

 

 

 

- poziția 

sunetului ”s” în 

cuvinte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- despărțirea în 

silabe 

 

 

 

- scrierea literei 

”s” de mană 

- În care din cele patru cuvinte întâlnim 

litera ”s”? 

- Se desparte cuvântul scrisoare în silabe 

și se observă poziția sunetului ”s”. 

(anexa 3). 

A doua sarcină: Ajută-l pe Rudolf să 

identifice poziția sunetului „s” în 

cuvintele sugerate de imagini. Dă 

exemple de alte cuvinte în care litera ”s” 

să fie, pe rând, în poziție inițială, 

mediană și finală. 

- Sanie – sunet inițial 

- Pisică – sunet median 

- Ananas – sunet final 

 (anexa 4). 

A treia sarcină: Desparte corect în 

silabe cuvintele date (anexa 5). 

 

A patra sarcină: Ajută-l pe Rudolf să 

învețe să scrie litera ”s” de mână. 

Încălzește-ți degetele pentru a putea 

scrie frumos și corect. Privește 

filmulețul de prezentare! Traseaza litera 

in aer, cu stiloul, înainte de a te apuca de 

scris. Succes! 

-  Se vor încălzi degetele cu ajutorul 

unor poezii specifice, se  va analiza din 

punct de vedere structural litera”s”, se 

- Scri-soa-re 

 

- La început și la mijloc. 

 

- Elevii vor identifica poziția 

sunetului ”s” în denumirile 

imaginilor sugerate și vor da 

exemple asemănătoare. 

 

Exemple: 

- sare, solniță, saltea, salut 

- casă, masă, nasture, listă 

- cocos, tenis, sus, jos 

 

- Elevii vor fi împărțiți în trei 

grupe și vor despărți în silabe 

cuvintele date. 

 

 

 

 

- Elevii  își vor încălzi degetele cu 

ajutorul unor poezii specifice, vor 

urmări filmulețul de prezentare, 

vor identifica elementele 

structurale ale literei ”s”, vor 

viziona filmulețul de prezentare, 

vor trasa litera în aer, cu stiloul, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

ȋn silabe 

cuvintele şi 

de a 

identifica 

poziția 

sunetului ”s” 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

cuvinte ce 

conţin 

sunetul „s” 

 

Capacitatea 

de a despărţi 

ȋn silabe 

cuvintele şi 

de a 

identifica 

sunetele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 
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va viziona filmulețul de prezentare, se 

va trasa litera de probă în aer și pe 

imaginile lipite în caiet, se va scrie litera 

pe patru rânduri de liniatură tip I, se vor 

scrie cuvinte ce conțin litera ”s”, 

urmărind cu atenție și observând modul 

în care aceasta din urmă se leagă de 

celelalte litere ce alcătuiesc cuvântul. 

vor scrie litera ”s” în caiete, atât 

individual, cât și în componența 

unor cuvinte. 

Capacitatea 

de a scrie 

litera de 

mȃnă pe 

spaţiul tip 1 

 

6. Feed-back 

 

 

CA1 

 - Vom juca un joc online pe site-ul 

www.wardwall.ro  

Elevii vor participa cu interes și 

entuziasm la jocul online. 

 

 

Capacitatea 

de a aplica 

noțiunile 

învățate 

 

5’ 

 

7. Evaluarea 

formativă 

 

  

- aprecieri 

verbale 

Voi face aprecieri verbale asupra 

modului de lucru şi asupra efortului 

depus în ora online.  

 

- Elevii vor fi apreciaţi pentru 

efortul depus la oră.  

 

Frontală 

  

1’ 

 

8. Tema pentru 

acasă. 

  Ca temă pentru acasă, vor avea de scris 

din auxiliar, p. 53. 

- Elevii îşi vor nota tema pentru 

acasă. 

 

 

Frontală 

  

http://www.wardwall.ro/
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PROIECT DIDACTIC 

prof. înv. preșc. Rîtea Anamaria 

Grădinița Voinicel, Toplița, Harghita 

Grupa: Nivel II 

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului: Toamnă ruginie și la noi să fie 

Tema săptămânii: Parfum de toamnă 

Domeniul experiențial: Domeniul Estetic și Creativ 

Subiectul activității: Crizanteme 

Mijloc de realizare: Modelaj cu folosirea bețișoarelor 

Domeniul de dezvoltare: Capacități și atitudini de învățare 

Dimensiuni ale dezvoltării: Activare și manifestare a potențialului creativ 

Comportamente: Demonstrează creativitate prin activitățile artistico- plastice  

Scopul actvității: Dezvoltarea îndemânării prin utilizarea plastilinei în redarea unei teme 

Obiective operaționale:  

- să numească corect materiale de lucru puse la dizpoziție; 

- să formeze biluțe de plastilină utilizând tehnica mișcării circulare; 

- să aplatizeze corect plastilina pe suprafața dată pentru realizarea crizantemei; 

- să realizeze petalele crizantemei folosind bețișoarele de urechi; 

- să picteze capul bețișoarelor de urechi în culorile corespunzătoare florilor de toamnă; 

Strategii didactice: 

a) Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, cubul, turul 

galeriei 

b) Mijloace didactice: crizanteme, cub, plastilină, bețișoare de urechi, acuarele, pensulă, foi de 

lucru, jetoane- crizanteme colorate 

 

Evenimentele 

activității 

Activitatea 

educatoarei 

Activitatea 

preșcolarilor 

Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 
Evaluarea 

Captarea 

atenției 

 

 

- prezentarea 

coșului cu 

crizanteme trimis 

de Zâna Toamna 

- observă coșul 

prezentat 

 

 

-  observația 

 

 

 

- coșul cu 

crizanteme 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- realizarea unui 

dialog despre 

crizantemă (Cum 

se numesc 

florile?, Ce 

culoare au 

petalele?, Ce 

culoare au 

frunzele?) 

- prezentarea 

cubului 

descoperit în 

coșul cu flori și 

anunțarea jocului 

ce urmează să se 

desfășoare-  

Cubul 

crizantemelor 

- explicarea 

regulilor: copilul 

chemat 

rostogolește 

cubul. 

Educatoarea va 

citi sarcina care se 

află pe fața 

superioară a 

cubului, iar 

copilul va da 

răspunsul la 

întrebare. 

1. Descrie: 

Descrie o 

- răspund în 

propoziții la 

întrebările 

adresate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ascultă 

explicațiile 

date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cubul 

 

 

 

 

 

 

 

 

- explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cubul 

- coșul cu 

crizanteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Enunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

operaționale  

crizantemă. (Cum 

arată 

crizantema?) 

2. Compară: 

Spune prin ce se 

aseamănă aceste 

două flori? Spune 

prin ce se 

deosebesc aceste 

două flori? 

3. Asociază: Ce 

simți când 

primești/ vezi o 

floare? 

4. Analizează: 

Care sunt părțile 

componente ale 

crizantemei? 

6. Argumentează: 

De ce avem 

nevoie de 

crizanteme? 

- executarea 

jocului Cubul 

crizantemelor 

 

 

 

 

- în timpul 

jocului, se va 

descoperi faptul 

că pe fața 5 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- copiii 

rostogolesc 

cubul și 

răspund în 

propoziții la 

întrebările 

adresate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cubul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cubul 

- crizanteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare orală 
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Dirijarea 

învățării   

 

 

 

 

 

 

 

 

cubului nu este 

nici o sarcină de 

lucru, prin urmare 

sarcina lipsă va fi 

căutată în coșul 

Zânei Toamna 

- este citită 

sarcina 

descoperită în 

coș, aceasta fiind, 

de fapt, tema 

activității: 

Realizați o 

crizantemă 

folosind plastilina 

și bețișoarele de 

urechi. 

- se precizează, în 

termeni accesibili 

copiilor, 

obiectivele 

urmărite 

- realizarea unui  

dialog despre 

culoarea petalelor 

crizantemelor, 

culoarea tulpinii 

și a frunzelor 

acestora 

- explicarea și 

demonstrarea 

modului de 

realizare a 

 

 

 

 

 

 

 

- ascultă cele 

prezentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- răspund la 

întrebările 

adresate 

 

 

 

 

- preșcolarii 

urmăresc 

explicațiile 

 

 

 

 

 

 

 

- conversația; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- conversația; 

 

 

 

 

 

 

- explicața 

- demonstrația 

- observația 

 

 

 

 

 

 

 

- jetonul 

lipsă de pe 

cub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- coșul cu 

crizanteme 

 

 

 

 

 

- plastilina 

de diferite 

culori  

 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

copiilor 
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lucrării: 

încălzirea 

plastilinei în 

palme, formarea 

unei  biluțe de 

plastilină prin 

tehnica mișcării 

circulare, 

așezarea biluței 

de plastilină pe 

lucrare prin 

tehnica 

aplatizării, 

realizarea 

petalelor prin 

introducerea 

bețișoarelor de 

urechi în biluța de 

plastilină. La 

final, petalele 

crizantemei vor fi 

pictate într- o 

culoare 

corespunzătoare 

florilor.   

- recitarea poeziei 

Batem palmele 

ușor, timp în care 

se vor executa  

mișcările impuse 

de versuri în 

vederea încălzirii 

date și modul 

în care trebuie 

să execute 

tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- preșcolarii 

execută 

exercițiile de 

încălzire a 

mâinilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exercițiul 

 

 

 

 

 

 

- bețișoare  

- acuarele 

- pensule 

- foile de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare practică 
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musculaturii fine 

a mâinilor: 

,,Batem palmele 

ușor, 

Batem palmele cu 

zor! 

Unu, doi, trei! 

Unu, doi, trei! 

Eu strâng pumnii 

și- i desfac 

Degetelor fac pe 

plac. 

Unu- doi, unu- 

doi, 

Toți suntem acum 

vioi! 

La pian acum 

cântăm, 

Liniște, să 

ascultăm: 

Plic- plac, plic- 

plac, 

Melodiile îmi 

plac!” 

- realizarea 

instructajului 

înainte de 

realizarea temei 

date ( preșcolarii 

vor fi atenți la 

modul de 

mânuire a bețelor 

pentru a nu se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- preșcolarii 

ascultă 

instructajul 

realizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- instructajul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

activității 

accidenta, la 

păstrarea 

hainelor/ lucrării 

curate având în 

vedere că 

lucrează cu 

plastilină și 

acuarele). 

- realizarea 

crizantemei de 

către preșcolari, 

timp în care se 

vor oferi 

explicații 

suplimentare sau 

ajutor, acolo unde 

este cazul; 

- realizarea 

expoziției cu 

lucrările realizate 

 

 

 

- se realizează un 

tur al expoziției 

de lucrări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  preșcolarii 

realizează 

tema dată; 

 

 

 

 

 

 

- copiii expun 

în locul 

amenajat/ 

cunoscut de ei 

lucrările 

realizate 

- preșcolarii 

atașează câte o 

bulină roșie 

lucrării care a 

respectat 

cerințele 

impuse de 

tema dată 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- turul galeriei 

- conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plastilina 

de diferite 

culori  

- bețișoare  

- acuarele 

- pensule 

- foile de 

lucru 

 

- lucrările 

realizate 

 

 

 

 

- lucrările 

realizate 

- buline 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaluare practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

copiilor 
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- se alege lucrarea 

cu cele mai multe 

buline 

- se fac aprecieri 

generale şi 

individuale 

raportate la 

criteriile de 

evaluare 

- se oferă 

stimulente 

preșcolarilor- 

crizanteme 

colorate 

- preșcolarii își 

felicită colegul 

câștigător 

- ascultă 

aprecierile 

educatoarei 

 

- explicația 

 

- lucrările 

realizate 

 

 

 

 

- jetoane 

crizanteme 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

copiilor 
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PROJET DIDACTIQUE – LE PETIT PRINCE 

Oprisan Roxana-Isabela 

Liceul Tehnologic C. Conachi Pechea 

 

 

PROFESSEUR :   Oprisan Roxana-Isabela 

Lycée Technologique « Costache Conachi » Pechea 

CLASSE : la VIIe , L2 

SUJET :   Dessine-moi un mouton   

TYPE DE LECON :  Mixte   

 

COMPÉTENCES   

COMPÉTENCES  GENERALES: 

- la compréhension des messages transmis oralement 

- la réalisation des messages oraux  

- la compréhension des messages transmis par écrit  

 

Compétences visées : 

C.1. reconnaître un fragment d’un livre français ; 

C.2. résoudre correctement les exercices proposés ;   

C.3. participer aux interactions verbales ; 

C.4. employer les connaissances acquises  

C.5. créer une affiche pour un livre 

 

FORMES D’ACTIVITES : Travail frontal, individuel 

METHODES ET PROCEDES DIDACTIQUES : conversation, lecture, traduction, explication, 

réflexion, observation, exercices, jeu de rôle. 

 

MOYENS ILLUSTRATIFS : 

- fiches de travail  

- l’affiche 
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SCENARIO DIDACTIQUE 

Etapes 

didactiques 

Activité de l’enseignant Activité des élèves Indications méthodiques Durée 

1. LA MISE EN 

TRAIN 

L’enseignante salue les élèves, fait 

l’appel et porte une conversation 

introductive. 

- Bonjour mes élèves ! 

- Comment ça va ? 

- Qui s’absente aujourd’hui ? 

- Êtes-vous prêts pour la classe de 

français ? 

Les élèves saluent, répondent aux 

questions du professeur. Ils se préparent 

pour la classe de français 

La conversation         2’ 

2. LE CONTRÔLE 

DU DEVOIR ET 

LA 

VÉRIFICATION  

   L’enseignante demande aux élèves 

quel est leur devoir. 

Un élève répond : 

« Nous avons eu à faire un signet pour 

le livre Juliette à Paris » 

La conversation; 

Des dialogues 

        3’ 

3. L’ÉVEIL DE 

L’ATTENTION 

L’enseignante annonce les élèves 

qu’ils vont jouer ensemble pour 3 

minutes. 

Pour attirer l’attention des élèves, elle 

leur pose des questions, et l’élève doit 

donner la réponse.  

Exemple :  

- si vous voyez cette 

phrase :  « Dessine-moi un mouton ! » 

à quoi vous pensez ? 

Le prof écrit le titre au tableau noir et 

annonce les compétences à atteindre. 

Les élèves répondent aux questions de 

l’enseignante 

Conversation 

dialogues 

         5’ 
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5. LA FIXATION 

DES 

CONNAISSANCES 

ACQUISES 

Le prof lit le texte : 

-S’il vous plaît... dessine-moi un mouton! 

-Hein! 

-Dessine-moi un mouton... 

J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été 

frappé par la foudre. J’ai bien frotté mes 

yeux. J’ai bien regardé. Et j’ai vu un petit 

bonhomme tout à fait extraordinaire [...] 

-Mais...qu’est-ce que tu fais là? 

Et il me répéta alors, tout doucement, comme 

une chose très sérieuse: 

-S’il vous plaît... dessine-moi un mouton... 

[...] je dis au petit bonhomme que je ne savais 

pas dessiner. Il me répondit: 

-Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. 

Comme je n’avais jamais dessiné un mouton 

je refis, pour lui, l’un des deux seuls dessins 

dont j’étais capable. Et je fus stupéfait 

d’entendre le petit bonhomme me repondre: 

-Non! Non! Je ne veux pas d’un élèphant 

dans un boa. Un boa c’est très dangereux, et 

un  élèphant c’est très encombrant. Chez moi 

c’est tout petit. J’ai besoin d’un mouton. 

Dessine-moi un mouton. 

Alors j’ai dessiné... - Non! Celui-là est déjà 

très malade. Fais-en autre! 

Je dessinai... – Tu vois bien...ce n’est pas un 

mouton, c’est un bélier. Il a des cornes... 

-Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton 

qui vive longtemps. 

Alors, faute de patience [...] –Ça c’est la 

caisse. Le mouton que tu veux est dedans. 

-C’est tout à fait comme ça que je le voulais!  

Les élèves écoutent et ils disent/lisent 

les mots 

 

 

 

 

 

 

Les élèves font les exercices proposés, 

ils corrigent les fautes. 

 

 

La conversation, la lecture, 

Des dialogues 

 

15’ 
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Activités pour le premier texte 

 

1. Reconnaissez-vous de quel livre il s’agit? 

R: 

2. Qui est l’auteur du roman? 

R: 

3. Il est un écrivain contemporain? 

R: 

4. Le texte présenté est au commencement, au 

milieu ou à la fin du roman? 

R: 

5. Qui est le “je” du texte? 

R: 

6. Dans la phrase “Comme je n’avais jamais 

dessiné un mouton je refis, pour lui, l’un des 

deux seuls dessins dont j’étais capable.”  

Tu connais les deux dessins que l’auteur 

mentionne? 

R: 

7. Dans ce texte le garçon est appelé 

comment? 

R: 

8. Quelle est la leçon que ce livre nous 

enseigne? 

Qu’est-ce que tu as appris de ce livre? 

R: 

9. Tu te souviens la couverture du livre? 

 

6. LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA 

PERFORMANCE 

Le professeur lit le deuxieme texte : 

-S’il te plaît, dessine-moi un avion. 

Ils écoutent les consignes et ils 

répondent aux questions 

 

 

La conversation, la lecture, 

L’exercice 

       15’ 
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Werner von Breslau se retourna. Une fillette 

aux yeux immenses, auréolée de cheveux 

blonds lui tendait carnet et crayon. 

-Comment as-tu pénétré dans mon jardin? 

-J’ai escaladé le mur. 

-C’est périlleux. 

-Le chat le fait tous les jours. 

-C’est interdit. 

-Le chat le sait? [...] 

-Rentre chez toi. 

-S’il te plaît, dessine-moi un avion. 

-Je ne sais pas dessiner. 

-Tout le monde sait dessiner. 

-Non. 

-Si! 

-Disons que je dessine mal. 

-Moi, je dessine très bien. Elle ajouta : 

seulement, je ne dessine pas les avions. 

-Pourquoi veux-tu dessiner des avions? 

-Parce que tu es aviateur. 

-Aimes-tu les avions? 

-Et toi? [...] S’il te plaît dessine-moi un avion. 

S’emparant du carnet, il entreprit de la 

satisfaire.[...] 

-Il est malade, ton avion. On n’a pas envie 

d’aller dedans. 

-Tiens, je t’en croque un autre! Voilà ton 

avion! 

-C’est un pâté, pas un avion. 

D’un geste, il traça une longue ligne sans 

trembler. 

 

Activités pour le deuxième texte 
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1. L’auteur de cette nouvelle est l’auteur du 

livre “Oscar et la Dame rose”, comment 

s’appelle-t-il? 

R: 

2. Quels sont les personnages? 

R: 

3. Devinez le titre de cette nouvelle! 

R: 

4. Imaginez la fin de ce dialogue, la réplique 

de la fille. 

R: 

5. Quels sont les éléments communs de ces 

deux textes? 

R: 

6. Imaginez et dessinez la couverture du 

livre! 

 

 

 

7. 

L’EVALUATION 

DE LA 

PERFORMANCE 

 

Le professeur apprécie le travail des 

élèves. Il donne des notes. 

 

 

Les élèves font leur autoévaluation. 

 

Conversation 

 

         3’ 

8. LE DEVOIR À 

LA MAISON 

L’enseignante donne le devoir : 

« Imaginez une histoire : Dessine-moi 

un papillon »   

Les élèves notent le devoir dans leurs 

cahiers.  

      L’explication          2’ 
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-S’il vous plaît... dessine-moi un mouton! 

-Hein! 

-Dessine-moi un mouton... 

J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. J’ai 

bien frotté mes yeux. J’ai bien regardé. Et j’ai vu un petit bonhomme 

tout à fait extraordinaire [...] 

-Mais...qu’est-ce que tu fais là? 

Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse: 

-S’il vous plaît... dessine-moi un mouton... 

[...] je dis au petit bonhomme que je ne savais pas dessiner. Il me 

répondit: 

-Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. 

Comme je n’avais jamais dessiné un mouton je refis, pour lui, l’un des 

deux seuls dessins dont j’étais capable. Et je fus stupéfait d’entendre le 

petit bonhomme me repondre: 

-Non! Non! Je ne veux pas d’un élèphant dans un boa. Un boa c’est très 

dangereux, et un  élèphant c’est très encombrant. Chez moi c’est tout 

petit. J’ai besoin d’un mouton. Dessine-moi un mouton. 

Alors j’ai dessiné... - Non! Celui-là est déjà très malade. Fais-en autre! 

Je dessinai... – Tu vois bien...ce n’est pas un mouton, c’est un bélier. Il a 

des cornes... 

-Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. 

Alors, faute de patience [...] –Ça c’est la caisse. Le mouton que tu veux 

est dedans. 

-C’est tout à fait comme ça que je le voulais!  

 

-S’il te plaît, dessine-moi un avion. 

Werner von Breslau se retourna. Une fillette aux yeux immenses, 

auréolée de cheveux blonds lui tendait carnet et crayon. 

-Comment as-tu pénétré dans mon jardin? 

-J’ai escaladé le mur. 

-C’est périlleux. 

-Le chat le fait tous les jours. 

-C’est interdit. 

-Le chat le sait? [...] 

-Rentre chez toi. 

-S’il te plaît, dessine-moi un avion. 

-Je ne sais pas dessiner. 

-Tout le monde sait dessiner. 

-Non. 

-Si! 

-Disons que je dessine mal. 

-Moi, je dessine très bien. Elle ajouta : seulement, je ne dessine pas les 

avions. 

-Pourquoi veux-tu dessiner des avions? 

-Parce que tu es aviateur. 

-Aimes-tu les avions? 

-Et toi? [...] S’il te plaît dessine-moi un avion. 

S’emparant du carnet, il entreprit de la satisfaire.[...] 

-Il est malade, ton avion. On n’a pas envie d’aller dedans. 

-Tiens, je t’en croque un autre! Voilà ton avion! 

-C’est un pâté, pas un avion. 

D’un geste, il traça une longue ligne sans trembler. 
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Activités pour le premier texte 

 

1. Reconnaissez-vous de quel livre il s’agit? 

R: 

2. Qui est l’auteur du roman? 

R: 

3. Il est un écrivain contemporain? 

R: 

4. Le texte présenté est au commencement, au milieu ou à la fin du 

roman? 

R: 

5. Qui est le “je” du texte? 

R: 

6. Dans la phrase “Comme je n’avais jamais dessiné un mouton je refis, 

pour lui, l’un des deux seuls dessins dont j’étais capable.”  

Tu connais les deux dessins que l’auteur mentionne? 

R: 

7. Dans ce texte le garçon est appelé comment? 

R: 

8. Quelle est la leçon que ce livre nous enseigne? 

Qu’est-ce que tu as appris de ce livre? 

R: 

9. Tu te souviens la couverture du livre? 

Activités pour le deuxième texte 

 

1. L’auteur de cette nouvelle est l’auteur du livre “Oscar et la Dame 

rose”, comment s’appelle-t-il? 

R: 

2. Quels sont les personnages? 

R: 

3. Devinez le titre de cette nouvelle! 

R: 

4. Imaginez la fin de ce dialogue, la réplique de la fille. 

R: 

5. Quels sont les éléments communs de ces deux textes? 

R: 

6. Imaginez et dessinez la couverture du livre! 
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PROIECT DIDACTIC 

Popa Ancuța Maria 

                                                                                                   Colegiul Tehnic„ Henri Coandă Timișoara 

 

A. ALGORITM  INTRODUCTIV 

 

CLASA a IX-a 

DATA: 11.03.2022   Ora: 9-9.50 

DISCIPLINA: Structuri de primire turistice 

SUBIECTUL LECȚIEI: - Compartimente ale unităţilor de alimentație 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă  

DURATA: 50’ 

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE: 

CUNOȘTINȚE VIZATE:  

5.1.7.      5.1.8. 

 5.1.9.     5.1.10. 

ATITUDINI VIZATE: 

5.3.3.  

5.3.4. 

OBIECTIV GENERAL: Să cunoască compartimentele unităților de cazare 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE DIDACTICE: conversația (M1), explicația (M2), testul de evaluare (M3) 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: laptop (m1), tabla (m3) 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal (fo1), individual (fo2) 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: Fișa de lucru 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 Brumar C., N. Negoianu, 2018. Structuri de primire turistică, clasa a IX-a, Editura CD PRESS, București. 
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Etapele lecţiei 

 

Timp  

 (min) 

 

     Activitatea profesorului    

                      

Activitatea elevului 

                   Strategia didactică 

Metode şi  

procedee 

didactice  

Mijloace de  

învăţământ 

Forme de  

organizare 

        0      1                       3                                4           5             6         7 

I. Moment 

organizatoric 

   5 

min 

 Salutul elevilor 

Verifică prezența și notează absenţii  

 

 Se pregătesc pentru 

lecție 

 Răspunde la prezență 

Conversaţia 

(M1) 

Laptop (m1) 

Tabla (m3) 

 

Frontal 

(fo1) 

II. Verificarea și 

reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare 

   10 

min  

Profesorul adresează întrebări 

Realizarea unui dialog - se face referire la 

cunoștințele din ultima lecție” 

Compartimentele ale unităților de cazare „ 

Elevii nominalizati vor răspunde 

întrebărilor și vor fi notați in consecință. 

Ascultă cu atenție 

Răspund întrebărilor 

 

 

Conversaţia 

(M1) 

Explicația 

(M2) 

Laptop (m1) 

Tabla (m3) 

Frontal 

(fo1) 

III. Anunțarea  

titlului lecţiei  și a 

obiectivelor  

   3 

min 

 

 

 

Anunță și prezintă titlul lecţiei de zi: 

„Compartimente ale unităților de 

alimentație” 

Precizează ce vor afla, ce vor şti să facă la 

sfârşitul lecţiei cu cele însuşite: 

 

 

 

 Notează titlul lecției în 

caiete 

Iau cunoştinţă de 

obiectivele vizate. 

 Ascultă și identifică 

aspecte legate de 

elemente de conexiune. 

 

Conversația   

(M1) 

Expunerea 

(M3) 

Explicația 

(M2) 

Laptop (m1) 

Tabla (m3) 

Frontal 

(fo1) 

Individual 

(fo2) 

 

 

IV. Comunicarea 

și însuşirea noilor 

cunoştinţe 

 

  25 

 min 

 

 

Va expune elevilor  noile cunoștințe pe  

care aceștia trebuie să și le însușească până 

la sfârșitul orei.  

 

 Răspund întrebărilor 

adresate de către 

profesor. 

 Notează lecția în caiet 

Expunerea 

(M3) 

Brainstorming 

(M4) 

Laptop (m1),  

Caiet (m5) 

Tabla(m3) 

Frontal 

(fo1) 

Individual 

(fo2) 
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Observarea 

dirijată 

(M6) 

 

 

 

V. Fixarea 

cunoștințelor                                  

 

7 

min 

Completează fișa de lucru împreună cu 

elevii, se asigură feed-backul  

 

 

Completează fișa de 

lucru 

 

Conversația 

(M1) 

Observarea 

individuală 

(M5) 

munca 

independentă 

(M8) 

analiza (M9) 

sinteza (M10) 

Laptop (m1),  

Caiet (m5) 

Tabla(m3) 

Fișa de lucru (m6) 

Frontal 

(fo1) 

Individual 

(fo2) 
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Fișă de lucru 

 

I 

Răspundeți prin adevărat(A) sau fals( F) la următoarele enunțuri: 

 

1. În spațiile de depozitare are loc sortarea, curățarea și spălarea materiilor prime. 

2. În cadrul recepției se recepționează doar calitativ alimente, băuturi și materii prime 

3. Garderoba deservește doar restaurantul 

 

II  

1.Bucătăria rece se ocupă de: 

a) realizarea preparatelor culinare calde 

b) realizarea preparatelor de cofetărie 

c) pregătirea gustărilor și a salatelor 

d) tranșarea materiilor prime. 

 

2. Departamentul de resurse umane are rolul de: 

a) a aproviziona și gestiona stocurile 

b) a asigura siguranța și securitatea clienților 

c) a realiza politica în domeniul resurselor umane 

d) a genera noi încasări pentru hotel. 

 

3. Compartimentul financiar-contabil asigură: 

a) siguranța și securitatea clienților 

b) evidența și controlul plaților 

c) pregătirea gustărilor și a salatelor 

d) politica în domeniul resurselor umane 
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Fișă de lucru 

 

 

I 

Răspundeți prin adevărat sau fals la următoarele enunțuri: 

 

1. În spațiile de depozitare are loc sortarea, curățarea și spălarea materiilor prime. F 

2. În cadrul recepției se recepționează doar calitativ alimente, băuturi și materii prime. F 

3. Garderoba deservește doar restaurantul .  F 

 

II  

1.Bucătăria rece se ocupă de: 

a) realizarea preparatelor culinare calde 

b) realizarea preparatelor de cofetărie 

c) pregătirea gustărilor și a salatelor 

d) tranșarea materiilor prime. 

 

2. Departamentul de resurse umane are rolul de: 

a) a aproviziona și gestiona stocurile 

b) a asigura siguranța și securitatea clienților 

c) a realiza politica în domeniul resurselor umane 

d) a genera noi încasări pentru hotel. 

 

3. Compartimentul financiar-contabil asigură: 

a) siguranța și securitatea clienților 

b) evidența și controlul plăților 

c) pregătirea gustărilor și a salatelor 

d) politica în domeniul resurselor umane 
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Proiect didactic 

 

                                                                              Prof.învățământ primar: Vasile Lidia 

                                                                              Şcoala Gimnazială ,, Radu Tudoran ”com Blejoi  

Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Educație civică 

Subiectul lecţiei: Localitatea natală în labirintul cunoașterii 

Tipul lecţiei: predare-învăţare 

Scopul lecţiei: Însuşirea de cunoştinţe referitoare la locul natal 

                      Recunoașterea locurilor de apartenență în care se integrează persoana 

                      Cultivarea respectului pentru locul natal; 

 Competenţe specifice vizate:  

• 1.1. Recunoașterea locurilor de apartenență (locală, națională, europeană) în care se integrează 

persoana 

• 1.2. Identificarea unor elemente relevante pentru apartenența la diferite comunități (locală, 

națională, europeană) 

Obiective operaţionale: 

- să localizeze pe harta județului localitatea natală şi satele învecinate; 

-să identifice satele componente ale comunei 

-să extragă informații despre localitatea natală,din diferite texte/surse (ocupații, pesonalități) 

-să descrie instituții din localitate precizând rolul acestora 

-să enumere jocurile copilăriei de ,,ieri,, și de ,,azi,, 

-să interpreteze cântece patriotice în memoria înaintașilor comunei care s-au jertfit în cele două războaie 

mondiale; 

-să manifeste interes pentru cunoaşterea şi păstrarea unor mărturii vechi despre localitatea natală; 

Resurse: 

❖ metode şi procedee: exerciţiul, conversaţia, observaţia, explicaţia, problematizarea, diagrama  venn 

❖ mijloace de învăţământ: fişe, harta administrativă a româniei,  power-point despre locurile natale, imagini 

/ fotografii vechi cu evenimente din istoria localitaţii, obiecte vechi specifice zonei, laptop, 

videoproiectorul,planșă ,,localitatea mea în labirintul cunoașterii,,;markere, foi flipchart, post-ituri, 

❖ tipuri de activitate: frontală, independentă, pe echipe 

❖ resurse temporale: 45 minute 

❖ bibliografie: Monografia Comunei Blejoi 
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  DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

   Etapele  

    lecţiei 

 

 

Conţinutul instructiv -  educativ 

- forme de activităţi 

 

Strategia didactică 

 

   

    Evaluare   

Metode şi 

procedee 

 

Mijloace de 

învăţăm. 

 

Moduri de 

realizare 

0 1 2 3 4 5 6 

I. 

 

 

 

 

II. 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

 

IV. 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

Anunţarea 

temei noi şi a 

obiectivelor 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

  Se asigură cadrul organizatoric necesar 

desfăşurării în condiţii optime a lecţiei. 

Se pregătesc materialele necesare şi se 

organizează colectivul de elevi. 

 

  Se va realiza pe tot parcursul lecției.  

  Se precizează că vor însoți un coleg de 

clasă pe drumul pe care îl parcurge de 

acasă până la școală. 

 

 

  Se anunţă tema şi obiectivele lecției pe 

înţelesul elevilor. 

 

  Se scrie titlul pe tablă şi pe caiete: 

Localitatea natală în labirintul 

cunoașterii 

 

   

 Se explică cuvântul natal . 

 natal = care ţine de locul de naştere 

localitate natală = localitatea unde te-ai 

născut şi trăieşti 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 

administrativă 

a României 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 
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  Elevii sunt întrebaţi care este 

localitatea lor natală. 

 Se precizează faptul că totul va decurge 

sub forma unei povești: 

,, David s-a născut în comuna Blejoi. 

Este elev în clasa a III a dar întotdeauna 

a fost interesat să afle mai multe despre 

comuna în care locuiește. Și-a pus 

numeroase întrebări referitoare la 

aceasta. 

• De unde-și trage numele? 

   Știe că locuiește în satul Ploieștiori, 

dar a aflat că din alcătuirea comunei fac 

parte și alte sate.  

• Voi le cunoașteți?  

   Se indică pe hartă fiecare sat și se 

precizează limitele acestora. 

Elevii vor indica la hartă unde este 

situată comuna Blejoi, în jud. Prahova, 

România. 

 Se solicită numirea  satelor 

componente ale comunei. 

  Comuna Blejoi are în componență trei 

sate: Blejoi-reședința comunei, 

Ploieștiori, Țânțăreni. 

   Se vor indica vecinii  comunei pe hartă 

folosindu-se de punctele cardinale. 

    Curios din fire, a început să întrebe și 

să se documenteze pentru a afla cât mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observaţia 

 

 

orientarea 

la hartă 

 

 

 

 

povestirea 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

învăţarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat  

fişe de lucru 

 

 

 

  imagini   

 

 

 

laptop 

 

 

 

 

harta fizică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală  

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de 

a coopera în 

cadrul 

echipei  

 

evaluare scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 
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multe lucruri despre localitatea sa, 

despre neamul său. 

• Întotdeauna localitatea noastră a arătat 

așa? Cu ce se ocupau bunicii/ părinții? 

  Vom porni împreună cu David la pas 

prin satul Ploieștiori, urmând drumul pe 

care îl parcurge de acasă până la școala 

și vom descoperi odată cu el lucruri noi 

despre localitatea natală. 

• De unde provine numele străzii pe care 

locuiește? (str.Inului-Topitoria de in), a  

străzii pe care parcurge apoi aproape tot 

drumul pentru a ajunge la școală? 

(str. Teleajen –Teleajen, râul care curge 

în estul comunei, de-a lungul ei, afluent 

al râului Prahova). 

Ajunge la dispensarul medical și 

farmacie. 

   Elevii vor recunoaşte pe planşe 

instituțiile importante care se găsesc în 

localitatea natală. 

   Continuându –și drumul ajunge la 

biserica din sat. Știe că aceasta a arătat 

așa de când a intrat el la școală și se 

întreabă cum arăta pe vremea bunicilor 

săi. 

   Elevii vor viziona un Power-Point 

despre satul lor natal. 

 Pe parcursul traseului  apar semne de 

întrebare pentru a marca 

 

orientarea 

la hartă 

 

explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

conversaţia 

orientarea 

la hartă 

 

explicaţia 

 

observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

Fabrica de in 

Râul Teleajen 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

dispensar+ 

farmacie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta judeţului 

 

 

 

 

 

 

 

  

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de 

reţinere a 

informaţiilor şi 

de selectare a 

acestora  
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întrebările(curiozitățile copilului) și de 

exclamare pentru  informațiile de tip 

,,Știați că...,,  

Se prezintă la video-proiector imagini cu 

biserica veche și cea noua. 

Se citesc câteva date despre ruinele 

bisericii,,Sf. Visarion,, 

Vis-a-vis de biserica ,,Sf. Dumitru,, se 

afla Grădinița cu program normal 

,Ploieștiori. 

În trecut,bunicii au învățat în clasele 

primare,în  locul în care unii dintre elevii 

clasei au frecventat grădinița. 

Următoarea instituție este situată pe 

partea stângă, foarte aproape de 

școală.(Căminul cultural). Elevii vor 

descoperi personalităţi din comuna 

noastră: Radu Tudoran, Valeriu 

Râpeanu, Dimitrescu Constantin, 

Marian Dumitru etc.Școala noastă 

poartă numele unei personalităţi născute 

în Blejoi- Radu Tudoran. 

Se prezintă câteva informații despre 

personalități. 

Se interpretează  la pian ,,Dansul 

țărănesc,,- Constantin Dimitrescu. 

Se prezintă GPP Ploieștiori, apoi Școala 

Gimnazială Ploieștiori. 

Se extrag informații din texte scurte 

despre felul în care arăta școala, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

harta comunei 

 

 

imagini 

biserica 

imagini ruinele 

biseicii 

 

imagini 

gradinita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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învățătorii și profesorii deosebiți care au 

predat aici, despre elevi și ceea ce 

învățau. 

  Se precizează rolul școlii în prezent, ce 

reprezintă școala pentru fiecare dintre ei. 

Se discută despre următorul obiectiv - 

Parcul Dendrologic Ploieștiori,situat 

chiar lângă școală.  

Se precizează că pe spațiul pe care azi e 

amenajat parcul în trecut era o grădină 

botanică. 

Se cere elevilor să specifice ce 

reprezintă parcul pentru ei, să 

exemplifice modul în care se joacă, să 

noteze jocurile copilăriei din trecut și pe 

cele din prezent. Se poartă discuții 

referitoare la acestea.  

 Se solicită elevilor să prezinte date 

despre locurile natale, scrise de 

elevi(preluate din diverse surse, din 

spusele părinților/bunicilor) 

 La evenimentul care a marcat 

Cetnenarul Marii Uniri au participat 

personalități importante (Principele 

Nicolae alături de soția sa,  reprezentanți 

ai Consiliului Județean, ai autorității 

locale) alături de elevi ,profesori , fiii 

satului. A fost inaugurată  în centrul 

parcului statuia Reginei Maria. 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

brainstormi

ng 

planşă 

 

ppt-imagini 

scoala 

veche+cea 

noua 

GPP Ploieștiori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagini  parc 

Diagrama venn 

Post-it 

Imagini jocuri 

 

 

fişe de lucru 

 

 

Power-point 

 

 

 

 

 

 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare scrisă 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

 

evaluare 

sumativă 
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Asigurarea  

retenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încheierea 

activităţii 

 

 Se va interpreta cântecul patriotic,, 

Trecut-au anii!,, 

 

   

   În labirintul cunoașterii am cercetat 

localitatea noastră.Ne-am srăduit să-i 

cunoaștem mai bine valorile,să ne 

bucurăm de ceea ce ne oferă și să 

contribuim și noi la înflorirea   și 

renumele ei. 

 

Se fac aprecieri globale și individuale și 

se notează elevii care au răspuns corect 

și s-au implicat activ în lecție. 
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Anexa 1 

 

                   LOCALITATEA NATALĂ ÎN LABIRINTUL CUNOAȘTERII 

 

 

     Locuiesc în comuna.................... ,sat...................., județul ......................... . 

Comuna e alcătuită din 3 sate: - 

                                                  - 

                                                  - 

De-a lungul comunei curge râul................................. . 

Localitatea mea e situată în zonă de ............................. . 

Instituții importante:   - 

                                     - 

                                      - 

                                      - 

                                      - 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Prof. înv. Preșc. Benedic Maria Cristina 

Șc.Gimn.,,George Călinescu”Onești, Jud. Bacău 

GRUPA: MARE B - Nivelul II 

TEMA DE STUDIU: „CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”  

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Știință 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate matematică 

TEMA ACTIVITĂȚII: „În căutarea Primăverii!”  

MODALITATE DE REALIZARE:  joc didactic 

TIPUL DE ACTIVITATE: Verificare și sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: frontală, individuală, pe echipe 

SCOP:  Verificarea și sistematizarea cunoștințelor legate de operațiile prematematice(formare de 

mulțimi de obiecte/elemente, număratul, recunoașterea și identificarea cifrelor, raportarea cantității la 

numar și a numarului la cantitate) și a unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

        Cognitive:  

• să formeze mulțimi de elemente, pe baza cunoștințelor anterioare; 

• să numere conștient în limitele 1-10, crescător și descrescător; 

• să raporteze numarul la cantitate și invers, corespunzător cerințelor educatoarei; 

• să plaseze corect numerele în șirul numeric; 

• să numească vecinii unui număr dat; 

• să folosească termeni specifici activității matematice ,,mai mult”, ,,mai puțin”, ,,tot atâtea”, 

• să precizeze poziția spațială a unor obiecte, față de un reper dat. 

• să enumere caracteristici ale anotimpului de primăvară, 

• să descrie aspecte legate de vestitorii primăverii pe baza imaginilor prezentate, 
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• să recunoască povestea cu tot atâtea personaje. 

        Psihomotorii: 

• să raspundă prin acțiune la cerințele formulate de educatoare;  

• să-și coordoneze mișcările pentru manevrarea materialului didactic. 

        Afectiv- atitudinale: 

• vor colabora cu educatoarea și intre ei pentru atingerea obiectivelor propuse; 

• vor participa cu interes la activitate. 

RESURSE: 

    Bibliografice: 

• Curriculum pentru educația timpurie - 2019 

• Viorica Preda, Simona Nicolae, Ioan Neacțu, „ Revista învățământului preșcolar”- număr tematic, 

proiectare integrată, Editura Arlequin,București, 2009. 

   Metodologice: 

 Strategia didactică: mixtă; 

   Metode și procedee: jocul didactic, conversaţia, explicaţia,  exercițiul, demonstrația, elemente de 

problematizare, cubul. 

   Mijloace de învățământ: coșulețe, machete cu flori de primăvară, jetoane cu cifre, jetoane cu elemente 

de primăvară, panouri, baloane, copacei, ciupercuțe,  

    Forme de realizare: frontală, individuală, pe echipe. 

REGULILE JOCULUI: Copiii vor fi împărțiți în două grupe, în funcție de ecusoanele primite, sarcinile 

de lucru se rezolvă în unităti egale de timp pentru fiecare echipă; trebuie să răspundă numai la solicitarea 

educatoarei în propoziții corecte din punct de vedere gramatical. Răspunsurile corecte vor fi recompensate 

cu câte un ghiocel. Câștigă echipa care a acumulat mai multe puncte la probele parcurse. 

   ELEMENTE DE JOC:  Surpriza, ghicirea, aplauzele, întrecerea, deplasarea de la un punct la altul al 

grupei, competitța. 

    EVALUARE: evaluare continuă prin tehnicile folosite, verificare orală, observarea permanentă a 

comportamentului, aprecieri verbale, analiza răspunsurilor, corectarea imediată a răspunsurilor. 
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PROIECT DIDACTIC 

EVENI 

MENT 

DIDACTIC 

CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGIA 

DIDACTICĂ 
EVA

LUA

RE Metode Mijloace Forme de 

org. 

1.Moment 

Organiza- 

toric 

  Se asigură condițiile unei bune desfășurări 

a activității prin pregătirea materialelor 

didactice 

    

 

2. Captarea 

atenției 

 
 

Introducerea în joc se realizează prin 

descoperirea decorului din clasă: grădina 

Primăverii, care ascunde mistere pe care 

copiii trebuie să le dezlege rezolvând 

sarcinile trimise de Zâna Primăvară prin 

mesagerul ei, ghiocelul, în felul acesta vor 

descoperi cheia ușii dupa care Zâna 

Primăvară este ținută captivă.  

Con- 

versa- 

tia 

 

Obser

-vația 

 

 

 

Grădina 

primăve

rii 

 

 

 

Fron 

tală 

 

Obs. 

Com 

porta

mentu 

lui 

copii 

lor 

 

3.Enunțarea 

scopului și a 

obiectivelor 

,,Copii, dacă sunteți atenți,astăzi vom forma 

mulțimi, vom număra, vom recunoaște 

cifrele, vom numi vecinii numerelor, ,vom 

răspunde le ghicitori. 

-Ce vom face astăzi?” 

 

 

Expli- 

cația 

 

 
 

 

 

Grădina 

Primă 

verii 

  

4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ghiocelul supărat  îi roagă pe copii să 

parcurgă corect toate probele și să arate cât 

de  multe cunoștințe au despre matematică și 

cunoașterea mediului. 

 

Prezentarea regulilor jocului 

Le prezint copiior regulile jocului: 

- vor fi impartiti in doua grupe: grupa 

rândunelelor  și grupa berzelor; 

- pentru fiecare răspuns corect, echipa va 

primi câte un ghiocel care reprezintă un 

punct; echipa care la sfârșitul activității va 

avea mai mulți ghiocei, va fi declarată 

câștigătoare; 

- copiii observă că au primit de la Zâna 

Primăvară o planșă cu un fluturaș cu mai 

multe buline pe el, în spatele cărora se ascund 

cerințele; 

- daca o echipa greseste, cealaltă o poate 

corecta; 

 

Jocul de probă 

- Doi copii din cele două echipe vor veni să 

 

 

Expli- 

cația 

 

 

 

 

Con- 

versa- 

ția 

 

 

 

 

Jocul 

didac- 

tic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grădina 

primăve

rii 

Panoul 

cu 

fluturaș 

și 

cerinte 

le probe 

lor 

 

Planșă 

cu un 

fluturaș 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Echipe 

 

 

 

 

 

 

Individu

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apre 

cieri 

verba 

le 

indivi 

dua- 

le și 

colec 

ti 

ve 
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arate cum trebuie să rezolve o cerință. Aceștia  

vor deschide și vor rezolva sarcina de sub 

bulina  așezată pe partea din exterior a 

panoului. 

 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului 

Pe rând, educatoarea întoarce câte o bulină 

care ascunde cerințe diferite. 

 Bulinele se vor întoarce  începând cu prima 

din partea stângă jos, sarcinile fiind formulate 

de la simplu la complex. 

 

PROBA 1:  

- se întoarce prima bulină, sub care copiii vor 

descoperi simbolul unui coșuleț, astfel 

echipele vor avea sarcina de a  culege din 

grădină flori de același fel (formă, mărime, 

culoare); 

 

PROBA 2: 

- se întoarce a doua bulină, copiii descoperă 

simbolul unui copac, ei având sarcina de 

așeza în copacul înalt  tot atâtea rândunele 

câți ghiocei sunt sau în fața copacului scund, 

tot atâtea lalele câte berze zboară ; 

 

PROBA 3: 

- sub a treia bulină se găsește o roată; câte un 

copil de la fiecare echipă va învârti roata, va 

număra câte elemente are grupa în dreptul 

căreia s-a oprit acul și va căuta cifra 

corespunzătoare. 

 

PROBA 4: 

-sub a patra bulină se ascunde un cub; copiii 

vor rostogoli cubul, vor recunoaște cifra și 

vor numi vecinii. 

 

PROBA 5: 

-sub bulină se ascunde un fluture; copiii vor 

așeza fluturele pe floarea indicată de 

educatoare. 

 PROBA 6: 

-sub bulină se ascunde o omidă, copiii având 

sarcina de a așeza corect cifrele în ordine 

crescătoare/descrescătoare. 

 

 

Jocul 

didac- 

tic 

 

Exerci

țiul 

 

Expli-

cația 

 

 

 

 

 

 

Ele- 

mente 

de 

proble 

mati 

zare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flori de 

primăva

ră 

Coșule 

țe 

 

 

Mache 

te cu 

copaci 

Rându 

nele 

Lalele 

 

Roata 

cu 

grupe 

de 

obiecte 

Jetoane 

cu cifre 

 

Cub cu 

cifre pe 

fiecare 

față 

 

Șir de 

flori 

flurure 

colorat 

Panou 

omidă 

cu cifre 

Echipe 
 

 

Verifi

carea 

ras 

punsu

rilor 
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PROBA 7: 

-bulina ascunde simbolul unui balon; câte un 

copil de la fiecare echipă va sparge balonul și 

va răspunde ghicitorii de pe biletul din balon. 

PROBA 8: 

-sub bulină se ascunde o barză; copiii vor 

avea de așezat berzele (jetoane) în două 

cuiburi. 

Dupa rezolvarea fiecărei probe, fiecare 

echipă va primi câte o piesă dintr-un puzzle.    
 

 

Expli-

ca- 

ția 

 

Baloane 

bilețele 

cu 

ghicito 

ri 

 

barză  

jeton 

cuiburi  

jetoane 

 

 

 

5. Obținerea 

performanței 

și asigurarea 

conexiunii 

inverse 

Complicarea jocului. 

Fiecare echipă trebuie să cerceteze cu atenție 

piesele-surpriză obținute prin rezolvarea 

corectă a sarcinilor. Piesele fac parte dintr-

un puzzle care, rezlovat, reprezintă o 

imagine cu aspecte de primăvară. 

 În încheierea jocului,  echipele se apaudă 

reciproc, se felicită pentru modul cum s-au 

descurcat și deschid ușa castelului 

descoperind în interior surprize- dulci, dar și 

pe Zâna Primăvară, care va rămâne alături 

de ei, ca mascotă a clasei. 

 

 

 

Con- 

versa 

ția 

 

 

Piese 

Puzzle 

mari 

 

 

 

Echi- 

pe 

 

 

Verifi

carea 

ras 

punsu

rilor 

6.Asigurarea 

retenției si a 

transferului 

Asigurarea retenției și a transferului se 

realizează printr-o serie de întrebari:  

- Cum s-a numit jocul de astăzi? 

- După ce criterii ați format mulțimi? 

- În ce poziții spațiale sunt așezate  diferite 

elemente?etc 

-De ce învățăm toate aceste lucruri? 

 

Proble

mati 

zarea 

 

 
 

 

Individu

ală 

 

Obs. 

Com 

Porta

men 

tului 

copii 

lor 
 

 

7.Evaluarea 
   Voi face aprecieri asupra modului de 

participare a copiilor la activitate. 

În încheierea activității, vor cânta cântecelul 

“Primăvara a sosit!”. 

  

Con 

versa 

ția 

 
 

Fronta 

lă 

Individu

ală 

Apre 

cieri 

verba 

le 

Brăduleț,brăduț drăguț         
Prof.Șendrea Simona 

Grădinița Cu Program Prelungit Nr.1 Odobești-Vrancea 

 

 

NIVELUL\GRUPA: Grupa antepreșcolară 

TEMA ANUALĂ: ,, Cum exprimăm ceea ce simțim ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Bucurii de la brad” 
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TEMA ZILEI: ”Braduleț,braduț draguț” 

DOMENII EXPERIENŢIALE: DEC+DOS 

CATEGORII DE ACTIVITATE: activitate artistico-plastică +activitate practică și elemente de 

activitate casnică                 

MIJLOC DE REALIZARE: pictură+ activitate practic-gospodarească 

TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi 

FORMĂ DE ORGANIZARE: Activitate integrată 

DURATA: o zi 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viața familiare  

B1.Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

C2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistentă în activitate) 

E1.Relații,operații și deducții logice în mediul apropiat 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A1.3.-Utilizează  mâinile și degetele in manipularea corespunzatoare a unor obiecte,instrumente  

B1.1.-Imită și se joacă împreună cu adulții,interacționând pozitiv cu aceștia 

C2.2.-Solicită și acceptă ajutor pentru a depăși o dificultate 

E1.2.-Constată și descrie asemănarea sau deosebirea dintre două obiecte de același tip 

 

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI: 

 

➢ ADP - ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

                Întâlnirea de dimineață: “Bună dimineaţă, dragi copii!”. Salutul.Prezenţa. 

                Calendarul naturii\Activitatea de grup\Noutatea zilei 

                Rutine: Primirea copiilor, igiena, servitul mesei, mersul la toaletă 

                 

➢   ALA 1 - ACTIVITĂȚI  LIBER ALESE  

1. Construcții: ”Pădurea de brazi” 

Obiective operaționale: 

      O1 - să îmbine armonios formele în scopul realzării temei 

2. Joc de rol: ”Bucătarii Moșului” 

Obiective operaționale: 

      O2 - Să mânuaiscă și să utilizeze corect materialele puse la dispoziție:mini-

bucătărie,farfurioare,crăticioare,etc 

3. Joc de masă: ”Decorează bradul” 

Obiective operaționale: 

O3 - Să găsească umbra corespunzătoare formelor geometrice din brad; 

O4 - Să finalizeze sarcina de lucru. 
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AT - ACTIVITĂȚI  TEMATICE: 

 

DEC– Activitate artistico-plastică 

                ”Braduțul” – pictură pe o formă dată 

Obiective operaționale: 

O5  - să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini ai mâinilor  

O6-să picteze respectând tehnica de lucru prezentată 

O7-să mânuiască corect materialele de lucru 

Scopul activității: Formarea simțului estetic și dezvoltarea creativității 

DOS – DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 

ACTIVITATE PRACTICĂ SI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ 

                   ”Brăduțul nostru drag” – împodobire 

Obiective operaționale: 

O8 - Să denumească materialele de lucru primite; 

O9 –Sa împodobească bradul  după indicațiile primite(sus/jos ;pe/sub) 

O10 - Să folosească corect materialele de lucru, în vederea finalizării sarcinii primite. 

Scopul activității:Cultivarea simțului estetic și a dragostei față de tradițiile și obiceiurile legate de 

sărbătoarea Crăciunului 

 

ALA 2 – ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

”Globulețul buclucaș”  

Obiective operaționale: 

O11 - Să asculte cu atenţie regulile jocului; 

O12 - Să respecte regulile jocului; 

O13 - Să parcurgă traseul, transportând în siguranță globurile. 

Forma de realizare: joc de mișcare 

Sarcina didactică: parcurgerea unui traseu aplicativ și transportul globurilor în galetușă 

Elemente de joc: mișcarea, aplauze. 

 

 

 

Strategii didactice: 

       Metode și procedee: conversația, observația, explicația, demonstrația, exercițiul,jocul, 

problematizarea, conversația euristică, metoda „Turul galeriei”. 

       Mijloace de învățământ: ecusoane, forme geometrice  decupate, planşe cu brazi, brazi din 

polistiren, guașa verde ,palete de culori,fundițe ,tablă magnetică,cuburi,piese plastic,mini-bucătărie,brad 

artificial,globuri,beteală,tunel,galetușe, lădiță,bețe de frigărui,panou de polistiren,coș cu 

colaci,bureți,dvd. 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri, individual. 
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Forme de evaluare: orale, practic-aplicative, observarea sistematică a comportamentului copiilor, 

aprecieri verbale. 

 

BIBLIOGRAFIE : 

 M.E.C.T,, Curriculum pentru educaţie timpurie”,  2019  , Bucureşti ; 

 M. Lespezeanu -,,Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar” – O metodică a activităţilor 

instructiv-educative, Ed. S. C. Omfal Esenţial S.R.L.,Bucureşti, 2007; 

 V. Preda, M. Pletea, F. Grama, A. Cocoş, D. Oprea, M. Călin, - „Ghid pentru proiecte tematice” , Ed. 

Humanitas Educaţional, Bucureşti 2005; 

 Revista “ Ȋnvăţământul preşcolar “ nr 1-2 / 2009 

 
Activitatea zilei începe cu ȋntâlnirea de dimineață. Copiii intră în sala de grupă şi se așază pe 

scăunele.  

Salutul – Salutul meu adresat copiilor este : „ Bună dimineața, brazi voinici, bine ați venit la 

grădiniță !”, iar copiii când se salută își dau mână sau se  imbratiseazași se adresează  cu expresia 

“Bună dimineața, ...Ana!”.  

Prezența se va realiza cu ajutorul pozelor copiilor: copiii prezenţi  își vor așeza poza la panou 

,iar pozele  celor absenți vor  rămâne în coșuleț. 

 Calendarul naturii - prin  intermediul unei conversaţii voi stabili, împreună cu copiii vremea de 

afară, caracteristicile zilei respective, și anotimpul în care ne aflăm. 

Tranziție: ”Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap,trap,trap 

                    Ne-nvârtim, ne răsucim,/Și spre centre noi pornim,” 

 

ALA1 - Activități liber – alese: 

 După ȋntâlnirea de dimineaţă, se trece la activităţile liber alese, unde vor fi deschise trei centre: 

construcții, joc de masă, joc de rol, la care copiii vor merge ȋn funcţie de preferinţă. Copiii intuiesc 

materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele mele şi sarcinile pentru fiecare dintre centre.  

Copiii vor lucra la: 

- sectorul Construcții- copiii trebuie să îmbine formele armonios pentru a obține mai mulți brazi 

- sectorul Joc de masă copiii trebuie să așeze formele geometrice în brad în funcție de umbra lor 

                 - sectorul Joc de rol copiii se joacă de-a bucătarii ,folosind corect obiectele (jucăriile)puse la 

dispoziție 

Voi supraveghea desfăşurarea activităţii, intervenind doar dacă este necesar sau dacă voi fi 

solicitată.  

Tranziție”Bat din palme clap, clap, clap/Din picioare trap,trap,trap 
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                    Ne-nvârtim, ne răsucim,/Și spre baie noi pornim,” 

Rutină: Copiii părăsesc pentru câteva momente sala de grupă, pentru a se spăla pe mâini, astfel 

pregătindu-se de servirea micului dejun (formarea deprinderilor de igienă și autoservire). 

            Tranziție: „Dacă vesel se trăiește” – joc  muzical   

             

           AT - Activitățile tematice: 

ACTIVITATE ARTISTICĂ ȘI DE ÎNDEMÂNARE-DEC – Domeniul estetic și creativ (activitate 

artistico-plastică): Mai este puțin timp și va sosi Crăciunul,însă dragul nostru Moș mi-a apărut azi-noapte 

în vis și era trist.Nu știe cum să facă să ducă tuturor copiilor câte un brăduț de Crăciun.I-am promis că noi 

vom fi ajutoarele lui în această zi și că toți copiii vor avea brăduțul mult dorit de Crăciun.Copiii primesc 

figurine (brăduți)din polistiren pe care trebuie să îi picteze prin tamponare cu buretele înmuiat în guașa 

verde.Întâi le voi prezenta lucrarea model și le voi explica și exemplifica tehnica de lucru.La sfârșit vor 

primi o steluță aurie pentru a o pune în vârful bradului.Brăduții vor fi așezați cu ajutorul bețelor de frigărui 

pe un panou de polistiren. 

Tranziție: ” Ne jucam,ne jucam...” 

 

Copiii vor părăsi pentru câteva  momente sala de grupă pentru a se spăla pe mâini(formarea deprinderilor 

de igienă ) 

 

 

ACTIVITATE DE CUNOAȘTERE-DOS – Domeniul om și societate (activitate practic-

gospodărească): Pe fundal muzical de colinde ,voi strânge copiii în jurul bradului și vom descoperi 

împreună două lădițe.În prima lădiță vom găsi globuri(mari și mici),iar în a doua lădiță vom găsi 

beteala.Împreună vom împodobi bradul .Copiii vor respecta indicațiile primite(ex. ”Pune în brad un glob 

mic/mare” sau  ”Pune beteala în brad în partea de sus/jos” . La sfarșitul activității vom cânta în jurul 

bradului  ”Brăduleț,brăduleț,parcă ești un soare/Strălucești ca în povești plin de globușoare” 

            Copiii vor părăsi pentru cîteva  momente sala de grupă pentru a se spăla pe mâini(formarea 

deprinderilor de igienă ) La revenirea lor,îi voi întâmpina cu un coș cu covrigi și ne vom așeza pe covoraș 

.În timp ce vor mânca covrigii calzi le voi citi ”Ninsoarea din vis”de Eric Carle. 

 

 ALA2 - Activități liber – alese: 

Prezint copiilor tema jocului”Globulețul buclucaș” și regulile acestuia.. 

Descrierea jocului: 

  Pe podea sunt așezate imagini cu tălpi .Copiii vor trebui să pășească pe ele, să treacă printr-un tunel 

apoi să ia în găletușa globulețul și să îl ducă spre lădiță ,mergând cu pașii uriașului. Găletușa va fi 

predată următorului copil.  Se va face jocul de probă  și apoi fiecare copil va parcurge traseul pt . a duce 

fiecare glob la locul sau  în lădița. După explicarea regulilor jocului se trece la realizarea jocului de 

probă și apoi a celui propriu-zis 
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Activitatea zilei este finalizată cu aprecieri asupra efortului depus de către copii.  

  Drept recompensă ,copiii primesc câte un globuteț pt braduțul de acasă. 
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PROJET DIDACTIQUE 

Bărbieru Mihaela- Frăguța 

Școala Gimnazială ,,D. Rădulescu,, Oarja 

 

L’École Gymnasiale ,,D.Radulescu ‘’ Oarja 

PROFESSEUR :Barbieru Mihaela -Fraguta 

OBJET : langue française   

CLASSE : Ve, L1 

NIVEAU A1 

MANUEL :Litera ,L1 ,Clasa a V-a,Bucuresti,2019 

UNITÉ 4 :Le Club des gourmands 

SUJET DE LA LEÇON :   Poser des questions –Les pronoms interrogatifs :qui,que 

TYPE DE LEÇON : d’acquisition de nouvelles connaissances 

DURÉE :50 minutes 

 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES : 

1.La réception des messages oraux dans des situations de communication usuelle 

2.L’expression orale dans des situations de communication usuelle 

3.La réception des messages écrits dans des situations de communication usuelle 

4.La rédaction des messages dans des situations de communication usuelle 

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

1.1Identifier la signification globale  des messages et dialogues usuels ,clairement prononcés 

2.4 Manifester sa disponibilité au  dialogue 

4.1Rédiger des messages simples et courts 

4.3Manifester sa disponibilité pour l’échange de messages écrits simples 

 

   COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES : 

- C1.Répondre aux questions  simples ; 

- C2. Utiliser les pronoms interrogatifs dans des questions  ; 

- C3.Comprendre des instructions simples  ; 

- C4.Poser des questions simples sur des sujets connus ; 

FORMES D’ACTIVITÉS : Travail frontal, individuel 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3106 

 

MÉTHODES ET PROCÉDÉS DIDACTIQUES : la conversation, la lecture,  la traduction, 

l'explication, la  réflexion, l'observation, l' exercice, l’apprentissage par la découverte ,le travail 

individuel 

Ressources didactiques et bibliographiques : 

Le manuel imprimé et numérique Limba franceza clasa a V –a ,L1 ,Raisa Elena Vlad               

,Mariana Visan ,Bucuresti ,2019 

Cadre Européen Commun de Référence pour les langues,2001 

Programa scolara pentru predarea limbii franceze cls V-VIII,L1(Bucuresti,2017) 

- Des fiches de travail ;le tableau noir,la craie ; 
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No.

crt 

 

 

Les étapes de 

 

la leçon 

Le contenu informationnel               Les stratégies didactiques 

 

L’activité de 

l’enseignant 

 

L’activité des 

élèves 

 

Méthodes et 

procédés 

     

     Durée 

 

 

Forme 

d’organisati

on 

 

 

1 

 

La mise en train 

 

Le professeur salue les élèves et enregistre 

les absents. 

On éveille l’attention, on porte une 

conversation situationnelle. 

-Comment ça va ? 

-Vous êtes préparés pour la classe de 

français ? 

On crée en classe une atmosphère propice au 

travail.  

 

Les élèves saluent le professeur. 

L'élève de service nomme les absents. 

Ils répondent aux questions du 

professeur. 

 

 

La 

conversation  

 

 

2 min 

 

Frontale 

 

 

2 

 

La vérification des     

connaissances 

acquises       

Le professeur demande aux élèves quel a été 

leur devoir. Il fait le contrôle  du devoir  et il 

corrige les fautes d’orthographe et de 

prononciation. (ex 7/page 79) 

 

Les élèves lisent leur devoir et ils sont 

attentifs aux indications du professeur.  

Pour corriger, s'il est nécessaire. 

 

 

 

 

La 

conversation 

 

L’exercice 

 

 

 

5min 

 

 

Frontale 
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3 

 

 

L'éveil de 

l'attention et la 

communication de 

la nouvelle leçon 

Á l'aide d'une conversation introductive on 

passe à la nouvelle leçon :  Poser des 

questions –Les pronoms 

interrogatifs :qui,que 

Le professeur  communique aux élèves    le 

titre de la leçon, en l` écrivant au tableau 

noir. On  demande aux élèves de l'écrire 

dans leurs cahiers. 

 

 

Les élèves  écoutent les informations 

du professeur. 

Ils écrivent le titre de la leçon dans 

leurs cahiers.  

 

 

 

 

 

La 

conversation 

 

 

 

 

 

4 min 

 

frontale 

Individuelle 

 

 

 

4 

 

 

La communication 

de nouvelles 

connaissances 

 Le professeur  écrit sur le  tableau noir les 

formes des pronoms interrogatifs et explique 

leur utilisation. 

Les pronoms interrogatifs  ,,qui,, et ,,que,,  

sont des formes simples et invariables.  

QUI-est utilisé pour poser des questions sur 

une personne : 

 

Qui est venu ? 

 

 

 

 

Les élèves écrivent dans les cahiers les 

formes simples des pronoms 

interrogatifs :qui, que. 

Ils répètent ces formes. 

 

 

L'écoute 

 

 

 

 

L’apprentissage 

par la découverte 

 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

Frontale  
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Jean est venu. 

 

Qui porte des lunettes ? 

Ionut porte des lunettes. 

 

Qui porte des bottes rouges ? 

Irène porte des bottes rouges. 

  

 

QUE –est utilisé pour poser des questions sur 

un nom non-personne(des objets, des 

animaux,des choses abstraits) : 

 

Que portes –tu aujourd’hui ? 

Je porte une blouse verte. 

 

Que prépares –tu à manger ? 

Je prépare une salade de fruits. 

 

Que fait –il mardi ? 

Mardi,il fait des courses. 

 

 

Ils traduisent ces formes simples  des 

pronoms interrogatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'explication 
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5 

 

La fixation des 

connaissances 

acquises 

 

Pour la meilleure rétention des pronoms 

interrogatifs ,,qui,, et ,,que,,  ,  le professeur 

propose à résoudre l’ exercice 1/page 76 du  

manuel numérique. 

 

 

 

Choisis la forme correcte du pronom 

interrogatif :qui,que. 

 

…est  ton meilleur ami ? 

… faites- vous après les classes ? 

…veux-tu manger à midi ? 

 

 

Les élèves résolvent  attentivement  l’ 

exercice, ils le lisent et le traduisent 

.pour faire la correction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exercice 

 

 

La reflexion 

 

La conversation 

 

 

10min 

 

 

individuelle 

collective 
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…t’ accompagne  au cinéma ? 

…prenez –vous comme goûter ? 

…est le garçon à ta gauche ? 

…veux –tu recevoir pour ton anniversaire ? 

…invites-tu à ton anniversaire ? 

 

Le professeur donne à ses élèves une fiche  de 

travail  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves résolvent  la fiche de 

travail. 

 

 

 

 

 

6 

 

La mise en œuvre 

de la performance 

 

  

Le professeur demande aux élèves de 

résoudre  l’exercice 4 / page 76. 

 

 

Les élèves font attencion au modèle de 

l’exercice. 

 

Les élèves écoutent les indications du 

professeur. 

 

Les élèves résolvent dans leurs cahiers 

l’ exercice 4/page 76 du manuel 

imprimé, puis ils le  lisent pour le 

corriger. 

 

 

L’exercice 

 

La reflexion 

 

 

 

10 min  

collective 

Individuelle 
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7 
L’évaluation finale 

 

Le professeur fait l'évaluation de l'activité 

collective par des remarques sur le travail des 

élèves  et l'évaluation de l'activité 

individuelle par des notes qui récompensent 

les meilleures réponses. 

Les élèves écoutent les remarques 

faites par leur prof. 

La conversation 2 min collective 

 

8 
L’indication du 

devoir 

Le professeur donne aux élèves toutes les 

informations nécessaires pour résoudre 

correctement le devoir (l’ex5 \page 77) 

 

Les élèves notent leurs devoirs dans 

les cahiers. 

La conversation 2 min Frontale  

Collective 

 

 Fiche de  travail  

1)Choisis la forme correcte des pronoms interrogatifs  ,,qui,, et ,,que,,: 

  

 a)……..est ton meilleur ami ?  

b)…….faites-vous après les classes ? 

 c)……..veux-tu manger à midi ? 

   d)…….t’accompagne au 

cinéma                                                                                                                                                                                                  e)……prenez –vous  comme 
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goû                                                                                                                                                                                                            f) ……est le garçon à ta 

gauche ? 

  g)…..veux –tu recevoir pour ton anniversaire ? 

     h)……invites-tu à ton anniversaire ? 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. PĂUN Silvia 

Liceul Teoretic ”Alexandru Ghica” Alexandria Teleorman 

 

 

Data: 20.08.2022 

Clasa: a X -a   

Profesor: PĂUN Silvia 

Disciplina: Informatică 

Tema: Prelucrări specifice tablourilor bidimensionale 

Tipul lecţiei: Lecţie de  dobândire de noi cunoştinţe. 

Unitatea de învăţare:  Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în tablouri 

Competenţe generale: Rezolvarea problemelor de informatică 

Competenţe specifice:  

3.1. Prelucrarea datelor structurate în tablouri. 

Metode şi procedee didactice: 

- expunerea, conversaţia frontală şi individuală, explicaţia, problematizarea, munca independentă, modelarea, exerciţiul aplicativ,  

- Mijloace didactice:  - fişe de lucru, calculator, videoproiector 

Tipuri (moduri) de activitate: individual 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  - la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să: 

 O1.  – să identifice problemele care necesita utilizarea tablourilor bidimensionale 

 O2.  – sa defineasca tablourile bidimensionale pentru stocarea datelor 

 O3. – să utilizeze tablourile bidimensionale în aplicații practice 

Organizarea activităţii: 

 

Moment de 

lecţie 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Evaluar

e  
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1. Moment 

organizatori

c. 

3 min 

- verificarea prezenței; 

- pregătirea materialului didactic şi verificarea 

echipamentelor de calcul; 

- anunțarea modului de organizare a activităţii; 

- ascultă profesorul şi îşi pregătesc 

materialele pentru lecţie; 

Conversația 

 

2. 

Reactualiza

rea 

cunoştinţelo

r. 

10 min 

Profesorul face o recapitulare a noţiunilor 

teoretice printr-un set de întrebări : 

1. Ce este tablou unidimensional? Cum se declară? 

2. Care sunt metodele de căutare într-un vector? 

3. Care sunt metodele de sortare studiate? 

- elevii răspund la întrebările 

profesorului  

1. Este o structură de date liniară, 

omogenă care se stochează în memoria 

internă.Sintaxa pentru declararea 

tabloului unidimensional: 

Tip nume[dimensiune maximă]; 

2. Căutarea secvențială aplicabilă 

pentru orice tip de tablou unidimensional 

și căutarea binară care se aplică pe un 

tablou sortat. 

3. Metoda selecției directe, metoda 

bulelor și metoda de sortare prin 

interclasare. 

Conversaţia  

 

orală 

3. 

Anunţarea 

titlului 

lecţiei, a 

scopului şi 

a 

obiectivelor

. 

2 min 

Scrie titlul lecţiei pe tablă „Prelucrări specifice 

tablourilor bidimensionale”   

- îşi notează în caiete titlul lecţiei; Expunerea 
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4.  Predarea 

cunoştinţelo

r  noi. 

15 min 

Profesorul definește noțiunile specifice tablourilor 

bidimensionale: 

Nu întotdeauna vectorii sunt suficienti pentru 

memorarea informaţiilor necesare, spre exemplu 

dacă vrem să stocăm situația mediilor unei clase 

de elevi atunci trebuie să utilizăm o structură mai 

complexă de date. 

 

Declararea unui tablou bidimensional: 

Sintaxa: tip_dată nume[nr_1][nr_2]; 

unde nr_1=numărul de linii 

nr_2 = numărul de coloane. 

Ex: int a[10][10]; 

Referirea la un element al matricei se face prin 

construcția: 

nume[indice_1][indice_2].  

Ex: a[4][5]-elementul de pe linia cu indicele 4 și 

coloana cu indicele 5. 

În prelucrarea tabloului se folosesc două lungimi: 

-lungimea fizică – numărul de elemente stabilit la 

declararea tabloului(nr.maxim de elemente) 

-lungimea logică – numărul de elemente care vor 

fi prelucrate la execuția programului. 

Algoritmi pentru prelucrarea tablourilor 

bidimensionale: 

1.Citirea de la tastatură a valorilor elementelor 

unei matrice: 

int i,j,n,m,a[10][10]; 

cout<<”n=”; cin>>n; 

cout<<”m=”; cin>>m; 

 

 

 

 

 

 

-elevii urmăresc prezentarea profesorului 

şi notează noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii urmăresc prezentarea profesorului 

şi notează noţiunile noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3117 

 

for(i=0;i<n:i++) 

    for(j=0;j<m;j++) 

     { cout<<”a[”<<i<<”][”<<j<<”]=”; 

        cin>>a[i][j];} 

2.Afișarea pe ecran a valorilor elementelor unei 

matrice: 

for(i=0;i<n:i++) 

   { for(j=0;j<m;j++) 

     cout<<a[i][j]<<”   ”; 

     cout<<endl;} 

3.Parcurgerea elementelor unei matrice: 

for(i=0;i<n:i++) 

    for(j=0;j<m;j++) 

      ……………....; //se prelucrează elementul 

a[i][j] 

 

5. 

Aprofundar

ea 

cunoştintelo

r. 

15 min 

-Profesorul împarte elevilor o fișă de lucru.  -Elevii rezolvă pe calculator cerinţele 

fişei de lucru. 

Munca 

individuala 

Exerciţiul 
practica 

6. Tema 

pentru 

acasă 

5 min 

- profesorul dictează elevilor tema pentru acasă  - elevii notează în caiete tema pentru 

acasă şi încheie sesiunea de lucru 
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Fisa de lucru: 

 

 

 

         1.Se citește de la tastatură o matrice cu maxim 10 linii și 12 coloane numere întregi.  

             - Determinați câte elemente poate conține matricea. 

             - afișați primul și ultimul element din matrice. 

             - afișați valorile elementelor de pe prima linie a matricei. 

             - afișați produsul numerelor negative din matrice. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Prof. Înv. Preșc. TOD ADRIANA SIMONA                                                                                                                          

Grădinița:P.P,,Palatul Fermecat’’Arad 

 

 

Data:08.03.2021   

Grădinița: PP ,, Palatul Fermecat” Arad 

Nivelul:I  

Grupa: Mica- ,,Piticilor” 

Prof.Înv. Preșc:Tod Adriana Simona 

Tema: Când,cum si de ce se întâmplă? 

Subtema: La fermă 

Tema zilei:Ne jucăm cu Mieluțul Drăguțul 

Forma de realizare: activitate integrată 

 Forma de organizare:frontal ,pe grupuri ,individual 

Tipul de activitate: formarea și consolidare de cunostințe,priceperi și deprinderi 

Durata: O zi 

ACTIVITĂȚI  DE  ÎNVĂȚARE 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) 

 

Rutine: - Deprinderi specifice primirii copiilor  

        -  Deprinderi specifice servirii mesei și îngrijirii personală                                                                                                

              - ,,Îmi aștept rândul”- deprinderea de a anunța prin ridicarea mâinii când solicită un anumit lucru 

Moment de înviorare: ,,Fă la fel ca fermiera Sica’’ 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ:,,Fermiera Sica’’ 

 

TRANZIȚII: „Unu,doi,unu,doi!/La măsuțe ne așezăm  

                     Animale noi grupăm / Și puzzle-ul asamblăm 

 

I.ALA 1: ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 

ȘTIINȚĂ: „Alege și grupează animalele domestice”  

JOC DE MASĂ: ,,Animale domestice” - puzzle 

 

II. ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII  EXPERIENȚIALE               

DLC (Domeniul Limbă si Comunicare): „Mieluțul Drăguțul” – povestirea educatoarei 

DOS(Domeniul Om și Societate):,,Mieluțul’’-lipire 

III. ALA 2: ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ”Dansul animalelor’’-dans 
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

Structura secvenţială 

8:00-9:00 

Activități de dezvoltare personală (ADP) 

Deprinderi specifice primirii copiilor și servirii mesei 

Întâlnirea de dimineaţă:„Fermiera Sica” 

-Salutul: Fermiera Sica salută: „Bună dimineaţa,dragii mei,/Mă bucur să vă întâlnesc!” și așteaptă 

răspunsul frontal al copiilor. Apoi, se recită versurile: „Eu sunt fermiera Sica/De animale nu mi-e frică/Eu 

pe toate le iubesc/Și cu drag le îngrijesc.         

-Prezența: Fiecare copil prezent va primi de la fermiera Sica un ecuson cu imaginea fermei si astfel se 

consemnează copiii prezenți și cei absenți. 

-Calendarul naturii: Împreună vom descoperi starea vremii din ziua respectivă și vom așeza pe 

calendarul naturii fenomenele corespunzătoare vremii. 

                ,,Calendarul e încântat/ Că azi va fi completat /Cu nori , zăpadă sau ploaie/Dar mai bine cu mult 

soare 

-Noutatea zilei:Mieluțul drăguțul a venit în vizită la grădiniță să petreacă o zi cu copiii de la grupa 

,,Piticilor’’ 

  -Tranziție: „Unu,doi,unu,doi!/La măsuțe ne așezăm  

                     Animale noi grupăm / Și puzzle-ul asamblăm”  

 

 

 

9:00-11:00 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 1)  

 

 ȘTIINȚĂ 

Subiectul: ,,Alege si grupează animalele domestice” 

Mijloc de realizare: grupare figurine  

Obiective operaționale: 

• să grupeze figurinele reprezentând animalele domestice după formă pentru a le aseza pe machetă 

în spatiile indicate 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul. 

• Materiale didactice folosite: macheta,,Ferma’’, figurine animale domestice 

• Forma de organizare: pe grupe, individual 

Desfăşurarea activităţii : Copiii care doresc să lucreze la acest sector ,aleg si grupează animalele în 

spațiile indicate pe etichete,realizând astfel ferma 

JOC DE MASĂ 

Subiectul: ,,Animale domestice”  
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Mijloc de realizare: puzzle  

  

Obiective operaționale: 

• să asambleze corect toate piesele de puzzle pentru a întregi imaginea 

Strategii didactice:  

• Metode și procedee:  explicația, demonstrația, exercițiul.                             

• Materiale didactice folosite: joc puzzle din lemn. 

• Forma de organizare:  individual 

Desfăşurarea activităţii : Copiii care doresc să participe la acest sector asamblează piese de puzzle 

realizând imagini cu animalele domestice  

 

Tranziție:,,Glasul animalelor’’-joc muzical 

   ,,Spune cine face                        Spune cine face                       Spune cine face                     Spune 

cine face 

     Miau,miau,miau                            Ham,ham,ham                         Bee,bee,beee

 Muu,m

uu,muu 

     Asculta mai bine  Asculta mai bine                    Ascultă mai bine                     Ascultă 

mai bine 

     Miau,miau,miau                             Ham,ham,ham                          Bee,hee,hee                            

Muu,muu,muu 

     Pisicuta face                                   Catelusul face                           Oita creață face                      

Văcuța mea face 

     Miau,miau,miau!                           Ham,ham,ham !                               Bee,hee,hee!                     

Muu,muu,muu! 

 

     

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

Domeniul de activitate: Domeniul Limba si comunicare 

Categoria de activitate: Activitate de educarea limbajului 

Subiectul activității: „Mielutul Dragutul”  

Mijloc de realizare:povestea educatoarei( poveste creată)  

Metode și procedee: povestirea, conversaţia, exercitiul 

Mijloace de învățământ: decor:ferma, mielutul Dragutul, siluetele personajelor din poveste,  

recompense. 

Obiective operaționale: 

-să  asculte cu atentie povestea spusa de educatoare; 

- să povesteasca un moment din firul epic in propozitii simple; 

- să  enumere personajele din poveste 

Domenii de dezvoltare: 
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 B. Dezvoltarea socio-emotionala 

 D. Dezvoltarea limbajului,a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii;  

Dimensiuni ale dezvoltarii : 

B2: Comportamente prosociale,de acceptare si de respectare a diversitatii; 

B4: Autocontrol si expresivitate emotionala; 

D1: Mesaje orale in context de comunicare cunoscute; 

D2: Mesaje orale in diverse situatii de comunicare. 

 Comportamente vizate pe domenii de dezvoltare: 

B2.1. Exprima recunoasterea si respectarea asemanarilor si deosebirilor dintre oameni; 

B4.1. Recunoaste si exprima emotii de baza produse de piese muzicale,texte literare,obiecte de arta etc. 

D1.1. Exerseaza,cu sprijin,ascultarea activa a unui mesaj,in vederea intelegerii si receptarii 

lui(comunicare receptiva); 

D2.1. Demonstreaza capacitate de comunicare clara a unor idei,nevoi,curiozitati,actiuni,emotii 

proprii(comunicare expresiva); 

D2.2. Respecta regulile de exprimare corecta in diferite contexte de comunicare; 

 

Domeniul de activitate:Domeniul Om și Societate 

Categoria de activitate:Abilități practice  

Subiectul activității: „Mieluțul” 

Mijloc de realizare:lipire 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstrația 

Mijloace de învățământ: lucrarea  model, lipici, şerveţele, siluetă miel, popcorn, coșulețe   

Obiective operaționale:                                                                                                              

- să identifice materialele de pe măsuţe; 

 -  să realizeze corect exerciţiile de încălzire a muschilor mici ai mâinilor; 

 - să descopere elementele care îi lipsesc mieluțului (blana); 

 - să realizeze mielul respectând tehnica demonstrată (lipire); 

 - să păstreze acuratețea lucrării. 

Domenii de dezvoltare: 

A. Dezvoltarea fizica,a sanatatii si igienei personale 

C. Capacitati si atitudini de invatare 

Dimensiuni ale dezvoltarii : 

A1: Motricitate grosiera si motricitate fina in contexte de viata familiare ; 

C2: Finalizarea sarcinilor si a actiunilor(persistenta in activitati); 

C3: Activare si manifestare a potentialului creative. 

Comportamente vizate pe domenii de dezvoltare: 

A1.3. Utilizeaza mainile si degetele pentru realizarea de activitati de invatare; 

C2.2. Integreaza ajutorul primit,pentru realizarea sarcinilor de lucru la care intampina dificultati; 

C3.2.Demonstreaza creativitate prin activitati artistico-plastice,muzicale si practice,in conversatii si 

povestiri creative; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3123 

 

 

Tranziție:,,Povestea am ascultat și mieluțul l-am realizat,/În animale ne-am deghizat,/Împreuna cu 

mielutul,/La dans noi am plecat! 

             

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2) 

Subiectul : Dansul animalelor 

Mijloc de realizare : dans 

Obiective operaţionale : 

•  să respecte ritmul melodiei; 

• să execute mişcările sugerate de educatoare; 

• să îşi păstreze buna dispoziţie, expresivitatea corporală şi a feţei pe tot parcursul dansului. 

Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, exerciţiul.  

Mijloace de învăţământ : laptop 

 

Desfăşurarea activităţii : Copiii sunt deghizati in animale ,executa diferite miscari sugerate de cantecul 

audiat. 

11:00-13:00 

Deprinderi specifice servirii mesei şi îngrijirii personale 

 

SCENARIUL ZILEI 

Ziua va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă când se va face prezenţa, consemnându-se copiii absenți și 

cei prezenți. Copiii sunt așezați      pe scaune și fermiera Sica le va adresa prima salutul: „Bună 

dimineaţa,dragii mei,/Mă bucur să vă întâlnesc!” Apoi, se recită versurile:                                    „Eu 

sunt fermiera Sica 

                                                    De animale nu mi-e frică 

                                                    Eu pe toate le iubesc 

                                                    Și cu drag le îngrijesc. 

 Se va trece apoi la completarea calendarului naturii. 

 În continuare voi purta o scurtă conversaţie despre lumea minunată a poveștilor pe baza 

întrebărilor: Voi ce povești cunoașteți? Ce personaj din poveste v-ar placea să fiți?, realizându-se 

împărtăşirea cu ceilalţi. Le voi spune copiilor că astăzi ne vom simți foarte bine împreună, vom avea parte 

de multe surprize și vom învăța noi lucruri despre povești. După această etapă, educatoarea se va pregăti 

pentru noutatea zilei. 

Introducerea în activitate se va realiza prin apariţia unui musafir special, personajul zilei și 

anume, MIELUȚUL DRĂGUȚUL (noutatea zilei), care îşi va face apariţia, le va spune copiilor cum a 

ajuns la ei și ce a pățit el dacă nu a ascultat . Astfel se va realiza  trecerea spre ADE (Educarea limbajului). 

Captarea atenţiei o voi realiza prin introducerea copiilor într-o atmosferă de poveste. 

Comunicarea obiectivelor şi a temei activităţii: „Astăzi, eu –Mieluțul Drăgutul, vă voi spune o 

poveste despre mine şi prietenii mei de la fermă. 

Expunerea conţinutului povestirii: 
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Povestea Mieluțul Drăguțul 

 

Era început de primăvară. La fermă, animalele stăteau în grajdurile lor, la căldură. Într-o zi cu 

soare, un mieluț neastâmpărat s-a hotărât să plece la plimbare prin împtrjurimile fermei. Ieșii încet din 

țarcul oilor și ajunge la grajdul căluțului, 

- Bee! Bee! Bună căluțule! Afară e soare, vrei să vii cu mine la plimbare? 

- I-ha-ha! Bună mieluțule! Locul meu este în grajd, să-mi aștept fermierul. El îmi spune ce să fac. 

Dar tu nu ar trebui să pleci singur! 

- Bee! Bee! Mă duc să întreb pe altcineva! 

Mieluțul ajunse la grajdul văcuțelor. 

- Bee! Bee! Bună văcuțo! Afară e soare, vrei șă vii cu mine la plimbare? 

- Muu! Bună mieluțule, locul meu este în grajd, să mănânc fân și să-i dau fermierului mult lapte 

bun și gustos! Nu ar trebui să mergi singur. 

- Bee! Mă duc să caut pe altcineva. 

Mieluțul văzu o pisică. 

- Bee! Bună ziua pisică, afară e soare, vrei să vii cu mine la plimbare? 

- Miau! Bună mieluțule, tocmai pândesc un șoricel și tare aș vrea să pun ghiara pe el. Nu pot venii 

cu tine, dar nu ar trebui să mergi singur. 

Mieluțul Drăguțul se hotărâ să plece singur la plimbare. Și cum se plimba liniștit, uitându-se după 

soare, după păsărele, la un moment dat căzu într-o groapă. 

-Bee! Bee! Ajutor, ajutor! Striga mieluțul. Să mă ajute cineva! 

Sunt un miel necăjit 

Că uite ce-am pățit 

Soarele m-fermecat 

Și-n groapă am picat! 

Deodată, Bobi, câinele de la fermă, auzii plânsetul mieluțului și alergă spre locul de unde se auzea 

acesta. 

- Ham-ham! Ce-ai pățit mieluțule? 

- Bee! Bee! Nu am fost atent și am căzut în groapă! Te rog, ajută-mă! 

- Ham! Eu nu te pot scoate, dar mă duc să o anunț pe stăpână mea! 

Câinele plecă lătrând spre fermă. Fermiera îl auzi și ieși afară. 

-Ce s-a întâmplat Bobi? 

- Ham-ham! lătra Bobi, parcă spunându-i ,,Hai cu mine, mieluțul are nevoie de ajutor!” 

Fermiera pornii în urma câinelul, încercând să afle care este problema. Când ajunse la groapă, l-a găsit pe 

mieluț. 

-Ce-ai pățit, mieluțule? Cum ai ajuns aici? 

- Bee! Bee! Plângea mieluțul. 

- Haide să te duc acasă! 

Fermiera îl luă în brațe și-l duse la fermă, alături de celelalte oițe. 

-Vezi ce ai pățit dacă nu ai ascultat?! Îi ziseră animalele. Altădată să nu mai pleci singur de la fermă! 
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- Bee! Bee! Așa am să fac! 

Și de atunci, a devenit cel mai ascultător mieluț de la fermă! 

Fixarea povestirii: o voi realiza printr-o serie de întrebări și răspunsuri catre vor sublinia momentele 

povestirii,se va respecta ordinea întâlnirii Mielutului Drăguțul cu personajele.Solicit copiii să redea 

onomatopeele care reprezintă glasul animalelor. 

Încheierea activităţii: se va face prin aprecieri generale asupra felului cum au răspuns şi au ascultat 

copiii, precum şi asupra comportamentului lor și amintesc ca povestea are un mesaj de care ei trebuie să 

ia aminte:Mielutul Dradutul a invatat sa fie ascultator. 

Tranziţia spre DOS (Activitate practică) “Mieluțul îl  ajutăm 

Lâna i-o redăm 

Frumos îl aranjăm 

Să îl bucurăm!”  

Introducerea în activitate se va realiza printr-o scurtă conversaţie despre Mielutul Dragutul  și 

despre cum ne spune povestea despre ce i s-a întâmplat Mielutului. 

Anunţarea temei: - Astăzi vom realiza împreună  un mieluț. 

Intuirea materialului: ,,Ce avem pregătit pe măsuţe?” (lipici, şerveţele, siluete, popcorn, 

coșulețe). 

Explicarea şi demonstrarea modului de lucru:  - Pe mese aveți siluete.  Vă rog să îi priviți cu 

atenție, astfel încât să descoperim ce au și ce le lipsesc acestora? Cu ajutorul modelului meu, vă voi ajuta 

să observați ce au și ce nu au. Voi trebuie să  lipiți lâna mieluțului . Luați câte un popcorn , din coșuleț,   

îl așezați pe silueta și presați puțin, pentru a se lipi cât mai bine. Procedăm la fel pâna cand acoperim cand 

vom avea acoperit tot corpul mieluțului. Astfel  vom obține niște mieluți minunați. 

 Efectuarea exerciţiilor pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinilor: Înainte de a lucra, vom 

face câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor: “Lovim palmele ușor/Un-doi-trei, un-

doi-trei./Lovim palmele cu spor,/Un-doi-trei, un-doi-trei./Eu strâng pumnii și-i desfac,/ Degetelor fac pe 

plac;/Un-doi, un-doi./Toți suntem acum vioi/La pian acum cântăm,/ Degetele-mpreunăm./La, la, la, la, 

la,la;/Exersam mereu așa ”; apoi fermierul le urează copiilor spor la lucru, dupa care aceștia lucrează. 

Dacă este necesar, se oferă explicații suplimentare și ajutor copiilor care întâmpină dificultăți. 

Efectuarea temei de către copii:  Ofer ajutor individual copiilor în realizarea temei cerute, 

încurajându-i în vederea executării corecte a acesteia. 

Evaluarea lucrărilor: Educatoarea va face aprecieri asupra lucrărilor și asupra modului în care 

copiii au realizat tema propusă. 

 Încheierea activității: Copiii vor fi invitați să-și așeze se vor așeza în fermă, acolo unde este locul 

animanlelor. 

Tranziția spre ALA 2 se va realiza prin versurile: :,,Povestea am ascultat și mieluțul l-am realizat,/În 

animale ne-am deghizat,/Împreuna cu mielutul,/La dans noi am plecat! 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA 2) 

 

Subiectul : Dansul animalelor 

Mijloc de realizare : dans 
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Obiective operaţionale : 

•  să respecte ritmul melodiei; 

• să execute mişcările sugerate de educatoare; 

• să îşi păstreze buna dispoziţie, expresivitatea corporală şi a feţei pe tot parcursul dansului. 

Metode şi procedee : explicaţia, conversaţia, exerciţiul.  

Mijloace de învăţământ : laptop 

Desfăşurarea activităţii : Copiii sunt deghizati in animale ,executa diferite miscari sugerate de cantecul 

audiat. 

 Momentul de poveste: 

                                ,,Fiecare mamă are puiul ei’’ 

Anexa 1 

 

Povestea Mieluțul Drăguțul 

 

Era început de primăvară. La fermă, animalele stăteau în grajdurile lor, la căldură. Într-o zi cu 

soare, un mieluț neastâmpărat s-a hotărât să plece la plimbare prin împtrjurimile fermei. Ieșii încet din 

țarcul oilor și ajunge la grajdul căluțului, 

- Bee! Bee! Bună căluțule! Afară e soare, vrei să vii cu mine la plimbare? 

- I-ha-ha! Bună mieluțule! Locul meu este în grajd, să-mi aștept fermierul. El îmi spune ce să fac. 

Dar tu nu ar trebui să pleci singur! 

- Bee! Bee! Mă duc să întreb pe altcineva! 

Mieluțul ajunse la grajdul văcuțelor. 

- Bee! Bee! Bună văcuțo! Afară e soare, vrei șă vii cu mine la plimbare? 

- Muu! Bună mieluțule, locul meu este în grajd, să mănânc fân și să-i dau fermierului mult lapte 

bun și gustos! Nu ar trebui să mergi singur. 

- Bee! Mă duc să caut pe altcineva. 

Mieluțul văzu o pisică. 

- Bee! Bună ziua pisică, afară e soare, vrei să vii cu mine la plimbare? 

- Miau! Bună mieluțule, tocmai pândesc un șoricel și tare aș vrea să pun ghiara pe el. Nu pot venii 

cu tine, dar nu ar trebui să mergi singur. 

Mieluțul Drăguțul se hotărâ să plece singur la plimbare. Și cum se plimba liniștit, uitându-se după 

soare, după păsărele, la un moment dat căzu într-o groapă. 

-Bee! Bee! Ajutor, ajutor! Striga mieluțul. Să mă ajute cineva! 

Sunt un miel necăjit 

Că uite ce-am pățit 

Soarele m-fermecat 

Și-n groapă am picat! 

Deodată, Bobi, câinele de la fermă, auzii plânsetul mieluțului și alergă spre locul de unde se auzea 

acesta. 

- Ham-ham! Ce-ai pățit mieluțule? 
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- Bee! Bee! Nu am fost atent și am căzut în groapă! Te rog, ajută-mă! 

- Ham! Eu nu te pot scoate, dar mă duc să o anunț pe stăpână mea! 

Câinele plecă lătrând spre fermă. Fermiera îl auzi și ieși afară. 

-Ce s-a întâmplat Bobi? 

- Ham-ham! lătra Bobi, parcă spunându-i ,,Hai cu mine, mieluțul are nevoie de ajutor!” 

Fermiera pornii în urma câinelul, încercând să afle care este problema. Când ajunse la groapă, l-a găsit pe 

mieluț. 

-Ce-ai pățit, mieluțule? Cum ai ajuns aici? 

- Bee! Bee! Plângea mieluțul. 

- Haide să te duc acasă! 

Fermiera îl luă în brațe și-l duse la fermă, alături de celelalte oițe. 

-Vezi ce ai pățit dacă nu ai ascultat?! Îi ziseră animalele. Altădată să nu mai pleci singur de la fermă! 

- Bee! Bee! Așa am să fac! 

Și de atunci, a devenit cel mai ascultător mieluț de la fermă! 
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PROIECT DIDACTIC 

                                Munteanu Oana 

                                Şcoala Gimnazială Nr.1 Brăhășești 

 

CLASA:  a III-a A 

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ SI COMUNICARE 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  

TEMA: Părţile de vorbire 

TIPUL LECŢIEI: recapitulare; 

SCOPUL:  - dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă prin utilizarea părţilor de vorbire în exerciţii 

variate; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1- să citească conştient şi cursiv un text la prima vedere  

O2 - să definească substantivul, adjectivul, pronumele; numeralul şi verbul  

O3 - să dea exemple de părți de propoziție ; 

O4 - să identifice părțile de propoziție ; 

O5 - să analizeze oral și scris părțile de vorbire din propoziție; 

 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, brainstormingul,, expunerea, 

                                           jocul didactic, munca individuală, munca pe grupe, problematizarea 

MIJLOACE DE INSTRUIRE: planșe cu părţilor de vorbire, fişe de evaluare, borcane, jetoane 

MODURI DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe; 

• BIBLIOGRAFIA:  

•   „Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limbă şi literatură română, învăţământ primar şi 

gimnazial”, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000; 

• „Programa şcolară, clasele a III-a”, MEC, Bucureşti, 2015; 

• Limba şi literatura română –clasa a III-a- ghidul învăţătorului; Victoria Pădureanu, Mariana Norel; Ed. 

Aramis, Bucureşti, 2002; 

 

DURATA: 50 min. 
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SECVENŢELE 

LECŢIEI 
O

b
ie

ct
iv

e 

o
p

er
a
ţi

o
n

a
le

  

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 
STRATEGII DIDACTICE 

 

EVALUARE 

 

Emiterea sarcinilor de către învățător Rezolvarea 

sarcinilor 

de către elevi 

Metode 

şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţământ 

Moduri 

de 

organizare 

 

1. Moment 

organizatoric 

  

Activităţi de management didactic. 

Asigurarea condiţiilor optime pentru buna 

desfăşurare a lecţiei. 

 

Elevii isi vor pre- 

găti materialele 

necesare orei. 

 

-conversaţia 

 

 

 

-frontal; 

 

 

 

2. Captarea 

 atenţiei 

 

 

 

 

    

Voi propune un  joc. 

   

Elevii vor îndeplini, 

imita,  realiza 

gesturile indicate de 

joc. 

 

 

conversația, 

demonstra 

tia; 

 

 

jocul didactic 

 

 

individual; 

 

frontal; 

 

- Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

         

 Astăzi, la ora de limba română, vom 

recapitula părţile de vorbire studiate şi tot 

ceea ce aţi reţinut pe parcursul studierii 

acestei unităţii de învăţare prin multe 

exerciții și jocuri. 

 

Receptează mesajul 

transmis de 

învăţătoare 

 

conversaţia 

  

 frontal; 

 

 

 

4. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

O1  

 

 

O2 

 

 

  

-Se descoperă proverbul  ” Ziua bună se 

cunoaște de dimineață „ 

Pentru a comunica avem nevoie de 

cuvinte.” Se discută pornind de la cuvântul 

descoperit, cuvinte. 

   

Elevii răspund la 

întrebări 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

planșe cu 

părţilor de 

vorbire 

 

 

 

 

frontal şi 

individual 

 

 

 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3130 

 

 O3 

 

 

   

 

 

   

 

  O3 

 

  „Ce sunt cuvintele dacă le folosim în 

vorbire?”... părţi de vorbire 

„Ce părţi de vorbire am învăţat?”... 

substantivul, adjectivul, pronumele, 

numeralul, verbul 

Enumeră părțile de vorbire învățate. 

 

Răspund la întrebările învățătorului. 

 

Joc didactic: „Cine sunt, cum sunt?” 

Fiecare elev îşi va spune prenumele şi o 

însuşire care ar trebui să i se potrivească, 

care să înceapă cu aceeaşi literă cu care 

începe prenumele. (exemplu: Adi-

ambiţios) „Ce este pronumele?” 

„Care este partea de vorbire care exprimă 

un număr sau o ordine?” 

      „Ce este verbul?” 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii participă la 

joc. 

 

 

 

Elevii răspund la 

întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

problematiza

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

joc didactic 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontal şi 

individual; 

 

Evaluare 

frontală 

/Evaluare 

individuală  

 

5. Recapitularea 

continuturilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

Se scrie titlul pe tablă şi în caiete:  

Părţile de vorbire-Recapitulare 

 

 

 

1.Ȋmpreunӑ completăm  o fişă de 

brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

exerciţiul 

 

 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

individual; 

frontal  

 

 

 

 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elevii primesc un text la prima vedere. 

Dupa citirea lui aceștia trebuie sa identifice 

un substantiv, verb, pronume, adjectiv, 

numeral și să le analizeze oral. 

 

 

3.Analiza unei propoziţii care conţine toate 

părţile de vorbire la tablă şi în caiete.  

Analiza părților de vorbire 

Doi     prieteni     vor pleca   cu   noi  în  

excursie. 

 

Supravegherea activităţii directe la tablă, a 

scrierii în caiete; 

-corecturi (după caz) 

 

 

Elevii dau 

răspunsuri orale și 

exemple de părți de 

vorbire după cerința 

învățătorului 

 

 

 

Se scrie propoziția 

pe tablă, se 

subliniază părțile de 

vorbire. 

Elevii analizează 

părțile de vorbire la 

tablă și in caiete. 

 

 

 

exerciţii 

orale 

 

 

 

 

 

 

 

-exerciţiul; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

- individual; 

 

 

 

 

 

 

individual; 

frontal 

 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

/Evaluare 

individuală 

  

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

O5 

 

 

Analizați doar cuvintele subliniate : 

 

„Un baiețel care se grăbi să iasă cu oile la 

păscut, ciuli deodată urechile. Desluși 

cântecul mărunt ciripitor și un zămbet larg 

îi inundă întreaga față....” 

„Ciocârlia” de Ion Agârbiceanu 

 

 

 

 

Elevii analizează 

cuvintele subliniate 

din text. 

 

 

 

-exerciţiul; 

 

 

 

 

planșă 

 

 

 

- individual; 

 

 

- Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

Evaluare 

frontală 

/Evaluare 

individuală 
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7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

O4 

 

 

Muncă în grup:  „Așează corect !” 

Împart clasa in trei grupe, fiecare grupă va 

avea de ales părțile de vorbire sub forma de 

cartonașe pe care apoi le vor lipi pe o 

planșă împărțită in cinci casuțe care 

reprezintă căsuța SUBTANTIVELOR; 

ADJECTIVELOR; PRONUMELOR; 

NUMERALELOR; VERBELOR.     

 

 

Sortează cuvintele 

lipesc pe planșă. 

 

 

 

-exerciţiul; 

 

 

 

 

 

 

- pe grupe; 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 

 

Evaluare 

frontală 

  

 

8. Evaluare finală  

şi tema pentru 

acasă 

         

 Se fac aprecieri generale şi individuale.  

 Se discută tema pentru acasă. 

 

 

 

 

Ascultă indicațiile. 

 

conversaţia 

  

- frontal şi 

individual; 

 

Apreciez 

verbal 

activitatea 

elevilor 
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Proiect de activitate  

,,Ajut-o pe Mia să decoreze grădina cu flori” 

Cadru didactic: Zaharia Nicoleta 

Grădiniṭa cu Program Prelungit nr. 28, Ploieṣti, Prahova 

 

Nivel de vârstă/ Grupa:  Nivel I, Grupa mică- Floricele 

Tema anuală de studiu: “Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului tematic: ,,Zvon de primăvară” 

Tema săptămânii: ,,În grădina primăverii” 

Domeniul experiențial: Domeniul Știință 

Tema activității: „Ajut-o pe Mia să decoreze grădina cu flori” 

Disciplina: Activitate matematică 

Tipul activității: Consolidarea ṣi verificarea cunoṣtintelor ṣi deprinderilor 

Mijloc de realizare: Jocul didactic 

Scopul activității:  Dezvoltarea operaṭiilor intelectuale prematematice ṣi a capacităṭii de a utiliza numere, 

cifre, întrebuinṭând un vocabular adecvat. 

Obiective operaționale:  

✓ Să formeze în mod corespunzător mulţimi pe baza unei anumite însuṣiri comune (formă, mărime 

sau culoare) folosind jetoanele puse la dispoziṭie; 

✓ Să ordoneze florile rămase pe masă, în funcṭie de mărimea acestora, de la cea mai mică la cea mai 

mare; 

✓ Să realizeze corect corespondenṭa între elementele a două mulṭimi; 

✓ Să identifice mulṭimea care are mai multe/ mai puṭine elemente; 

✓ Să raporteze corect cantitatea la număr, aṣezând în vagoanele trenului tot atâtea flori cât indică 

cifra. 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaṭia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul 

didactic. 
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Mijloace didactice: decor- grădina primăverii, ecusoane sub formă de flori, siluete - flori de primăvară, 

cercuri, trenuleṭ decorativ, jetoane cu cifre de la 1  la 3, cartoane colorate, tablă magnetică, marker.  

Forma de organizare: pe grupuri, individual. 

Durata 15 min. 

     

Bibliografie: 

✓ Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

✓ Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului 

preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014; 

 

 

Etapele 

activității 

Conținut Științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1.Moment 

organizatoric 

   Se vor asigura condiṭiile 

necesare desfăṣurării activităṭii. 

Conversaṭia   

2. Captarea 

atenției 

  Voi începe să port o discuție cu 

copiii despre decorul din clasă ṣi 

vom descoperi materialele aduse 

de Mia, prietena florăreasă. 

Aceasta a auzit despre ce învaṭă 

copiii ṣi a vrut să le facă o 

surpriză decorându-le clasa ṣi 

realizând  o mică grădină în 

interiorul ei, dar nu a mai apucat 

să termine, pentru că a scăpat 

florile ṣi le-a amestecat. 

Conversația, 

explicaṭia 

Decorul Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunțarea 

temei și a 

   Copiii vor fi anuntaṭi că la 

activitatea matematică vor lua 

parte la jocul ,,Ajut-o pe Mia să 

Conversația, 

explicaṭia 

Decor de 

primăvară 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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obiectivelor 

urmărite 

decoreze grădina cu flori”, joc 

sub formă de concurs. Ei sunt 

informaṭi că vor avea de rezolvat 

diverse sarcini: vor grupa florile 

(anexa 3) după diferite criterii ṣi 

se vor familiariza mai bine cu 

numerele de la 1 la 3. 

4. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

Pentru a reactualiza cunoştinţele 

dobândite anterior voi întreba 

despre ce am învățat: 

- Ce realizăm atunci când grupăm 

elemente care au aceeași formă, 

culoare sau mărime? (mulțimi) 

Conversația Decor de 

primăvară 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite. 

5. Dirijarea 

învățării 

Copiii se vor grupa în două 

echipe în funcṭie de culoarea 

florii din piept ṣi vor descoperi 

rând pe rând, pe cartonaṣele 

colorate din faṭa lor, sarcinile 

trimise de Mia pentru 

desfăṣurarea jocului, venind pe 

rând ṣi rezolvându-le. 

La jocul de probă, vom descoperi 

că florile au forme diferite. Copiii  

vor forma mulṭimi după formă (o 

echipă va forma mulṭimea 

zambilelor, cealaltă echipă va 

forma mulṭimea lalelelor în 

cercurile de pe măsuṭă). 

În cadrul jocului propriu zis, 

copiii vor începe să decoreze 

 Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

Explicaṭia 

 

Observaṭia 

 

Exerciṭiul 

 

 

Ecusoane 

sub formă 

de flori, 

decor - 

grădina 

primăverii, 

cartoane cu 

sarcile 

jocului 

 

 

Siluete de 

flori de 

diferite 

forme, 

mărimi ṣi 

culori, 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 Corectitudinea 

rezolvării 

sarcinilor 
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grădina. Jocul va avea trei 

variante: 

Varianta 1: 

Copiii vor forma mulṭimi după 

mărime (prima echipă va forma 

mulṭimea zambilelor mici, 

aṣezându-le în cercul mic, 

cealaltă echipă va forma 

mulṭimea lalelelor mari, 

aṣezându-le în cercul mare din 

,,grădină”. 

Varianta 2: 

Copiii vor forma mulṭimi după 

culoare (mulṭimea florilor albe, 

respectiv multimea florilor 

galbene lângă gardul cu aceeaṣi 

culoare). 

Varianta 3: 

Pentru că cei mici au demonstrat 

cât de bine ṣtiu să formeze 

mulṭimi, vor demonstra acum că 

ṣtiu ṣi să le ordoneze de la cea 

mai mică la cea mai mare: o 

echipă va ordona lalelele rămase 

pe masă, iar cealaltă echipă 

ghioceii. 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaṭia 

 

Observaṭia 

 

Exerciṭiul 

 

 

cercuri de 

plastic 

6. Obținerea 

performanței 

 Copiii descoperă o sarcină ṣi pe 

tabla magnetică: Pe tablă se află 

mulṭimea zambilelor ṣi multimea 

ghioceilor. Prima echipă va 

descoperi care este mulṭimea care 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Problematiza

rea 

 Tabla 

magnetică, 

marker, 

jetoane 

 

 

Capacitatea de 

concentrare a 

atenției 
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are mai multe elemente ṣi 

implicit pe cea care are mai 

puṭine, prin formare de perechi 

între elementele mulṭimilor. De 

asemenea, vor face în aṣa fel 

încât ambele mulṭimi să aibă 

acelaṣi număr de elemente. Cea 

de-a doua echipă va verifica dacă 

cele două mulṭimi au acelaṣi 

număr de elemente, atât prin 

formarea celei de-a treia perechi, 

cât ṣi prin numărare. De 

asemenea, vor preciza ce putem 

face dacă dorim să avem mai 

puṭine zambile. 

Tot pentru obṭinerea 

performanṭei, copiii vor aṣeza în 

vagoanele trenuleṭului din 

grădină numărul de flori 

corespunzător cifrei de pe 

vagoane (vagonul 2 prima 

echipă, vagonul 3 ce-a de-a doua 

echipă).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorul de 

primăvară, 

trenuleṭ, 

cifre, siluete 

de flori 

 

 

Corectitudinea 

rezolvării 

sarcinilor 

 

 

7. Evaluarea Copiii vor închide ochii, timp în 

care voi ascunde una dintre 

cifrele de pe trenuleṭ. Voi face 

acest lucru de două ori, astfel 

încât ambele echipe să poată 

răspunde. În momentul în care 

voi dori să o aṣez la locul ei, voi 

încerca să îi încurc.   

Conversația 

Explicaṭia 

Observaṭia 

Jocul didactic 

Trenuleṭ, 

cifre 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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8. Încheierea 

activității  

     Voi desemna echipa 

câṣtigătoare ṣi voi face aprecieri 

generale asupra modului în care 

copiii au luat parte la activitate. 

      Copiii vor primi recompense 

(coroniṭe cu flori). 

Tranziṭia către următoarea 

activitate se va face prin cântecul 

,,Astăzi în gradina mea”: 

„  Astăzi în grădina mea 

Un ghiocel a înflorit, 

Ṣi eu am zâmbit! 

Am zâmbit, am zâmbit, 

Un ghiocel a înflorit, 

Dragă primăvară,  

Bine ai venit! 

 

Astăzi in grădina mea 

Două zambile-au înflorit.... 

 

Astăzi în grădina mea 

Trei lalele-au inflorit...” 

 

Conversaṭia 

Explicaṭia 

Recompen-

se 

Aprecieri verbale 

și individuale 
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PROIECTUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 
prof. BOTH MARIA 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,MOISE NICOARĂ” ARAD 

 

 

DISCIPLINA: Matematică  

CLASA: a VII - a  

TIPUL LECŢIEI: Lecţie de transmitere de cunoștințe 

TITLUL LECŢIEI: „Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii” 

DURATA: 50 minute 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII LINIARE 

  

COMPETENŢE   GENERALE 

CG1.   Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar 

CG2.  Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse 

informaționale 

CG4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare 

pentru o situaţie dată 

CG5.  Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date 

CG6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii 

 

COMPETENŢE  SPECIFICE 

CS 1.2.  Identificarea unei situații date rezolvabile prin ecuaţii sau sisteme de ecuaţii liniare 

CS 2.2. Utilizarea regulilor de calcul cu numere reale pentru verificarea soluţiilor unor ecuaţii sau sisteme de 

ecuaţii liniare 

CS 4.2.  Redactarea rezolvării ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii liniare 

CS 5.2.  Stabilirea unor metode de rezolvare a ecuațiilor sau a sistemelor de ecuații liniare 

CS 6.2. Transpunerea matematică a unor situații date, utilizând ecuații și/sau sisteme de ecuații liniare 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

În timpul şi pe parcursul orei  urmărim următoarele obiective operaţionale: 

a) Cognitive: 

1OC - Să rezolve  corect ecuaţii de gradul I cu  o necunoscută; 

2OC - Să rezolve corect sistem de două ecuaţii cu două necunoscute prin metoda cerută; 

3OC - Să transcrie ȋn limbaj matematic diferite situaţii problemă date de textul problemei; 

4OC - Să  rezolve prin punerea ȋn ecuaţie probleme frecvent ȋntâlnite ȋn activitatea cotidiană; 

5OC - Să justifice prin argumente înlănţuite logic, paşii de rezolvare a problemelor cu ajutorul ecuaţiilor şi 

a sistemelor de ecuaţii;  

b) Afective 

1OA - să participe afectiv la lecţie 

2OA - să-şi dezvolte interesul pentru studiu subiectului lecţiei şi al matematicii ȋn general 

 

STRATEGII  DIDACTICE: 

a) Metode didactice de instruire: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,  problematizarea, 

învăţarea prin descoperire, aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive și 

operatorii ale elevilor, pe exersarea potențialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în 

coparticipant la propria instruire și educație; 
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b) Mijloace de învăţare: manual, fişă de lucru. 

c) Forme de organizare a clasei:  frontală, individuală, pe grupe; 

 

BIBLIOGRAFIE:  

▪ Programa  şcolară de matematicǎ pentru clasa a VII-a aprobată prin ordinul ministrului educației 

naționale nr. 3393/28.02.2017 

▪ I. Cicu, S. Marerș, I. Iacob, R. Ceucă, A. Bățleani - MATEMATICĂ - Manual pentru clasa a VII-a”, 

Editura INTUITEXT, Bucuresti, 2019; 

▪ A. Negrilă, M. Negrilă Mate 2000+11/12, Editura PARALELA 45, Pitesti 2012; 
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SCENARIUL ACTIVITǍŢII DIDACTICE 

 

Momentele 

lecţiei 

T
im

p
 

C
o
m

p
eten

ţe   

d
eriv

a
te

 

Conţinutul instructiv-educativ 

Strategii didactice 

O
b

serv
a
ţii 

(ev
a
lu

a
re) 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de ȋnv. 

1. Moment 

organizatoric 
2’  

Asigurarea ordinei şi liniştii. 

Notarea absenţelor. 

Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei. 

conversaţia 

   

2. Captarea 

atenţiei şi 

verificarea 

temei 

 

 

5’ 

 

 

 

Se verifică tema frontal, iar în cazul în care nu s-au putut rezolva 

exerciţiile acasă, se rezolvă la tablă. 

Elevii sunt întrebaţi, aleator, cu privire la pașii parcurşi în rezolvarea 

cerinţei problemei. 

Elevii citesc tema cu atenţie, corectează unde au greşit sau completează. 

conversaţia, 

exerciţiul,  
frontal 

 

A
n
aliza 

răsp
u
n
su

rilo
r 

elev
ilo

r 

3.Reactualizarea 

cunostinţelor 
5’ 

1OC  

2OC  

 

1OA  

2OA  

Prof. - Care este forma generală a unei ecuaţii?Dar a unui sistem 

de ecuaţii? 

          - Care sunt metodele de rezolvare a sistemelor de ecuaţii? 

- Se împarte clasa în trei grupe şi propun spre rezolvare următoarele 

exerciţii: 

* Grupa I: Rezolvaţi următoarele ecuaţii: 

a) ( ) +=+ xxx ,40413 ; 

b) += xx
x

,3
2

. 

* Grupa II: Rezolvaţi prin metoda reducerii sistemul: 





=+

=+

10552

20334

yx

yx
 

* Grupa III: Rezolvaţi sistemul, prin metoda substituţiei: 

conversaţia, 

explicaţia, 

exerciţiul,  

problematizarea,  

frontal  

O
b
serv

area sistem
atică a elev

ilo
r şi 

ap
recierea v

erb
ală
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Momentele 

lecţiei 

T
im

p
 

C
o
m

p
eten

ţe   

d
eriv

a
te

 

Conţinutul instructiv-educativ 

Strategii didactice 

O
b

serv
a
ţii 

(ev
a
lu

a
re) 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de ȋnv. 





=−

=−

252

77

yx

yx
 

3.Anuntarea 

temei şi a 

obiectivelor 

urmărite 

3’ 

 
1OA  

2OA  

Profesorul: comunica elevilor  titlul lecţiei: 

Astăzi ne propunem să discutăm despre:„Rezolvarea problemelor cu 

ajutorul ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii” 

Elevii: notează titlul lecţiei în caiete 

- În această oră vom vedea că în rezolvarea problemelor este mai 

uşor şi mai rapid să folosim ecuaţiile sau sistemele de ecuaţii, 

decât să folosim metodele aritmetice.  

expunere frontal 

 

 

4. Dirijarea 

învăţării 
15’ 

1OC  

2OC  

3OC  

4OC  

 

 

1OA  

2OA  

     Plecând de o problema 1 stabilesc ȋmpreună cu clasa etapele de 

rezolvare a unei probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor. 

Pb 1) Suma a trei numere naturale consecutive pare este 30. Aflaţi cele 

trei numere. 

Rezolvare:  - Fie a, b, c cele trei numere şi a+b+c=30. 

* Notăm:  x – primul număr (a) 

               x+2 – al doilea număr (b)  

               x+4 – al treilea număr(c). 

* Ecuaţia problemei va fi:  

( ) ( ) −=+=++++ 630633042 xxxx  

12,10,883:243 ===== cbaxx  

* verificare: 8+10+12=30. 

conversaţia 

 

 

explicaţia 

frontal 
Fişă de 

lucru 

O
b
serv

area sistem
atică a elev

ilo
r şi 

ap
recierea v

erb
ală
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Momentele 

lecţiei 

T
im

p
 

C
o
m

p
eten

ţe   

d
eriv

a
te

 

Conţinutul instructiv-educativ 

Strategii didactice 

O
b

serv
a
ţii 

(ev
a
lu

a
re) 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de ȋnv. 

- Pentru rezolvarea corectă a problemelor cu ajutorul ecuaţiilor sau al 

sistemelor de ecuaţii este bine să parcurgem următoarele etape: 

1)  stabilim necunoscutele problemei şi  notarea lor cu litere mici; 

2) scriem ecuaţia sau sistemul de ecuaţii, pe baza datelor din problemă; 

3)  rezolvăm ecuaţia sau sistemul de ecuatii obţinut; 

4) verificăm soluţiile găsite şi formularea concluziei (raspunsului 

problemei) (soluţiile găsite să răspundă la întrebarea problemei). 
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Momentele 

lecţiei 

T
im

p
 

C
o
m

p
eten

ţe   

d
eriv

a
te

 

Conţinutul instructiv-educativ 

Strategii didactice 

O
b

serv
a
ţii 

(ev
a
lu

a
re) 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de ȋnv. 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

1OC  

2OC  

4OC  

6OC  

 

1OA  

2OA  

Se propune spre rezolvare, la tablă, următoarele probleme: 

 

Pb 2) Un bloc are apartamente cu 3 camere şi cu 5 camere. Dacă în 

total sunt 25 apartamente şi 95 camere aflaţi câte apartamente cu 3 şi 

câte cu 5 camere are blocul. 

Rezolvare: 

* Notăm: x – nr. apartamentelor cu 3 camere 

                y – nr. apartamentelor cu 5 camere 

* Sistemul problemei va fi: 

( )
( )

( )2:30/2

9553

12555

9553

525

−−=−

+




=+

−=−−






=+

−=+

x

yx

yx

yx

yx

 

10152515 =−== yyx  

* Deci, blocul are 15 apartamete cu 3 camere şi 10 apartamente cu 5 

camere. 

conversaţia, 

explicaţia, 

demonstraţia, 

exerciţiul,  

problematizarea, 

învăţarea prin 

descoperire,  

 

frontal 

F
işă d

e lu
cru

 

O
b
serv

area sistem
atică a elev

ilo
r şi ap

recierea 

v
erb

ală 

5. Fixarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

15’ 

 

5OC  

6OC  

 

1OA  

2OA  

- Propun pentru fiecare grupă o problemă, după expirarea timpului 

elevii confruntă rezultatele obţinute cu cele scrise la tablă, de profesor.  

Conversaţia 

Explicaţia 

Exercitiul 

Demonstraţia 

aplicarea 

metodelor 

centrate pe elev, 

individual 
Fişă de 

lucru 

cap
acitatea elev

ilo
r 

d
e rezo

lv
are a  p

b
. 
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Momentele 

lecţiei 

T
im

p
 

C
o
m

p
eten

ţe   

d
eriv

a
te

 

Conţinutul instructiv-educativ 

Strategii didactice 

O
b

serv
a
ţii 

(ev
a
lu

a
re) 

Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Mijloace 

de ȋnv. 

6.Evaluarea 

performanţei 
3’ 2OA  

Se fac aprecieri asupra activităţii eleviilor ce au participat activ la oră 

iar elevii care s-au evidenţiat în mod deosebit vor fi notaţi. 

conversaţia 

explicaţia 
individual  

A
n
aliza 

răsp
u
n
su

rilo
r 

elev
ilo

r 

7.Asigurarea 

transferului de 

cunoştinţe 

2’ 2OA  
Profesorul : indică tema de casă 

Elevii notează tema şi sunt atenţi la sugestiile date. 
conversaţia  Manual 
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ANEXĂ: 

 
* Grupa I:   

 

Pb 1) Suma a trei numere naturale consecutive pare este 30. Aflaţi cele trei numere. 

 

Pb 2) Un bloc are apartamente cu 3 camere şi cu 5 camere. Dacă în total sunt 25 apartamente şi 95 

camere aflaţi câte apartamente cu 3 şi câte cu 5 camere are blocul. 

 

Pb 3) Fiul este mai tânăr decât tatăl cu 20 de ani. Ce vârstă are fiul dacă peste 8 ani vârsta sa va fi 

egală cu jumătate din vârsta tatălui. 

 

 

* Grupa II: 

 

Pb 1) Suma a trei numere naturale consecutive pare este 30. Aflaţi cele trei numere. 

 

Pb 2) Un bloc are apartamente cu 3 camere şi cu 5 camere. Dacă în total sunt 25 apartamente şi 95 

camere aflaţi câte apartamente cu 3 şi câte cu 5 camere are blocul. 

 

Pb 3) Suma a doua numere este 255. Dacă se împarte primul număr la al doilea număr se obține câtul 

7 si restul 15. Să se afle numerele. 

 

 

* Grupa III: 

 

Pb 1) Suma a trei numere naturale consecutive pare este 30. Aflaţi cele trei numere. 

 

Pb 2) Un bloc are apartamente cu 3 camere şi cu 5 camere. Dacă în total sunt 25 apartamente şi 95 

camere aflaţi câte apartamente cu 3 şi câte cu 5 camere are blocul. 

 

Pb 3) După ce prețul unui obiect a fost scumpit cu 20% și apoi ieftinit cu 20% acesta este de 552960 

lei. Care a fost prețul inițial? 
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PROIECT DE  LECŢIE 

Postolache Valentina 

Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna"Galați 

Clasa: a XI a  

Disciplina: Matematică 

Tema:  Funcții derivabile 

Subiectul: Derivata funcției simple și compuse 

Tipul lecţiei: Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 

Durata: 50 min 

 

Competenţe specifice: 

Caracterizarea unor funcții utilizând reprezentarea grafică a unor cazuri particulare.  

Interpretarea unor proprietăți ale funcțiilor cu ajutorul reprezentărilor grafice. 

Aplicarea unor algoritmi specifici calculului diferențial în rezolvarea unor probleme. 

Exprimarea cu ajutorul noțiunilor de limită, continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor proprietăți 

cantitative și calitative ale unei funcții. 

 

Competenţe derivate:  

Enumerarea regulilor de derivare. 

Utilizarea derivatelor funcțiilor elementare în rezolvarea exercițiilor. 

Valorificarea cunoștințelor dobândite anterior în rezolvarea exercițiilor propuse spre rezolvare.  

Verificarea corectitudinii soluţiilor obţinute utilizând diverse metode. 

 

 

Strategia didactică: 

A) Metode şi procedee: cubului, „turul galeriei”,  explicația, conversația, exerciţiul, expunerea 

aprecierea verbală. 

B) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru 

C) Forme de organizare: frontal, pe grupe 

D) Modalitati de evaluare:  observarea sistematicǎ, verificarea prin sondaj, aprecierea verbală 

 

Bibliografie: 

a) De specialitate:  

• I. Necșuleu, T. Saulea, C. Buican, M. Postolache, Matematica, Manual pentru clasa a XI a, 

Editura Fair Parteners, Bucureşti, 2006 

• P. Năchila, Matematica, Manual pentru clasa a XI a, Editura Sigma, Bucureşti, 2003 

• C. Năstăsescu, C. Nita, M. Brandiburu, D. Joita, Culegere de probleme pentru liceu, Editura 

Rotech Pro, Bucureşti, 1996 

• M. Burtea, Matematică, Culegere de probleme pentru liceu, Editura Campion, Bucureşti, 2011 
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b) Psihopedagogica:  

• I.Cerghit, I.T.Radu, E.Popescu, L.Vlasceanu, Didactica, Manual pentru clasa a X a, şcoli 

normale, Editura Didacticǎ și Pedagogicǎ, Bucureşti, 1997 

• A.Barna, G. Antohe, Curs de pedagogie, Teoria instruirii și evaluǎrii, Editura Istru, Galaţi, 2003 

• Curriculum Naţional 

 

 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Evenimentele 

lecției/Durata 

Activitatea desfășurată de 

profesr 

Activitatea 

desfășurată de elev 

Strategia  didactică 

Metode și 

procedee 

Modalități 

de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

(2’) 

  Se asigurǎ condițiile necesare 

desfăşurǎrii optime a lecţiei de 

matematicǎ. Se noteazǎ absenţii.  

Se pregǎtesc pentru 

lecţie. 

  

2. Anunțarea 

noului subiect și 

a obiectivelor 

urmărite ( 2’) 

Se anunţă titlul lecţiei Derivata 

funcției simple si 

compuse.Recapitulare și 

sistematizare şi se enumerǎ 

obiectivele urmǎrite în cadrul 

lecţiei: sǎ aplice regulile de 

derivare și derivatele funcțiilor 

elementare , sǎ verifice 

corectitudinea exerciţiilor 

Sunt atenţi  si 

notează titlul lecţiei. 

expunerea  

3. Fixarea 

cunostintelor 

(26’) 

 

Se realizează un cub din carton , 

fiecărei fețe îi corespunde un verb: 

• Fața 1 descrie 

• Fața 2 compară 

• Fața 3 asociază 

• Fața 4 analizează 

• Fața 5 aplică 

• Fața 6 argumentează 

     Liderul fiecărui grup va arunca 

cubul și verbul care este scris pe 

fața de deasupra va fi definitoriu 

pentru grupa respectivă. 

 

   Rezolvă sarcina 

primită și notează pe 

coli. 

 

 

 

 

conversația 

 

cubului 

 

„turul 

galeriei” 

 

 explicația 

 

 

 

 

 

verificarea 

prin sondaj 

 

observarea 

sistematică 
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   Se explică sarcinile de lucru 

pentru fiecare grupă în parte și se 

împart fișele cu sarcinile de lucru 

în grup.Timpul alocat pentru 

rezolvarea sarcinilor este de 10 

minute.  

    

   Grupa care primeste fișa cu 

verbul descrie va avea de 

enumerat: 

▪ definițiile derivatei într-un 

punct, pe un interval, 

derivata la dreapta și la 

stânga 

▪ operații cu funcții care 

admit derivată 

▪ calculul derivatelor 

funcțiilor simple 

▪ aplicații ale derivatelor 

 

  Grupa, care primește fișa cu 

verbul compară, va avea de 

stabilit asemănări si deosebiri între 

limită și derivată. 

   Grupa, care primește fișa cu 

verbul asociază, va avea ca sarcină 

să grupeze enunțurile din prima 

coloană cu rezultatele 

corespunzatoare din cea de a doua 

coloană. Elevii vor putea realiza 

sarcina numai rezolvând exercițiile 

propuse. 

     Pentru grupa care va avea de 

analizat , sarcina de lucru va cere 

să completeze rezolvarea 

exercițiilor astfel încat să ajungă la 

rezultatul dat.  

     Elevii, care vor primi fișa cu 

verbul aplică, vor avea de rezolvat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

cubului 

 

„turul 

galeriei” 

 

 explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verificarea 

prin sondaj 

 

observarea 

sistematică 
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o serie de exerciții utilizând 

formulele de derivare date . 

     Elevii, ce vor primi fișa cu 

verbul argumentează, vor avea de 

demonstrat formule de derivare ale 

funcțiilor compuse pe baza celor 

de la funcții simple. 

     Dupa expirarea timpului de 

lucru 10 minute reprezentantul 

grupei va prezenta sarcina de lucru 

și modul de realizare a ei ( posterul 

realizat de grupă). 

       

 

4. Evaluare 

cunostintelor 

 (17’) 

Dupa ce fiecare grupă prezintă 

posterul, elevii din fiecare grup  

vor acorda o nota celorlalte grupe. 

Se vor discuta notele primite, 

obiectivitatea acestora, se vor face 

aprecieri și se vor corecta 

eventualele erori.  

 

  

Notează celelalte 

grupe și motivează 

nota dată. 

Corectează 

eventualele greșeli. 

 

turul 

galeriei 

 

conversația 

 

explicația 

 

 

aprecierea 

verbală 

 

observarea 

sistematică 

5. Tema pentru 

acasă (3’) 

Se fac aprecieri asupra modului în 

care au rǎspuns elevii şi se anuntǎ 

tema pentru acasǎ. 

Noteazǎ tema pentru 

acasǎ. 

 aprecierea 

verbală 

explicația 

 

 

Descrie 

 

• definește noțiunile de funcție derivabilă într-un punct, funcție derivabilă pe un interval, derivate 

la stânga și la dreapta 

• operații cu funcții care admit derivată 

• calculul derivatelor funcțiilor simple 

• aplicații ale derivatelor 

 

 

Compară 

 

Stabiliți asemănări și deosebiri între noțiunile: derivată și limită având în vedere: 

• definiția celor două noțiuni 
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• operații cu limite și funcții care admit derivată 

• aplicații ale celor două noțiuni 

 

Asociază 

 

      Scrieți în spațiul liber din dreptul fiecărei cifre din prima coloană, cuprinzând o serie de funcții, 

litera corespunzătoare derivatei de ordinul I din cea de a doua coloană: 

 

 

.......1. 
32 1x x+ +                                   A  

320 cos (4sin 13)x x x x+ + +  

 

.......2. 
1

1

x

x

+

−
                                            B   

( )
2

2

1x
−

−
 

 

......3. 
5ln 3x x x x− +                             C   

4

5
3

ln
5

x x
−

+  

 

......4. 
4 2 21

5 2cos 13sin
2

x x x x− + +        D   
26x  

                                              

Aplică 

 

 Să se deriveze funcțiile date utilizând  formule de derivare pentru funcții elementare: 

 

1. RDf →: , ( ) ( )21 xf x x e= +  

2. RDf →: , ( )
( )( )

1

2 1 2 1
f x

x x
=

− +
 

 

3. RDf →: , ( )f x x arctgx= −  

 

4. RDf →: ., ( ) x xf x e e−= −  

 

Analizează 

 

Analizați dacă rezultatul derivatelor funcțiilor date este corect. 
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1. RDf →: , 𝑓(𝑥) = (𝑥2 + 1)𝑥,   𝑓 ,(𝑥) = (𝑥2 + 1)𝑋(𝑙𝑛(𝑥2 + 1) +
2𝑥2

𝑥2+1
 

2. RDf →: , 𝑓(𝑥) = (𝑙𝑛(3𝑥2 + 1))
2
,   𝑓 ,(𝑥) = 2𝑙𝑛(3𝑥2 + 1) ∙ (

6𝑥

3𝑥2+1
) 

3. RDf →: , 𝑓(𝑥) = √𝑥4 + 𝑥2 + 1,   𝑓 ,(𝑥) =
2𝑥3+𝑥

√𝑥4+𝑥2+1
 

 

4. RDf →: ., 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)5, 𝑓 ,(𝑥) = 5(𝑥 + 1)4 

 

 

Argumentează 

 

 

Demonstrați următoarele formule de derivare ale funcțiilor, utilizând formule de derivare ale 

funcțiilor elementare: 

 

1. (√𝑥𝑚
𝑛

)
,
=

1

𝑛 √𝑥𝑚−1𝑛                                 2. (𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥)
, =

1

𝑥𝑙𝑛𝑎
 

3. (𝑡𝑔𝑥), =
1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
                                       4. (𝑢𝑛), = 𝑢𝑛−1 ∙ 𝑢, 
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PROIECT DIDACTIC 

Ratea Cercel Andreea Florina 

 Colegiul Național „Vladimir Streinu” Găești 

 

DATA: 26 noiembrie 2019 

CLASA: a X-a G 

OBIECTUL: Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Textul narativ. Înţelegere şi receptare. Romanul 

TITLUL LECȚIEI: Romanul  realist, obiectiv, tradiţional, cu elemente de modernitate. Text suport: 

Ion, de Liviu Rebreanu  

TIPUL LECȚIEI: predare-învățare-evaluare 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textului literar; 

3.Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare; 

 

Compeţenţe specifice Conţinuturi asociate 

2.1. Analiza principalelor componente de structură, de 

compoziţie şi de limbaj specific textului narativ; 

-particularităţi de compoziţiei în 

textul narativ 

(incipit/final,episoade/secvenţe 

narative, tehnici narative); 

-construcţia personajului; 

-perspectiva narativă; 

3.2. Compararea unor argumente diferite pentru 

formularea judecăţilor proprii; 

-interpretări şi judecăţi de valoare 

exprimate în critică şi în istoria 

literară; 

3.3 Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza 

textului studiat; 

-dezbatere; 

-realizarea unui eseu argumentativ 
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Obiective  operaţionale  

O1- să identifice elementele de structură şi compoziţie (corelare cu C.S.2.1 şi C.S 3.2) 

O2- să precizeze modalităţile de construcţie a personajelor textului (corelare cu C.S.2.1 şi  C.S 3.2) 

O3- să identifice modalităţile de construcţie a discursului narativ (corelare cu C.S.2.1) 

O4- să argumenteze un punct de vedere  (corelare cu C.S 3.3) 

 

Activități de învățare: 

A1- exerciții de identificare a structurii textului şi elementelor de compoziție (Corelat cu O1şi C.S.2.1 

, C.S. 3.2); 

A2- exerciții de precizare a modalității de construcție a personajelor (Corelat cu O2 şi C.S.2.1, C.S. 

3.2); 

A3- exerciții de identificare a discursului narativ (Corelat cu O4 şi C.S.2.1); 

A4- exerciţii de argumentare a unui punct de vedere (Corelat cu O6 şi C.S 3.3); 

 

 

STRATEGII  DIDACTICE 

 

Metode şi procedee didactice: 

• descoperirea, lectura selectivă, problematizarea, expunerea, conversaţia, dezbaterea; 

 

Metode şi tehnici de evaluare:  

• aprecieri verbale, observarea curentă a elevilor, aprecieri prin calificative, chestionarea 

orală/frontală; 

 

Resurse  

• materiale: planul dezbaterii, fişele de lectură, romanul ”Ion”, de Liviu Rebreanu, coli flipchart, 

videoproiector; 

• umane: 30 de elevi cu capacităţi de învăţare asemănătoare; 

• de timp : 50 de minute; 

 

Forme de organizare: 
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• individual, frontal; 

 

Capacitate de învăţare: ritmuri apropiate de învăţare (grup omogen) 

 

 

Bibliografie: 

Călinescu, G, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ed. Minerva, 1982; 

Neagoe, E, Manual preparator pentru examenul de bacalaureat, Ed. Paralela 45, 2006; 

Doboş, M, Compendiu de teorie şi critică literară, Ed.Polirom, 2003; 

Pamfil, A, Didactica literaturii. Reorientări, Ed. Art, Bucureşti;  

Ilie, Emanuela, Didactica limbii şi literaturii române, Ed. Polirom, Bucureşti, 2014; 
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DESFÃŞURAREA LECŢIEI 

 

 

Momentele 

lecției 

 

Ob. 

Op. 

 

 

Activitatea cadrului 

didactic 

 

Activitatea 

elevilor 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare 

Metode/ 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

 

Moment 

organizatoric 

1’ 

 

 

 

Salutul; 

Notarea absenţelor în 

catalog ; 

Asigurarea unui climat 

adecvat desfăşurării 

lecţiei; 

 

Elevii se pregătesc 

pentru ora de limba 

și literatura română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

temei 

6’ 

 

 

Verifică tema pentru acasă 

calitativ și cantitativ. 

 

Elevii au avut de 

realizat  următorul 

exerciţiu : 

Imaginează-ţi că 

eşti reporter la un 

post de radio local 

şi că trebuie să 

relatezi moartea lui 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

Caietele 

elevilor 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Conversaţia  

examinatoare 

 

Apreciere 

verbală 
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Ion Pop al 

Glanetaşului. 

Elevii prezintă tema 

pentru acasă și sunt 

atenți la 

răspunsurile 

colegilor,    

notându-și, la 

nevoie, aspecte 

diverse. 

Captarea 

atenției și 

asigurarea 

climatului 

afectiv 

5’ 

 

 

 

Prezintă elevilor o 

proiecție video (un 

fragment din filmul 

”Blestemul pământului, 

blestemul iubirii”) 

Elevii privesc cu 

atenție imaginile. 

Conversația 

 

Explicația 

 

Film 

Video-

proiector 

 

Activitate 

frontală 

 

Orală: prin 

răspunsuri la 

întrebări 

Reactualizarea  

cunoştințelor 

4’ 

 Cadrul didactic adresează 

o serie de întrebări elevilor 

pentru a actualiza ideile – 

ancoră: Ce secvenţe 

reprezentative aţi 

vizionat? Ce conflicte au 

Elevii sunt atenți la 

întrebările adresate 

de cadrul didactic şi 

răspund acestora. 

Conversația 

 

 Activitate 

frontală 

Aprecieri 

 verbale 
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fost expuse? Cum îl 

numeşte Vasile Baciu pe 

Ion la horă? De ce plângea 

Ana? Cum moare Ion? 

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

operaţionale 

3’ 

 Profesorul anuntă tema și 

obiectivele operaţionale. 

Scrie titlul pe tablă. 

Roman realist, obiectiv, 

tradiţional, cu elemente de 

modernitate. Planul 

dezbaterii. Text-suport: 

”Ion”, Liviu Rebreanu 

Elevii notează în 

caiete 

Expunerea 

 

 

Tabla Activitate 

frontală 

 

Prezentarea 

sarcinilor de 

învățare/ 

dezvoltare a 

competen-

telor 

20’ 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

Pe tablă este expus planul 

dezbaterii (anexa 1), 

reprezentând un punct de 

reper în receptarea textelor 

narative. 

 A1. Solicită elevilor să 

identifice elementele de 

structură şi compoziţie, 

având la îndemână 

 

Ascultă  indicațiile 

date de cadrul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

Planul 

dezbaterii 

 

 

 

 

Fişe cu 

citate 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3159 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

romanul, dar şi fişele de 

lectură. 

A2.  Solicită elevilor să 

precizeze  mijloacele  de 

caracterizare identificate 

în roman, însoţite de 

exemple. 

A3. Solicită elevilor să 

identifice modalităţile de 

construcţie a discursului 

narativ. 

 

  

  Acestea vor fi scrise pe 

tablă de către profesor, iar 

elevii le vor nota în caiete. 

Lecţia va lua forma unui 

dialog permanent 

profesor-elevi, elev-elev.  

 

Elevii oferă 

răspunsuri  şi 

notează în caiete. 

 

 

 

 

 

Notează în caiete 

informatii despre 

titlu, tema, motive, 

conflicte, arta 

narativa etc. pe care 

le stabilesc 

împreună cu 

profesorul. 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumul de 

proză. 

 

 

 

 

Tabla. 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Obținearea 

performanței 

O4 A4. Solicită elevilor să 

realizeze un eseu de 5` în 

Elevii redactează un 

scurt  eseu despre 

Exercițiul 

 

 Activitate 

individuală 

Aprecieri 

verbale  
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5’ care să-şi exprime 

impresiile în legătură cu  

semnificaţiile luptei lui Ion 

pentru pământ de la 

Început şi Sfârşit. 

 

semnificaţiile luptei 

lui Ion pentru 

pământ. 

 

 

 

Conversația 

Expunerea 

 

Eseul de 5` 

 

Integrarea 

evaluării de 

tip formativ 

3’ 

 Solicit elevilor să răspundă 

la următoarele întrebări: În 

ce curent literar se 

încadrează romanul Ion? 

Ce tehnici narative sunt 

utilizate în roman? De ce 

este un roman obiectiv? 

Care sunt elementele de 

modernitate identificate în 

text? 

 

Elevii oferă 

răspunsuri. 

Conversația 

Expunerea 

 Activitate 

frontală 

Analiza 

produselor 

activității 

Interevaluarea 

 

Intensificarea 

procesului de 

retenție și 

transfer 

2 

 Comunică elevilor tema 

pentru acasă (la alegere) 

Redactează un eseu 

structurat, de minimum 

400 de cuvinte, cu titlul : 

Elevii notează tema 

pentru acasă. 

Explicația Schema 

lecției 

Activitate 

frontală 
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Tema şi viziunea despre 

lume în romanul Ion, de L. 

Rebreanu  

sau 

Redactează un eseu, de 

maximum 200 de cuvinte, 

în care să demonstrezi că 

romanul Ion este  realist, 

obiectiv, tradiţional, cu 

elemente de modernitate . 

 

În redactarea eseului, vei 

avea în vedere planul 

dezbaterii discutat în clasă. 

 

Evaluarea 

activității 

1’ 

 Apreciază global şi 

individual aportul elevilor 

la lecţie. 

Notează elevii cu 

participare semnificativă 

la activitate  

Elevii ascultă 

aprecierile și 

recomandările 

cadrului didactic. 

Conversația 

 

 Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale, prin 

calificative 
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Anexa 1 

Roman realisit, obiectiv, tradiţional, cu elemente de modernitate 

Planul dezbaterii 

 

I.Integrarea romanului în epocă: 

 

II. Geneza: 

 

III. Semnificaţia titlului: 

 

IV.Tema romanului: 

   

 

V.Timpul şi spaţiul: 

 

VI.Perspectiva narativă: 

 

   

VII. Construcţia subiectului: 

• tehnici de compoziţie: 

 

• elemente de compoziţie: 

 

• planuri ale naraţiunii: 

 

      

VIII. Modalităţi ale narării: 

 

IX. Conflicte: 

   

X. Personajele: 

• trăsături 

• modalităţi de caracterizare 

 

 

XI.Semnificaţii şi simboluri: 

 

XII. Complexitatea creaţiei: 

 

XIII . Arta narativă/particularităţi ale stilului: 

 

 XIV. Curentul literar: 
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Proiect didactic 

Ratea Cercel Ovidiu 

Clubul Copiilor, Găeşti 

 

 

DISCIPLINA: Educaţie fizică şi sport 

DURATA: 45’ 

CLASA: a VI- a 

EFECTIV: 16 elevi/9fete - 7 băieţi; 

LOC DE DESFĂŞURARE: terenul de sport - 25m/L – 8m/lăţime; 

MATERIALE: 1 fluier, 1 cronometru, 10 mingi handbal, 12 veste, 10 corzi, 30 mingi tenis, 16 jaloane. 

TEMELE ŞI OBIECTIVELE LECŢIEI: 

1. Viteza-coordonare  

2. Sistemul de atac cu un pivot 

TIPUL LECŢIEI: mixt (educare/învăţare) 

SCOPUL DIDACTIC: Educarea calităţii motrice viteză în regim de îndemânare; 

Formarea deprinderilor şi priceperilor motrice specifice cu un pivot; 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 1.1. Aplicarea modalităţilor de menţinere a principalilor indicatori ai stării de sănătate; 

 2.3.Efectuarea exercițiilor complexe pentru dezvoltarea calităţilor motrice; 

 2.4.Aplicarea procedeelor tehnice de bază în acţiuni tactice specifice disciplinelor sportive studiate; 

 3.2.Aplicarea pe parcursul activităților a prevederilor regulamentare; 

 3.3.Manifestarea echilibrată în situaţii de învingător sau învins în întreceri şi concursuri. 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

A.PSIHO-MOTORII: 

1. Executarea rapidă a actelor și acțiunilor motrice cu sau fără obiecte; 

2. Integrarea angajării pivotului în jocul bilateral; 

B. COGNITIVE: 

1. Reținerea etapelor de parcurgere a ștafetei; 

2. Conştientizarea greşelilor privind mişcarea pivotului şi angajarea acestuia; 

 

 

C. AFECTIVE: 

1. Cooperarea cu colegii în rezolvarea sarcinilor motrice; 

2. Integrarea și acționarea într-un grup constituit. 
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STRATEGIE DIDACTICĂ: 

 

Metode şi procedee metodice: - explicaţia; - conversaţia; - demonstraţia; - observare sistemică; - apreciere 

verbală; - evaluare formativă/sumativă; - algoritmizarea; - exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi 

motrice; - exersarea complexelor de dezvoltare fizică 

Armonioasă; - exersarea pentru formarea “capacităţii de organizare”; - exersarea pentru formarea capacităţii de 

practicare autonomă a exerciţiilor fizice. 

 

Mijloacele didactice: exerciţii de front şi ordine, exerciţiu pentru captarea atenţiei, exerciţii din şcoala 

alergării şi săriturii; - exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă; - sisteme de acţionare specifice dezvoltării 

vitezei în regim de îndemânare; - sisteme de acţionare specific învăţării procedeelor tehnice specific jocului de 

handbal; - exerciţii de respiraţie şi de revenire după efort. 

 

3. Forme de organizare a exersării: frontală, individuală, pe grupe, pe perechi, pe echipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Programa şcolară clasele V-VIII, 2017 

2. Iulian Săvescu, Educaţie fizică şi sportivă şcolară, Editura Aius, 2009 

3. Gheorghe Cârstea, Teoria şi Metodica Educaţiei fizice şi sportului, Editura AN-DA, Bucureşti 2000 
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NR. 

CRT. 

VERIGILE ŞI 

DURATA 

LECŢIEI 

 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII 

 

DOZARE 

 

INDICAŢII METODICE 

FORMAŢII DE LUCRU 

 

OBS. 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Organizarea 

colectivului de 

elevi 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

7 min 

 

 

- adunarea şi alinierea ; 

- salutul şi raportul; 

- verificarea prezenţei, a stării de sănătate şi a 

echipamentului; 

- anunţarea temelor; 

- întoarceri de pe loc (comandă inversă) 

 

 

 

 

- mers pe vârfuri cu braţele sus; 

- mers pe călcâie cu braţele la ceafă/la spate; 

- mers cu partea exterioară a labei piciorului; 

- mers cu partea interioară a labei piciorului; 

- alergare cu joc de gleznă; 

- alergare cu genunchii sus; 

- alergare cu pendularea gambei înapoi/înainte; 

- alergare laterală cu pas adăugat; 

- alergare cu pas sărit; 

- alergare cu pas săltat; 

- mers cu mişcări de respiraţie; 

 

 

 

10’’ 

 

20’’ 

 

40’’ 

50’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 L 

-în linie pe un rând; 

☺☺☺☺☺☺☺ 

- Conştientizarea elevilor 

pentru o ţinută adecvată şi 

curată, captarea atenției privind 

sarcinile de îndeplinit; 

- Ridicarea stării emoționale; 

-explicaţia, demonstraţia; 

 

 

 

 

-în coloană câte 4; 

 

☺ ☺ ☺ ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ 

 

- Stimularea marilor funcțiuni, 

educarea percepțiilor 

temporale și spațiale, creșterea 

interesului, a excitabilității 

optime a sistemului nervos 

central; 
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- Observare sistematică; 

 

- Apreciere verbală; 

 

- Explicaţia, demonstrația; 

 

 

3. 

 

Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

7 min 

1. Stând depărtat , mâinile pe şold : 

T1-2 : aplecarea capului înainte cu arcuire; 

T3-4 : extensia capului cu arcuire; 

T5-6 : aplecarea capului lateral stânga cu arcuire; 

T7-8 : aplecarea capului lateral dreapta cu arcuire; 

 

2. Stând depărtat , braţele pe lângă trunchi T1-4 : 

rotări de braţe simultan înainte; 

T5-8 : rotări de braţe simultan înapoi; 

T1-4 : rotări de braţe alternativ înainte; 

T5-8 : rotări de braţe alternativ înapoi; 

 

3. Stând depărtat , braţele îndoite la nivelul 

pieptului : 

T1-2 : extensie cu arcuire a braţelor îndoite (plan 

orizontal) ; 

T3-4 : extensie cu arcuire a braţelor întinse (plan 

orizontal); 

 

 

 

2X 

 

 

 

 

2X 

 

 

 

 

 

2X 

 

 

 

-în coloană câte 4; 

 

☺ ☺ ☺ ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ 

☺ ☺ ☺ ☺ 

 

 

- Educarea atitudinii corporale, 

corectarea deficiențelor 

atitudinale și cele segmentare, 

tonicitate și troficitate și suplețe 

musculară, mobilitate articulară, 

educarea respirației; 

 

-Observare sistematică; 

 

-Apreciere verbală; 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3167 

 

 

4. Stând depărtat , braţele pe lângă trunchi : 

T1-2 : extensia trunchiului cu ridicare pe vârfuri şi 

ducerea braţelor prin înainte sus /arcuire; 

T3-4 : îndoirea trunchiului cu ducerea braţelor la 

vârful picioarelor /arcuire; 

 

5. Stând depărtat, mâinile pe şold : 

T1-2: îndoirea trunchiului lateral stânga, cu braţul 

coroană şi arcuire; 

T3-4: îndoirea trunchiului lateral dreapta, cu braţul 

coroană şi arcuire; 

 

 

 

2X 

 

 

 

 

 

 

2X 

 

- Prevenirea accidentelor şi 

pregătirea organismului pentru 

desfășurarea diferitelor acțiuni 

și activități motrice complexe; 

 

- Exersarea complexului de 

dezvoltare fizică armonioasă; 

 

- Întărirea sănătăţii și 

influenţarea aspectului fizic; 

 

4.  

 

Educarea calităţii 

motrice viteza în 

regim de 

îndemânare 

 

 

10 min 

  Alergare de viteză sub formă de ştafetă : 

 

Colectivul este organizat pe trei şiruri cu interval de 

1,5 m între ele. 

La semnalul sonor, primii jucători aleargă în viteză, 

execută sărituri la coardă, ocolesc cele trei jaloane şi 

trec peste un obstacol, după care vor culege mingile 

de tenis de pe sol şi transportarea lor într-un loc 

precis, în funcţie de echipă din care fac parte. 

Câştigă echipa care a terminat cel mai repede şi a reuşit 

să adune corect mingile indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

3-5X 

 

 

- elevii sunt dispuşi pe 3 şiruri; 

 

 

Observare sistematică 

Apreciere verbală; 

Evaluare formativă; 
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5. 

 

Formarea 

deprinderilor şi 

priceperilor 

motrice specifice 

cu un pivot 

 

 

18 min 

Sistemul de atac cu un pivot 

 

Exercitiul 1 

Un pivot care se plasează între apărătorul lateral şi 

cel intermediar, în cadrul atacului poziţional. 

Porneşte în circulaţie pe semicerc o dată cu 

circulaţia mingii, aşezându-se simetric în cealaltă 

parte. 

Sl acuteonrpaulpl iavşcioetsctoecrladreeplsaesărpileasteeazaăcelaîndtreea atprăargăetorul 

asupra lui preocuparea unuia sau 

mai multor apărători, facilitând construirea şi 

finalizarea unei faze decisive; 

 

Exercitiul 2 

Două extreme, plasate la 3 m faţă de linia şi spaţiul 

de poartă. Ele se deplasează permanent în 

întâmpinarea mingii, demarcându-se dinspre colţul 

dteeoruepnăouaelrxuttăir.esEmprle,lpinlaiasadte lcaen3trmu,fapţăoiddeulipnăiapaşisasrpeaaţiul 

mingii se îndreaptă spre colţul terenului având 

menirea să desfacă apărarea adversă pe un front mai 

larg. 

Extremele circulă pe semicerc, prin faţa sau printre 

apărătorii aşezaţi în zonă, colaborează 

cu interul de pe partea sa sau cu pivotul şi aruncă 

la poartă prin breşele create în apărare; 

 

Exercitiul 3 

Doi interi care acţionează la distanţa de 10-14 m şi 

lateral de poartă. Efectuează pătrunderi succesive, 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-elevii sunt dispuşi câte 4 în 

coloană; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare sistematică; 

 

 

 

 

Apreciere verbală; 

 

 

 

 

 

 

Evaluare formativă; 
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ameninţând în permanenţă poarta. 

Au ca scop crearea de situaţii favorabile pentru 

construirea unor combinaţii tactice de bază 

necesare finalizării; 

3 min 

6. Revenirea 

organismului 

după efort 

2 min 

 

- alergare uşoară; 

- mers cu mişcări de relaxare a membrelor 

 inferioare şi superioare; 

- mers cu exerciții de respirație 

 

200 m 

50 m 

-în coloană câte unul; 

-Testarea capacităţii de revenire 

a elevilor și scăderea nivelului 

de efort; 

-Observare sistematică; 

-Apreciere verbală; 

 

 

7. 

 

Aprecieri şi 

concluzii 

2 min 

- aprecieri asupra desfăşurării orei; 

- evidenţieri pozitive şi deficienţe; 

- feed-back-ul îndeplinirii competențelor. 

- recomandări pentru elevii care nu execută 

corect; 

- alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport 

în mod disciplinat; 

20” 

10” 

1’ 

20” 

 

10” 

-în linie pe rând; 

 

-Conversația; 

-Evaluare formativă; 

-Formarea capacității de 

apreciere, autoapreciere și de 

practicare a exercițiului fizic. 
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PROIECT DE LECTIE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA” 

PROF. ÎNV. PRIMAR: VIORICA ALEXANDRU 

 

DATA: 30.03.2022 

CLASA: a III- a „A” 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și știinte ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică 

UNITATEA TEMATICĂ: “Despre invenții” 

SUBIECTUL LECŢIEI: “Matematica printre invenții si inventatori”                                                     

TIPUL LECŢIEI: Recapitularea și sistematizarea cunoștintelor - numerele naturale de la 0 până la 10 

000 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.1 - Utilizarea numerelor în calcule elementare  

2.5 - Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000, efectuarea de 

înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 și de împărțiri in concentru 0-100 

5.1 - Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea 

de probleme cu raționamente diverse; 

5.3 - Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 1 000 000. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: Să efectueze corect operațiile de adunare, scădere în concentrul 0-10000. 

Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii rezolvă corect exercițiile. 

02: Să efectueze corect înmulţiri ( în concentrul 0-10000 ) şi împărţiri (în concentrul 0-1000). 

Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii rezolvă corect exercițiile. 

O3: Să utilizeze terminologia matematică şi simbolurile matematice corespunzătoare (sumă, total, 

termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii, cât, deîmpărţit, 

împărţitor,) în rezolvarea exercițiilor și a problemelor 

Obiectivul se consideră realizat dacă 90% dintre elevi interpretează corect terminologia matematică și 

simbolurile din exerciții 

O4: Să rezolve corect exercițiile respectând ordinea operațiilor și folosirea parantezelor rotunde 

Obiectivul se consideră realizat daca 90% dintre elevii rezolvă corect exercițiile 

O5: Să rezolve probleme aplicând etapele corespunzătoare problematizării. 

Obiectivul se consideră realizat daca 90% elevii rezolvă corect exercițiile 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

1) METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, expunerea,  

2) MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: fişe de lucru, caiete, planșe cu exercițiile, planșe/bilete 

despre invenții/inventatori, laptop, mijloace audio-video, 
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3) FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe/ perechi. 

4) FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: Evaluare formativă/continuă (orală,scrisă), 

observarea sistematică a comportamentului  elevilor, aprecieri verbale. 

 

RESURSE:  TEMPORALE: 50 minute 

UMANE:  26 elevi 

SPAŢIALE: sala de clasă 

 

BIBLIOGRAFIE: 

✓ Roșu, Mihail: ,,Elemente de matematică pentru profesorii din învăţămantul primar” , Editura 

Aramis, 2010; 

✓  „Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, 

Arte vizuale și abilități practice, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

✓  „Ghidul cadrului didactic”- clasa I, Editura  Ars Libri 2013; 

✓ Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor 

cheie la școlarii din clasele I-IV” – program de formare continuă de tip “blended learning” pentru 

cadrele didactice din învățământul primar 
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ETAPELE LECŢIEI 

 

OB. 

OP. 

 

CONŢINUTUL ȘTIINTIFIC 

STRATEGIA DIDACTICĂ  

EVALUA

RE 
METODE ȘI 

PROCEDEE 

MIJL  DE 

ÎNV. 

FORME 

DE ORG. 

1.MOMENTUL 

ORGANIZATORIC 

1’ 

     Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar 

desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. 

Conversaţia 

 

 Frontal 

 

Obs. comp. 

elevilor 

 

2.VERIFICAREA 

TEMEI 

3’ 

  Se verifică tema sub aspect calitativ / cantitativ. Se fac 

aprecieri asupra realizării temei. 

Conversaţia 

 

Caiete Frontal Evaluare 

formativă 

(orală) 

3.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

2’ 

 

 

 

Elevii sunt anunțați că pornind de la cuvântul matematică a 

cărui semnificație etimologică este “învățare”, “studiu”, 

“știință”, vor afla diverse informații (curiozități, invenții, 

inventatori) cu caracter științific din alte domenii. 

Se prezintă o planșă în care se vor completa diverse informații 

legate de importanți inventatori și invenții. 

Conversatia 

Explicația 

Caiete , 

planse, fișe 

de lucru 

Frontal Obs. comp. 

elevilor 

4.ANUNŢAREA TEMEI  

ŞI A OBIECTIVELOR 

2' 

     Elevii sunt anunțați că titlul lecției va fi “Matematica 

printre invenții și inventatori” și că în timpul lecției vor 

rezolva diferite tipuri de exerciții care le vor permite să 

descopere, pas cu pas, date importante despre anumite invenții 

și inventatori. 

Conversația 

Explicația 

Planșe, fișe 

de lucru 

Frontal Obs. comp. 

elevilor 

5.DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împărțiți în patru echipe, elevii vor lucra individual și 

în grup diverse exerciții. După rezolvarea 

exercițiului/exercițiilor, echipa care termină prima anunță și 

apoi rezolvă exercițiul la tablă. Se verifică împreună cu restul 

clasei exercițiile rezolvate, urmând ca echipa care a rezolvat 

corect sarcinile de lucru să extragă un bilețel pe care sunt 

scrise informații despre o invenție/inventator/descoperire 

marcantă, să citească rândurile scrise, iar apoi să o expună 

Exercițiul, 

explicația,  

Munca 

independentă 

 

  

 

 

 Planșe cu 

exercițiile, 

fișe de 

lucru, 

biletele 

despre 

invenții/inv

entatori 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă 

(scrisă și 

orală) 
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O1 

 

O3 

 

 

O1 

 

O3 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O2  

 

O4 

 

 

O5 

la panoul dedicat acestor informații. Echipa care are cele 

mai multe rezolvări corecte va fi desemnată „echipa 

câștigătoare”. 

Exercițiul nr. 1)  

    Elevii rezolvă individual exercițiile primite, se verifică între 

ei, apoi numesc un membru al echipei să îi reprezinte 

răspunzând. (Anexa 1). Exercițiile se rezolvă și la tablă. 

Exercitiul nr. 2)  

    Elevii rezolvă individual exercițiile primite, se verifică între 

ei, apoi numesc un membru al echipei să îi reprezinte 

răspunzănd. (Anexa 2). Exercițiile se rezolvă și la tablă. 

 După rezolvarea corectă a fiecărei sarcini, echipa care a 

terminat prima exercițiile și le-a rezolvat corect va extrage un 

bilet pe care este scrisa o invenție/inventator/descoperire 

marcantă. Acest lucru se va repeta după fiecare exercițiu 

rezolvat. 

  

Exercitiul nr. 3) 

 Elevii rezolvă în perechi de câte doi, se verifică între 

ei, apoi numesc un membru al echipei să îi reprezinte 

răspunzând. (Anexa 3). Exercițiile se rezolvă și la tablă. 

Exercițiul nr. 4 

 Elevii rezolvă individual exercițiile primite, se verifică 

între ei, apoi numesc un membru al echipei să îi reprezinte 

răspunzănd. (Anexa 4). Exercițiile se rezolvă și la tablă. 

Exercițiul nr. 5)  

Elevii rezolvă individual exercițiile primite, se verifică 

între ei, apoi numesc un membru al echipei să îi reprezinte 

răspunzănd. (Anexa 5). Exercițiile se rezolvă și la tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul, 

explicația, 

munca 

independentă 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planse cu 

exercițiile, 

fișe de 

lucru, 

biletele 

despre 

invenții/inv

entatori 

Individual 

și pe echipe 

 

 

 

Evaluare 

formativă 

(scrisă și 

orală) 
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Exercițiul nr. 6)  

Elevii rezolvă individual exercițiile primite, se verifică 

între ei, apoi numesc un membru al echipei s îi reprezinte 

răspunzând. (Anexa 6). Exercițiile se rezolvă și la tablă. 

6.OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

5’ 

 

 

O4 

Exercițiul nr. 7) 

 Elevii rezolvă individual exercițiile primite, se verifică 

între ei, apoi numesc un membru al echipei să îi reprezinte 

răspunzând. (Anexa 7). Exercițiile se rezolvă și la tablă. 

Exercițiul, 

explicația,  

Expunerea 

 

Fișe de 

lucru 

Individual 

și pe echipe 

Evaluare 

formativă 

(scrisă) 

7.ASIGURAREA 

RETENŢIEI ŞI A 

TRANSFERULUI 

5’ 

 Elevii vor primi tema pentru acasă (Anexa 8). Se oferă 

indicații privind modul de rezolvare a temei. 

Conversația 

 

Fișe de 

lucru 

Frontală 

  

 

8.INCHEIEREA 

ACTIVITATII 

3’ 

 Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului 

de desfăşurare şi participare la lecţie a elevilor.  

Conversaţia 

 

 Frontală Aprecierea 

verbală 
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Anexa 1. 1. Calculați: 

246  +        318  +        2863  +      3853 +      675 +       2386 + 

382           597           2967         4175        149         2938 

628           915           5830         8028        824         5324     

* Află suma numerelor (rezultatelor ) formate doar din cifre pare. 

Anexa 2.  1. Află diferența numerelor: 

812  -       826  -      6878  -     9216  -     8368  -     804  - 

472          581        1196        5397       1853        533 

* Care este diferența dintre cel mai mare rezultat și cel mai mic rezultat? 

Anexa 3. Se lucrează în perechi de câte doi elevi. Primul rezolvă sarcina “a”, celălalt sarcina “b”! a) Află numerele necunoscute: 

 a + 396 = 624      578 + b = 703      c + 576 = 921  

   a = ?              b =?             c = ? 

   a =               b =              c = 

*b) Află numărul de 7 ori mai mare decât “a”, decât „b”, decât „c” 
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Anexa 5. Efectuați exercițiile respectând ordinea efectuării operațiilor: 

(19 x 5 ) x 2 + 213 - 248 =          2510 - ( 170 x 5 - 400 )=              5 x 251 - ( 60 x 5 : 3 )= 

 

 

Anexa 6.  La o florărie sunt 9 lalele, trandafiri de 4 ori mai mulți, garoafe de 6 ori mai multe decât lalelele, iar frezii cu 9 mai multe decât 

trandafirii. Câte flori sunt în total în florarie? 

Plan și rezolvare: 

 

 

Anexa 7. Rezolvați exercițiile respectând ordinea efectuării operațiilor și a folosirii parantezelor rotunde: 

150 x 2 + ( 150 - 0 : 150 + 150x 1 ) =          81 : 9 x (49 : 7 + 0 : 3 + 131 x 3 ) = 
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Proiect de lecție – “Combaterea poluării în industria alimentară” 

Profesor: Maimon Nicoleta 

Colegiul de Industrie Alimentara Elena Doamna, Galati 

Clasa: a IX-a 

Disciplina: Operații de bază în laborator 

Mediul de instruire: Sala de clasă 

Durata lecției: 50 minute 

Tipul lecției: mixtă 

PROIECT DE LECȚIE 

Titlul lecției: COMBATEREA POLUĂRII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

 

I.Structura conținutului lecției: 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Conservarea 

mediului 

 

-subţierea stratului de ozon 

-incălzirea globală 

-evenimente meteorologice 

deosebite 

 

3. Măsuri de 

combatere a 

poluării 

 

2.1. Factorii de 

poluare 

 

1.2. Legea 

protecției 

mediului 

2. Poluare 

 

1. Factorii de 

mediu 

 

2.2. Efectele 

poluării 

 

3.1. aerului 

 

3.2. apei 

 

3.3. solului 

 

-deşeuri din  industria alimentară 

-gaze de eşapament 

-materiale reziduale 

-arderea combustibililor pentru 

încălzire 

-arderea combustibililor pentru 

energie 

-utilizarea apei in locuinţe 

-activităţi industriale şi 

agrozootehnice 
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II. Necesitatea studierii temei: 

Poluarea este procesul prin care aerul, apa şi solul devin nocive din cauza materialelor reziduale, a deşeurilor industriale, a gazelor de eşapament 

şi a altor activităţi umane. 

Este foarte important să se conştientizeze in rândul elevilor fenomenul de poluare şi impactul pe care aceasta îl are asupra vieţii, asupra mediului 

in general, dezvoltând totodată la  elevi dorinţa de a-şi asuma unele responsabilităţi cu privire la protecţia mediului inconjurător. 

III.  

Experienţe anterioare de invăţare a elevilor Cuvinte cheie 

Romana/Engleza 

Resurse materiale 

-Elevii cunosc din școala gimnazială care sunt 

elementele componente ale mediului inconjurător. 

-Elevii ştiu să enumere câţiva factori poluanţi ai 

mediului. 

-Elevii cunosc unele efecte ale fenomenului de 

poluare. 

În limba română: 

-mediu 

inconjurător 

-poluare 

-combaterea 

poluării 

-lege 

 

In limba engleza: 

-environment 

-pollution 

-fight against 

pollution 

-law 

-planşe 

-pliante 

-reviste 

-tabla 

-imagini prezentate  

 

IV. Obiective  ale lecţiei 

Capacitatea care se 

urmăreşte a se dezvolta 

prin învăţare la elev 

Comportamentul prin 

care elevul dovedeşte 

formarea capacităţii 

respective 

Condiţii de 

probare a 

comportamentului 

Criterii de reuşită 
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Însuşirea  noţiunilor 

legate  de conservarea 

mediului. 

Prin definirea 

conservării mediului 

inconjurător 

Caiet 

Fişa lucru 

80% 

Însuşirea noţiunilor de 

poluare 

Prin definirea poluării Fişa de lucru 90% 

 Însuşirea cunoştinţelor 

legate de efectele 

poluării 

Prin prezentarea 

efectelor poluării 

Reviste  

Pliante 

Fişa de lucru 

 

80% 

Însuşirea cunoştinţelor 

legate de măsurile de 

combatere a poluării 

aerului, apei şi solului 

Prin enumerarea 

măsurilor de combatere 

a poluării aerului, apei 

şi solului 

Reviste  

Fişa de lucru 

Imagini calculator 

 

80% 

Cod 

obiectiv 

Conţinut itemi Timp 

orientativ 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

minim 

O1 Prin conservarea mediului 

înconjurător se înţelege... 

1min 1,5 1 

O2 Poluarea reprezintă............... 1 min 1,5 1 

O3 Prezentaţi care sunt efectele poluării. 2 min 3 2 

 

O4  Enumeraţi măsurile de combatere a 

poluării aerului, apei şi solului. 

2 min 3 2 

VI.Strategii didactice 

Timp 

min 

Etape de instruire Arii 

de 

conti

nut 

Metode de 

invatare 

Mijloace 

de invatare 

Forme de organizare a 

activitatii 

Profesor Elev Profesor Elev 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2 

Secvenţa introductivă 

Verifică prezenţa. 

Verifică dacă tabla este curată  

Cere elevilor să aibă pe bancă notiţele şi 

instrumentele de scris. 

Face aprecieri asupra lucrărilor executate de elevi 

având ca temă poluarea în industria alimentară 

Moment organizatoric. 

 

Pregăteşte 

caietul,instrumentele de 

scris şi ascultă indicaţiile 

profesorului. 

 Conversaţia 

euristică şi 

explicaţia 

  

 

Frontal 

 

 

 

Colectiv  

 

 

15 

Verificarea cunoştinţelor anterioare prin întrebări 

referitoare la lecţia trecută . 

Ascultă şi răspunde la 

întrebările adresate de 

către profesor. 

 Descoperire  

 

Conversaţie 

 Frontal 

 

Individual 

Colectiv 

 

Individual 

 

 

 

5 

Captarea atenţiei si comunicarea titlului lecţiei 

noi motivând copiii să lupte împotriva poluării 

explicând  semnificaţia imaginilor din planşa 

anexă. Anunţă cuvintele cheie. Scrie titlul lecţiei 

precizând necesitatea studierii noii lecţii. 

 

 

Notează titlul lecţiei şi 

sunt atenţi la expunerea 

profesorului 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Expunere  

 

 

  Tabla  

 

 

Frontal  

 

 

Colectiv  

20 Precizează noile cunoştinţe. Elaborează schema 

logică a conţinutului lecţiei. Prezintă noţiunea de 

conservare a mediului inconjurător. 

Prezintă fenomenul de poluare. Expune planşe, 

pliante si reviste. Prezintă factorii de poluare şi 

efectele poluării, enumeră măsurile de combatere 

a poluării aerului, apei şi solului, cu exemple din 

industria alimentară 

Ajută la elaborarea 

schemei logice a 

conţinutului. Observă 

materialul prezentat de 

profesor. Sunt atenţi la 

explicaţiile profesorului 

şi notează în caiete 

expunerea profesorului. 

Pun eventuale intrebări.  

 

1.1 

2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

Expunere  

 

Conversaţie  

 

Descoperire 

 

Problematizare 

Imagini 

calculator 

 

 

Planşe  

 

Pliante  

Reviste  

Imagini 

calculator 

 

 

 

Frontal  

 

Individual  

 

 

 

Colectiv  

 

Individual  

6 Feed-back. 

Sistematizarea şi fixarea cunoştinţelor. 

 

 

 

2.1 

 

22.2 

 

 

 

 

Fişa de 

lucru 

 

 

 

Colectiv  
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Cere elevilor să definească noţiunea de 

conservare a mediului, a  fenomenului de poluare. 

Cere elevilor să enumere factorii de poluare şi 

efectele poluării. Cere elevilor să precizeze 

măsurile de  combatere a poluării: aerului, apei şi 

solului și să exemplifice cu aspecte din industria 

alimentară 

 

Răspund la intrebările 

profesorului şi sunt 

atenţi la completările 

făcute de profesor sau 

colegi. 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Planşe 

 

Reviste 

 

Caiet  

 

Frontal  

 

 

Frontal  

Colectiv  

Individual 

2 Secvenţa finală: 

Face aprecieri privind corectitudinea 

răspunsurilor date de elevi, notează elevii. 

Tema: Realizaţi un colaj sau o compunere în 

limba română, în limba engleză pornind de la 

imaginea din planşa”If trees could talk” 

 Trece notele in catalog şi in carnet 

Urmăresc aprecierile 

profesorului. 

Notează tema şi sunt 

atenţi la indicaţiile date 

de profesor. 

  

 

 

Expunere 

  

 

 

Frontal 

 

 

 

Colectiv 

Individual  
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FIŞA INDIVIDUALĂ DE LUCRU 

 

Completează aritmogriful dupa ce citeşti cu atenţie definiţii. Foloseşte verticala dată POLUARE.  

 
1. Reprezintă baza existenţei umane şi a existenţei ecologice terestre. 

2. Ştiinţa care se ocupă cu studiul interacţiunii dintre organisme şi mediul lor de viaţă. 

3. Arbore conifer din pădure ce produce 30 tone de oxigen la hectar pe an. 

4. Disciplina al cărui obiect îl constituie sistematizarea aşezărilor omeneşti existente şi proiectarea de 

aşezări noi. 

5. Are rol esenţial în purificarea aerului. 

6. Proces de roadere şi de spălare a scoarţei terestre prin acţiunea unor agenţi externi. 

7. Ramura a economiei care contribuie la poluarea mediului ambiant. 

 

Se acorda 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 10 minute. 

 

ANEXĂ PLANȘĂ POLUARE 
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Planşa”If trees could talk” 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Ghiță Vasilica Traiana 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” – Oradea 

 

UNITATEA  ȘCOLARĂ: Colegiul Național “Mihai Eminescu” 

Data:   

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Matematică (Geometrie) 

Profesor: Ghiță Vasilica Traiana 

Unitatea de învăţare: Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic.  

Titlul lecţiei: Probleme cu teorema înălțimii și teorema catetei. 

Tipul lecţiei: Aprofundare şi consolidare 

Durata lecţiei: 50 min 

COMPETENŢE GENERALE: 

 

CG1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au 

fost definite; 

CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice; 

CG3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globală 

a unei situații concrete 

CG4. Modelarea matematica a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunostintelor din 

diferite domenii; 

CG5. Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii-problema; 

CG6. Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor 

din diferite domenii. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

CS1.Recunoașterea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată  

CS2. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente 

ale acestuia  

CS3.Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic  

CS4. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor dintre elementele unui triunghi dreptunghic  

CS5. Interpretarea unor relaţii metrice între elementele unui triunghi dreptunghic  

CS6.Implementarea unei strategii pentru rezolvarea unor situaţii date, utilizând relații metrice în 

triunghiul dreptunghic  
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

1. Cognitive: 

OC1. Să  utilizeze corect teorema înălţimii, teorema catetei; 

OC2. Să determine, prin calcul lungimi de segmente utilizând teoremele învăţate dar şi aria unui triunghi 

dreptunghic; 

OC3. Să participe cu idei la rezolvările de probleme şi să aplice metodele cele mai potrivite în scopul 

eficientizării rezolvărilor; 

OC4. Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii; 

OC5.Să identifice situaţii practice care pot fi rezolvate cu ajutorul teoremelor învăţate. 

 

2. Afective: 

 OA1. Să-şi stimuleze curiozitatea şi a imaginatia elevilor; 

 OA2. Să-şi dezvolte spiritul de observaţie şi a atenţiei; 

 OA3. Să-şi dezvolte simţul critic şi apreciativ; 

 OA4. Să-şi formeze şi dezvolte spiritul competitiv. 

 

3. Obiective psihomotorii. Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul lecţiei, fiecare elev va fi capabil: 

 

OP.1. Să facă unele completări la exerciţiile propuse în fişele de lucru . 

OP.2. Să utilizeze corect notaţiile, convenţiile de reprezentare şi denumirile specifice limbajului 

matematic ştiinţific, la rezolvarea exerciţiilor şi a problemelor. 

OP.3. Să-şi dezvolte capacităţile rezolutive, perseverenţa, capacitatea de modelare, atenţia, gândirea 

logică independentă şi rapidă, imaginaţia, intuiţia superioară, spiritul de observaţie şi de comparare, 

capacitatea de reflecţie, capacitatea de deducţie, de inducţie şi de analogie, capacitatea de analiză şi de 

sinteză, modul de exprimare orală şi scrisă. 

 

4. Obiective educative. Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul lecţiei, fiecare elev va fi capabil: 

 

OE.1. Să-şi formeze unele deprinderi de muncă intelectuală. 

OE.2. Să-şi dezvolte gândirea critică, dobândirea de experienţă şi simţul realităţii. 

OE.3. Să-şi dezvolte deprinderile de comunicare. 

OE.4. Să-şi dezvolte interacţiunea în cadrul grupului de elevi. 

 

Metode si procedee: conversaţia euristică, ciorchinele, explicaţia, exerciţiul, fişa de lucru, munca 

individuală; 

Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; 

aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor), verificarea prin 

lucrări practice, observarea elevilor. 
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Bibliografie: - A.Negrila, M.Negrila Matematica, Algebra, Geometrie: clasa a VII-a, Colecţia Mate 

2000+consolidare, Editura Paralela 45 

- Săvulescu, D., Roşu I., Matematică pentru clasa a VII-a, Editura ART 

- Programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei   
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Scenariul didactic 

Secvenţele 

lecţiei 

Activitatea  

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode Procedee de 

evaluare 

I.  Moment 

organizatoric 

Profesorul stabileste ordinea, climatul necesar începerii 

activităţii.  

Se notează elevii absenţi în catalog. 

Elevii se pregătesc pentru 

lecţie. 

Conversaţia  

II. Verificarea 

temei 

Se verifică corectitudinea rezolvării temei de către elevi 

şi sunt efectuate la tablă problemele la care aceştia au 

întâmpinat dificultăți 

Sunt atenţi şi reţin explicaţiile 

oferite în vederea soluţionării 

temei neefectuată. 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

III. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 Se recapitulează cunoştinţele dobândite în orele 

precedente: proiecţii ortogonale, teorema înălţimii, 

teorema catetei, cu ajutorul itemilor cu completare (prima 

problemă de pe fişa de lucru). 

Elevii ascultă indicaţiile 

profesorului şi completeaza 

rebusul. 

Conversaţia 

Problematizarea 

Chestionarea 

orala şi scrisă 

IV. Anunţarea 

titlului noii 

lecţii şi a 

obiectivelor 

Se  anuntă titlul lectiei “Probleme cu teorema înălțimii 

și teorema catetei” si obiectivele lecţiei.  

-să utilizeze corect teorema înălţimii, teorema catetei 

-să determine, prin calcul lungimi de segmente utilizând 

teoremele învăţate dar şi aria unui triunghi dreptunghic 

-să aplice metodele cele mai potrivite în scopul 

eficientizării rezolvărilor 

-să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii 

-să identifice situaţii practice care pot fi rezolvate cu 

ajutorul teoremelor învăţate. 

Elevii sunt atenţi şi îşi notează 

titlul  pe caiete. 

 

 

 

Conversaţia 

 

V. Dirijarea 

învăţării 

Astfel, după completarea rebusului și a ciorchinelui şi în 

urma noţiunilor  reamintite în partea a treia a lecţiei 

profesorul împarte fişele de lucru.  

Acestea conţin probleme gradate, de la uşor spre dificil. 

Pe parcursul activităţii se pot cere informatii, lămuriri 

Câte un elev va ieşi la tablă 

pentru rezovarea fiecărei 

probleme, restul clasei vor 

încerca să rezolve individual 

şi vor compara rezultatele. 

 

Conversatia 

 

Explicaţie 

 

 

Observarea  

sistematică 
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suplimentare, asupra enunţului cerintei, realizării 

desenului, demonstraţiei. 
 

 

 

Problematizarea 

 

Obţinerea 

performanţei 

Profesorul le cere elevilor să rezolve individual de pe  fisa 

de lucru o problemă. 

 Se fac aprecieri asupra modului de rezolvare cât şi asupra 

felului în care aceştia au răspuns şi se notează. 

Elevii rezolvă aplicaţia. Apoi, 

un elev trece la tablă pentru a 

scrie rezolvarea corectă şi 

completă a problemei. 

Munca 

individuala 

Explicaţia 

 

Tema pentru 

acasă 

Profesorul noteaza tema pentru acasă la tablă. Profesorul 

oferă câteva indicatii de rezolvare. 

Elevii îşi notează tema pe 

caiete şi sunt atenţi la 

explicaţiile oferite. 

 

Explicaţia 
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REBUS MATEMATIC 

 

1) Poligonul cu trei laturi se numeşte…. 

2) Unghiul cu măsura egală cu 90 grade se mai 

numeşte şi… 

3) Suma lor formează perimetrul:…. 

4) Laturile din triunghiul dreptunghic ce 

formează unghiul drept sunt se numesc…. 

5) Triunghiul în care se poate aplica Teorema 

Înălțimii… 

6) Cea mai lungă dintre laturile triunghiului 

dreptunghic….. 

7) Perpendiculara dusă dintr-un vârf al 

triunghiului pe latura opusă… 

8) Adevăr matematic care se demonstrează… 

9) Porţiune dintr-o dreaptă mărginită de două 

puncte… 

10) Egalitatea a două rapoarte… 

11) Puterea a doua a unui număr… 

12)Mărime sinonimă cu depărtarea, ce are ca 

unitate de măsură metrul… 

13)Drepte care formează un unghi de 90 

grade… 

14) Transformă concluzia în ipoteză şi invers… 

                                         1                   

2 

2 

     

                                  3       

                                 4       

5             

                                               6          

                  7 

                  8 

         

        

                                         9         

          10           

                           11       

                                       12          

13                

                                      14           

 

 

 

                                         1          T R I U N G H I  

2 

2 

D R E P T 

                                  3 L A T U R I 

                                 4 C A T E T E 

5 D R E P T U N G H I C  

                                               6 I P O T E N U Z A 

                  7 

                  8 

I N A L T I M E  

T E O R E M A  

                                         9 S E G M E N T  

          10 P R O P O R T I E  

                           11 P A T R A T 

                                       12 D I S T A N T A  

13 P E R P E N D I C U L A R E  

                                      14 R E C I P R O C A  
 

 

 

D 
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Fişă de lucru 

 

1. În triunghiul dreptunghic  ABC, m(<A)=90°, AD⊥BC, DBC. Dacă  AD=12cm  și  BD = 9 cm  calculați 

CD, AB, AC, BC. 

 

2. În triunghiul dreptunghic  ABC, m(<A)=90°, AD⊥BC, DBC. Dacă  AB=48cm și  BC =60 cm calculați 

BD, CD, AC, AD.  

 

3. În triunghiul dreptunghic  ABC, m(<A)=90°, m(<B)=30°, AD⊥BC, DBC. Dacă BC = 8 cm  calculați  

AC, CD, AD, AB. 

 

4. În triunghiul dreptunghic  ABC, m(<A)=90°,m(<B)=30°, AD⊥BC, și  notăm CD = x cm.  calculați AC, 

DB, BC, AB. 

 

5.  Fie ABCD un trapez isoscel cu AB║CD,  [AD]≡[BC], AC⊥BC,  BC=24 cm și m(<B)=60°. Aflați: 

a) perimetrul trapezului și lungimile diagonalelor sale; 

b) AO și CO dacă  AC∩BD={O}. 

 

6.  Fie ABCD un trapez isoscel cu AB║CD, m(<A)=60°, m(<B)=60° și [AD]≡[DC]≡[BC]. Dacă AD=18 

cm, calculați: 

a) perimetrul trapezului și lungimile diagonalelor sale; 

b) perimetrul triunghiului MAB dacă  AD∩BC={M}. 
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PROIECT DE ACTIVITATE CORECTIV-TERAPEUTICĂ 

Profesor psihopedagog: Brașoveanu Cristina Ioana 

Școala Gimnazială Specială nr 1, Călărași 

DISCIPLINA: Terapii și programe de intervenție 

ARIA CURRICULARĂ: Terapii specifice şi de compensare 

TEMA ACTIVITĂȚII: Diferențiere auditivă, lexică și grafică  p, b  

TIPUL ACTIVITĂŢII: Corectiv-terapeutică 

SCOPUL: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de pronunție corectă a sunetelor p/b izolat, în silabe, 

cuvinte; 

COMPETENȚE GENERALE: Dezvoltarea abilităților în plan lexico-grafic 

COMPETENȚE SPECIFICE:  Dezvoltarea acuității auditive, discriminatorii vizuale, verbale și grafice 

a sunetelor/literelor p/b 

FORME DE EVALUARE:  individuală, formativă și sumativă 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:   

O1. Să pronunțe corect sunete/onomatopee cu  p și b    

O2. Să despartă în silabe cuvinte care conțin sunetele/literele p și b    

O3. Să recunoască locul sunetelor și literelor p și b   în cuvânt (inițial, median, final)   

O4. Să completeze cuvinte lacunare  

O5. Să participe cu interes la desfășurarea lecției. 

STRATEGII DIDACTICE: 

a. metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, metoda fonetică analitico-sintetică. 

b. mijloace didactice:  imagini a căror denumire conţin sunetele şi literele p și b, servețele uscate, fișe, caiet. 

Bibliografie: Cornelia Stănică, Ecaterina Vrăşmaş – “Terapia tulburărilor de limbaj”, Editura S.S.H., 

Bucureşti, 1997 

           Laura Hărdălău–“Culegere de jocuri logopedice”, Editura Primus, Oradea, 2011. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Nr. 

crt. 

Etapele 

activităţii 

Ob. 

op  

Demersul terapeutic Metode/proce

dee/mijloace  

Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

 Pregătirea materialului didactic, aşezarea elevului la locul lui.   

2. Terapia generală  Exerciții de încălzire a aparatului fono-articulator (clipirea ochilor, 

închiderea și deschiderea gurii, scoaterea limbii, imitarea râsului, 

umflarea obrajilor). 

Realizarea unor exerciții ale auzului fonematic (recunoașterea și 

imitarea unor zgomote din natură precum și recunoașterea  vocii 

diferitelor animale: vââj-vâââj,  pui-pui, pis-pis etc). 

Exerciții de gimnastică pentru o mână, pentru ambele mâini. 

Exerciții pentru dezvoltarea motricității mâinii (imitarea spălatului 

pe mâini, închiderea și deschiderea pumnului, întoarcerea 

palmelor în sus și în jos, mâna stângă la spate, mâna dreaptă pe 

cap, imitarea picăturilor de ploaie cu ajutorul degetelor/sau a 

cântatului la pian). 

Conversaţia 

Demonstraţia  

Exerciţiul 

 

Formativă 

 

Probe practice 

3. Dirijarea 

activităţii 

terapeutice 

 

 

O1 

 

 

 

 

Se vor pronunța sunetele  p și  b după modelul verbal. 

Psihopedagogul  va prezenta emiterea sunetelor cu ajutorul unor 

bucățele de șervețele uscate de hârtie, demonstrând  că în cazul 

sunetului p, aerul se expiră puternic pe gură prin deschiderea 

ușoară a buzelor, iar bucățelele de hârtie vor zbura,  iar în cazul 

Explicația 

Demonstrația 

articulatorie 

Exercițiul 

Conversația 

Formativă 
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O3 

 

O4 

 

sunetului b se simt vibrațiile pe gât și pe obraji, iar bucățelele de 

șervețele nu vor zbura. 

Se vor pronunța corect onomatopee și silabe directe  cu sunetele și 

literele p și b (pa, pe, pi, po, pu, pa, apa, epe, ipi, opo, upu, ap, 

ep,ip ), identic pentru b. 

I se cere elevului să denumească anumite imagini care conțin 

sunetele care se corectează, să despartă în silabe, să reprezinte 

grafic numărul de silabe și apoi să recunoască locul acestora în 

cuvânt (inițial, median, final, planșe cu imagini). 

 

 

 

 

 

Metoda 

fonetică 

analitico-

sintetică 

4. Asigurarea 

retenţiei 

O5 

 

 

O6 

Se vor  repeta  serii de cuvinte paronime, după model  (pară-bară, 

pere-bere, paie-baie, baba-papa). 

Profesorul îi cere elevului să completeze cuvinte lacunare cu  p și 

b. Exemplu: -isică; -alon; -arză; ie-ure; cer-. 

Demonstraţia 

articulatorie 

Explicaţia 

Conversația 

Formativă 

 

5. Evaluarea  

 

 

Joc: Orășelul lui P/Orășelul lui B. Jocul are ca obiectiv 

diferențierea cuvintelor care conțin literele p / b. Elevul are ca 

sarcină să denumească imaginile prezentate și apoi să le lipească 

pe partea fișei corespunzătoare orășelului P, respectiv B. 

Joc  

Conversaţia 

Explicația  

Sumativă  

6. Încheierea 

activității 

 Se fac aprecieri asupra  modului în care s-a desfășurat activitatea. Conversația   

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3195 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“MICII ECOLOGIȘTI ÎN ACȚIUNE” 

Grădinița Cu P.P. “Voinicelul”, Slobozia 

Prof. înv.preșcolar Avramescu Tudorița Elena 

 
Grupa:  mare „Fluturașii” 

Tema anuală:"Cine și cum planifică o activitate?" 

Săptămânâ independentă:"Micii ecologiști în acțiune" 

Tema zilei:"Suntem prietenii  naturii!" 

Forma de realizare:Activitate integrată 

Forma de organizare: frontal,în grup,individual 

Tipul de activitate: consolidare de cunoștințe.priceperi și deprinderi.  

 

 COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

 

ADP.   Rutine: Întâlnirea de dimineață::"Ce ai face pentru ca Pământul să fie mai curat?"-reportaj pe 

baza ppt.:”Regulile Micului ecologist” 

               Salutul. Prezența.Calendarul naturii. 

              "Când ți-e greu,hop și eu!"-deprinderea de a-i ajuta pe ceilalți. 

 Tranziții:  1."Imnul ecologiștilor”- cântec 

                              2. Poezie ritmică: 

                                               "Unul după altul, 

                                                 În rând ne așezăm. 

                                                     Unul după altul 

                                                     Spre CENTRE ne îndreptăm." 

ADE: 

DȘ -Activitate matematică  

„Micii ecologiști rezolvă orice problemă!"(rezolvare și compunere de probleme) 

 DEC-Educație artistico-plastică: 

Subiectul:”Prietenii pădurii”(Păsări,animale,flori din materiale reciclabile) 

Tema plastică: Pata de culoare 

Tehnica de lucru: Tehnica pensulei aplicate 

ALA   Construcții:"Pădurea fermecată "(construcții prin alăturare, suprapunere, îmbinare, plasare de 

elemente confecționate din materiale refolosibile) 

               Bibliotecă:  "Bannere cu îndemnuri și imagini ecologice" (trasarea literelor pe linia punctată, 

colorarea imaginilor sugestive, citirea lor) 

                „Parada costumelor din materiale reciclabile”-prezentarea pe fond muzical a costumelor 

realizate împreuna cu părinții 
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Domenii de dezvoltare: 

- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat; 

- Relații, operații și deducții logice a mediului apropiat. 

Comportamente vizate: 

- Demonstrază familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 

- Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relații din mediul apropiat. 

 

Scopul:  

• Consolidarea  capacităţilor  de  rezolvare  şi  compunere  de  probleme  după  ilustraţii, utilizând  operaţii  

de  adunare  şi  scădere , în  limitele  1-10 ; 

• Consolidarea cunoștințelor,priceperilor și deprinderilor copiilor de îngrijire și protejare a mediului,prin 

realizarea unor obiecte din materiale refolosibile. 

 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE:La sfârșitul activității copiii vor fi capabili: 

            -să rezolve și să compună probleme cu una-doua unități în limitele 1-10,după imagini; 

 -să folosească limbajul matematic corespunzator; 

 -să picteze animale,păsări,flori din materiale refolosibile,folosind tehnica pensulei aplicate; 

 -să  reconstruiască pădurea prin alăturarea,îmbinarea și suprapunerea materialelor reciclabile puse 

la dispoziție (bețișoare din lemn,copaci din carton,pietricele),după ce au curațat-o de gunoaie pe care le-

au depozitat selectiv în containere; 

 -să traseze pe linia punctată literele componente ale mesajului,colorând imaginea reprezentativă; 

            -să citească mesajul rezultat prin scriere,ajutându-se de imaginea colorată; 

 -să se deplaseze în ritmul muzicii și să-și prezinte costumul(ce reprezintă și din ce este 

confecționat). 

 

           STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversația,explicația,expunerea (prezentare PPT),exercițiul,jocul,munca în 

echipă. 

Mijloace de învățământ: laptop,video-proiector, panouri pentru construcția pădurii, truse de 

construcții , materiale din natură (pietre, crengi, bețișoare) autocolante pentru formarea echipelor, carioci, 

acuarele, pensule, animale, păsări, flori, copaci din materiale refolosibile, bannere din carton colorat, 

culori, planșe cu probleme ilustrate, copaci pentru calcul (rezolvarea problemelor), costume din materiale 

reciclabile, casetofon, baloane. 
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 BIBLIOGRAFIE: 

 

1.Curriculum pentru invatamantul prescolar,Editura Didactica Publishing House,Bucuresti 2009. 

2.Revista Invatamantului Prescolar,proiectare integrata,nr.3-4/2009 

            3.,,Metode interactive de grup” -  Ghid metodic, Editura Avers, 2006; 

            4.,Didactica activitatilor instructiv-educative pentru invatam. preprimar”, Ed Didactica Nova, 

2005; 

5.,,Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”, Editura V&Integral Bucuresti, 2005 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

Copiii intră în sala de grupă și se așează pe pernițe în semicerc pentru a putea stabili un contact 

vizual cu toți membrii grupei. După salut se va face prezența și se va completa calendarul 

naturii.Completarea calendarului naturii se va face activ prin utilizarea metodei interactive "Răspunde-

Aruncă-Întreabă". Pentru crearea unei atmosfere plăcute,vom desfășura jocul „Să facă un pas în 

față...”(...cine iubește natura;...cine aruncă hârtii pe jos;...cine ocrotește animalele, etc.) 

Reactualizarea cunoștințelor se va face la Întâlnirea de dimineață , după prezentarea ppt-ului 

„Regulile micului ecologist”prin inițierea unei discuții despre "Ce ai face pentru ca Pământul să fie mai 

curat?" . În continuare, atenția copiilor va fi captată printr-un joc numit „Să facă un pas în față!... 

.Apoi,vom cânta „Imnul ecologiștilor”. 

La Activitatea matematică,activitate desfășurată frontal,vom rezolva și vom compune probleme 

în limitele 1-10,cu o unitate și cu două unități. 

Pentru a răspunde fiecare copil,vom folosi copacii cu numere,confecționați de noi. 

Ca să le arătăm celorlalți cum reciclăm și cât de mult iubim natura ,o să construim și o să 

confecționăm o pădure din materiale reciclabile.Dar, înainte de a face acest lucru,vom face curățenie în 

pădurea  deja construită.Vom aduna gunoiul și îl vom recicla,așezând fiecare material în coșul 

corespunzător:hârtie,plastic,metal. 

Pentru a-i motiva pe copii să treacă pe la centre le voi spune că, pentru a finaliza „pădurea 

fermecată”e nevoie să lucreze fiecare la celelalte centre,pentru a putea însufleți pădurea cu păsări,animale 

și flori,pentru a rezolva problemele ivite și pentru a pune bannere de atenționare pentru cei care fac mizerie 

în pădure.La sfârșit vor primi diplome de merit pentru „Cei mai buni ecologiști”. 

Folosindu-se metoda "mâna oarbă"copiii vor forma 3 echipe:echipa albinelor,echipa florilor  și a 

fluturilor. 

După intuirea materialelor de la centrele de activitate și explicarea sarcinilor de lucru,vom folosi 

din nou "mâna oarbă"pentru așezarea la centre. O echipă va merge la Construcții pentru a realiza prin 

alăturare ,îmbinare , suprapunere și adăugarea unor elemente realizate de noi„pădurea fermecată a micilor 

ecologiști”, la Artă vor picta animale,păsări,flori,insecte,iar la Bibliotecă vor realiza bannere care conțin 

câte un îndemn pentru protejarea naturii-vor scrie,vor colora imaginea și o vor citi. 
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La final,după ce au lucrat la toate centrele, se vor îndrepta spre centrul Construcții, unde se vor 

strânge toate produsele și vor finaliza pădurea reînviată a micilor ecologiști. Fiecare echipă va avea grădina 

ei din materiale reciclabile. 

Pentru că au lucrat în echipă și pentru că au participat la activități de protejare a mediului,copiii 

vor primi diplome de merit. 

După înmânarea diplomelor se va desfășura "Parada costumelor din materiale reciclabile”pe 

muzică având ca temă  Natura.În timpul paradei , fiecare copil va avea în mână un balon cu îndemn 

ecologic. Activitatea se va încheia cu intonarea „Imnului micilor ecologiști.” 
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L’article partitif-révision et systématisation 

(Projet  didactique) 

Prof. Lăzărică Daniel 

Școala Gimnazială Constantin Popovici loc. Buhoci,Jud. Bacău 

 

Date:  

Classe : a-VIII-a B 

L’école: Şcoala Gimnazială ’’Constantin Popovici’’, loc. Buhoci 

Professeur: Lăzărică Daniel 

Niveau d’étude : A2 du CECRL 

Domaine de l'enseignement: Langue et communication 

Discipline: La langue française (L2) 

Unité 3 : La forme ? 

Leçon : En cuisine ! (l’article partitif) 

Compétences générales:  

❖ COMPRÉHENSION ORALE 

❖ PRODUCTION ORALE (EN SITUATION DE COMMUNICATION COURANTE) 

❖ COMPRÉHENSION ÉCRITE 

❖ PRODUCTION ÉCRITE (EN SITUATION DE COMMUNICATION COURANTE) 

Compétences spécifiques: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.1; 3.4; 

Type de  leçon: mixte (révision et systématisation des connaissances) 

Objectifs  opérationnels: 

O1 – identifier les articles partitifs dans les phrases; 

O2 –utiliser correctement les articles partitifs; 

O3 - lire correctement un texte français; 

O4 –reconnaître les cas de substitution de l’article partitif; 

O5–saisir la richesse de la langue et de la culture française; 

Stratégie didactique: 

Méthodes et procédés: la conversation, la lecture, l’exercice 

Moyens et matériel: le manuel, le tableau noir, la fiche de travail, le cahier, le vidéo projecteur,  

Forme d’organisation: le travail collectif, le travail individuel,  

Ressources:   

❖ Programa pentru limba franceză clasa a-VIII-a, aprobată prin OM nr. 3393 din 28.02.2017. 

❖ Dragomir, M., Puncte de vedere privind predarea-învăţarea limbii franceze ca limbă străină,  Editura 

Dacia, 2001; 

❖ Ghidu, G., Gramatica limbii franceze cu exerciţii, Editura Teora, 2007; 

❖ Sterpu, Angela, Le discours conversationnel et l’enseignement du français-langue étrangère, Editura 

Rovimed Publishers, Bacău, 2017 

❖ Mihăescu, S. Dicţionar Român-Francez, Francez-Român, Editura Teora, 2003. 
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❖ Katia Brandel, Antony Sevre, Virginie Karniewicz, Mariana Popa, Limba franceză-Manual pentru clasa 

a-VII-a, aprobat  de Ministerul Educației și Cercetării prin ordinul de ministru nr. 5523/07.09.2020, Edit 

Art Klett 

❖ https://fr.islcollective.com/ 

❖ https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adolescents 

❖ Youtube 

❖ https://www.larousse.fr/ 

 

 

 

 

https://fr.islcollective.com/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/adolescents
https://www.larousse.fr/
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Le scénario didactique 

 

Séquences de la 

leçon 

Objectifs 

op. 

L’activité de l’enseignant L’activité 

des élèves 

Type 

d’acti-

vité 

Stratégie 

didactique 

 

Évaluation Durée 

La mise en route                                                  O3 

O5 

 

- L’enseignant salue les 

élèves. 

- L’enseignant fait des 

remarques sur la tenue des 

élèves et sur l’aspect général 

de la classe ; 

L’enseignant propose une 

activité de brise-glace pour 

créer des relations entre les 

élèves et pour faciliter la 

démarche didactique ; 

- Les élèves 

respondent. 

-e-e conversation 

le travail collectif 

Evaluer la 

capacité des  

élèves  de 

comprendre et 

parler le 

français;  

5min 

La vérification 

du devoir et des 

connaissances 

acquises 

antérieurement 

O3 

O5 

 

- L’enseignant vérifie le 

devoir et demande aux élèves 

s’ils ont eu des difficultés ; 

- Les élèves 

présentent 

leur devoir et 

posent des 

questions. 

e-e conversation 

l’exercice 

le cahier 

le travail collectif 

 

Évaluer la 

modalité dans 

laquelle les 

élèves ont fait 

le devoir. 

Vérifier les 

connaissances 

des élèves. 

5min 
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L’introduction 

des nouvelles 

connaissances 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

 

 

 

 

 

 

- Le professeur communique 

aux élèves le titre de la leçon: 

„L’article partitif” et les 

objectifs de la leçon ; 

 

Le professeur leur présente 

les formes de l’article partitif 

 

 

 

 

 

 

Le professeur va plus loin en 

leur présentant les cas de 

substitution de l’article 

partitif par la préposition 

«de » 

- Les élèves 

écoutent   

 

 

 

Les élèves 

écoutent et 

posent des 

questions. 

 

 

 

 

Les élèves 

écoutent et 

posent des 

questions. 

 

-e-e 

 

 

 

 

-e-e 

 

 

 

 

 

 

 

-e-e 

 

conversation 

le vidéo projecteur 

le tableau noir 

 

 

conversation 

le vidéo projecteur 

le tableau noir 

 

 

 

 

 

conversation 

le vidéo projecteur 

le tableau noir 

 

Enrichir les 

connaissances 

des élèves. 

 

 

Enrichir les 

connaissances 

des élèves. 

 

 

 

 

 

Enrichir les 

connaissances 

des élèves. 

 

21min 

La fixation des 

nouvelles 

connaissances 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

- L’enseignant demande si les 

élèves ont compris les 

nouvelles infos ; 

 

 

 

- Le professeur donne aux 

élèves une fiche de travail ; 

Ils doivent remplir les espaces 

libres avec les articles 

- Les élèves 

écoutent et 

posent des 

questions. 

 

 

- Les élèves 

résolvent  

la tâche; 

 

-e-e 

 

 

 

 

 

-e-e 

 

conversation 

 

le cahier 

le travail individuel 

 

 

conversation 

l`exercice 

la fiche de travail 

 

Voir si élèves 

ont compris les 

nouvelles 

connaissances. 

Enrichir les 

connaissances 

des élèves. 

15min 
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partitifs ou avec la 

préposition de selon le cas ; 

 

Le feed-back O1 

O3 

O5 

 

Évaluation de l’activité 

collective : par des remarques 

sur le travail des élèves, sur 

les fautes inhérentes. 

Évaluation de l’activité 

individuelle : par des notes 

qui récompensent les 

meilleures réponses. 

 

- Les élèves 

écoutent les 

remarques du 

professeur. 

-e-e 

 

conversation 

 

Evaluer la 

capacité de 

résoudre 

correctement 

les tâches. 

Faire les élèves 

avoir confiance 

dans leurs 

habilités. 

2min 

Donner le devoir O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Le professeur annonce le 

devoir 

- Les élèves 

écoutent et 

les élèves 

notent leur 

devoir dans 

leurs cahiers 

-e-e 

 

conversation 

le travail collectif 

 

Vérifier si les 

élèves ont 

compris la 

leçon. 

2min 
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Fiche de travail 

L’article partitif 

 

 

 
I. Complète avec de, du, de la, des pour connaître les ingrédients nécessaires pour la bûche de Noël 

On a besoin ..... farine, ..... sucre, ..... sucre vanillé. On met aussi ..... jaunes d’œuf, un œuf entier, ..... 

beurre, ..... chocolat noir. Pour beaucoup de recettes, on utilise..... beurre doux, non salé. La préparation 

dure environ une heure et demie. Pour fi nir on tartine la bûche avec ..... crème au café, on imite l’écorce 

à l’aide d’une fourchette. Selon les premières recettes, plus simples, on prépare une sorte de biscuit sur 

lequel on étale ..... crème au beurre parfumée au café, au chocolat. On roule ensuite pour donner la forme 

d’une bûche. 

 

 
II. La tarte Tatin  

Cette tarte à base de pâte feuilletée et de pommes caramélisées est l’un des desserts les plus répandus dans 

les bistrots et les brasseries. Inventée à la fin du XIXe siècle, cette tarte doit son nom aux sœurs Tatin, qui 

tiennent un restaurant dans un village de Sologne, dans le Centre-Nord de la France. La tradition rapporte 

qu’elles ont laissé brûler  une tarte, mais ont conservé les pommes brunies, ont ajouté de la pâte dessus et 

l’ont remise au four. Après la cuisson, elles ont renversé la tarte pour la servir1 

Pour préparer une tarte Tatin on a besoin de: 

............pommes 

150 g………beurre 

150 g……………sucre 

 
1 (D’après Mary Flagan, Le journal de Valérie, Lectures ELI Juniors) 
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200 g………….pâte brisée 

………….cannelle 

80 g………….eau 

…………..confiture d’abricot 

 

III. À l’épicerie, il faut acheter : 

...................... oranges 

Deux paquets ..................... biscuits 

.......................... viande 

...................... tomates rouges 

...................... fromage 

Un sac ................... farine 

....................... riz 

Un pot ..................... confiture 

 

IV. Complétez avec de, du, de la, des 

a. Au déjeuner, je mange .................... pain(m) et je bois .................... café(m) 

b. Je viens de manger deux tablettes ................... chocolat 

c. Donnez-moi 100 grammes ...................... sucre 

d. Pour souper, nous avons ..................... soupe, ..................... pâtes ou ..................... poisson 

e. Dans cette recette, il y a ................. œufs, ..................... farine et ...................... vanille 

f. Dans ce verre, il y a ................... lait 

g. Je vais prendre une omelette avec......... fromage et .........champignons 

h. Pour faire des crêpes, il faut : ........farine, ........lait, ......beurre, ......œufs et ......... sel. 

Il va à la pharmacie pour achet 
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Proiectarea unei secvențe de lecție 

„Împărăția emoțiilor” – Dezvoltare personală, clasa pregătitoare 

Prof. Bompa Anca 

Liceul cu Program Sportiv Botoșani 

 

PROPUNĂTOR: Anca Bompa 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul cu Program Sportiv 

CLASA: Pregătitoare 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Poveste cu ...înghețată 

SUBIECTUL LECȚIEI: Împărăția emoțiilor 

TIPUL LECȚIEI:   transmitere de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE:1. Dezvoltare personală 

                                                  2. Comunicare în limba română 

                                                  3. Matematică şi Explorarea mediului 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

DP 

C.1.1. Identificarea unor trăsături personale elementare; 

C.2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

COMPETENȚE INTEGRATE (pentru această secvență de lecție): 

CLR 

C.2.3. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte; 

MEM 

C.1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31;  

SCOPUL LECȚIEI: Formarea deprinderilor de a identifica, descrie, exprima și aprecia diferite reacții 

emoționale; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1-  să identifice anumite emoții trăite în situațiile prezentate; 

O2 - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale; 

O3 - să exemplifice diferite situaţii în care au trăit emoțiile prezentate; 
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O4 - să exprime emoțiile sugerate de diferite întâmplări sau situații de viață; 

O5 - să descopere soluții pentru controlarea emoțiilor; 

O6- să analizeze stările emoţionale trăite de anumite personaje prezentate; 

STRATEGIA DIDACTICĂ:inductiv-deductivă 

• METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:conversația introductivă, conversaţia euristică, conversaţia 

de fixare explicația, exercițiul,  jocul didactic, problematizarea, demonstraţia; 

MIJLOACE DIDACTICE:computer, internet, material audio-video, canalul YouTube, prezentarePPT,  

aplicațiile Wordwall, Bookcreator. 

• FORMA DE ORGANIZARE:frontal 

• RESURSE TEMPORALE: 15 min 

• BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE: 

1. Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE , Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013,  

2. Adina Grigore, C.Ipate Toma – Ghidul cadrului didactic, Clasa Pregătitoare – Ed. Ars Libri, 

Argeș, 2015. 

3. Auxiliar „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare” – Editura Edu; 

1. https://read.bookcreator.com/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqANTZ2g7-

YwmIYvhw  

2. https://wordwall.net/ro/resource/10544370  

3. https://wordwall.net/ro/resource/10546872  

4. https://read.bookcreator.com/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/MhU_C3_jTH2tHJTJg

yDNTA 

5. Link-ul secvenței de lecție filmată - 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0AWSLqpSrFidJFWPhTPajgImW439YL

okxiM1j2S1MSYE3VBFn5Ir3EL7w&v=ONn_-JnYeag&feature=youtu.be  

6. NOTĂ: Link-urile menționate în secvență pot fi deschise de pe orice dispozitiv IT. 

   

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0AWSLqpSrFidJFWPhTPajgImW439YLokxiM1j2S1MSYE3VBFn5Ir3EL7w&v=ONn_-JnYeag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0AWSLqpSrFidJFWPhTPajgImW439YLokxiM1j2S1MSYE3VBFn5Ir3EL7w&v=ONn_-JnYeag&feature=youtu.be
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DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE 

MOMEN- 

TELE 

LECȚIEI 

 

COMPE- 

TENȚE 

SPECIFICE/ 

OBIECTIVE 

OPERAȚIO- 

NALE 

 

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII 

 

ACȚIUNI ȘI 

OPERAȚII DE 

ÎNVĂȚARE 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode  şi      

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. 

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

CS.1.2. 

O.2 

 Lucrăm pe platformă. Partajez ecranul 

şi proiectez filmarea; opresc atunci 

când elevii sunt invitaţi să răspundă la 

întrebări şi să verbalizeze acţiunile lor.  

După ce mă prezint și salut elevii, voi 

partaja ecranul și îi voi anunţa că vom 

începe lecţia de astăzi cu un exercițiu 

de matematică:  „Ordonați crescător 

următoarele numere, apoi completați 

cu literele corespunzătoare”. 

Elevii vor deschide link-

ul  

pe computerele lor şi 

vor juca jocul. 

Ordonează numerele 

crescător, completează 

cu literele potrivite, 

obțin cuvântul EMOȚII.   

Conversația 

introductivă 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

Laptop, 

PPT-ul,  

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

2.ANUNȚA

REA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIV

ELOR 

 • Se va face legătura între 

cuvântul obținut și titlul lecției  

„Îpărăția emoțiilor” și se vor prezenta 

obiectivele pe înţelesul copiilor. 

•  În lecţia de astăzi:  

 

Ascultă cu interes care 

sunt tema și obiectivele 

lecției. 

 

 

Explicaţia 

 

 

Laptop,  

PPT-ul 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 
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- vom recunoaște anumite emoții trăite în 

diverse situații prezentate; 

-  vom juca câteva jocuri cu ajutorul 

emoțiilor; 

-  vom da  exemple de momente în care 

am trăit emoții; 

-  vom găsi soluții pentru controlarea 

emoțiilor; 

-   vom  descoperi sentimentele trăite de 

anumite personaje prezentate; 

-    vom asculta povești frumoase; 

3. 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

CS.2.1. 

        O.4 

 

 

 

 

 

 

CS.1.1. 

        O.1 

 

 

Propun să asculte povestea 

“Poate că sunt un curcubeu”, de 

Lauren Snailham 

Povestea este concepută în aplicația 

Bookcreator 

 

https://app.bookcreator.com/library/-

MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3

FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqAN

TZ2g7-

YwmIYvhw/vtkNGDVSQYmYwE

ElZBBySQ   

Ascultă cu atenție. 

Citesc.   

 

 

 

 

 

 

Ascultă prezentarea.  

 

 

 

conversaţia 

povestirea 

exercițiul 

 

 

 

 

conversaţia 

euristică 

 

 

 

Laptop,     

PPT-ul,  

 

 

aplicația 

Bookcreato

r 

 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqANTZ2g7-YwmIYvhw/vtkNGDVSQYmYwEElZBBySQ
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqANTZ2g7-YwmIYvhw/vtkNGDVSQYmYwEElZBBySQ
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqANTZ2g7-YwmIYvhw/vtkNGDVSQYmYwEElZBBySQ
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqANTZ2g7-YwmIYvhw/vtkNGDVSQYmYwEElZBBySQ
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqANTZ2g7-YwmIYvhw/vtkNGDVSQYmYwEElZBBySQ
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/d_RnvqANTZ2g7-YwmIYvhw/vtkNGDVSQYmYwEElZBBySQ
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CS.2.1. 

        O.2 

 

 

CS.1.1. 

        O.5 

        O.2. 

 

 

 

CS.2.1. 

C.S.1.1. 

        O.3 

        O.6. 

 

 

 

 

 

 

• Prezint ce sentimente, trări, 

emoții exprimă fiecare culoare.  

Exemplu: Roșul ne face să ne simțim 

energizați și pasionați. Este cea mai 

caldă și mai dinamică dintre culori, 

născând în noi emoții contrare. Este 

adesea asociată cu pasiunea și 

iubirea, dar și cu furia și pericolul.  

• Invit elevii să răspundă la întrebarea: 

Este bine sau nu este bine să avem 

emoții? 

• Joc: Emoții. Unește ce se 

potrivește! 

• https://wordwall.net/ro/resource/10

544370/emo%c8%9bii-

une%c8%99te-ce-se-

potrive%c8%99te  

• Joc: “Eu încep, tu continuă!” – invit 

elevii să completeze propozițiile cu 

cuvintele ce denumesc emoții 

Exemplu: Costel a fost învins în 

meciul de tenis. El este…(nervos). Ce îi 

putem spune? Cum reacționăm? 

 

Aleg varianta care li se 

potriveşte, o prezintă şi 

motivează  alegerea 

făcută. 

Vor avea de ascociat 

denumiea unor emoții 

cu emoticoanele 

potrivite.  

Completează cu 

emoțiile potrivite.  

 

Propun soluții pentru 

controlarea emoțiilor.  

Ascultă cu atenţie 

explicațiile și regulile 

jocului.  

 

 

Aleg varianta corectă 

pentru fiecare caz.  

 

 

 

Exerciţiul 

Conversația 

euristică 

Jocul 

didactic 

 

Explicaţia 

Problematiz

area 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

de fixare 

 

 

Laptop,     

PPT-ul,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop,     

PPT-ul,  

 

 

 

 

Laptop,     

PPT-ul, 

aplicația 

Wordwall 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/10544370/emo%c8%9bii-une%c8%99te-ce-se-potrive%c8%99te
https://wordwall.net/ro/resource/10544370/emo%c8%9bii-une%c8%99te-ce-se-potrive%c8%99te
https://wordwall.net/ro/resource/10544370/emo%c8%9bii-une%c8%99te-ce-se-potrive%c8%99te
https://wordwall.net/ro/resource/10544370/emo%c8%9bii-une%c8%99te-ce-se-potrive%c8%99te
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CS.2.1. 

        O.4 

        O.5. 

CS.1.1. 

        O.4 

• Joc: Ce simțim dacă…? Propun 

acest joc pe aplicația Wordwall. 

https://wordwall.net/ro/resource/10546

872/emo%c8%9bii-ce-

sim%c8%9bim-dac%c4%83  

Sarcina este de a alege pentru fiecare 

enunț varianta corectă a denumirii 

emoției trăite.  

Exemplu: Ai primit cadoul dorit de la 

Moș Crăciun. (Fericire/Dezamăgire) 

Concluzionez: Ce am învăţat azi? 

➢ Fiecare emoție este un musafir pe 

care să-l primim cu bucurie în noi, 

pentru că el a venit cu scopul de a ne 

ajuta. 

➢  Există o parte bună și o parte mai 

puțin bună a fiecărui eveniment și lucru 

din lumea aceasta. La fel și în emoții, 

fiecare emoție neplăcută are un mesaj 

care te ajută și fiecare emoție plăcută 

poate veni cu o surpriză mai puțin 

plăcuta. 

 

 

Ascultă cu atenţie 

Cei care ştiu să citească 

pot citi schema 

prezentată. 

 

 

 

 

 

Ascultă cu atenție 

lectura și privesc 

imaginile textului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

Laptop,     

PPT-ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop,     

PPT-ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

(asincron) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal/ 

individual 

https://wordwall.net/ro/resource/10546872/emo%c8%9bii-ce-sim%c8%9bim-dac%c4%83
https://wordwall.net/ro/resource/10546872/emo%c8%9bii-ce-sim%c8%9bim-dac%c4%83
https://wordwall.net/ro/resource/10546872/emo%c8%9bii-ce-sim%c8%9bim-dac%c4%83
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➢ Se reaminteşte ce sunt emoțiile, ce 

simțim când trăim fiecare emoție în 

parte. Exemplu: Bucuria: Este o stare 

plăcuta care ne dă energie.  

➢ Se explică ce soluții avem pentru 

emoțiile negative: Semaforul furiei. 

• Propun să asculte o poveste despre 

o călătorie în împărăția emoțiilor.  

https://app.bookcreator.com/library/-

MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3F

T7s49SU40as4A5djI3/MhU_C3_jTH2

tHJTJgyDNTA/sXP0s5VwR7G-

RQYpAXvrBg  

 

 

Laptop,     

PPT-ul 

Textul 

poveştii 

aplicația 

Bookcreato

r 

(asincron) 

 

  Activitate asincron propusă: 

Desenează chipurile celor doi copii 

alegând ca acestea să exprime emoții 

despre care ai învățat astăzi.  

 

 

 

 

 

  

 

https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/MhU_C3_jTH2tHJTJgyDNTA/sXP0s5VwR7G-RQYpAXvrBg
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/MhU_C3_jTH2tHJTJgyDNTA/sXP0s5VwR7G-RQYpAXvrBg
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/MhU_C3_jTH2tHJTJgyDNTA/sXP0s5VwR7G-RQYpAXvrBg
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/MhU_C3_jTH2tHJTJgyDNTA/sXP0s5VwR7G-RQYpAXvrBg
https://app.bookcreator.com/library/-MErPefPz0rc7I2Zgvfh/zG6UiCRP3FT7s49SU40as4A5djI3/MhU_C3_jTH2tHJTJgyDNTA/sXP0s5VwR7G-RQYpAXvrBg


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3213 

 

PROIECT DE LECȚIE 

În ajun de Anul Nou – Harta textului 

 

Prof. înv. primar Miklós Beáta  Școala Gimnazială ”Márton Áron” Sândominic 

Clasa: a IV-a  

Aria curriculară: Limba și comunicare 

Obiectul: Limba și literatura română 

Subiectul: În ajun de Anul Nou – Harta textului 

Tipul lecției: mixtă 

 

Competențe specifice 

1.1. Identificarea semnificației globale a unui mesaj oral clar articulat, emis cu viteză normală, în contexte 

familiare  

2.3. Prezentarea unei activități realizate individual sau în grup 

2.4. Manifestarea interesului pentru schimbul de mesaje în diferite situații de comunicare  

3.3 Formarea de concluziisimple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

4.1.Manifestarea disponibilității pentru formularea în scris a unor idei 

 

Obiective operaționale: 

La sfârşitul orei elevi vor fi capabili: 

- să răspundă corect la întrebările legate de lecție 

 

- să descopere  propozițiilor adevărate / false  

- să participe intens la activităţi în grup 

- să completeze harta textului 

-  

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exersare, joc didactic, problematizare, exerciţiul, 

demonstrația 

 

Material didactic: manual, manual digital, fisă de lucru, punct roșu 

Forme de organizare: activitate frontală, muncă în echipe 
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ETAPELE 

LECŢIEI 

CONŢI 

NUTUL 

ÎNVĂŢĂRII 

ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ŞI 

A ELEVILOR 

FORME DE 

ORGANIZARE, 

materiale folosite 

EVALUA

RE 

1.Moment 

organizatoric 

 

2. Verificarea 

temei 

 

 

3.Reactualiza

rea 

cunoștințelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Anun 

țarea și 

prelucrarea 

temei  

Forme de 

salut 

 

 

 

 

 

 

 

-recapitulare 

 

 

 

 

Captarea 

atenției 

 

 

Îmbogățirea 

vocabularului 

Alcătuirea 

propoziții 

 

 

 

 

Asigurarea condițiilor optime, pentru 

activitate \ bună desfășurare a lecției 

 

Verific calitativ tema prin citirea orală de 

către elevi, se fac aprecieri, se corectează 

eventualele greşeli. 

 

 

-Ce am învățat ora trecută? 

-Ora trecută am învățat lecția În ajunul 

Anului Nou  

Joc didactic  / Adevărat sau fals pe baza 

textului  

Enunțuri  

www.learningapps.org  

 

 

 

 

Astăzi vom completa harta textului 

Ce trebuie să fie în harta textului? 

- Titlul, autorul, personajele, locul și 

timpul 

- Ce este titlul textului? 

- În ajunul Anului Nou 

- Cine este autorul lecției? 

Fănuș Neagu 

activitate frontală, 

manual 

caiet, penar 

 

 

frontală 

 

 

 

 

conversarea 

 

 

 

citire selectivă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversare 

 

 

frontală 

 

 

 

Apreciere 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learningapps.org/
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5. Fixarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cine sunt personajele lecției? 

Bănică, mama lui Bănică, Radu, George, 

(căprioara, iepurele) 

- Cine este personajul principal?  

Bănică 

- Când se petrece acțiunea? – timpul- 

În ajun de Anului Nou 

seara,noaptea, dimineața 

- Unde se petrece acțiunea? 

locul 

- Unde frământă aluatul de cozonac 

mama? 

- Unde este sania lui Bănică? 

- Unde a stins lumina mama lui 

Bănică? 

- Unde doarme băiatul? 

bucătărie, camera lui Bănică, curtea 

Elevii vor completa harta textului online în 

echipe 

Ex. 5/ pag.61 - manual 

Elevii vor prezenta harta textului 

completată. 

https://www.liveworksheets.com/1-

xq1648601yx  

 

  

prezentare 

 

demonstrare 

 

problematizare 

 

 

exersarea 

 

 

repetare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

frontală 

 

 

corectare 

individuală 

continuă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/1-xq1648601yx
https://www.liveworksheets.com/1-xq1648601yx
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6. Temă 

pentru acasă 

 

 

7.Evaluarea, 

încheierea 

orei 

Rețea de cuvinte – Căutarea cuvintelor și 

alcătuirea propozițiilor. 

https://wordwall.net/hu/resource/9379506  

- Mulțumesc pentru atenție. Toată lumea a 

fost atentă și activă,  de aceea fiecare dintre 

voi primește un smile . 

 

 

 

 

 

 

 

-în echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-individual 

 

 

 

 

Materiale didactice online 

https://www.sutori.com/story/in-ajun-de-anul-nou--oi5kfPgiKTqsTXysaKebsm9R 

https://wordwall.net/hu/resource/9379506
https://www.sutori.com/story/in-ajun-de-anul-nou--oi5kfPgiKTqsTXysaKebsm9R
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MATURITATE IN GÂNDIRE ȘI DECIZII ÎNȚELEPTE 

Prof. Buliga Margareta 

Colegiul Tehnic Rădăuți 

 
DISCIPLINA: CONSILIERE SI ORIENTARE 

MODULUL: PLANIFICAREA CARIEREI 

 

Scopul activității:  explorarea relației dintre interesele personale și alegerea carierei 

De urmărit: 

❖ Elevii să  identifice valorile personale importante si   ocupatiile in care aceste valori sunt 

reflectate 

❖ Elevii să sesizeze relatia  dintre valorile personale si valorile persoanelor apropiate 

❖ Să înțeleagă rolul pe care il au valorile personale și ale familiei în alegerea carierei. 

❖ Elevii să se familiarizeze cu modul de completare aunui Cv- Europass 

Metode: dezbaterea si problematizarea 

 

DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Descrierea activității: 

    La inceputul orei, dirigintele anunta tema lectiei si propune elevilor clarificarea unor termeni precum 

valori personale, obiective personale, obiective profesionale. 

    Dupa determinarea conceptelor de mai sus, dirigintele propune elevilor completarea unei fișe de lucru 

(anexa 1) -15min 

     Elevii sunt invitați să discute pe marginea răspunsurilor .( 20min) 

Discutii : 

❖ Ce valori apar ca fiind comune mai multor elevi din clasa? 

❖ Importanta stabilirii obiectivelor profesionale  pe termen lung; 

❖ Care din valorile identificate constituie valori importante si pentru părinți și/sau prietenii lor. 

Dupa finalizarea discuțiilor elevii sunt rugați să întocmească CV-ul personal, în format european (10 

min) 

 

Evaluare: fotografii, fișe de lucru 
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Anexa 1 

Maturitate in gandire si decizii intelepte 

Fisa de lucru 

Profesia care credeti ca vi 

se potriveste 

•    

 

Informatii generale 

despre profesia aleasa 

 

•                                                                                                            

•  

Valori care va ghideaza 

viata 

 

 

•  

•  

Informatii specifice 

postului cu care veti 

incepe in profesia aleasa 

•  

 

•  

De unde ati aflat despre 

aceasta profesie 

•  

•  

Tendinte actuale(daca e 

ceruta pe piata muncii, 

daca e concurenta mare) 

•  

•  

•  

Obiective personale 

 

 

 

•  

•  

Obiective profesionale 

 

 

 

•  

•  

Factori de influenta 

 

 

•  

•                                                                                                                           

Avantaje si riscuri 

 

 

 

•  
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•  

•  

•  

•  

•  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E A N  

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume   

Adresă   

Telefon   

Fax   

E-mail   

 

Naţionalitate   

 

Data naşterii   

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

  

• Perioada (de la – până la)   

• Numele şi adresa 

angajatorului 

  

• Tipul activităţii sau 

sectorului de activitate 

  

• Funcţia sau postul ocupat   

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
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STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 

 

• Perioada (de la – până la)   

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

  

• Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

  

• Numele calificării primite   

• Nivelul în cadrul 

clasificării naţionale  

  

 

• Perioada (de la – până la)   

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

  

• Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

  

• Numele calificării primite   

• Nivelul în cadrul 

clasificării naţionale  

  

 

• Perioada (de la – până la)   

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

  

• Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

  

• Numele calificării primite   

• Nivelul în cadrul 

clasificării naţionale  

  

 

• Perioada (de la – până la)   

• Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ 

  

• Principalele subiecte şi 

calificări însuşite 

  

• Numele calificării primite   
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• Nivelul în cadrul 

clasificării naţionale  

  

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

LIMBA MATERNĂ   

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

   

• Abilitatea de a citi   

• Abilitatea de a scrie   

• Abilitatea de a vorbi   

   

• Abilitatea de a citi   

• Abilitatea de a scrie   

• Abilitatea de a vorbi   

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

SOCIALE 

  

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZAORICE 

  

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

TEHNICE  

  

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ARTISITICE 

  

 

ALTE APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 
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PERMIS(E) DE 

CONDUCERE 

 –   

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

  

 

ANEXE   
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PROIECT DIDACTIC 

 

Bonca Mihaela, prof.înv.primar,  

Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, București 

CLASA : a II-a 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

TEMA: Scrierea funcțională - Biletul 

TIPUL ACTIVITĂȚII: predare-învățare 

COMPETENȚE  VIZATE: 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 – să identifice elementele specifice ale unui bilet (data, formulă de adresare, conţinut, semnătură); 

O2 – să înțeleagă și să aplice regulile de scriere corectă ale unui bilet; 

O3 – să ordoneze logic elementele constitutive ale unui bilet; 

O4 – să observe tipurile de bilete: de mulțumire, de solicitare, de adresare, de scuzare; 

O5 – să compare tipurile de bilete, precizând asemănările și deosebirile acestora; 

O6 -  să redacteze un bilet, respectând cerința formulată; 

   

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, Brainstorming, exercițiul, Turul galeriei 

 

Mijloace: mijloace TIC- PC, tabla smart, caiete, flipchart, markere,  

 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

 

EVALUARE: Fișă de evaluare 

- Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa pregătitoare, clasa I şi 

clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului Nr.3418/ 19.03.2013; 

- www.educred.ro; 
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Secvenţele 

lecției 

Ob.  Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare 

Metode Mijloace Forme de organizare 

F G I 

1. Moment 

organizatoric 

1’ 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenției 

3, 

 

 

 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

4, 

 

4. Dirijarea 

învățării 

15, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1,O2 

 

 

 

 

   Se asigură atmosfera necesară 

desfăşurării în condiţii optime a lecției: 

- amenajarea spaţiului de desfăşurare a 

activităţii; 

- pregătirea materialelor necesare 

 

Metoda Brainstorming 

Se va cere elevilor completarea unui 

organizator care are în central său 

cuvântul Bilet, iar elevii vor nota tot 

ceea ce le vine în minte legat de acest 

cuvânt. (Anexa 1) 

 

Se va anunța tema lecției și obiectivele 

acesteia. Se va nota titlul pe tablă și în 

caiete. 

 

 

Se va folosi o resursă digitală cred: 

https://red.educred.ro/resurse/62b3752

e67920efd8e7c8a5f 

Resursa reprezintă creație proprie. 

Se va proiecta acest material și se va 

cere elevilor să o urmărească. 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Conversția, 

explicația, 

lectura 

explicativă 

 

Rechizite, 

echipamen

te TIC 

 

 

 

 

Flipchart, 

hârtie, 

markere 

 

 

 

 

Caiete, 

instrument

e de scris 

 

 

PC, tablă 

smart 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistemică 

 

     

 

    

   Evaluare 

frontal, 

răspunsuri 

orale 

     

 

 

     

  Observarea 

sistemică 

    

 

 

  Aprecieri 

verbale 

 

 

 

https://red.educred.ro/resurse/62b3752e67920efd8e7c8a5f
https://red.educred.ro/resurse/62b3752e67920efd8e7c8a5f
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5. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

O5 

 

 

 

O3 

 

- Elevii vor observa elementele 

constitutive ale unui bilet: data, formula 

de adresare, conținut, semnătura. (,,Din 

ce elemente este alcătuit un bilet?,,) 

- Elevii vor urmări prezentarea 

regulilor de scriere corectă ale unui 

bilet: locul datei, al formulei de 

adresare, reguli de punctuație în scriere, 

formularea conținutului, locul 

semnăturii. (,,Unde se scrie data? Unde 

se scrie formula de aderesare: Ce semn 

de punctuație se folosește la sfârșitul 

formulei de adresare? Ce regulă de 

scriere este folosită pentru redactarea 

conținutului? Cum este formulat 

conținutul? Unde se scrie semnătura?,,) 

- Elevii vor observa tipurile de bilete: 

de mulțumire, de adresare, de solicitare, 

de scuzare. 

- Li se va solicita elevilor să compare 

cele 4 tipuri de bilete. (,,Prin ce se 

aseamănă aceste bilete? Prin ce se 

deosebesc?,,) 

- Elevii vor fi organizați în 6 grupe. Vor 

avea un kit ce cuprinde cartonașe cu 

cuvinte ce alcătuiesc un bilet. 

Se va solicita elevilor să reconstituie pe 

baza materialelor primite, un bilet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

explicația, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC, tablă 

smart, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

  Reconstituirea 

biletului 
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15, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aprecieri 

finale ți tema 

pentru acasă 

7, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

lipind elementele pe suportul dat, apoi 

vor transcribe ce au obținut în caiete. 

(Anexa 2) 

-Elevii vor fi organizați în 4 grupe. Se 

va solicita elevilor să alcătuiască un 

bilet, respectând solicitările din 

prezentare. (Anexa3) 

 

Turul galeriei 

Fiecare grupă de elevi vor expune pe 

rând biletele alcătuite. 

Se vor face aprecieri verbale și 

motivate. 

Se va comunica tema pentru acasă. 

problematiz

area 

 

 

 

 

Conversația, 

explicația, 

exercițiul 

 

 

Conversația, 

explicația 

cartonașe 

color, 

support de 

fixare, 

lipici 

 

Caiete, 

instrument

e de scris 

 

 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   Observarea 

sistemică,  

 

 

    

  Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

Reconstituie biletul !

coarda ta Te rog
Dragă 

Ștefana,

Îți 

mulțumesc,

A mea S-a rupt mâine

la școalăsă aduci Irina
31 mai 

2021

 
Anexa 3   

Redactează un bilet de 

mulțumire adresat 

doamnei învățătoare.

Sarcina de lucru nr. 1

 

Biletul 
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Redactează un bilet de 

informare adresat 

colegului de bancă.

Sarcina de lucru nr. 2

 

Redactează un bilet de 

solicitare adresat bunicii 

tale.

Sarcina de lucru nr. 3

 
 

Redactează un bilet de 

scuzare adresat tatălui 

tău.

Sarcina de lucru nr. 4
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Ias Violeta Florica 

C. N. „Mihai Eminescu” Oradea 

   

Clasa a VIII-a                                                                                 

  Disciplina: Religie ortodoxă 

  Subiectul lecției: Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române   

     Tipul lecţiei: consolidare a cunoştinţelor 

Competenta generala: 

• Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente; 

Competente  formative: 

• Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii 

naţionale. 

Obiective  operaţionale: 

            O1: să precizeze anul în care s-a stabilit organizarea Bisericii Ortodoxe Române prin lege; 

 O2: să numească organele centrale deliberative ale Patriarhiei, precizând atribuţiile acestora; 

 O3: să enumere părţile constitutive şi organele locale ale Bisericii Ortodoxe Române; 

            O4: să explice cuvintele: parohie, protopopiat, eparhie, mitropolie; 

Metode şi procedee: conversația, explicația, expunerea, demonstraţia cu substitute, exerciţiul; 

Mijloace de învăţământ: Statutul Bisericii Ortodoxe Române, Harta administrativă a României, harta 

Organizarea Bisericii Ortodoxe Române, fişa de lucru, caietul special; 

Forme de organizare: activitate frontală/individuala; 

Resurse: 

1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a VIII-a 

        - Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VIII-a 

2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al BOR, 

București 2005; 

1. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, 

Editura “ Polirom”, Iași, 2009; 

2. Muha, Camelia, Religie creștin ortodoxa clasa a VIII-a ,Caiet pentru elevi,  Editura “ Sf. Mina”, Iași , 

2008; 

3. *** Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 

2008; 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Nr. 

crt

. 

Etapele lecţiei 
Ob. 

op. 
Conţinutul instructiv - educativ 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

 

1. 
Momentul 

organizatoric 

 - Salutul; 

- Rugăciunea  

conversaţia 

 

exerciţiul 

 

Activitate 

Frontală/individu

ală 

 

2. 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 Profesorul solicită 2-3 elevi să citească tema pe care 

au avut-o de rezolvat acasă şi se discută rezolvarea 

acesteia. Se cere elevilor să explice importanţa 

autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi a ridicării 

ei la rangul de Patriarhie. 

    

3. 

Pregătirea 

aperceptivă a 

elevilor 

 Profesorul precizează că aşa cum fiecare instituţie a 

statului îşi organizează activitatea, şi Biserica 

Ortodoxă Română şi-a organizat activitatea, pe baza 

unor legi. 

 

 

Explicația 

  

 

Statutul 

B.O.R. 

 

Activitate  

frontală/individua

lă 

 

Evaluare 

formativă 

orală 

4. 

Precizarea 

lecţiei 

recapitulative 

 

 

 

 Se notează  de către cadru didactic pe tablă titlul 

lecţiei propusă pentru fixare şi consolidare: 

„Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe 

Române". Se precizează obiectivele lecţiei.  

Explicația  
activitate 

frontală 

 

 

 

 

5. 

Consolidarea 

(fixarea) 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

Profesorul comunică elevilor idei, după următorul 

plan: 

1. Organele deliberative ale Patriarhiei Române. 

2. Părţile constitutive şi organele locale ale Bisericii 

Ortodoxe Române. 

- „În anul 1948, printr-o lege organică s-au stabilit 

organizarea Bisericii Ortodoxe Române şi atribuţiile 

organelor centrale şi locale. Prin articolul 2 s-a 

 

Explicația 

 

 

 

Povestirea 
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O2 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

O3 

precizat că „Biserica Ortodoxă Română este 

autocefală şi unitară în organizarea sa”, păstrând 

„unitatea dogmatică şi canonică şi a cultului cu 

Biserica ecumenică a Răsăritului”. Articolul 3 

stabileşte că „administraţia Bisericii Ortodoxe 

Române este autonomă, efectuându-se prin organe 

reprezentative, alese de cler şi credincioşi”; 

- „Organele centrale deliberative ale Patriarhiei 

Române sunt Sfântul Sinod şi Adunarea Naţională 

Bisericească. Sfântul Sinod este cea mai înaltă 

autoritate bisericească, ocupându-se cu problemele 

dogmatice, canonice şi administrative. Este alcătuit 

din patriarh (ca preşedinte) şi toţi mitropoliţii şi 

episcopii eparhioţi, episcopi-vicari (doi la patriarhie, 

câte unul la fiecare arhiepiscopie) şi arhierei vicari 

(cate unul la fiecare episcopie) în funcţiune. 

Patriarhul, mitropoliţii şi un episcop vicar patriarhal 

formează Sinodul permanent, care funcţionează între 

sesiunile Sfântului Sinod”; 

- „Adunarea Naţională Bisericească este organul 

reprezentativ central în Biserica Ortodoxă Română 

pentru probleme economice şi administrative. 

Alegerea patriarhului, a mitropoliţilor şi a 

episcopilor eparhioţi se face de către un Colegiu 

electoral format din membrii Sfântului Sinod, ai 

Adunării Naţionale Bisericeşti, ai Adunării 

Eparhiale Bisericeşti, la care se adaugă câţiva 

membrii de drept. Investirea episcopilor o face 

mitropolitul locului, iar a mitropoliţilor, patriarhul. 

Episcopii-vicari (la arhiepiscopi) şi arhiereii vicari 

 

explicația 

 

 

 

observarea 

dirijata 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

Caietul 

special 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontala/individua

la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontala/individua

lă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 

orala 
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(la episcopii) sunt aleşi de Sfântul Sinod, la 

recomandarea titularului eparhiei respective”; 

- „Părţile constitutive şi organele locale ale Bisericii 

Ortodoxe Române sunt: mitropolia, eparhia, 

protopopiatul, parohia şi mănăstirea, fiecare având 

dreptul de a se conduce şi administra independent”; 

- „Mitropoliile sunt unităţi canonice şi 

administrative formate din 2-3 eparhii, conduse de 

un mitropolit”; 

- „Eparhiile sunt unităţi teritoriale bisericeşti 

conduse de un episcop sau arhiepiscop, având un 

număr de câteva sute de parohii, grupate pe 

protopopiate, precum şi mănăstirile de pe teritoriul 

respectiv. Eparhiile care sunt conduse de un episcop 

se numesc episcopii sau arhiepiscopii, când sunt 

conduse de un arhiepiscop”; 

- „Protopopiatele sunt circumscripţii administrative 

bisericeşti formate din mai multe parohii, conduse de 

un protopop (el este întotdeauna un preot de mir)”; 

- „Mănăstirea este comunitatea monahală formată 

din un număr de călugări (sau călugăriţe), la care se 

adaugă fraţii (sau surorile) care se pregătesc pentru 

călugărie. Este condusă de un stareţ (sau stareţă), 

ajutat de un consiliu duhovnicesc.  

- „Patriarhului ne adresam cu Prea Fericite Părinte 

Patriarh, Mitropolitului si Arhiepiscopului cu 

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit/ Arhiepiscop, 

Episcopului cu Preasfinţite Părinte, Preotului de mir 

cu Prea cucernice părinte iar preotului călugăr cu 

Prea cuvioase părinte”. 

 

 

activitate 

frontala/individua

la 

 

Evaluare 

formativa 

orala 
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6. 

Organizarea 

feed-back 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări: 

- „În ce an s-a stabilit organizarea Bisericii Ortodoxe 

Române prin lege?” Biserica Ortodoxă Română s-a 

organizat, prin lege, în anul 1948. 

- „Care sunt organele centrale deliberative ale 

Patriarhiei?” Organele deliberative ale Patriarhiei 

Române sunt Sfântul Sinod Si Adunarea Naţională 

Bisericesc. 

- „Ce atribuţii au acestea?” Sfântul Sinod se ocupă 

cu problemele dogmatice, canonice şi 

administrative, iar Adunarea Naţională Bisericesc se 

ocupă cu rezolvarea problemelor economice şi 

administrative. 

- „Enumeraţi părţile constitutive şi organele locale 

ale Bisericii Ortodoxe Române.” Părţile constitutive 

sunt reprezentate de mitropolii si episcopii, iar la 

nivel local, de protopopiate, mănăstiri si parohii. 

- „Explicaţi cuvintele: parohie, protopopiat, eparhie, 

mitropolie”. 

conversația 

 

 

 

exercițiul 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontala/individua

la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 

orală 

 

7. 

 

Asocierea, 

generalizarea 

cunoştinţelor 

 

 

Profesorul prezintă elevilor o hartă administrativă a 

României şi o hartă cu organizarea Bisericii 

Ortodoxe Române, evidenţiind că aşa cum Statul are 

o organizare administrativă, la fel şi Biserica. 

Profesorul împarte elevilor fişa de lucru, şi le cere sa 

răspundă cerinţelor. 

De asemenea, cere elevilor să identifice pe hartă 

episcopia (arhiepiscopia) şi mitropolia din care 

aparţin. 

conversația 

 

Lectura 

 

 

Harta  

 

Fişa de 

lucru 

 

 

activitate 

frontala/individua

la 

 

 

Evaluare 

formativa 

scrisă 
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8. 

Aprecierea 

activității 

elevilor 

 

 

 

 

Profesorul va face aprecierile generale şi individuale 

referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie cat si 

implicarea lor in predarea noilor cunoștințe. 

Se notează elevii care au participat la lecție. 

explicaţia 

 
 

 

activitate 

frontală/individua

la 

 

9. 

Precizarea şi 

explicarea 

temei pentru 

acasă 

  Se anunţă şi se explică tema pentru acasă:  

Exerciţiul 3/33. 

 
explicaţia  

 

activitate 

frontală/individua

la 

 

10. 
Încheierea 

activităţii 

 Rostirea  rugăciunii împreună cu elevii. 

Salutul. exerciţiul  

activitate 

frontală/individua

la 

 

 

 
 

 

 

Patriarhia 
Romana

s-a organizat 
in anul 

_______

parti 
constitutive

Mitropolia ____________ Protopopiatul ____________ Manastirea

organele 
centrale 

deliberative 
sunt:

_______________ 
din care fac parte 

toti episcopii

________________

Bisericeasca
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     I. Răspundeţi următoarelor cerinţe: 

 

1. Conducătorului Bisericii Ortodoxe Române ne adresăm cu ________________________ Părinte Patriarh. 

2. Alegerea Patriarhului, a mitropoliţilor şi a episcopilor se face de către un ___________ electoral. 

3. Din Colegiul electoral fac parte: _________________________________ 

     _________________________________ 

     _________________________________ şi câţiva membrii de drept. 

4. În fruntea Arhiepiscopiei noastre se află Înaltpreasfinţitul Părinte ________________.  

5. Mănăstirea este o comunitate formată din călugări (sau călugăriţe) şi cei ce se pregătesc de călugărie (fraţi sau surori), condusă fiind 

de un ____________ (sau stareţă), ajutat de un consiliu duhovnicesc. În eparhia noastră întâlnim mai multe aşezări monahale, dintre 

care amintim: Mănăstirea ________________, Mănăstirea ____________________, Mănăstirea ____________________. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROPUNATOARE: IONESCU LAURENTIA NICOLETA 

G.P.P "SF. ARH. MIHAIL SI GAVRIIL" PLOIESTI 

NIVEL I: Grupa Mica 

TEMA ANUALĂ:”Când,cum și de ce se întâmplă?’    

TEMA PROIECTULUI : “Zvon de toamna” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Fas, pic, poc” 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

- ADP: - Întâlnirea de dimineaţă: “Aș vrea o umbrelă de culoarea.....!” 

- ALA:  - Şiință - “ Borcanelele meteo” – experiment/joc; 

           - Biblioteca – “Cad fulgișori” 

        -    ADE: DOS - “Norișorii plângăcioși“  -lucrare practică 

- ALA:  “Dansul ploii” – joc de miscare 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

● Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

● Activare și manifestare a potențialului creativ 

● Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

● Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

● Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat. 

 

COMPORTAMENTE AȘTEPTATE: 

✔ Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

✔ Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul ) în interacţiunea cu mediul apropiat 

✔ Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

✔ Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

✔ Manifestă creativitate în activități diverse. 

✔ Finalizează proiecte simple (ex.: un puzzle din 3-5 piese). 

✔ Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă). 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Întâlnirea de dimineaţă: 

Salutul: „Bună dimineaţa, fulgișorii mei!” 

 Eu voi începe salutul apoi, copiii se vor saluta între ei, uitându-se unii către ceilalți. După aceea 

, ne vom saluta cu cotul sau piciorușele respectând măsurile de distanțare. 

Gimnastica de înviorare  o vom face pe ritmul melodiei „Valsul fulgilor de nea”  de P. I. 

Ceaikovski. Vom desfășura acest moment sub formă de exerciții motrice ușoare, specifice nivelului 

de vârstă, realizate în mod gradual, pe segmente ale corpului; 

 

Calendarul naturii 

Voi intreba copiii în ce zi a săptămânii suntem şi voi preciza data. Copiii vor preciza anotimpul 

în care ne aflăm, cum este vremea şi vor selecta cartonasele potrivite pentru a stabili starea vremii. De 

asemenea se va face prezența pentru a identifica acei preșcolari care lipsesc.  

    Tranziţie :Tranziția se va realiza prin intermediul unei ghicitori (O deschidem negreșit/Dacă 

ploaia s-a pornit/ Și ne apără de ploaie/ Chiar de curge în șiroaie) 

  Activităţi liber alese 1: Copiii îşi vor alege sectorul la care vor să lucreze - Bibliotecă sau 

Știință . Le  voi reaminti că  vor lucra, pe rând, la fiecare sector. Le voi explica sarcinile pe care le au 

de rezolvat şi îi voi ajuta acolo unde este necesar. Copiii vor lucra la: 

                        - Şiință - “ Borcanelele meteo” – experiment/joc; 

           - Biblioteca – “Cad fulgișori” 

La finalul activității se realizează o expoziție a tuturor produselor din cadrul activităților liber alese  

.Tranziţie: Tranziția se va realiza prin intermediul unui cântecel  “Ploaia”. 

            Activităţi pe domenii experienţiale: 

DOS : “Norișorii plângăcioși ” lucrare practică 

Copiii vor găsi pe măsuțe materialele necesare desfășurării activității. Împreună cu cei mici vom 

recunoaște și denumi materialele respective (acuarele, pipete, foi de desen, dischete demachiante, 

lipici). Vom continua prin mișcări de încălzire a mâinilor. Apoi voi expune etapele de lucru și voi 

lucra simultan cu preșcolarii și le voi oferi ajutorul în caz de nevoie. 

În încheiere  voi face aprecieri verbale asupra modului în care au lucrat şi îi voi recompensa. 

Moment de miscare: “Dansul ploii” 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3238 

 

Proiect didactic ADP 

Nivel de vârstă/ Grupa:  Nivel I, Grupa mică - Ursuleții 

Tema anuală de studiu: ”Când,cum și de ce se întâmplă?’    

Tema săptămânii : “Pic și fulg, prieteni buni”  

Tema activității :”Paxi te întreabă” 

Scopul activității : 

 Dezvoltarea capacității copiilor de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră 

pozitivă interesele, trăirile personale și sentimentele . 

Dezvoltarea bilităților de comunicare și relaționare; 

Obiective operaționale: 

 - Sǎ utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei; 

 - Sǎ identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp); 

 - Să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

             - Să expime impresii şi idei referitoare la tema propusă; 

Mijloace de realizare: - exercițiu de socializare: “Cum ne salutăm?” 

Strategii didactice: 

   Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exercițiul; 

   Mijloace şi materiale didactice: calendarul naturii 

   Forma de organizare: frontal 

Bibliografie: 

- Curriculum pentru educatie timpurie 2019; 

- Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie, 2019; 

- Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020; 

- Breben S, Goncea E, Metode interactive de grup- ghid metodic, Ed. Arves, 2002; 

 

 

Nr. 

Crt 

 

 

Etapele 

activității 

 

 

Conținut științific 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare/ Metode și 

indicatori 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

de 

învățămant 

 

1. Captarea 

atenției 

Motivarea activităților se 

va realiza printr-o 

conversație cu preșcolarii 

despre anotimpul toamna. 

Conversația, 

explicația 

 Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2. Desfășurarea 

activității 

Activitatea începe cu 

Întâlnirea de dimineață. 

Copiii sunt asezați în cerc 

astfel încât să am contact 

vizual cu toti membrii 

grupei. 

Explicația  

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Salutul pornește de la 

mine. Se continuă apoi cu 

salutul propriu-zis al 

copiilor și alegerea 

modalității de marcare a 

momentului, prin salutul 

specific măsurilor de 

distanțare. 

Prezenta- vom stabili 

numărul de copii prezenți 

și absenți. 

Calendarul naturii este 

momentul în care voi purta 

un dialog cu copiii pentru 

a stabili în ce zi a 

săptămânii ne aflam, în ce 

lună și anotimp suntem dar 

și cum este vremea și în 

funcție de asta cum am 

venit îmbrăcați la 

grădiniță. Un copil numit 

va alege imaginile 

adecvate și le atașează 

zilei corespunzătoare dar 

și aspectelor 

meteorologice. 

Împărtășirea cu ceilalți 

Schimbul de impresii, 

aducerea în prim plan a 

experiențelor proprii, 

păreri despre o întâmplare, 

un eveniment pe care l-au 

trăit. 

Tranziții/Gimnastica de 

înviorare 

Voi realiza mișcări simple 

pe muzica, lucrând gradual 

fiecare segment al 

corpului: cap, brațe, 

trunchi, picioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Panoul 

„Întâlnirea 

de 

dimineață” 

 

Utilizarea salutului 

corespunzător în raport 

cu momentul zilei 

 

 

 

Cunoașterea colegilor din 

grupă 

 

 

Capacitatea de a 

conștientiza schimbările 

și fenomenele 

meteorologice și 

adaptarea omului la 

acestea 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea capacităților 

de relaționare 

 

 

 

Observarea sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

3. Încheierea 

activității 

Încheierea activității o voi 

face prin aprecieri asupra 

comportamentului 

Conversația 

Apreciere 

verbală 

 Individuală 
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copiilor, a modului în care 

au participat la activitate 

Proiect de activitate ALA1 

Nivel de vârstă/ Grupa:  Nivel II, Grupa mare - Ursuleții 

Tema anuală de studiu: “Cand, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii : “Pic și Fulg, prieteni buni”  

Scopul activității: Educarea capacității copiilor de a opta , în funcție de interesul personal, pentru o 

anumită activitate, îmbogățirea vocabularului activ. 

1.  BIBLIOTECĂ : Tema activităţii: “ Cad fugișori”- desen 

       Obiective operționale : 

● să descrie imaginile din fisele primite; 

● să trasese traiectoria fulgilor de nea trecând cu creionul peste linia punctată; 

       Strategii didactice: 

          Metode si procedee: conversaţia, observaţia, exerciţiul, evaluarea, autoevaluarea. 

          Material didactic: fişe de lucru, creioanele colorate; 

          Forma de organizare: pe grupe 

2. ȘTIINȚĂ : Tema activităţii:  “ Borcănelele meteo” experiment 

        Obiective operaționale: 

● sa recunoască materialele utilizate; 

● să descopere efectul combinării materialelor; 

● să descrie fenomenele meteo redate în interiorul borcanelor. 

      Strategii didactice: 

            Metode si procedee: exercitiul, explicaţia,conversatia 

            Material didactic: 5 borcănele cu apă, o punguță albastră de plastic, o jumătate de lămâie, 3 

frunze, bicarbonate de sodiu. 

             Forma de organizare: pe grupe 

Bibliografie: 

- Curriculum pentru educatie timpurie 2019; 

- Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie, 2019; 

- Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020; 

 

 

Nr. 

Crt 

 

 

Etapele 

activității 

 

 

Conținut științific 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare/ Metode și 

indicatori 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățămant 

 

1. Captarea 

atenției 

Prezint copiilor cele 

necesare desfășurării 

activităților pe centre. 

Surpriza  

Conversația, 

explicația 

 Observarea 

comportamentului copiilor  
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2. Desfășurarea 

activității 

Copiii se vor grupa pentru 

lucrul pe centre în funcție 

de preferințele lor. Este 

cunoscut faptul că fiecare 

copil va trece prin fiecare 

centru în cadrul căruia se 

desfășoară o activitate. În 

cadrul centrului Știință 

vom încerca să redăm 

câteva fenomene meteo în 

interiorul borcănelelor. La 

centrul Bibliotecă cei mici 

vor descoperi o fișă de 

lucru pe care vor trasa linii 

drepte neîntrerupte peste 

liniile punctate. 

Explicația  

Conversația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

5 borcănele 

cu apă, 

o punguță 

albastră de 

plastic,  

o jumătate 

de lămâie,  

3 frunze, 

bicarbonat 

de sodiu. 

 

fișă de lucru, 

creioane 

colorate 

 

 

Observarea 

comportamentului  

copiilor 

Realizarea sarcinilor de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

3. Încheierea 

activității 

Încheierea activității o voi 

face prin aprecieri asupra 

comportamentului copiilor, 

a modului în care au 

participat la activitate. La 

final, se va realiza o 

expoziție cu toate 

produsele activităților. 

Conversația Recompens

e 

Aprecieri verbale pe toată 

perioada activităților 

asupra atitudinilor față de 

sarcina de lucru și asupra 

efectuării propriu-zise a 

sarcinii de lucru. 
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Proiect de activitate ADE 

Nivel de vârstă/ Grupa:  Nivel I, Grupa mică - Ursuleții 

Tema anuală de studiu: “Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii : “Pic și Fulg, prieteni buni”  

Domeniile experiențiale: Domeniul Om și Societate 

Tema activității: “Norișorii plângăcioși” (reactualizarea cunoștințelor). 

Mijloc de realizare: lucrare practică 

Scopul activității: Dezvoltarea bazei senzoriale de cunoaștere și de familiarizare cu aspect ale mediului 

înconjurător. 

  

Obiective operaționale: 

- Să denumească materialele de lucru de pe masă; 

- Să aplice solutie colorată utilizând pipeta; 

- Să aplice lipici pe dischetele demachiante. 

Strategii didactice: 

        Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, jocul. 

    Mijloace didactice: bloc de desen, pipeta , acuarele, apă, lipici, dischete demachiante. 

 Forma de organizare: frontal, individual. 

Bibliografie: 

● Curriculum pentru educatie timpurie 2019; 

● Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie, 2019; 

● Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020; 

● Educația este un orizont, nu o destinație- Scrisoarea metodică MEN nr. 42328 din 07,10,2008 

● Activități matematice în grădiniță- ghid practic- Magdalena Dumitrana, Editura Compania, 

București, 2002. 
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Nr. 

Crt 

 

 

Etapele 

activității 

 

 

Conținut științific 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare/ Metode și 

indicatori 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățămant 

 

1. Captarea  și 

orientarea 

atenției 

Captarea atenției se va realiza cu 

ajutorul unui filmuleț despre 

fenomene meteo.. 

Surpriza  

Conversația, 

explicația 

Video 

proiector, 

laptop 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Le voi spune copiilor că astăzi vom 

realiza câțiva norișori plângăcioși. 

Conversația  Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

Se realizează cu ajutorul unei 

conversații în urma căreia ne 

reamintim diverse aspecte ale 

anotimpului toamna. 

Conversația  

 

Formularea rapidă a 

raspunsului 

4. Prezentarea 

noului conținut 

și dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom începe prin a recunoaște și 

denumi materialele descoperite 

ulterior pe măsuțe.  

Voi prezenta etapele de lucru apoi 

cu ajutorul unor versuri vom realiza 

încălzirea mainilor. (Mișcăm 

degețelele/ Batem tare palmele/ 

Răsucim încheietura/ Și dăm mingea 

dura, dura/Ploaia pica pic, pic, pic/ 

La pian cântăm un pic/ Evantaiul 

știm să facem/ Pumnii strângem și 

desfacem. 

Vom începe să lucram simultan și îi 

voi îndemna pe cei mici să îmi 

solicite ajutorul la nevoie. Le voi 

reaminti copiilor câteva reguli de 

lucru…..păstrăm liniștea, ridicăm 2 

Conversația 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

Bloc de 

desen 

Apa 

Pipeta 

Acuarele 

Dischete 

demachiante 

lipici 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

Verbalizarea 

acțiunilor copiilor 

prin utilizarea unui 

limbaj artistic adecvat 
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degețele când vrem să ne adresăm, 

păstrăm curățenia și rămânem pe 

scăunelul nostru. 

 

 

 

 

5. Obținerea  

performanței 

Îi voi ruga pe cei mici să descrie 

lucrarea , atât cât se poate.Apoi le 

voi propune să îmi dea exemplu de 

alte fenomene meteo întâlnite 

toamna.  

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 Formularea rapidă a 

răspunsului 

6. Evaluarea 

 

Voi face aprecieri verbale 

individuale și generale asupra 

desfășurării activității 

Explicația  Aprecieri verbale 

7. Încheierea 

activității 

Le mulțumesc celor mici din partea 

lui Paxi pentru ajutor și le ofer 

recompense. 

Conversația Recompense Aprecieri verbale 

 

 

Proiect de activitate ALA2 

 

Nivel de vârstă/ Grupa:  Nivel I, Grupa mică - Ursuleții 

Tema anuală de studiu: “Când ,cum și de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii :”Pic și Fulg, prieteni buni” 

Mijloc de realizare: joc de mișcare 

Tema activităţii: „Dansul ploii” 

Scopul activității: Cultivarea unor calități de voință, caracter, perseverentă, spirit de echipă şi 

cooperare. 

Obiective operaționale: 

• Să  execute mișcarile indicate; 

• Să respecte regulile enunțate de educatoare 

 Strategii didactice 
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  Metode si procedee: explicatia, conversatia, demonstratia, jocul; 

  Mijloace si materiale didactice: laptop, recompense; 

Forme de organizare: frontal. 

 

Nr. 

Crt 

 

 

Etapele 

activității 

 

 

Conținut științific 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare/ Metode și 

indicatori 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățămant 

 

1. Captarea 

atenției 

Prezint copiilor cele 

necesare desfășurării 

jocului. 

Surpriza  

Conversația, 

explicația 

laptop 

 

Observarea 

comportamentului copiilor 

2. Desfășurarea 

activității 

Copiii vor fi aşezaţi în cerc, 

in picioare respectând 

măsurile de distanțare. Vom 

da play căntecelului iar cei 

mici vor executa mișcerile 

indicate de mine, folosind 

umbrelutele din dotare.  

Exerciţiul 

 

Jocul 

 

umbrela Observarea 

comportamentului copiilor 

 

3. Încheierea 

activității 

O voi face prin aprecieri 

asupra comportamentului 

copiilor, a modului în care 

au participat la activitate. 

Conversația Recompense Aprecieri verbale 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3246 

 

PROIECT DIDACTIC 

Prof. Kele Dana Carmen 

Colegiul Național “Onisifor Ghibu” – Oradea 

 

UNITATEA  ȘCOLARĂ: Colegiul Național “Onisifor Ghibu” – Oradea 

Data:   

Clasa :a VIII-a 

Profesor: Kele Dana Carmen 

Disciplina: Matematica (Geometrie) 

Unitatea de invatare: Proiecții ortogonale pe un plan 

Titlul lectiei: Unghi diedru; unghiul plan corespunzator diedrului. 

Tipul lecţiei: de transmitere și însușire de noi cunostinte 

Competenţe generale: 

CG1. Identificarea unor date și relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 

definite. 

CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice, pentru caracterizarea locală sau globală a 

unei situaţii concrete. 

CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi 

algoritmilor de prelucrare a acestora. 

CG6.Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostinţelor din 

diferite domenii. 

 

Competenţe specifice 

CS1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în configuraţii date 

în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora  

CS4. Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de drepte şi unghiuri în plan şi în 

spaţiu  

CS5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor 

spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri  

CS6 Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaţii deduse din acestea, în corelaţie cu 

determinarea lungimilor unor segmente şi ale măsurilor de unghiuri  

Obiective operaţionale: Pe parcursul activităţii şi la sfârşitul lecţiei, fiecare elev va fi capabil: 

a) cognitive        OC1: - să cunoască și să folosească terminologia aferentă; 

                              OC2: - să recunoască un unghi plan asociat unui diedru sau să-l construiască în mod 

adecvat; 

                            OC3: - să identifice mărimi unghiulare remarcabile sau alte mărimi unghiulare 

folosind relaţii metrice; 

                               OC4: - să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, corelând diverse 

modalităţi de exprimare (cuvinte, simboluri matematice, tabele, construcţii din diferite materiale) 

b) psiho-motrice  OP1 : să așeze corect în pagină; 

                               OP2 : să scrie lizibil în caiet și la tabla; 

                               OP3: să scrie corect informațiile primite în caiet. 

                               OP4 : să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului în timpul 

scrierii;  
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c)  afective:           OA1:să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participarea activă; 

                               OA2: să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului. 

 

d) educative:        OE.1. Să-şi formeze unele deprinderi de muncă intelectuală. 

        OE.2. Să-şi dezvolte gândirea critică, dobândirea de experienţă şi simţul realităţii. 

        OE.3. Să-şi dezvolte deprinderile de comunicare. 

           OE.4. Să-şi dezvolte interacţiunea în cadrul grupului de elevi. 

Strategie didactică: 

• Metode si procedee didactice: conversația euristică, explicația, demonstrația, algoritmizarea, 

exercitiul, descrierea, problematizarea 

• Forme de organizare: frontal, individual. 

• Mijloace de învățământ: fișe de lucru, caietul elevului, manualul școlar: Matematică clasa a VIII-a 

Editura Litera,  tablă, cretă, culegere, Editura Paralela 45, culegere Editura Art 

• Forme de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Desfăşurarea lecţiei 

Secvenţele 

lecţiei 

Activitaţi ale lecţiei 

Resurse 

Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Modalităţi de 

evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

-verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în 

catalog; 

-verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare defaşurarii 

orei si asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna 

desfaşurare a orei; 

Elevii vor avea pe bănci 

caietele şi manualul. 

Pregătirea caietelor de temă 

în clasă 

  

 

 

2.Capterea 

atenţiei 

 

-verificarea temei elevilor prin sondaj, utilizând dialogul 

profesor–elev,,cantitativ si calitativ; 

Lectia pe care o vom studia azi este: 

Pregătirea caietelor de temă 

Un elev enunta definitia 

unghiului diedru: 

Activitate 

comună 

 

Evaluarea frontala 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Lectia pe care o vom studia azi este: 

Unghi diedru, unghi plan corespunzător diedrului,  

La sfarsitul lectiei,va trebui sa stiti sa definiti unghiul a 

două plane, să enunțați etapele găsirii unui astfel de 

unghi,să identificati diferite unghiuri determinate de două 

plane 

 

 

 

Elevii vor nota în caiete 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversatia 
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4.Dirijarea 

invaţarii 

 

 Două plane concurente 

determină patru unghiuri diedre. Cea mai mică dintre 

măsurile celor patru unghiuri diedre determinate de cele 

două plane se numește unghiul celor două plane.  

 

     Construcția unghiului a două plane 

1. Stabilim dreapta de intersecţie a celor două plane 

 

2. În fiecare plan, căutam sau construim câte o 

perpendiculară pe dreapta de intersecţie 

 

3. Unghiul dintre cele două plane va fi unghiul dintre cele 

două perpendiculare  

Definiția 1. Figura geometrică formată de două 

semiplane, mărginite de aceeași dreaptă, se 

numește  unghi diedru sau, diedru.. 

 == ),(),( ba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor nota în caiete ceea 

ce profesorul scrie pe table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

Demonstratia 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

Explicatia 

 

Demonstratia 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pmba

bmb
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m

=

⊥

⊥

=







,

,
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Dreapta comună a celor două semiplane se 

numește muchia diedrului, iar semiplanele se 

numesc fețele diedrului. 

            

Definiția 2. Se numește unghi plan al unui unghi 

diedru unghiul determinat de intersecția fețelor 

diedrului cu un plan perpendicular pe muchia comună. 

Definiția 3. Măsura unui unghi diedru este egală cu 

măsura oricărui unghi plan al unghiului diedru. 

Cazuri particulare: 

1.Daca cele două plane sunt perpendiculare atunci 

măsura unghiului este de 90. 

2.Dacă cele doua plane sunt paralele atunci măsura 

unghiului va fi de 0. 

 

Vom lua câteva exemple de astfel de unghiuri într-un cub. 

Se dă cubul ABCDA’B’C’D’. Determinaţi măsura 

unghiului diedru format de semiplanele 

 (ABB’) şi (ABC) 

a. (B’C’C) şi (B’C’A’) 

b. (A’BC) şi (ABC) 

c. (ADD’) şi (BCC’) 

d. (ADC) si (A’DD’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un elev va ieși la tablă pentru 

a desena cubul 

-cu ajutorul elevilor vom 

determina unghiurile cerute 

 

 

Explicatia 

Algoritmizarea 
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5. Fixarea 

cunoștințelor 

asimilate 

Profesorul propune pentru rezolvare următoarea 

problemă: 

Pe planul triunghiului  ABC  dreptunghic în A, AC=15 

AB = 20, se ridică perpendiculara DA, DA = 34  

a. Determinaţi măsurile unghiurilor diedre determinate de 

semiplanele (ABD) şi (ABC) , (ADC) şi (ADB) 

b.Calculaţi măsura unghiului plan corespunzător diedrului 

determinat de semiplanele (BCD) şi (BCA) 

Profesorul împreună cu elevii discută rezolvarea 

problemei 

 

 

 

Elevii sub îndrumarea 

profesorului rezolvă 

problema la tablă  

Elevii notează în caiete datele 

problemei 

 

  

6. Obţinerea 

performanţei 

și asigurarea 

Profesorul propune elevilor desfăşurarea unei activităţi 

frontale interactive de rezolvare a următoarei probleme:  

Cu ajutorul elevilor stabilim 

care sunt cele doua plane 

-gasesc latura comuna a celor 

doua plane:BC 

 

Activitate 

individuală 

 

Aprecieri verbale 

Analiza 

răspunsurilor 
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feed-back-

ului 

Se da VABCD o piramida patrulatera regulata.Se cere sa 

se afle unghiul dintre planul bazei(ABC) si fata 

laterala(VBC). 

 
Să se gaseasca acelasi unghi, iar pentru o piramidă 

triunghiulară regulată(rămâne ca temă) 

-pe latura comuna cautam 

cate o perpendiculara din 

fiecare plan: 

OM din planul (ABC) 

VM din planul (VBC)(dem 

cu teorema celor 3 

perpendiculare) 

-stabilm care este unghiul 

cerut.:VOM 

Exerciţiul 

 

Activitatea 

frontala 

7.Retenţia si 

transferul 

Se repetă impreună cu intreaga clasa care sunt etapele 

găsirii unghiului a două plane: 

-identificarea dreptei comune a celor două plane 

-găsirea unei perpendiculare din fiecare plan pe dreapta 

comună 

-unghiul căutat este unghiul dintre cele două 

perpendiculare găsite. 

 

 

 Elevii ridică mâna și răspund 

pe rând 

 

 

Conversaţia 

 

 

Probe orale 

Notarea 

răspunsurilor 

 

8.Tema de 

casa acasă 

-probleme din manual pag.180 ex.1 și 3 

-indicaţii la temă; 

 Conversaţia  
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Profesor pentru înv. primar Zamfirescu Tatiana Ionela 

Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”Buzău 

 

CLASA: I  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINĂ: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVȚARE: „Poveștile, daruri ale planetei albastre” 

SUBIECTUL LECȚIEI: Sunetul și litera „f” și „F”; scrierea literei „f” de mână 

TIPUL LECȚIEI: Predare-învățare 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate. 

3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână. 

4.1. Scrierea literelor de mână. 

4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind 

materiale diverse. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 

O1: Să scrie și să citească cuvinte ce conţin, pe lȃngă literele ȋnvăţate, şi litera “f”; 

O2: să recunoască litera „f” într-un text dat. 

O3: să scrie caligrafic litera ,,f” de mână; 

O4: să ordoneze corect cuvintele date pentru a realiza propoziții clare. 

 

RESURSE:  

1.Procedurale: 

• Metode și procedee: conversația, observarea, explicația, demonstrația, exercițiul; 

• Forme de organizare: individual, frontal. 

 2.Materiale: bilete cu litere; bilete cu versuri; caiet cu foaie velină; manual; planșă cu litera f, F; 

auxiliar; caiet tip1; floricele cu cuvinte; recompense. 

 3.Umane: 29 de elevi. 

 4.Temporale: 50 de minute. 

BIBLIOGRAFIE:  

• Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa pregătitoare, clasa 

I şi clasa a II-a. 

• Manual digital comunicare în limba română clasa 1. 

• Caiet de lucru- Comunicare în limba română, Anca Veronica Tăut. 
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Scenariu didactic 

 

Etapele 

lecției 

 

Ob. 

Op 

 

Conținutul învățării 

Strategii didactice  

Evaluare

a 

 

Metode 

si 

proced

ee 

 

Material

e 

didactic

e 

 

Forme 

de 

organiza

re 

 

1.Momentul 

organizatoric 

  

    Sunt asigurate condițiile 

necesare desfășurării optime a 

activității didactice:  

-aerisirea sălii de clasă; 

-pregătirea materialelor didactice; 

-organizarea colectivului de elevi. 

 

 

  

 

Frontal 

 

 

2.Reactualiza

rea 

cunoștințelor 

 

 

O1 

 

     Se va realiza prin extragerea 

unor litere. Cu aceste litere, va 

trebui ca elevii să formeze cuvinte, 

iar în același timp vom juca și 

jocul “Eu spun una, tu spui multe”. 

 

 

 

Convers

ația 

 

 

 

 

Bilete cu 

litere 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

3.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

     Elevii vor primi un bilet pe care 

vor fi scrise câteva versuri dintr-o 

poezie(Anexa 1). Aceștia vor 

trebui să identifice cuvintele care 

conțin litera f și să o încercuiască. 

Cuvintele descoperite de ei vor fi 

scrise de către mine la tablă, iar ei, 

le vor scrie în caietul cu foaie 

velină.  

 

 

 

Convers

ația 

Observa

rea 

 

 

Bilete cu 

versuri 

(Anexa1) 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

4.Anunțarea 

temei si a 

obiectivelor 

  

     După ce elevii au identificat în 

cuvinte litera “f”, îi voi anunța pe 

aceștia că va urma să învățăm 

sunetul și litera “f” de mână, vom 

scrie litera, vom citi cuvinte, le 

vom despărți în silabe, vom scrie 

propoziții. 

 

 

 

Convers

ația 

   

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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5.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

     Pentru început, vom deschide 

manualul la pagina 74(Anexa2) și 

voi ruga pe unul dintre elevi să-mi 

citească titlul lecției. Apoi, le spun 

să-și îndrepte atenția către 

imaginea din partea dreaptă-sus și 

o vom analiza. După analizarea 

imaginii, îi voi pune să citească 

cuvintele din partea stângă, vom 

continua și cu cele scrise mai jos, 

unde va trebuie să și coloreze 

litera f. Iar în final vor citi și 

cuvintele despărțite în silabe. 

 

     Apoi, le voi spune că ei deja 

știu cum se scrie litera “f” de tipar 

și nu le va fi greu să învețe să scrie 

litera “f”  de mână ( pe tablă voi 

avea o planșă cu literele scrise f, F, 

atât de tipar, cât și de mână, o vom 

analiza). 

 

     În continuare, le voi demonstra 

acestora cum se scrie litera “f” de 

mână și le voi da explicații ( se 

aseamănă cu litera l, numai că, 

aceasta mai conține și alte 

elemente; vom începe de pe prima 

linie a rândului cu o buclă mare-

suprarând, care va avea o 

prelungire în jos, până la linia 

punctată, apoi vom adăuga la baza 

literei o codiță, care ne ajută să 

legăm litera “f” și de alte litere, 

pentru a forma un cuvânt), le voi 

demonstra și cum se leagă aceasta 

de alte litere într-un cuvânt. 

 

 

Convers

ația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convers

ația  

Explicaț

ia 

 

 

 

 

 

Demons

trația 

Explicaț

ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

(Anexa2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

cu 

literele f, 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

     După demonstrarea scrierii 

literei, vom exersa să o trasăm în 

aer, pe bancă și în palmă. 

     Apoi, vom executa câteva 

exerciții de încălzire a mușchiilor 

mâinii și îi voi ruga pe elevi să 

deschidă auxiliarul la pagina 

86(Anexa 3), pentru a exersa 

scrierea literei pe hârtie. Cât timp 

elevii scriu, voi merge printre ei 

pentru a îi observa și pentru a mă 

asigura că au înțeles. 

 

     Când toată lumea a terminat, 

vom trece la citirea textului din 

manual, va citi câte un copil câte o 

propoziție. Le voi adresa și câteva 

întrebări pe baza acestuia și îi voi 

solicita să-mi povestească, oral, ce 

ar putea să se întâmple în 

continuare. 

          Mai departe, elevii vor primi 

4-5 floricele pe care vor fi scrise 

cuvinte, acestea conținând litera f, 

va trebui ca ei să le așeze în 

ordine, pentru a realiza propoziții 

corecte (propozițiile vor fi 

distincte). Vor deschide caietul tip 

1, vor scrie, data, titlul (le voi da 

explicațiile necesare despre 

așezarea în pagină), apoi, aceștia 

vor lipi în ordinea corespunzătoare 

floricelele. După aceea, vor scrie 

de mână propoziția pe care au 

descoperit-o. Când au terminat, 

îmi vor spune propozițiile pe care 

le-au descoperit, eu le voi scrie la 

tablă, iar ei în caiete pe cele ale 

colegilor lor. 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

 

Observa

rea 

 

 

Convers

ația 

 

 

Explicaț

ia 

 

 

 

Exerciți

ul 

 

 

 

 

Auxiliar 

(Anexa 

3) 

 

 

 

 

Manual 

(Anexa2) 

 

 

Floricele 

 

 

 

 

Caiet tip 

1 

 

 

Individu

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individu

al 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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6. Fixarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

O5 

 

     În continuare,elevii vor primi o 

fișă de lucru (Anexa4), aceasta 

constă în rezolvarea unor exerciții. 

 

     La primul exercițiu, va trebui 

ca elevii să scrie trei denumiri de 

animale, iar la cel de-al doilea, trei 

denumiri de plante. Exercițiul 

următor constă în scrierea unor 

cuvinte cu înțeles asemănător celor 

date. Iar la ultimul exercițiu, elevii 

vor avea câteva cuvinte, pe care va 

trebui ca ei să le despartă în silabe, 

apoi să le grupeze în funcție de 

numărul silabelor (o silabă, două 

silabe, trei silabe). 

     

      În timp ce aceștia rezolvă fișa 

de lucru, îi voi solicita, pe rând, 

după rezolvarea fiecărui exercițiu, 

să-mi spună soluția pe care au 

găsit-o și îi voi ruga să vină la 

tablă pentru a scrie rezolvarea și 

pentru ceilalți colegi, care nu au 

găsit o soluție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaț

ia 

Exerciți

ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convers

ația 

 

Fișă de 

lucru 

(Anexa 

4) 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individu

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individu

al 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

7.Evaluarea 

  

     Evaluarea a fost realizată pe tot 

parcursul orei, prin rezolvarea 

exercițiilor fișei de lucru, dar și 

prin aprecieri asupra 

comportamentului și modului de 

lucru. 

 

 

Convers

ația 

  

Frontal 

 

 

Aprecieri 

verbale 

asupra 

modului 

de lucru 

 

 

8.Încheierea 

activițății 

  

     Activitatea se va încheia prin 

oferirea unor recompense și 

aprecieri asupra întregii activități. 

 

 

Convers

ația 

 

Recompe

nse 

 

Frontal 

Aprecieri 

verbale și 

sub formă 

de 
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recompen

să 
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PROIECT DIDACTIC 

“MESERIA BRATARA DE AUR” 

 

prof.inv.presc.GAVENEA ALEXANDRA ANA-MARIA 

GRĂDINIŢA CU P.P. NR.2 RASNOV 

 

 

NIVEL:I 

GRUPA:MIJLOCIE 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „ CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU?” 

TEMA PROIECTULUI: ,,Meseria bratara de aur” 

 SUBTEMA PROIECTULUI: ,, Pot sa fiu si eu ca ei” 

TEMA ZILEI: „Viitori meseriasi” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificarea si consolidarea 

cunostintelor, deprinderi si priceperi dobandite anterior 

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATA (ADP+DLC+ALA+DEC+ ALA2)  

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual 

DURATA:1 zi 

LOCUL DE DESFASURARE: Sala de grupa 

 

 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE 

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

Întâlnirea de dimineaţǎ: „ Buna dimineata, meseriasilor!” 

       Salutul/ Prezenţa/ Calendarul naturii /Noutatea zilei /Mesajul zilei; 

Rutine: ,,Singurel imi fac ordine la locul de munca” (exersarea unor deprinderi de muncă gospodărească) 

“Stiu sa ma comport frumos” (deprinderea de a se comporta civilizat) 

 Tranziţii  : ,,Domnul Victor, este pictor”, „Orice meserie are un miros”, „Cioca boca, Cioca boca” 

2.ACTIVITĂŢI  LIBER ALESE: 

 ALA 1:       a) Joc de masa: “Mare, mic”(sortare imagini cu alimente si unelte folosite la anumite  meserii, 

dupa marime) 

                     b) Stiinta: “Aluat noi  framantam” (reteta aluatului de covrigi) 

                     c) Joc de rol: De-a Bucatarii (pregatire sandwich)  

                     d) Arta: Coloram imagini cu uneltele unor meserii 

ALA 2: „Micii dansatori” – dans    “Ciuciu ua, ciuciu ua” , “Gumy bear” 

3. ACTIVITATI PE DOMENII  EXPERIENTIALE: 

 DLC (Domeniul limba si comunicare) : “Roata meseriilor”  – joc didactic 

 DEC (Activitate plastica )  : „Mici brutari” – modelaj 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII :  
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➢ Activare și manifestare a potențialului creativ 

➢ Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

➢ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

 

   COMPORTAMENTE VIZATE :  

▪ Manifestă creativitate în activități diverse 

▪  Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc 

▪  Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

▪ Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  

▪ Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți 

SCOPUL ACTIVITATII:  

 Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala, de intelegere si utilizare corecta a semnificatiilor structurilor 

verbale orale, referitoare la meserii si profesii cat si educarea unei exprimari verbale corecte din punct de 

vedere fonetic, lexical, sintactic.  

 Consolidarea deprinderilor tehnice specifice modelajului in redarea unor teme plastic. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

a)Cognitive: 

 să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei; 

 să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

 să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei ( vreme, anotimp); 

 sa sorteze jetoanele primite dupa criteriul - marime; 

 sa foloseasca ingredientele necesare realizarii aluatului de covrigi; 

 sa realizeze sandwich-uri folosind alimentele puse la dispozitie; 

 sa utilizeze corect instrumentele de lucru(creioane colorate); 

 sa descrie jetonul din dreptul meseriei alese, sa il aramjeze pe panoul corespunzator meseriei, formuland 

o propozitie; 

 sa se exprime corect in propozitii simple, pronuntand clar sunetele; 

 să identifice si sa verbalizeze tehnicile si materialele pe care le vor folosi in realizarea sarcinii; 

b) Psihomotorii:  

❖ să răspundă adecvat la comenzile motrice date. 

❖ să respecte poziţia corectă a corpului in timpul activitatii; 

❖ să mânuiască corect instrumentele şi obiectele de lucru; 

❖ să framante aluatul, pastrand ordinea la masa de lucru; 

❖ sa execute miscarile impuse de textul melodiei. 

c)Afectiv-atitudinale:  

 sa colaboreze cu cei din jur pentru realizarea activităţilor de grup; 

 să participe activ pe tot parcursul activităţii; 

 sa relationeze cu colegii de grup si sa manifeste buna dispozitie in timpul activitatii; 

 să aprecieze modul de realizare a propriei lucrari ,cat si ale colegilor; 

 sa-si exprime emotiile (trairile) fata de propria lor munca; 
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STRATEGII  DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, jocul, exercitiul,  demonstraţia, munca independenta, cubul, 

problematizarea . 

 Forme de organizare: frontal, individual, in grup 

 Resurse materiale: boluri, lingura, sortulete, paine, cascaval, cutite plastic, castravete, salata, pate, 

jetoane cu meserii, panou, proiector, laptop, CD cu softul educational,,PitiClic isi alege o meserie!”, cub 

din carton, roata, casetofon, baloane.                      

BIBLIOGRAFIE: 

 Ana A, Cioflica S.M., 2006 – “Proiecte tematice orientative”, Editura Techno Art, Oradea 

 www.didactic.ro  

 www.twinkle.ro 

 

 

 

 

SCENARIUL ACTIVITATII 

 

            Activitatea debutează cu Intâlnirea de dimineaţă: “Buna dimineata,meseriasilor”. Copiii vin pe 

rand si se asaza pe scaunele pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cat mai bun cu toti membrii 

grupei. 

Salutul: „Ursuletii s-au trezit, buna dimineata” 

 Prezenta: Copiii sunt invitaţi pe rând să îşi caute 

brutarul cu poza personala  şi să o  prindă pe panoul de 

prezenţă. Educatoarea va numi un copil sa numere copiii 

prezenti. Jetoanele cu copiii absenti sunt puse in cosuletul 

copiilor absenti. 

 Calendarul naturii: Educatoarea va alege 

meteorologul de serviciu-copilul zilei  si va urma o discutie 

despre anotimpul in care suntem, despre vreme, despre 

cum ne imbracam, cum este cerul si se va realiza atasarea 

jetoanelor corespunzatoare in buzunarele calendarului 

naturii de catre copilul zilei. 

 Noutatea zilei: Prezenta unui cos cu produse de 

panificatie , a unor unelte de facut paine. Educatoarea poarta o discutie despre materialele primite, pentru 

a intelege despre ce meserii este vorba. Le va spune copiilor ca in drum spre gradinita s-a intalnit cu 

bucatarul gradinitei, care i-a promis ca o sa vina in sala de clasa, sa ii vada pe copii si sa le aduca cateva 

sarcini de lucru.  

Mesajul zilei:,,Bucatarul Gradinitei ne-a rugat, o mana de ajutor sa ii dam!” 

Tranzitie:  

http://www.didactic.ro/
http://www.twinkle.ro/
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“Domnul Victor este pictor” 

Rutine: ,,Singurel imi fac ordine la locul de munca” (exersarea unor deprinderi de muncă gospodărească). 

Copiii vor merge la baie sa se spele pe maini si sa se pregateasca pentru servirea mesei. 

Dupa revenirea de la masa, in sala de grupa va intra acum brutarul gradinitei care ne aduce un cosulet cu 

paine de care sunt legate mai multe baloane. Fiecare balon contine o sarcina de lucru pe care noi va trebui 

sa le rezolvam pentru a devenii si noi brutari iscusiti.  

 DLC (Domeniul limba si comunicare) : “Roata meseriilor”  – joc didactic   

• Sarcina didactica a jocului:  

Alegerea unui jeton, aranjarea pe panoul corespunzator meseriei si descrierea acestuia, formuland o 

propozitie cu cuvantul descris; 

Rostogolirea cubului, descrierea imaginii, formularea raspunsului corect la intrebarea solicitata si 

despartirea in silabe a unui cuvant. 

Miscarea imaginii cu ajutorul mouse-ului la locul corespunzator; exprimarea alegerii facute; 

• Regulile jocului :  

Fiecare copil trebuie sa  descrie imaginea extrasa, formuland o propozitie si sa o aseze in cosuletul aferent 

meseriei; 

Copilul numit de educatoare da raspunsul la intrebarea de pe cub. 

Copiii vor veni pe rand si vor aseza imaginea la locul corespunzator; 

• Elemente de joc:  

Surpriza 

Utilizarea mouse-ului 

Asezarea jetonului potrivit 

 Miscarea 

Stimulente 

Aplauze.  

• Variante de joc  

• Varianta 1:  

Educatoarea sparge primul balon adus de brutarul gradinitei. 

Copiii vor veni pe rand pentru a roti “Roata meseriilor”. Pe roata 

vor fi patru meserii: Brutarul, Doctorul, Pictorul si Politistul. Pentru fiecare meserie copilul ales va gasi o 

unealta corespunzatoare meseriei si va formula o propozitie despre meseria aleasa. Aceste imagini vor fi 

puse apoi pe panoul fiecarei meserii. Raspunsurile corecte vor fi aplaudate.  

• Varianta 2:  

Dupa ce primul balon a fost spart, se va sparge si balonul cu numarul doi.  In balon se va afla cerinta 

pentru desfasurarea celei de a doua variante a jocului didactic.  

Copiii vor fi asezati in semicerc. Educatoarea va arunca cubul, demonstrand modul de joc. Copilul ales 

apoi de educatoare va arunca cubul si va raspunde la intrebarea adresata de educatoare, despartind in silabe 

cuvintele solicitate. 

Tranzitie: “CE MIROS AU MESERIILE? Cantec” 

ALA1-activitate pe sectoare 
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Joc de masa: “Mare, mic”(sortare imagini cu meserii dupa marime) 

La centrul “Joc de masa” copiii vor avea de sortat imagini cu meserii dupa marime.  

Stiinta: “Aluat noi  framantam” (framantare de aluat) 

La centrul “Stiinta” copiii vor trebui sa puna compozitia aluatului, sa il framante, ca mai tarziu acesta sa 

poata fi modelat.  

Joc de rol: De-a Bucatarii (pregatire sandwich) 

La centrul “ Joc de rol” copiii vor face sandwich-uri pe care mai apoi le vor manca.  

Arta: Coloram imagini cu uneltele unor meserii 

La centrul “Arta” copiii vor colora imaginile primite, tinand cont de folosirea culorilor corespunzatoare si 

incadrarea in contur. 

Tranzitie: “Draga potcovare /Am un calusel” 

DEC (Activitate plastica )  : „Mici brutari” – modelaj 

 prezentarea modelului; 

 demonstratia, explicatia; 

 exercitii de incalzire a muschilor mici ai mainii; 

 activitatea efectiva a copiilor; 

 aprecieri.            

                       

 Tranzitie: “Culorile se cearta” 

• Varianta 3: “PitiClic isi alege o meserie” (soft 

educational- CD) 

Educatoarea le prezinta copiilor cu ajutorul 

laptopului si proiectorului, jocul pe care va urma sa 

il desfasoare. Copiii vor trebui sa rezolve sarcinile, 

verbalizand optiunile alese .  

ALA 2:    : „Micii dansatori” – dans    “Ciuciu ua, 

ciuciu ua” , “Gumy bear”          

In finalul activitatii, vor primi produsele de 

panificatie aduse de bucatarul gradinitei, diplome 

pentru cei mai buni brutari si bratari pentru 

recompense. 
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PROIECT   DE LECŢIE 

COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI 

Prelipcean Elena Loredana 

 

Clasa : a IX-a D 

Modulul : Bazele contabilității 

Durata lecţiei: 50 minute 

Titlul lecţiei: Echipamente fiscale 

Tipul lecţiei: de fixare și sistematizare a cunoștiințelor  

Rezultate ale învăţării: URÎ 2.Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității 

Cunoştinţe:  

2.1.4 Prezentarea echipamentelor , softurilor si documentelor contabile 

Abilităţi:  

2.2.7. Implementarea diferitelor tipuri de echipamnete fiscale softuri si documente specific activitatii  contabile 

Atitudini: 

2.3.5 Asumarea responsabilitatii in utiizarea echipamentelor fiscal softurilor si documentelor de evidenta contabila 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

O1. Să precizeze tipurile de echipamente fiscale 

O2. Să caracterizeze fiecare tip de echipament fiscal în parte 

O3. Să  exemplifice tipuri de egenți economici care folosesc echipamentele fiscale învățate 

O4. Să aplice cunoștiințele în realizarea unui echipament fiscal nou 

 

STRATEGII DIDACTICE : 

❖ METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia , dezbaterea , problematizarea, branstorming,  munca independent, fișa 

de evaluare sumativă 

❖ FORME DE ACTIVITATE : frontal ,individiual 

❖ EVALUARE :  formative , sumativă 

❖ MIJLOACE DE INVAȚĂMÂNT : manualul , caietul de notiţe , marker, foi de flipchart, prezentare ppt, platforma google classroom 
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Bibliografie:  

Tănţica Petre, Gabriela Iordache  – Comerţ clasa a IX a , Ed. CD PRESS 2010 

Caiet de lucru pentru cl a IX a Tantica Petre, Mihaela Iacoban-  Editura CD PRESS 2013 

Contabilitatea unitătii economice  – Catalin Hantulie , Oana Dragan  Ed Akademos Art 2011 

 

 

Desfășurarea lecției 

 

Momentele 

lecției (min) 

Conținutul / 

Obiectiv 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Metode 

și procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric        

5 min 

Captarea 

atenției 

- solicita elevilor sa se pregătească de 

oră, face prezența  

 

- își pregătesc cele 

necesare orei. 

 

conversația  frontală 

2. Recapitularea , 

și consolidarea 

cunoștințelor 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

cunoștințelor 

din ora 

anterioară 

 

O1 

 

O2 

Profesorul prezintă elevilor modul de 

desfăşurare a lecţie si obiectivele. 

Adresează apoi întrebări şi antrenează 

elevii la discuţie, despre ce au învăţat în 

lecţia anterioară:  

-Cum se clasifică echipamentele fiscale  ? 

-Care este scopul utilizării lor? 

- De ce este obligatorie folosirea lor? 

Elevii au avut ca tema sa gaseasca 

informatii suplimentare despre 

echipamentele fiscale studiate  

Profesorul lipeste pe tabla  patru foi de 

flipchart cate una corespunzatoare fiecarui 

echipament fical studiat. 

Elevii au de caracterizat echipamentele 

fiscale răspunzand la trei întrebări : 

 

 

 

 Elevii răspund si 

dau exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii caracterizează 

pe rand  

echipamentele 

 

 

 

Conversația 

Problematizarea 

 explicația 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia, 

problematizarea, 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markere 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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1. Ce știam până acum despre 

echipamentul fiscal ales ? 

2. Ce am invățat ora trecută despre 

echipamentul fiscal ? 

3. Ce am descoperit suplimentar ? 

Pe rand cate un elev noteaza pe foaia de 

flipchart ce a descoperit suplimentar 

despre fiecare echipamnet studiat, iar 

ceilalti colegi pot sa puna intrebari sau să 

aducă completari 

fiscale răspunzând la 

cele 3 întrebări   

si noteaza pe foile de 

pe tabla ce au 

descoperit 

suplimentar. 

Colegii pun întrebări 

sau aduc completări  

expunerea Coli de 

flipchart 

3.Analiza şi 

evaluarea 

învăţării 

15 min 

 

 

O3 

O4 

 

Cere elevilor să identifice tipuri de agenți 

economici (obiect de activitate) care 

folosesc fiecare tip de echipament fiscal în 

parte, ce echipamente sunt mai puțin 

folosite și de ce se întamplă acest lucru. 

 

Formulează aprecieri , observații, 

recomandări individuale și de grup şi 

notează elevii. 

 

Provoacă elevii să fie creativi și să 

utilizeze cunoștințele dobândite în a crea 

un echipament revoluționar, modern cu 

numele sugestiv ”Cumpărături 

prietenoase “ 

 

Dau exemple de 

agenți economici 

care folosesc fiecare 

tip de echipament 

fiscal în parte.  

Rezolvă sarcinile din 

fișa de evaluare  

Rețin aprecierile, 

observațiile și 

recomandările. 

Elevii încearcă să 

contureze 

echipamentul fiscal 

indicat. 

 

 

Conversația  

Problematizarea 

 

Dezbaterea 

 

 

 

Fișa de 

evaluare 

Anexa 1 

 

 

 

 

individual 

 

frontal 
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Anexa 1 

 

Nume și prenume ..................................... 

Clasa : ...................... 

 

 

Fișa de evaluare formativă 

Identificați  tipuri de agenți economici care folosesc fiecare tip de echipament fiscal în parte  

Ce echipament este sunt mai puțin folosite? Argumentați răspunsul 

 

Casa de marcat fiscala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme POS 

 

 

 

 

 

 Cititor de coduri de bare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mașina de numarat bani 
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PROIECT DIDACTIC 

Ana Maria 

 Grădinița cu Program Prelungit ,,Cozia” Rm.Vâlcea 

 

 Grupa: mijlocie 

Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

Tema proiectului: „Din lumea celor care nu cuvântă” 

Tema săptămânii: „Animalele pădurii” 

Domeniul experenţial: Domeniul psiho-motric (DPM) 

Denumirea activității: Educaţie fizică 

Tema: Mers cu ocolire de obstacole 

            Povestirea-joc “Când am fost noi la pădure…” 

Tipul activității:  formare de deprinderi motrice de bază 

Dimensiuni ale dezvoltării:  -     Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiar 

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

Comportamente vizate:        -     Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități     diversificate, specifice vârstei 

- Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

- Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat 

- Se orientează în spațiu pe baza simțurilor 

Scopul: Dezvoltarea fizică armonioasă prin practicarea exercițiului fizic 

             Formarea deprinderii de a se deplasa prin mers, ocolind obstacole; dezvoltarea atenției voluntare. 

Obiective operaționale: 

O1- să execute corect mersul în coloană cite unul ocolind obstacolele; 

O2- să execute mișcările cerute de educatoare, urmărind indicațiile date; 

O3- să se orienteze în spațiu cu și fără reper. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exersarea, exercițiul fizic, jocul; 
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b) Mijloace de învățământ : jaloane, frunze decupate din hârtie, ursuleț jucărie; 

c) Forme de organizare: frontal, individual: 

LOCUL DE DESFĂȘURARE:sala de grupă 

TIMPUL: 25 de minute 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

      1. Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

      2. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș - „ Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar”, Pitești, Editura 

Diamant, 2014 

      3. Ștefania Antonovici - „ Educația fizică în grădiniță”, București, Editura Didactica Publishing House, 2010 
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N

rc

rt 

Evenimentul 

didactic 

 

Conţinutul activităţii 

Strategii didactice 

Indicații metodice 

Timp / 

dozare 

Evaluarea  

(instrumente și indicatori) 

1. Momentul 

organizatori

c 

 

     Adunarea copiilor în sala de 

grupă 

- alinierea  

- salutul 

- verificarea prezenței, a 

echipamentului și a stării de 

sănătate 

     Anunțarera temei. 

 

 

     Organizarea colectivului în 

coloană câte unul. 

     Distanța între copii va fi de un 

braț întins orizontal 

 ,,Bună ziua!” 

     “Astăzi vom pleca la plimbare 

în pădure. Ne încolonăm frumos 

unul după altul, fără să ne 

împingem și pornim.” 

 

2 minute  

2. Pregătirea 

organismulu

i pentru 

efort 

     Mers normal 

     Mers cu ocolire de obstacole 

     Alergare normală 

     “Trecem pe stradă. Pe mijlocul 

străzii este noroi. Va trebui ca să 

ocolim băltoacele să nu ne 

murdărim adidașii.” 

     Ținuta e dreaptă, privirea 

înainte, brațele se mișcă liber pe 

lângă corp. Se pășește fără a se târî 

picioarele. 

      Acum alergăm spre a ajunge 

mai repede la pădure. 

1 minut Capacitatea copiilor de a se 

sincroniza 

Capacitatea copiilor de a 

răspunde 

 

 

 

Capacitatea copiilor de a 

executa exercițiile la comandă 

 

3. Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

     Ex. 1  Zborul păsărelelor.  

Stând, ducerea brațelor orizontal-

lateral-ridicarea și coborârea lor 

ritmică. 

 

 

     

     Alergare ușoară și elastică 

desprinzând bine tălpile de pe sol. 

 

 

     “Am ieșit din oraș, mergem pe 

lângă un gard lung. Să ne oprim 

puțin... ia uitați-vă câte vrăbiuțe 

3x4 min. 

 

 

 

4x4 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3271 

 

     Ex. 2  Legarea șiretului.  

Stând, cu picioarele depărtate, 

îndoirea trunchiului cu ducerea 

brațelor spre adidași (1-2) – 

revenire (3-4). Se repetă alternativ 

spre piciorul stâng și drept. 

 

 

 

 

     Ex. 3 Săritura ca vrăbiuța. 

     Stând – săritură ușoară pe 

ambele picioare cu deplasare 

înainte. 

     Se execută 4 sărituri cu oprire. 

stau pe gard și cum dau ele voioase 

din aripi. Hai să zburăm și noi ca 

ele.” 

    „ Înainte de a porni la drum să ne 

controlăm adidașii, pentru că ni s-

au dezlegat șireturile, ne aplecăm 

să ne legăm pe rând: și la un picior 

și la celălalt.„ 

 

 

     „Plecăm mai departe. Am ajuns 

la marginea pădurii. Ce multe 

vrăbiuțe sar pe pământ. Hai să 

sărim și noi ca vrăbuțele!” 

 

 

 

 

 

 

 

3x4 min. 

Capacitatea copilului de a 

urmări și reține explicațiile 

date. 

Execuție promptă. 

4. Partea 

fundamental

ă (învîțarea 

acțiunilor 

motrice) 

     Mers în coloană câte unul 

printre jaloane. 

 

 

      

 

     Mers cu ocolire de obstacole. 

     “Intrăm în pădure. Copacii sunt 

mulți și deși. Trebuie să-i ocolim. 

La început ca să nu ne pierdem unul 

de altul în pădure ne ținem de mână 

formând un lanț.” 

 

     „Am ajuns într-o poiană unde 

sunt mulți copaci, răsturnați. 

Mergem unul după altul, ocolind 

copacii. Acum pentru că am obosit, 

haideți să mergem numai câte unul, 

iar ceilalți să ne odihnim și să ne 

așteptăm rândul cuminți.” 

     Mers cu ocolire de obstacole, 

câte unul. 

2x3 ori 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual, 

odată 

 

Capacitatea copiilor de a 

executa corect deprinderile. 

 

 

 

Ocolirea obstacolelor. 

 

 

 

 

Capacitatea copiilor de a se 

liniști fizic și psihic după o 

activitate dinamică. 
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     Mișcarea se execută cu coatele 

întinse, localizându-se în articulația 

umerilor ținuta copiilor va fi 

corectă (spatele drept, capul sus). 

Se va evita târâtul picioarelor. Șirul 

copiilor va fi condus de către 

educatoare. 

     Mers în coloană câte unul, cu 

spatele drept, brațele mișcându-se 

libere pe lângă corp. Se va urmări 

păstrarea distanței corespunzătoare 

dintre copii.  

     Se va repeta exercițiul 

individual. 

5. 

 

 

 

 

 

 

Revenirea 

organismulu

i după efort 

 

 

 

 

     Joc liniștitor – Plimbă ursulețul! 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     Plimbarea noastră s-a sfârșit, ne 

așezăm jos în poiană să ne odihnim. 

 

 

     Acum vom juca un joc: 

Plimbăm ursulețul. Copiii sunt în 

poziția șezând. Un ursuleț jucărie 

este plimbat de la un copil la altul. 

La semnalul educatoarei “Stop!” 

Copilul care are ursulețul îl ridică și 

îl imită:,, Mor! Mor!”.  Apoi 

mișcarea se reia. 

3x4 

5 min. 

 

 

 

Executarea jocului 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Încheierea 

activității 

     Alinierea copiilor; 

     Aprecieri verbale asupra 

activității; 

     În linie pe un rând! 

 

1 minut Aprecieri generale și 

individuale 
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     Evidențierea copiilor care au 

executat corect exercițiile și 

încurajarea celor care au executat 

mai puțin bine. 
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Proiect de activitate didactică- Urechea 

 

Profesor Militaru Raluca Elena 

Școala Gimnazială Leotești 

 

Clasa : a VII a 

Aria curriculara: Matematică și științe ale naturii 

Profesor : M.R 

Obiectul: Biologie 

Unitatea de învaţare: Organele de simț 

Subiectul: Urechea, organ al auzului și echilibrului 

Tipul lectiei: comunicare și însușire de noi cunoștințe 

Scopul lecției. Dobândirea de către elevi a unor cunoștințe referitoare la alcătuirea și structura urechii, 

în vederea înțelegerii funcțiilor importante ale acesteia în realizarea auzului și echilibrului. 

Competenţe specifice: 

• Identificarea si observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman (1.1) 

• Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii  organismului uman (2.1) 

• Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor (3.1) 

• Utilizarea corectă a  terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare (4.1) 

• Prezentarea informaţiilor  folosind diverse metode de  comunicare (4.2) 

 

Competențe operationale: 

• Să identifice pe baza planșei/mulajului componentele urechii externe, urechii medii și urechii interne 

• Să descrie componentele anatomice care se găsesc la nivelul fiecărei părți componente a urechii 

• Să identifice, să localizeze  pe desen  receptorii pentru auz si echilibru  

• Să coreleze structura elementelor din care e formată urechea cu funcțiile lor corespunzătoare 

• Să aplice  noțiunile descoperite pe parcursul orei prin rezolvarea sarcinilor din fişa de evaluare 

 

Demersul didactic: 

a. Resurse procedurale: observația, conversaţia euristică, descoperirea, demonstrația, modelarea, 

problematizarea, prezentare film, copacul ideilor 

b. Resurse materiale: manual, atlasul de anatomie, planșă, model urechea, laptop, videoproiector, foi 

flipchart, fișe de evaluare, postituri, marchere 

c. Forma de activitate: frontal, individual 

 

Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală, scrisă 

Locul desfășurării: sala de clasă 
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Bibliografie: 

1. Mihaela Marcu Lapadat, Florica Macovei, Floarea Dobran - Biologie. Manual pentru clasa a VII a, 

Editura Teora , Bucuresti 1999; 

2.Viorel Lazar, Mariana Nicolae-Lectia forma de baza a organizarii procesului de predare-invatare-

evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, 2007; 

3.Cezar Th. Niculescu si colab- Compendiu de anatomie si fiziologie a omului, Editura Corint, 2007; 

4.Viorel Lazar –Metode utilizate in  predarea biologiei, Editura Arves, 2009 

 

Desfăşurarea lecţiei 

 

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Moment organizatoric  Pregăteşte materialul didactic. 

Notează în catalog elevii absenţi şi verifica 

dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea 

orei. 

Îşi pregătesc cărţile şi caietele. 

Reactualizarea și 

verificarea 

cunoștintelor  

Se realizează reactualizarea și verificarea 

cunoștințelor  despre anatomia, fiziologia și 

igiena ochiului 

Profesorul desenează ”copacul ideilor” pe o 

foaie de flipchart. 

Cere elevilor să noteze pe câte un postit în 

formă de frunză câte o idee despre ochi. 

Sunt lăsați câteva minute pentru a nota după 

care lipesc postiturile completând copacul 

astfel încât acesta să fie cât mai bogat. 

 

 

 

Elevii notează pe postiturile primite 

ideile despre ochi 

Lipesc pe foaia de flipchart aceste 

idei, astfel încât să fie cât mai 

complet. 

 

 

 

Captarea  atenţiei  Prezintă elevilor un filmuleț cu un exercițiu 

de gimnastică ritmică, precizând faptul că 

fiecare dintre noi am admirat armonia dintre 

sunet ( muzică) și mișcarea gimnaștilor și nu 

numai ( a balerinilor, patinatorilor).  

Ce organ credeți că este implicat în 

recepționarea sunetelor? 

Precizează că vor afla în lecțiile următoare 

cum participă urechea la realizarea acestor 

performanțe 

Elevii urmăresc filmulețul prezentat 

cu interes. 

 

 

 

 

Precizează că urechea este organul ce 

recepționează sunetul. 

Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei  

” Urechea, organ al auzului și echilibrului” şi 

prezintă obiectivele pe care elevii trebuie să 

le cunoască la terminarea lecţiei. 

Notează în caiete titlul lecţiei şi 

urmăresc obiectivele. 
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Dirijarea învăţării  Având la dispoziție manualul, atlasele 

anatomice, planșa, elevii sunt îndemnați să 

identifice localizarea urechilor 

Profesorul completează faptul că urechile 

sunt adăpostite în osul temporal al cutiei 

craniene. 

Proiectează  elevilor un material video 

utilizând platforma de învățare winschool cu 

prezentarea lecției – ”Urechea” 

Solicită acestora să urmărească cu atenție 

materialul pentru a identifica componentele 

de alcătuire a urechii. 

Pe baza informațiilor prezentate aceștia sunt 

solicitați să identifice pe mulajul avut la 

dispoziție componentele urechii, localizarea 

lor şi funcţia pe care o îndeplinesc în 

procesul auditiv. 

Urechea externă cu: 

a) pavilionul urechii format din pliuri şi 

cute. Are rol de a capta sunetele şi dirijare 

spre canalul auditiv  

b) canalul auditiv reprezintă continuarea 

pavilionului urechii pînă la timpan. Este 

căptușit cu piele, perişori şi glande ce 

secretă cerumenul. 

Urechea medie cu : 

a) timpanul membrană situată între urechea 

medie şi cea externă. Transformă semnalele 

sonore în vibraţii 

b) cele trei oscioare (ciocănel, nicovală, 

scăriţă) articulate între ele, preiau vibraţiile 

de la timpan şi le transmit spre urechea 

internă  

c) fereastra ovală și fereastra rotundă situate 

pe peretele dinspre urechea internă 

d) trompa lui Eustachio face legătură cu 

faringele pentru egalizarea presiunii aerului 

de o parte şi de alta a timpanului 

 

Urechea internă cu: 

Elevii identifică în imagini 

localizarea urechilor pe părțile 

laterale ale capului/craniului. 

 

 

 

 

Elevii urmăresc prezentarea. 

 

 

 

 

Având mulajul la dispoziție aceștia 

identifică, ajutați și de profesor 

componentele urechii, localizarea lor 

şi funcţia pe care o îndeplinesc în 

procesul auditiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii observă, modelează, urmăresc 

explicațiile profesorului 
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a) Labirintul osos conține perilimfă 

- vestibul osos 

- trei canale semicirculare osoase 

- melcul osos 

b) Labirintul membranos conține endolimfă 

- vestibul membranos( utriculă, saculă) 

- trei canale semicirculare membranoase 

- melc membranos 

Profesorul explică localizarea celulelor 

receptoare auditive și de echilibru:  

-la nivelul vestibulului membranos și la baza 

canalelor semicirculare membranoase se 

găsesc receptorii pentru echilibru ( celule cu 

cili înconjurate de o substanță gelatinoasă ce 

conține otolite = cristale de carbonat de 

calciu) 

- în melcul membranos receptorii pentru auz 

Completează schema lecției la tablă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii identifică localizarea celulelor 

auditive și vestibulare ( echilibru) 

 

 

 

 

 

 

 

Completează schema lecției pe caiete 

Obţinerea 

performanţei elevilor 

Inventariază principalele  informații și 

solicită elevilor să dea răspunsuri clare 

pentru a vedea în ce măsură au fost atinse 

obiectivele. 

Răspund la întrebările profesorului  

Evaluarea 

performanței 

Prin chestionare orală pe tot parcursul 

lecției, prin localizarea pe mulaj a 

componentelor urechii 

Prin completarea fișei de evaluare. 

Sunt apreciați și notați elevii care au fost 

activi pe tot parcursul orei. 

 

Se gândesc și răspund la întrebări. 

 

 

Completează fișa de evaluare 
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SCHIȚA LECȚIEI 

URECHEA – ORGAN AL AUZULUI ȘI ECHILIBRULUI 

 

 

Localizare: -în osul temporal al cutiei craniene 

Alcatuire:  

1. Urechea externa: - pavilionul urechii- rol în captarea și dirijarea undelor sonore 

                                  - conduct auditiv extern – glande - secreta ceara 

                                                                             -  peri – opresc impuritatile 

                                                                      

2. Urechea medie: - timpan- vibrează când undele sonore îl lovesc 

                                - trei oscioare:ciocanel, nicovală, scăriță- preiau și transmit vibrațiile 

                                - fereastra ovala si rotunda -spre urechea interna 

                                - trompa lui Eustachio – prin care urechea medie comunica cu faringele 

                                                                       - egalizarea presiunii aerului de-o parte și de alta a   

                                                                         timpanului 

                            

3. Urechea interna: - labirint osos conține perilimfă :  

                                                           - vestibul osos 

                                                           - 3 canale semicirculare 

                                                           - melc osos 

                                           

                                 - labirint membranos  conține endolimfă: 

                                                          - vestibul membranos - sacula și utricula  ( receptori pentru 

echilibru) 

                                                          - 3 canale semicirculare membranoase ( receptori pentru echilibru) 

                                                          - melc membranos - organul lui Corti ( receptori pentru auz) 
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Nume…………………………………. 

Prenume ……………………………… 

 

 

 

Fișă de evaluare 

 

 

1. Identificați și notați legenda cu denumirile părților componente pe care le recunoșteți în imaginea 

următoare:     12x0,5p=6p 

 

          

 

1..............................................................

. 

2..............................................................

. 

3..............................................................

.. 

4..............................................................

.. 

5..............................................................

.. 

6..............................................................

.. 

7..............................................................

... 

8..............................................................

... 

9..............................................................

... 

10............................................................

... 

11............................................................

... 

12............................................................

... 
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2. Completează spațiile punctate : 3x1p=3p 

 

- Receptorii auditivi se găsesc în: ....................................................................................... 

- Receptorii vestibulari se găsesc : - la baza ...................................................................... 

                                                     - în .............................................................................. 

 

 

Oficiu 1p 
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LESSON   PLAN 

Pițigoi  Tibi Adriana 

Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu” , București 

 

Level: Upper- Intermediate 

Number of students: 29 

Class: Xth grade C 

Book: Mission Coursebook, Express Publishing 

Topic: “Winter in Venice” 

Content: - vocabulary practice: exercise/ p.32 

                - reading: text/ p.33 

                - speaking activities: based on pictures;  

                - writing: Follow-up Activity Task 

Time: 50’ 

Main aim: Practising skimming and skanning skills in reading; 

                   Increasing their anticipation skills.  

 

Aims:  

- Ss will be able to read for specific information; 

- Ss will be able to use new vocabulary related to the topic; 

- Ss will be able to design their own experience in Venice, during carnival time. 

 

Skills: Speaking, Writing, Reading 

Activities: dialogue; individual work 

Aids: - Ss’ books; 

          - pictures; 

          - whole class presentation; 

          - corpus-based materials. 

           

PROCEDURE: 

Warming up class (2’) 

Skills: Speaking, Listening 

Interaction: T-ss; Ss-T. 

Activities: dialogue 

Aim: to check if the students are ready for the lesson 

                • Procedure: 

- T greets class; 

- T inquires about Ss’ mood; 

- T checks attendance. 
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Activity 1: Lead-in (3’) 

Skills: Speaking, Listening 

Interaction: T-ss; Ss-T.                                               

Activities: dialogue; guessing on pictures; 

Aim: increasing Ss’ interest in the top 

•Procedure:                                                                

 

  
- T shows a pictures of Venice on the screen and asks students to guess the topic of the reading text that 

they are going to read, in groups of three; 

-  They look at the pictures and talk about them trying to recognize the pictures and to find out what the 

text is about; 

- Ss identify the town upon its particularities and some of them identify the period of carnival; 

- T gets the answers from students.  
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Activity 2 (2’) Pre- reading activity:                                

         
Skills: Reading 

Interaction: Ss on their own 

Activities: reading the sentences before the text 

Aim: to be able to read for specific information 

                • Procedure: 

- T asks the Ss to scan the statements before the texts; 

- Ss read the statements on their own. 

Activity 3 (8’) Reading Activity 

Skills: Speaking, Reading 

Interaction: Ss-T 

Activities: dialogue 

Aim: Ss will be able to read for specific information 

                • Procedure: 

- T asks the Ss to read the text loud; 

- Ss do the task.  
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Activity 4 (7’) Post - Reading Activity 

Skills: Reading, Writing 

Interaction: T-ss; Ss-T. 

Activities: individual work; 

Aim: Ss will be able to read for specific information 

                • Procedure: 

- T asks Ss to underline the correct word according to the text at p.32  

- Ss do the task; they work on their own. 

 

Activity 5 (10’) Work in Groups  

Skills: Writing, Reading, Speaking 

Interaction: SS- T; T- Ss; Ss-Ss. 

Activities: Ss working in groups of three 

Aim: Ss will be able to comprehend the text. 

 

                • Procedure: 

- T asks Ss to solve the Reading Task: Part 1, p.32, groups the Ss in groups of three; 

- Ss work in groups: 

- Ss do the task, then report the answers to the class; 
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Activity 6 (10’) Vocabulary  

Skills: Writing, Reading, Speaking 

Interaction: S- T 

Activities: Ss focus on words’ meaning in a certain context. 

Aim: Ss will be able to use new vocabulary related to the topic. 

                • Procedure: 

- T asks the Ss to guess the meaning of the underlined words from the text and give them further 

explanation of the words’ meaning; 

- Ss try to guess the meaning of the words from context. 

 

Activity 7 (12') Follow-up Activity 

Skills: Writing, Reading, Speaking 

Interaction: S- T 

Activities: pair work 

Aim: Ss will be able to design their own experience in Venice, during carnival time. 

                • Procedure: 

 
- T asks Ss to read the text of Part I again, then, by looking at the brief notes (p.35) to tell the class about 

their imaginary visit to Venice; 

- Ss do the task, then discuss the answers with T and the other Ss. 

 

Activity 8 (1’) Homework  

Skills: Writing 

Interaction: T- Ss 

Activities: individual work 

Aim: Ss will be able to create a composition related to travelling, places to visit. 

 

                • Procedure: 

- T asks Ss to solve the following task: 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3286 

 

Resources: https://www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/ro/pdfs/Mission2ts.pdf-  

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-

a/Limba%20moderna%20engleza/Uniscan3/A113.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.expresspublishing.co.uk/assets/microsites/ro/pdfs/Mission2ts.pdf-
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Limba%20moderna%20engleza/Uniscan3/A113.pdf
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Limba%20moderna%20engleza/Uniscan3/A113.pdf
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Proiect Educațional 

Learning through play 

Pécsi Kinga Tünde, Liceul Teoretic Nagy Mózes, 

Târgu Secuiesc, Covasna 

 

„Leraning through play is about continuity; bringing together children’s spheres of life – home, school 

and the wider world, and doing so over time.” Susan MacKay 

Introduction 

Play has proven to have a central role in preparing children for later challenges in life. The people at 

LEGO, techers at the International School of Billund and researchers from Harvard University strongly 

believe that play is a very serious activity and should be treated as such. Consequently, the theory and 

indicators of playful learning was developed.  

“Playful learning” is an umbrella term used to include free play, guided play and games. Free play is child-

led, guided play is also child-led but is adult scaffolded, while games are mainly adult designed, 

scaffolded, they are based on a set of rules and constraints.  

While there is still an ongoing debate among researchers about where free play ends and guided play 

begins, it is believed any type of play aids learning. This is why it is believed that an element of playful 

learning must be included in all teaching. 

The researchers at the LEGO Foundation believe that in order for an activity to fall under the playful 

learning category it must be 1. joyful, 2. meaningful, 3. the participants should be actively engaged, 4. 

must include iterative thinking and 5. social interaction. According to Peter Gray, a play researcher, the 

“predominant emotions of play are interest and joy”. Joy sparks interest and motivation, both highly 

important in the learning process. Furthermore, it is associated with increased dopamine levels, which in 

turn enhances memory, attention, mental shifting and creativity. 

As teachers, we too often come across the question “why do we need to do this?” Activities need to be 

meaningful, learners need to be able to connect them to something they already know. Meaningful 

experiences help the learners connect new information with their background knowledge. 

Learning should be “hands-on and minds-on” believe the researchers at the LEGO Foundation and that 

“active and engaged involvement increases brain activation related to agency, decision making, and flow” 

(Kuhn, Brass, & Haggard, 2012 in . Zosh, J.M., et. al  (2017) Learning through play: a review of the 

evidence. The LEGO Foundation, DK). Teachers must maintain the illusion that the solutions are endless 

and let learners discover and explore them and this is where play has the vital role of keeping participants 

actively engaged. 

Playful learning is characterised by iteration by allowing the participants to try out possibilities, test 

hypotheses, this way encouraging explorative behaviour. 

Vygotsky (1978) stated that learning happens through social partners. This is why teachers must allow 

learners to work with their peers, create opportunities for social interaction and group work. 

The teachers and researchers at the International School of Billund have come up with three indicators of 

playful learning: choice, wonder and delight. Playful learning is about choice in activities, partners, the 

place and also the time. Wonder means that the activities must introduce novelty, raise learner interest and 
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must contain at least one surprise element. Delight, enjoyment is the state of flow when unconscious 

learning takes place. 

All in all, playful learning takes place in a calm and cosy atmosphere that fosters togetherness, creativity 

and teaches learners to accept challenges while enjoying the activities. 

Aims 

The main aim of this project is to spark interest among the learners towards the English language. 

Furthermore, it is intended to present pupils with a choice in learning. Last, but not least, it expected to 

confirm that learning through play will motivate and engage pupils in the learning process. 

Objectives 

• scaffold autonomous learning 

• spark creativity, imagination 

• arise curiosity, motivation and active participation 

• build and support ownership 

• improve focus and attention 

 

Target group: 

The pupils of the Liceul Teoretic Nagy Mózes,Târgu Secuiesc, Covasna, attending the 8th, 10th and 12th 

grades 

Activities 

There are no specific activities, as the project will be carried out based on the books of each grade. The 

learning activities based on the books will contain playful elements wich will be checked by the indicators 

of playful learning. Accordingly, discovery, exploration,improvising, dramatising, taking initiative, 

asking questions, reflecting on mistakes and giving feedback will be focused on. 

Resources 

Indicators of playful learning tool for ISB Billund 
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Indicators for playful learning tool to be used in class 
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Evaluation and feedback 

• creation of posters containing learner work 

• questionnaire 

• peer and teacher review 

Dissemination of results 

The results will be incorporated in an article and will be published both on teacher developement sites and 

on social media. Furthermore, they will be presented in a methodical meeting at county level.  

References: 

1. Zosh, J.M., Hopkins, E.J., Jensen, H., Liu, C. Neale, D. Hirsch-Pasek, K., Solis, S.L., & Whitebread, 

D. (2017) Learning through play: a review of the evidence. The LEGO Foundation, DK 

2. https://learningthroughplay.com/ 

 

https://learningthroughplay.com/
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                                                              PROIECT DIDACTIC 

                                                                                  

                                                                                  Prof.înv.preșc. : Morna Anca Liana 

                                                                                  Liceul Tehnologic Felix  Sânmartin\ Bihor 

 

DATA: 09.03.2022 

GRUPA: mijlocie 

TEMA DE STUDIU: ,,Cum exprimăm  ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Mama, ființa cea mai dragă!,, 

TEMA ZILEI: ,,Daruri pentru mama,, 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 1 

TIPUL ACTIVITĂȚII: evaluare 

SECTOARE DE ACTIVITATE: 

Sectorul construcții: ,,Buchețele  de flori,, 

Sectorul artă: ,,Cutiuța  colorată,, 

Sectorul științe:,,Recunoaște florile de primăvară,, 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Motrcitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

Conduită senzorio - motorie pentru orientarea mișcării. 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematic specifice. 

Integrează ajutorul primit pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea abilităților de a asambla și utiliza materiale specifice categoriei 

de activitate ALA 1, folosind tehnici de învățare prin cooperare.  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să construiască  buchețele de flori ; 

O2- să decoreze cutiuța cu mici jetoane; 

O3- să  rezolve corect cerințele din fișa de lucru; 

O4- să participe cu interes și plăcere la activitățile pe centre. 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: explicația, exercițiul, demonstrația, conversația, munca în 

echipă. 

MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:flori,cutii goale,jetoane,fișe  de 

lucru, creioane. 

FORMA DE ORGANIZARE: individual și pe grupe 

DURATA ACTIVITĂȚII: 15- 20 minute 
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  Scenariul activității ALA1 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC METODE ȘI 

PROCEDEE 

DIDACTICE 

MODALITĂȚI 

DE EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

   Amenajarea spațiului educațional, 

pregătirea materialelor didactice și 

pregătirea climatului psiho-afectiv 

necesar desfășurării activității. 

  

Captarea atenției    Captarea atenției se realizează prin 

prezentarea materialelor așezate pe 

centre (flori, fișe de lucru, cutiuțe si 

diferite jetoane  pentru decorare). 

Convorbirea  Aprecieri verbale 

Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

 

  La această activitate vom lucra pe 

trei centre. 

 La centrul CONSTRUCŢII, copiii 

vor realiza cu ajutorul florilor naturale 

(artificiale) puse la dispoziție,  

buchețele de flori. 

- La centrul ARTĂ, copiii vor 

fi îndrumaţi să decoreze cutiuța 

pentru mama cu materialele puse la 

dispoziție. 

-La centrul ȘTIINȚE, copiii 

vor  recunoaște  florile de 

primăvară,pe care, le vor încercui 

apoi le vor colora(cei mari).Cei mai 

mici vor recunoaște vestitorul  

primăverii(ghiocelul) și îl vor colora. 

 

 

Convorbirea 

 

 

Prezentarea 

optimă a noului 

conținut și 

dirijarea învățării 

   Copiii se vor așeza la centrul la care 

doresc, având ocazia să schimbe 

centrul după ce au realizat sarcina 

dată. 

   Vor asculta cu atenție indicațiile 

pentru realizarea sarcinilor propuse și 

vor fi încurajați să fie cât mai creativi: 

- să fie atenți la mânuirea corectă a 

materialelor; 

Conversațiea 

Explicația 

Demonstrația 

 

Aprecieri verbale 
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- să rezolve  corect fișa de lucru 

respectând cerințele.  

     Înainte de a începe să lucreze, vom 

încălzi mușchii mici ai mâinilor. 

Obținerea 

performanței 

 

   În această etapă copiii vor realiza 

sarcinile specifice fiecărui sector, 

lucrând atât individual cât și în 

perechi.  

Conversația 

 Exercițiul 

 

Observarea 

comportamentului 

Aprecieri verbale 

Asigurarea 

retenției 

 

    Pentru asigurarea retenției copiii 

vor schimba sectoarele, iar pe baza 

explicațiilor primite și pe cea a 

experienței colegilor vor realiza 

sarcinile de la celelalte centre prin 

rotație. 

Conversația 

 Exercițiul 

 

Observaea 

comportamentului 

Aprecieri verbale 

Evaluarea 

performanței 

 

   Voi face aprecieri individuale și 

colective asupra lucrărilor și 

participării copiilor la activitate. 

Conversația 

 

Aprecieri verbale 

  

PROIECT DE ACTIVITATE 

  

DATA: 09.03.2022 

GRUPA: mijloccie 

TEMA DE STUDIU: Cum  exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII:,,Mama, ființa  cea mai dragă!,,  

TEMA ZILEI: ,,Daruri  pentru  mama!,, 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: AI: DLC+ DOS(ed.limbajului+activ.practic-gospodărească) 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare de noi  cunoștințe 

MIJLOC DE REALIZARE: DLC- povestea  educatoarei 

      DOS- activ.practic-gospodărească) 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Conduită senzorio- motorie pentru orientarea mișcării. 

Autocontrol și expresivitate emoțională. 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizrea de activități variate. 

Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc. 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. 
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SCOPUL ACTIVITĂȚII: dezvoltarea capacității de a asculta o poveste ,formarea deprinderii practic-

gopodărești și utilizarea vocabularului specific  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1-să  asculte cu atenție  conținutul poveștii  citite;  

O2- să raspundă  corect  la întrebările  adresate de către educatoare; 

O3- să  utilizeze în  mod corect obiectele de lucru necesare pentru realizarea unei activități pratic-

gospodărești; 

O4- să  participe  cu plăcere și  interes la activitate; 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: povestea educatoarei, explicația, exercițiul, demonstrația, 

conversația, turul galeriei. 

MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini cu povestea  ,,Inimioare, 

inimioare, șorțul povestitor, făina, zahăr, unt, ouă, bol, lingură, tavă, forme de inimioare, șorț, bonetă. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal și individual 

  

                                   Scenariul activității integrate (DLC+ DOS) 

  

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC METODE ȘI 

PROCEDEE 

DIDACTICE 

MODALITĂȚI 

DE EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

   Amenajarea spațiului educațional, 

pregătirea materialelor didactice și 

pregătirea climatului psiho-afectiv 

necesar desfășurării activității. 

  

Captarea atenției    Captarea atenției se realizează prin 

apariția unei cutii surpriză. In cutia 

surpriză avem alte cutii care conțin  

recompense pe care le vom folosi la 

sfârșitul activității. 

Conversația  Aprecieri verbale 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

      Copiii vor numi povești  și  

personaje pe care le cunosc deja. 

Conversația 

 

Aprecieri verbale 

 Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 

 

   Azi vom desfășura o activitate de  

povestire  cu ajutorul  șorțului  

povestitor și cu imaginile din poveste, 

apoi  vom  pregăti  inimioare din turtă  

dulce. 

Conversația 

Explicația 

 

Prezentarea 

optimă a noului 

conținut și 

dirijarea învățării 

Le voi povesti copiilor povestea 

,,Inimioare,inimioare!,, Voi povesti 

clar, și cu intonație adecvată. Pe 

parcursul poveștii voi folosi șorțul  

Conversațiea 

Explicația 

Demonstrația 

Lectura după 

imagini 

Aprecieri verbale 

Observarea 

comportamentului 
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povestitor  așezând  elementele în 

ordinea întâmplării. 

Dragii  mei, în timp ce eu vă redau 

povestea, verbal, ar fi o idee  

minunată  să  pregătim și  inimioare 

din  turtă  dulce . 

 

Obținerea 

performanței 

 

   Se realizează în cadrul activității 

DOS: practic-gospodărești, unde vom 

pregăti inimioare din turtă dulce 

pentru mama  cu ajutorul  

ingredientelor și ustensilelor  

descoperite în cutiile surpriză. 

Conversația 

 Exercițiul 

Demonstrația 

 

Observarea 

comportamentului 

Realizarea  

sarcinii  propuse 

Asigurarea 

retenției 

 

 Vom  reaminti  titlul  poveștii  și  a 

mesajului  transmis. 

Vom  dezbate  cuvintele  și  expresiile  

noi din  poveste. 

Conversația 

 

 

Observaea 

comportamentului 

 

Evaluarea 

performanței 

 

  Se realizează  prin metoda 

interactivă de grup ,,piramida,, 

  Copiii vor răspunde la întrebările 

adresate de mine, pentru a descoperi 

surpriza: ,,chipul  mamei,,. 

- Cine strigă din tot 

sufletul,inimioare,inimioare 

de vânzare? 

-Cine se apropie de vânzător? 

-Ce alege băiețelul dintre toate 

dulciurile? 

-De ce a ales băiețelul inimioara de 

turtă dulce? 

-Cum îi dădu vânzătorul  inimioara 

băiatului? 

-Cine  îi  mulțumește  vânzătorului? 

-Cui oferă  băiețelul inimioara? 

Conversația 

Metoda  

,,Piramidei,, 

Observarea  

sistematică 

Încheierea 

activității 

   În încheierea activității, se fac  

aprecieri  verbale  asupra  modului  în 

care  au răspuns  și  au lucrat pe pe 

parcursul  activității. 

Aprecieri  

verbale 
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BIBLIOGRAFIE:   

 “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009 

“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009 

“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura GHEORGHE-CÂRŢU 

ALEXANDRU, 2009 

“Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009 

,,Repere  fundamentale în învațarea și dezvoltarea  timpurie a copilului de la naștere la 7 ani,, 
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Proiect de activitate integrată 
„Cel mai fain uriaş din oraş” 

Grădinița P.P, nr.19 

Dobrin Mărioara Cătălina 

  

TEMA ANUALĂ: ,,Cine sunt/ suntem?” 

TEMA PROIECTULUI: „Sărbătoarea copiilor” 

TEMA ZILEI: „Sunt copil prietenos” 

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi şi deprinderi  

FORMA DE ACTIVITATE: Activitate integrată ADP + ALA1 + ADE (DLC + DEC) + ALA2 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual şi pe grupe 

DURATA: o zi 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă 

a semnificaţiilor structurilor verbale orale şi valorificarea la maximum a anumitor stări, trăiri sufletești, 

sentimente, toate aducând în prim plan experiențe de viață cât și modificări comportamentale atitudinale 

ale copilului față de adult/ alt copil/ situații. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale: 

  –Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață; 

– Conduită senzorio-motorie, pentru orirentarea mișcării; 

• Dezvoltarea socio-emoțională: 

– Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate; 

– Autocontrol și expresivitate emoțională; 

• Capacități și atitudini de învățare: 

– Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;  

– Activare și manifestare a potențialului creative; 

• Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor scrierii: 

– Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute şi în diverse situaţii de comunicare;  

• Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii: 

– Caracteristici structurale și funcționale ale lumii încojurătoare; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

➢ Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

➢ Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul, etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat; 

➢ Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în diferite situații problematice specific; 

➢ Demonstreză abilități de autocontrol emotional; 

➢ Manifestă curiozitate și interes pentru exprimarea și învățarea în situații noi; 

➢ Manifestă creativitate în activități diverse; 

➢ Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor; 

➢ Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii; 

➢ Construiește experiențe, acțiuni, evenimente, relații din mediul apropiat; 
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ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE: 

 1. ADP - ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  

Întâlnirea de dimineaţă: „ Ce bine este să ai prieteni !” 

Salutul, prezenţa copiilor, completarea calendarului naturii 

Rutine: ,,Prietenul la nevoie se cunoaşte” (deprinderea de a sări în ajutor ) 

Tranziţii: „ Cântecul prieteniei”-cântec  

 

2. ALA1 - ACTIVITĂŢI LIBER ALESE – CENTRE DE INTERES 

Joc de masă ,,Cheia prietenului meu” - sortare 

Construcţii: ,,Casa prieteniei”  

Joc de rol: „Îmi ajut prietenul la treabă” – întindem rufe 

 

3. ADE - ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE  

Activitate integrată (DLC + DEC) „ Cel mai fain uriaş din oraş” 

• Domeniul Limbă şi comunicare– Povestea educatoarei 

• Domeniul Estetic și Creativ – Hainele celui mai fain uriaş din oraş (pictură prin suflare cu paiul) 

 

4. ALA 2 - ACTIVITĂŢI LIBER ALESE  

Joc de mişcare: ,,Dansul prieteniei” 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, problematizarea, 

învăţarea prin descoperire,turul galeriei, recompensa. 

Material didactic folosit: laptop, cartea ‚‚Cel mai fain uriaş din oraş’’ de Julia Donaldson şi Axel 

Scheffler, jetoane cu chei de diverse forme şi mărimi, cuburi, hăinuţe confecţionate din hârtie, cârlige, 

sfoară, afiş al cărţii ‚‚Cel mai fain uriaş din oraş’’, umbrelă decorată cu siluetele personajelor din cadrul 

poveştii, siluete cu personajele, scrisoarea prietenilor, hainele din hârtie ale personajului principal din 

poveste, acuarele, apă, paie, boxă.  

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Forme și tehnici de evaluare: observarea comportamentului verbal și nonverbal al copiilor, evaluarea 

rezultatelor muncii individuale și  colective, aprecieri verbale individuale și colective. 

Locul de desfășurare: sala de grupă 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” (2019), Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE 

• “Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”( 2009), Editura ARLEQUIN 

• “Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”( 2009), Editura GHEORGHE-CÂRŢU 

ALEXANDRU 

• “Metode interactive de grup”( 2009), Editura ARVES 

1. Activități de dezvoltare personală (ADP) 
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Durata activităţii: 2h 

- Întâlnirea de dimineață: ,,Ce bine este să ai prieteni”  

- Salutul: Roata salutului 

- Rutine: ,,Prietenul la nevoie se cunoaşte” (deprinderea de a sări în ajutor ) 

- Tranziţii: „ Cântecul prieteniei”-cântec   

 

Obiective operaționale:  

- să utilizeze corect formulele de salut; 

- să precizeze anotimpul, ziua săptămânii, data și starea vremii din ziua respectivă. 

 

2. Activități liber alese (A.L.A) 

 

Durata activităţii: 1h si 30’ 

 Joc de masă: ,,Cheia prietenului meu” - sortare 

O1– să sorteze jetoanele asezând cheiţele la locul potrivit; 

 

Strategii didactice:  

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia.   

 Mijloace didactice: jetoane, boluri.  

 Forma de realizare: individual. 

 

Construcţii: ,,Casa prieteniei”  

O2 – să construiască casa după modelul dat cu ajutorul cuburilor; 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia. 

Mijloace didactice: bandă adezivă, cuburi;  

Forma de realizare: individual, pe grupe. 

 

Joc de rol: „Îmi ajut prietenul la treabă” – întindem rufe 

O3 -  să întindă rufele pe sfoară şi să le fixeze cu ajutorul cârligelor de rufe; 

 

Strategii didactice: 

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, munca independentă. 

 Mijloace didactice: haine din hârtie, cârlige de rufe, sfoară. 

 Forma de realizare: individual. 

 

3. OBIECTIVE OPERAŢIONALE ADE: DLC+DEC 

Povestea educatoarei + activitate artistico-plastică 

• O4– să identifice elementele descoperite în afişul de prezentare a cărţii;  
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• O5 – să se exprime corect din punct de vedere fonetic, lexical şi gramatical în situaţile de comunicare 

pornind de la materialele utilizate în redarea poveştii ; 

• O6 – să redea povestea cu ajutorul siluetelor puse la îndemâmă; 

• O7 – să manifeste sentimente de prietenie, empatie, compasiune, grijă faţă de ceilalţi prin raportarea la 

situaţiile reale din viaţa lor; 

• O8 – să aplice culoare amestecată cu apă cu ajutorul unei pensule pe hainele din hârtie, suflând ulterior cu 

paiul pentru împrăştierea culorii  ; 

• O9 – să evalueze lucrările realizate pe baza criteriilor stabilite . 

 

4. ALA 2 - ACTIVITĂŢI LIBER ALESE  

Durata activităţii: 30’ 

Joc de mişcare: ,,Dansul prieteniei”  

O9– să redea mişcările sugerate în versuriele melodiei. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

Mijloace didactice: melodia ,,Dansul prieteniei’’, boxă. 

Forma de realizare: frontal, individual. 

 

SCENARIUL ZILEI 

Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineață” - „ Ce bine este să ai prieteni!”, Salutul: 

(roata salutului) voi utiliza o roată în interiorul căreia sunt 4 imagini cu diferite forme de salut, cu ajutorul 

unui spinner pe care voi plasa o săgeată vom descoperi forma de salut pe care o vom aborda în această zi.  

Se face Prezenţa ( După ce ne-am adunat / Si frumos ne-am salutat / Colegii ne-am întâlnit / Oare cine 

n-a venit?”) 

Se completează Calendarul naturii: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce fel de 

vreme e afară, să alegă jetonul potrivit şi să-l  

aşezăm la locul care indică starea vremii, se precizează ziua ȋn care ne aflăm se aminteşte ce zi a fost 

ieri, ce zi va fi mȃine, data, luna şi anul ȋn  care ne aflăm. 

Noutatea zilei – ,,Ce bine este să ai prieteni” le voi spune copiilor câ de important este să ai 

prieteni şi faptul că întotdeauna îmi place să sar în ajuror prietenilor. Chiar şi astăzi unul dintre prietenii 

mei m-a rugat să-l ajutăm, aşa cu şi el o face, cu drag, de fiecare data când un prieten îi cere ajutorul. 

Tranziţie: cântec „ Cântecul prieteniei”-cântec  

ALA1 Se trece apoi la desfășurarea activităților pe centrele de interes.  

Acestea vizitează centrele , unde le sunt prezentate materialele cu care vor lucra și li se explică ce sarcini 

de lucru au fost stabilite și cum le pot realiza. În continuare, copiii își aleg centrul la care vor să lucreze. 

Pe parcursul desfășurării activităților din centre se intervine cu explicații suplimentare sau se oferă ajutor 

doar când este cazul. La finalul activității, copiii îşi vor prezenta lucrările şi se vor analiza rezultatele și 

produsele obținute pe cele trei centre. 

Sarcinile de lucru stabilite:  

Joc de masă: ,,Cheia prietenului meu” – sortare 
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Copiii vor sorta cheile şi să le vor aşeza în coşul corespunzător. 

Construcţii: ,,Casa prieteniei”  

Copiii vor aşeza cuburile pe banda adezivă trasată iniţial pentru a reda casa prieteniei. 

Joc de rol: „Îmi ajut prietenul la treabă” – întindem rufe 

Preşcolarii vor lua din coş rufele realizate din hârtie, , pe care cu ajutorul unui cleşte de rufe le vor prinde 

pe sfoara pentru „a se usca”. 

Prin metoda „Turul galeriei” copiii vor aprecia munca colegilor de grupă. Voi aprecia şi eu munca 

micuţilor. 

Activitatea integrată pe domenii experienţiale DLC +DEC ,,Cel mai fain uriaş din oraş” 

DLC- povestea educatoarei + DEC – Activitate artistico-plastică  

Atenția copiilor se îndreptă spre elementul-surpriză un afiş cu coperta cărţii care urmează a fi 

descoperită, cu ajutorul căsuţelor decupate şi marcate cu cifre de la 1 la 5 şi cu figurile geometrice învăţate. 

După descoperirea coperţii voi reda povestea cu ajutorul umbrelei magice pe care sunt amplasate 

personajele întâlnite de eroul principal. Apoi voi ruga preşcolarii să redea povestea cu ajutorul siluetelor 

personajelor din cadrul poveştii şi vom citi încă o dată felicitarea dată de prietenii pe care George i-a 

ajutat, pentru a înţelege cât de importantă este prietenia. 

DEC- Activitate artistico-plastică Le propun copiilor să pictăm cu ajutorul unui pai şi a acuareleleor 

hainele lui George pentru a i le putea dărui şi a arăta modul în care noi îl preţuim pentru bunătatea lui. 

ALA 2  

Se va încheia cu un joc de mişcare , în care copiii vor reda mişcările sugerate în versuriele melodiei.  

MARILI - Dansul Prieteniei (https://www.youtube.com/watch?v=kMTVWAWC7Qc  

https://www.youtube.com/watch?v=kMTVWAWC7Qc
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Evenimentul 

didactic 

Dozare timp 

OB Prelucrarea conținutului 

Strategii 

didactice 
Evaluarea 

Instrumente și 

indicatori 
Metode și 

procedee 

Mijloace de 

Invătământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

1’ 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor optime necesare 

desfăşurării activităţii: aerisirea sălii de grupă, 

pregătirea materialului didactic. Pregătirea 

climatului psiho-afectiv necesar desfăşurării 

activităţii, asigurarea ordinii şi disciplinei. 

conversația 

 

 

 

 frontal observarea 

comportamen-

tului copiilor 

2. Captarea 

atenţiei  

5’ 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor descoperii ce se află sub căsuţele 

notate cu cifre de la 1 la 5 şi cu forme 

geometrice.  

Îi voi ruga să spună ce cred că se află de fapt 

sub coala de hârtie care acoperă afişul. 

Voi prezenta afişul pentru a putea descoperii 

povestea ce urmează a fi redată.  

 

 

conversaţia  

observația 

 

explicaţia 

 frontal 

 

frontal 

evaluare orală 

aprecierea 

corectitudinii 

răspunsurilor date 

de copii 
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3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1’ 

 

 Se va anunța tema activităţii: ,,Cel mai fain 

uriaş din oraş” 

  

 

 

conversația 

 

  observarea 

reacţiei copiilor 

 

4. Dirijarea 

învăţării 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLC 

După descoperirea coperţii voi reda povestea 

cu ajutorul umbrelei magice pe care sunt 

amplasate personajele întâlnite de eroul 

principal. După redarea poveştii voi pune 

copiilor următoarelel întrebări:  

Cu cine s-a întâlnit George în drumul său spre 

casă?  

Ce a făcut George pentru animăluţele întâlnite 

în drumul să? 

De ce erau animăluţele supărate? 

Ce a făcut George după ce a dăruit animalelor 

toate hainele sale? 

Unde şi-a descoperit George cămeşoiul? 

Cum se simţea George? 

Ce surpriză a avut George când a ajuns acasă? 

Cum credeţi voi că a fost gestul lui George? 

Voi aveţi prieteni? 

Cum vă ajutaţi prietenii? 

De ce i-au spus animalele că este cel mai 

prietenos uriaş din oraş? La toate aceste 

întrebări, copiii îmi vor răspunde, iar eu voi 

aprecia răspunsurile acestora. 

 

conversația 

explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbrela magică 

cu siluetele 

personajelor din 

poveste amplasate 

în ordinea intrării 

lor în scenă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

- observarea 

comportamentului 

de atenţie 

voluntară şi 

implicare    

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

colective și 

individuale 

 

 

 

 

 

Evaluare, 

capcitatea copiilor 

de a vorbi în 

propoziții 
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O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi voi ruga preşcolarii să redea povestea cu 

ajutorul siluetelor personajelor din cadrul 

poveştii şi vom citi încă o dată felicitarea dată 

de prietenii pe care George ia ajutat pentru a 

înţelege cât de importantă este prietenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati- 

zarea 

 Metoda 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluete cu 

personajele din 

poveste 

Support din 

zăpadă artoificială 

Felicitarea  

 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 

 

 

5. Obtinerea 

performanței 

10’ 

 

 

 

O8 

 

 

 

 

 

 

DEC – Activitate artistico-plastică  

Pentru că gestul lui George a fost un gest 

frumos, eu vă propun să îl răsplătim şi noi pe 

acesta realizând nişte haine colorate pentru el. 

Le propun copiilor să pictăm cu ajutorul unui 

pai şi a acuareleleor hainele lui George pentru 

a i le putea dărui şi a arăta modul în care noi îl 

preţuim pentru bunătatea lui. Le voi prezenta 

preşcolarilor tehnica de pictură cu paiul. 

 

 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

Demonstrați

a 

 

 

Haine realizate 

din hârtie(cămaşă, 

cravată, şosete, 

pantaloni, etc.) 

Apă  

Acuarele  

Pensulă  

Pai  

individual 

 

observarea  
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O9 

 

Se realizează intuirea materialului de către 

copii, cerându-li-se să recunoască materialele 

pe care le au pregătite. Înainte de a trece la 

activitate, voi cere copiilor apoi să execute 

câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici 

ai mâinii: morişca, închiderea şi deschiderea 

pumnilor, cântatul la pian etc. 

Copiii lucrează independent, după indicațiile 

primate şi vor primi ajutor ori de cate ori 

aceştia îl cer.  

Copiii vor prezenta lucrările realizate într-un 

tur al galeriei. 

 

 

 

 

Turul 

galeriei 

  

 

 

 

 

 

aprecieri 

 

 

 

6. Reflecții ale 

copiilor 

2’ 

 

 ,,M-am simțit fericit” 

,,Am aflat multe lucruri despre ce înseamnă 

să fi prieten” 

,,Am aflat ce pot să realizez cu ajutorul unui 

pai şi a acuarelelor”  

conversaţia; 

 

 frontal 

individual 

aprecieri generale 

şi individuale , 

privind 

comportamentul 

copiilor la 

activitate 

evaluarea practică 

şi orală 

 

7. Evaluarea  

activităţii  

1’ 

 Voi face aprecieri generale și individuale, 

asupra modului cum s-au comportat, 

lăudându-i pentru priceperea care au dat 

dovadă. Copiii vor primi din cate un stiker 

pentru activitatea desfăşurată. 

 

conversația Sticker frontal aprecieri 

se creează o 

atmosferă 

pozitivă. 
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Proiect didactic Educație fizică 

Vasilca Elena 

Școala Gimnazială ,, George Coșbuc”, 23 August 

 

CLASA: I 

EFECTIV: 30 ELEVI  

ARIA CURRICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ  

TIPUL LECTIEI: consolidare 

DURATA: 45 minute 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de sport 

TEME: 1. Deprinderi motrice sportive elementare: Prinderea- pasarea mingei  

            2.Calitate motrică: viteza de execuție 

➢ OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 

        Dezvoltarea motricităţii generale prin consolidarea elementelor cu  specific din joc sportiv  şi 

dezvoltarea calităţii motrice viteza. 

➢ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 O.P.M1- să se  asigure dezvoltarea fizică, corectă şi armonioasă a organismului; 

 O.P.M2-  să execute corect prinderea-pasarea mingei cu accent pe prinderea și pasarea cu două 

mâini din deplasare; 

          O.P.M3- să respecte regulile simple învățate înorganizareași desfășurarea jocurilor ștafetelor 

și parcursului aplicat 

O.P.M4-  să se  asigure dezvoltarea calităţii motrice viteza ( viteza de reacție); 

 OA- Dezvoltarea interesului pentru practicarea independentă a exercițiilor fizice. 

           STRATEGII DIDACTICE: 

 METODE ŞI PROCEDEE:                       MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

 M1- explicaţia;                                     m1- mingi 

 M2- demonstrația;                                m2-  bănci de gimnastică; 

 M3- exersarea;                                        m3-  tunel; 

 M4- tratarea diferențiată ;                            m4- obstacole; 

                                                                      m5-saltea ;         

                                                                       m6- fluier; 

                                       m7 -cerc                                         
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          BIBLIOGRAFIE: 

Dumitru, M. Popescu, S. – Îndrumător metodic pentru educaţia fizica la ciclul primar 

                       Ed. EX-PONTO – Constanta 

Dumitru, M. – Educaţia fizică  componentă a curriculum-ului național (teorie și metodică),  

          Ovidius University Press – Constanta, 2011 

***- Jocuri pentru clasele I- IV, Ed. Aramis 

***Curriculum Naţional- Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T.S. , 2012. 

 

Momentele 

Lecţiei 
Elemente de conţinut 

Doza

re 

 

OB 
Formaţii și indicaţii 

metodice 

ST

R. 

DI

D. 

M. m. 

 

I.  

Organizarea 

colectivului de 

elevi 

 

▪ adunarea, aliniere, 

raportul 

▪ verificarea 

echipamentului şi a stării de 

sănătate 

▪ întoarceri de pe loc la 

stânga, la dreapta, la stânga 

împrejur; 

▪ anunţarea temelor 

lecţiei 

 

30” 

 

1min 

 

 

30” 

     0  0  0  0  0  0  0  0 

 

               @ 

 

      În linie pe 1 rând. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II.  

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

Variante de mers: 

 

▪ mers normal; 

▪ mers pe vârfuri, braţele sus; 

▪ mers ghemuit, mâinile la 

ceafă; 

▪ mers pe călcâie, braţele 

lateral; 

▪ mers fandat, mâinile pe 

genunchi; 

 

15m 

20m 

20m 

20m 

20m 

15m 

15m 

10m 

 

 

     

  În linie pe un rând. 

            0 

                0 

                0        

                0     @ 

                0 

                0 

                

 

 

 

 

M1 

M3 

M4 

 

 

m6 
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▪ mers cu sprijin pe palme 

înainte; 

▪ mers cu sprijin pe palme 

înapoi; 

▪ mers cu exerciţii de 

respiraţie. 

  

Variante de alergare: 

 

▪ alergare uşoară; 

▪ alergare cu pendularea 

gambelor înapoi, mâinile la 

spate; 

▪ alergare cu genunchii sus, 

mâinile la ceafă; 

▪ alergare laterală cu faţa spre 

exterior ajutându-se de braţe; 

▪ alergare laterală cu fata spre 

interior ajutându-se de braţe; 

▪ alergare cu pas săltat,picior 

braţ opus. 

20m 

20m 

 

20m 

 

20m 

 

20m 

 

    

20m 

 

  În coloană câte doi pe        

mijlocul terenului. 

                0        0        

                0        0 

                0        0    @ 

                0        0 

                0        0 

              

                 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

  Tema 

Prinderea - pasarea mingei 

   Joc 

 „Mingea cântăreaţă” 

      Copiii sunt asezaţi în cerc. 

Ei trebuie să cânte şi să paseze 

mingea din mână în mână 

(„Cântecul alfabetului”). 

Copilul care are mingea în mână 

când se opreşte cântecul va 

porni din nou jocul intonând un 

alt cântec din cele învăţate. 

  

 

 

 

O.P.

M.2 

 

O.P.

M.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 
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Învăţarea, 

consolidarea şi                                                                                                                                                                                                                                       

verificarea 

deprinderilor  

motrice 

 

 

  Parcurs aplicativ 

Parcursul  se desfăşoară pe o 

distanţă de 12 metri. Elevii sunt 

împărţiţi în două echipe aflate la 

linia de start.Primii elevi 

pornesc alergând 3 metri până la 

banca de gimnastică, sar peste 

aceasta ca iepuraşii, trec print-

un tunel târându-se pe antebraţe 

şi genunchi, la ieşirea din tunel 

intră într-un cerc în care se află 

o minge, execută trei aruncări şi 

prinderi la perete, lasă mingea în 

cerc şi revin prin alergare la linia 

de plecare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1 

m2 

m3 

m7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 Dezvoltarea 

calităţilor 

motrice: viteza 

 

 

 

 

 

 Dezvoltarea vitezei de execuție 

 Ștafetă 

Ştafeta se desfăşoară pe o 

distanţă de 12 metri. Elevii sunt 

împărţiţi în două echipe aflate la 

linia de start. În faţa fiecărei 

echipe, pe o distanţă de 3 metri, 

se află trei obstacole, banca de 

gimnastică, salteaua, iar la 1,5 

metri se află un cerc în care se 

află o minge. 

             La semnal, primii elevi 

pornesc alergând printre 

obstacole,  merg în echilibru pe 

partea lată a băncii de 

gimnastică, continuă pe salteaua 

de gimnastică cu o rostogolire 

  

 

 

 

O.P.

M.2 

 

O.P.

M.4 

    

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

 

 

 

 

 

m1 

m2 

m3 

m4 

m5 

m7 
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 din ghemuit în ghemuit, mersul 

piticului pe o distanţă de 1,5 

metri, ajung la cerc iau mingea, 

execută trei autoaruncări, lasă 

mingea în cerc revenind prin 

alergare la linia de plecare,  

predau ştafeta şi se aşază la 

coada şirului. 

Câştigă echipa care termină 

prima. 

 

V. 

 Revenirea 

organismului 

după efort 

 

 

 

- mers liniştitor cu exerciţii 

active de respiraţie 

- mers corectiv cu mâinile la 

ceafă, pe umeri 

Joc de revenire “Ţăranul e pe 

câmp” 

 

    

 

formaţie de lucru - cerc  

 

  

VI. 

 Aprecieri 

finale  

 

 

 

 

- aprecieri pozitive/ negative, 

globale şi individuale asupra 

activităţii lecţiei 

 

 

     1 

 - se fac referiri la elevii 

care prezintă uşoare vicii 

de atitudine; 

- se acordă calificative în 

funcţie de aprecieri. 

 

 

 

M1 
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Personajul Cervenco- viziune literară şi ipostază cinematografică 

 

                                                                                                                Prof. Irina-Nicoleta Nechifor 

                                                                                                  Colegiul Național Emil Racoviță, Iași 

Clasa: a X-a  

Subiectul lecţiei: Personajul Cervenco- viziune literară şi ipostază cinematografică, în romanul lui liviu 

Rebreanu, Pădurea spânzuraților, respectiv în ecranizarea acestuia din 1964, în regia lui Liviu Ciulei, în 

cadrul cursului opţional-Emil Botta între literatură şi cinematografie) 

Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe 

Competențe specifice:  

 

1. Receptarea corectă a textului dat şi interpretarea  adecvată a  mesajului acestuia; 

2. Definirea conceptelor de literatură şi  cinematografie şi raportarea la imaginea personajului între cele două 

coordonate ; 

3. Identificarea mijloacelor de realizare a metaforei personajului  în ecranizarea romanului, în comparaţie cu 

cea din poezia Pe tema nopţii de Emil Botta; 

4. Interpretarea semnificaţiei  fragmentelor literare şi de film, recunoscând simbolurile acestora; 

5. Realizarea propriilor argumentări şi definiţii ale sentimentelor şi conceptelor, pornind de la textele date 

sau de la afirmaţiile critice. 

     

 

 

Bibliografie:  Bergson, Henri, Materie şi memorie 

    Botta, Emil, Un dor fără saţiu, Editura Minerva, Bucureşti, 1991; 

    Popovici, Vasile, Eu, personajul, Editura Cartea Românească, 1988; 

    Rebreanu, Liviu, Pădurea spânzuraţilor, Editura Litera, Bucureşti, 2013; 

   https://www.youtube.com/watch?v=CK5LDu56oU8- Pădurea spânzuraților, film, 1964, regia Liviu 

Ciulei; 

    https://ro.wikipedia.org/wiki/Noapte_%C3%AEnstelat%C4%83- Noapte înstelată, pictură de Vincent 

Van Gogh.

https://www.youtube.com/watch?v=CK5LDu56oU8-
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Competențe 

specifice 

Etapele 

lecţiei 

Activitatea didactică Mijloace 

de 

învăţare 

Metode, 

procedee şi 

forme de 

organizare a 

învăţării 

Evaluare 

 Verificarea 

temei pentru 

acasă(5 

minute) 

Profesorul solicită elevilor să prezinte tema, ce 

este reprezentată de analiza simbolului luminii ca 

element primordial de construcţie a romanului şi 

a scenei spânzurării cehului Svoboda. Acesta este 

dublat de motivul privirii, ceea ce reprezintă 

analiza şi comparaţie dintre carte şi scena iniţială 

a filmului.  

Textul 

narativ 

Problematizarea

pe baza opiniilor 

diverse. 

Activitate 

frontală 

Elevii sunt notaţi pentru 

interpretările făcute.  

Elevii îşi vor exprima 

opiniile cu privire la 

diferenţele dintre 

ecranizare şi semnificaţia 

metaforei epice. 

1.2. 

Receptarea 

adecvată a 

sensului / 

sensurilor 

unui mesaj 

transmis prin 

diferite tipuri 

de texte orale 

sau scrise 

Enunţarea 

viziunii și a  

titlului 

lecţiei(3 

minute) 

Profesorul anunţă titlul lecţiei: Cervenco- viziune 

literară şi ipostază cinematografică. Elevii sunt 

anunţaţi că urmează să realizeze o comparaţie 

între ipostaza personajului din roman şi cea a 

actorului Emil Botta, ce dă viaţă acestui personaj 

în filmul lui Liviu Ciulei.  

 Textul 

poetic 

Conversaţia şi 

problematizarea 

Activitate 

frontală 

Elevii vor citi textul şi vor 

face primele observaţii cu 

referire la imaginea 

personajului şi la jocul 

actorului Botta.. 

 

 

 

Desfăşurarea 

activităţii 

didactice(40 

de minute) 

1. Dacă în roman Cervenco este doar o voce a 

credinţei care propovăduieşte iubirea prin 

suferinţă, în film personajul devine mult mai 

complex, prin mimică, gestică şi vestimentaţie. 

Replica personajului este semnificativă în scena 

de la popota ofiţerilor: Numai în suferinţă creşte 

şi rodeşte iubirea. 

Textul 

narativ, 

secvenţa 

de film 

Problematizarea

. Conversaţia 

euristică 

Activitate 

individuală 

Evaluare formativă 

Evaluare scrisă, de notare a 

detaliior de personaj 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

3313 

 

2.3. 

Identificarea 

şi analiza 

elementelor 

de 

compoziţie şi 

de limbaj în 

textul poetic 

 

3.3. 

Elaborarea 

unei 

argumentări 

orale sau 

scrise pe baza 

textelor 

studiate 

 2. Situat într-un plan secund al scenei filmate, 

Cervenco poartă mantaua de căpitan peste hainele 

modeste şi un toiag, ce are funcţie simbolică. El 

estesemnul înţelepciunii personajului. Regizoral, 

acesta este aşezat cu spatele la ceilalţi ofiţeri de la 

popotă iar vorbele sale sunt asemenea unui ecou, 

pe fundalul zgomotului specific al vocilor 

amestecate. Vocea actorului Botta răsună poetic, 

ca o replică la discursul lui Varga, ce 

propovăduieşte o altă lege, cea a războiului. În 

enunţarea simplă a unui adevăr universal, acela că 

trebuie dragoste, se aud râsetele celor din jur. În 

atmosfera plină de viaţă a popotei, sfidare a 

pericolului şi a morţii, glasul lui Cervenco, 

întruchipat de Emil Botta, răsună ca o poezie 

plină de sensibilitate. 

Secvenţa 

de film 

Problematizarea 

Conversaţia 

euristică. 

 

Elevii îşi exprimă opinia 

despre această atitudine a 

personajului faţă de lume. 

Elevii identifică rostul 

perspective secundare  

aprezenţei personajului, în 

momentul în care replicile 

sale sunt în central de 

semnificaţii al secvenţei: 

pentru a spori intensitatea 

celor rostite.   

2.1. Analiza 

principalelor 

componente 

de structură, 

de 

compoziţie şi 

de limbaj 

specifice 

1.3. Folosirea 

adecvată a 

strategiilor şi 

a regulilor de 

exprimare 

 3. Tristeţea de pe chipul actorului şi aparenta sa 

pierdere dincolo de lumea reală, trăire în numele 

idealului, sunt resimţite ca stări dominante în 

poezia Pe tema nopţii: Amar, amar se mai zbate/ 

soarele meu în asfinţit.../Durerea e fără sfârşit /şi 

fără sfârşit înserarea. Poetul simte că absenţa 

sentimentului va ucide lumea, aşa cum Cervenco 

ştie că fără dragoste lumea este pierdută. În film, 

personajul este o voce interioară a lui Apostol 

Bologa, care va găsi în dragostea pentru Ilona, 

iubirea pentru om şi pentru ţară.  

4. Ultima strofă pune parcă în oglindă discursul 

poetului-actor în cele două ipostaze: creator de rol 

  

Textul 

poetic 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea  

Dezbaterea 

Activitate pe 

grupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii  realizează analiza 

textului, prin identificare 

de metafore semnificative 

în radiografierea stării 

poetului. Elevii sunt 

evaluaţi în scris prin 

exerciţiul de interpretare 

pentru care vor fi notaţi.  

Evaluare sumativă. 
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orală în 

monolog şi în 

dialog 

 

 

1.4. 

Redactarea 

unor 

compoziţii 

despre textele 

studiate şi 

alcătuirea 

unor texte 

funcţionale 

sau a unor 

proiecte 

3.2. 

Compararea 

unor 

argumente 

diferite 

pentru 

formularea 

judecăţilor 

proprii 

şi creator de poezie. Vibraţia versului este 

obţinută prin recurenţa substantivului ce 

denumeşte cel mai nobil sentiment: iubirea o caut 

mereu…/în ceruri, în adieri,/ printre stele 

veşnice, printre dureri, /iubirea o caut mereu…. 

Se pune în oglindă acaeastă imagine cu cea a 

tabloului Noapte înstelată a lui Vincent van 

Gogh, pentru cumulul de semnificații.  

5. Algoritmul textului poetic va fi descoperit prin 

comentarea strofelor ce se consituie în centrul 

discursului liric. Poetul se detaşează complet de 

spaţiul telluric şi îşi începe căutarea în cel astral, 

care, în acelaşi timp, îi bântuie visele. Drumurile 

nopţii, freamătul astrului şi mătăsosul freamăt al 

stelei însoţesc   drumul poetului către iubirea 

pierdută sau neaflată niciodată. Inversiunea, 

metafora, adresarea directă sunt metode ale 

scrierii sensibile. 

 

 

Problematizarea 

Conversaţia 

euristică 

Dezbaterea 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

Elevii vor fi evaluaţi prin 

întrebări şi răspunsuri şi 

notaţi pentru intervenţiile 

pertinente ale acestora în 

comentarea textului. Elevii 

vor interpreta cele patru  

versuri, făcând observaţii 

pertinente. 

 Vor fi provocaţi să aducă 

alte exemple de trăire sub 

semnul suferinţei din 

iubire sau din absenţa 

iubirii, valorificând 

propria experienţă de 

lectură. 

 

 

 

 

 

Elevii vor primi ca temă 

pentru acasă redactarea 

unui eseu de o pagină 

despre personaj ca 

realizare a viziunii 

poetului-actor. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

”Legenda pomului de Crăciun” 

Hermenean Elena 

Școala gimnazială ”Mihail Sadoveanu”/GPP ”Prichindel”,  Întorsura Buzăului 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

Numele și prenumele cadrului didactic: Hermenean Elena 

Unitatea de învățământ: Școala gimnazială ”Mihail Sadoveanu”/ GPP ”Prichindel”, Întorsura 

Buzăului 

Grupa: Mare 

Tema activității: ,,Legenda pomului de Crăciun” 

Forma de realizare: activitate integrată 

Mijloc de realizare: Lectura educatoarei, decupare, lipire 

Categoria de activitate de învățare: ADE – Domeniul Limbă și comunicare – Educarea 

limbajului 

ADE – Domeniul Om și Societate – Activitate practică 

Tipul activității: Asimilare de cunoştinţe 

Scopul activității: Însuşirea conţinutului poveştii "Legenda pomului de Crăciun" 

Dezvoltarea capacităţii copilului de a asculta cu atenţie, de a se concentra asupra subiectului şi de a 

reproduce conţinutul poveştii. 

 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

A. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

B. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate 

C. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

D. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute, Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

E. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat 

 

Comportamente vizate Obiective operaționale 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea 

unor activități diversificate, specifice vârstei 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru 

realizarea de activităţi variate 

O1 - Să urmărească linia povestirii concomitent 

cu prezentarea  planșelor;  

O2 - Să relateze ideile principale cu ajutorul 

imaginilor din poveste, respectând ordinea 

cronologică a faptelor; 

O3 - Să răspundă la întrebări legate de conţinutul 

textului prezentat ; 

O4 - Să se exprime corect din punct de vedere 

gramatical, folosind un  limbaj adecvat;      

C.1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni 

cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat 

C.1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru 

experimentarea și învăţarea în situații noi 

D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a 
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unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

O5 - Să asambleze prin lipire părţile componente 

ale bradului; 

O6 - Să aplice corect elementele decorative; 

O7 - Să aprecieze lucrările pe baza criteriilor 

stabilite.       

D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare 

clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă) 

E.1.3. Construiește noi experienţe, pornind de la 

experienţe trecute 

B. 1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, 

prin exersarea interacţiunii cu aceştia  

B.1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de 

primire a ajutorului în situaţii problematice 

specifice 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee didactice: Povestirea, observaţia, conversaţia, explicaţia, problematizarea, 

demonstraţia, turul galeriei 

Mijloace didactice: planşe reprezentând momente principale din poveste, panou, podoabe, hârtie colorată, 

lipici. 

Forma de organizare: Frontal, individual 

Durata: 40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  

Curriculum pentru educaţie timpurie 2019 

Ştefania Antonovici, Florica Mitu - "Metodica activităţilor de educarea limbajului în învăţământul 

preşcolar", Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2005;  
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode/procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

   Educatoarea 

pregătește materialului 

didactic necesar  

desfăşurării jocului, 

aranjează scaunele în 

formă de semicerc și 

asigură ordinea și 

disciplina. 

 

 

  

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

   Educatoarea spune 

copiilor o ghicitoare: 

”De copii este iubit, 

De Crăciun împodobit, 

Verde e, majestuos 

Cine e aşa frumos?” - 

Bradul 

Conversația 

Problematizarea 

 

Bradul 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

    Dragi copii, astăzi 

vom asculta ” 

Povestea Bradului de 

Crăciun” și vom 

confecționa și noi 

brăduți pentru 

sărbătoarea 

Crăciunului ! 

    Educatoarea va 

explica obiectivele pe 

înțelesul copiilor. 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

Frontal 

 

4.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

   Educatoarea inițiază 

o scurtă discuţie 

despre obiceiurile și 

tradițiile de iarnă: 

-Ce sărbători de iarnă 

cunoașteți? 

-Unde aduce Moș 

Nicolae cadouri? 

-Dar Moș Crăicun, 

Conversația 

examinatoare 

 

 

 

Individual 

Aprecieri 

verbale 

Observația 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode/procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

unde lasă cadourile? 

-Ce sărbătorim de 

Crăciun? 

-Ce sărbătorim de 

Anul Nou? 

-Ce alte tradiții de 

iarnă cunoașteți ? 

5. Dirijarea 

învățării 

   Educatoarea va relata 

povestea utilizând 

mijloace de captare a 

atenției preșcolarilor 

precum: intonația 

vocii, mimica, 

gesturile, inflexiuni ale 

vocii, modificarea 

tonului vocii în funcție 

de personaj: 

- O vrăbiuță rănită de 

alicea unui vânător nu 

poate să zboare într-o 

toamnă spre țările 

calde. 

- Pe vremea aceea, toți 

copacii își păstrau 

frunza verde pe timpul 

iernii. Vrăbiuta cere 

ajutorul unui stejar 

bătrân, care să o 

adăpostească în 

frunzișul său mare și 

des de frigul de afară, 

însă este refuzată. 

- Zgribulită de frig, 

vrăbiuța cere ajutorul 

unui fag stufos, însa și 

acesta o refuză.  

 

Povestirea 

Conversația 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

din 

poveste 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observația 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode/procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

- Micuța pasăre 

încearcă să se 

adăpostească într-un 

tufiș, dar și acesta o 

gonește. 

- Mai mult moartă 

decât vie, vrăbiuța 

vede un brad bătrân 

care îi face semn să 

meargă să se 

adăpostească între 

ramurile lui. 

- In seara de Crăciun, 

un vânt teribil sufla 

peste pădure și toți 

copacii își pierdeau 

rând pe rând frunzele. 

Bradul își înfășură 

crengile în jurul 

vrăbiuței, pentru a o 

proteja de frig. 

- Dumnezeu a văzut 

cum încearca să 

protejeze bradul viața 

vrăbiuței și hotărăște ca 

bradul să își păstreze 

veșnic frunza verde. 

Oamenii îl aduc în 

casele lor în seara de 

Crăciun și îl 

impodobesc! 

 

    Pe parcursul poveștii 

educatoarea va explica 

semnificația cuvintelor 

necunoscute și va afișa 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode/procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

după fiecare idee 

principală câte o 

imagine 

corespunzătoare pentru 

a facilita înțelegerea 

textului de către copii. 

   După finalizarea 

poveștii, educatoarea 

întreabă copiii dacă le-

a plăcut povestea, care 

a fost titlul acesteia, 

câte personaje are 

povestea, care ar putea 

fi personajele pozitive, 

dar cele negative, care 

este morala poveștii 

etc.  

 

6. Obținerea 

performanței 

   Prin tranziția 

”Zburăm ca vrăbiuța, 

culegem conuri de 

brad, adunăm lemne 

pentru foc ...” 

educatoarea ghidează 

copiii la măsuțe unde îi 

așteaptă materialele 

necesare pentru 

următoarea activitate. 

   Copiii observă 

materialele primite pe 

măsuțe. Educatoarea le 

explică și 

demonstrează ce vor 

confecționa din aceste 

materiale. 

Se realizează exerciții 

 

 

 

Demonstrația 

 

Explicația 

Exercițiul 

Observația 

Lipici 

Hârtie 

verde  

Foarfecă 

 

 

 

 

 

 

Podoabe 

pentru 

brad 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observaţia 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode/procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

pentru încălzirea 

mușchilor mici ai 

mâini, se adoptă o 

poziție corectă la masa 

de lucru și fiecare copil 

începe să 

confecționeze 

brăduțul! (se îndoaie pe 

jumătate fiecare parte 

decupată din brad ; se 

lipesc două câte două 

decupajele, jumătate 

cu jumătatea din 

cealalată parte 

decupată până se lipesc 

toate cele patru 

decupaje). După ce au 

confecționat brăduții, 

preșcolarii îi ornează 

cu podoabe (steluțe, 

glubulețe) lipindu-le pe 

brad cu ajutorul 

lipiciului. 

 

9.Încheierea 

activității 

   Educatoarea 

realizează aprecieri 

verbale generale și 

individuale asupra 

desfășurării activității, 

a comportamentului 

copiilor, după care 

repetă titlul poveștii, 

personajele acesteia și 

morala. 

Totodată se realizează 

un tur al galeriei unde 

Conversația 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

CONŢINUT 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
Metode/procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

copiii merg în șir 

indian și 

privesc/apreciează 

propriile lucrări și 

lucrările colegilor. 
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“ BARCA CU PÂNZE ” 

PROIECT DIDACTIC 

Profesor psihopedagogie specială  

Codrea Elena Delia 

Centrul Scolar Pentru Educație Incluzivă Făgaraș 

 

 

  

UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT: Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă  

CLASA- a VI a  DMM                                                                                                                                                                            

ARIA CURRICULARĂ: Arte 

DISCIPLINA: Educație plastică 

UNITATEA TEMATICĂ: Compoziția plastică 

SUBIECTUL : Barca cu pânze 

TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoştinţe.  

DURATA: 45  minute 

 

COMPETENȚE GENERALE:  

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative 

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte 

variate 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

        2.1. Folosirea instrumentelor în contexte specifice tehnicii abordate 

        3.1. Transpunerea ideilor, stărilor afective şi mesajelor prin limbaj plastic în cadrul unor lucrări 

proprii 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

                 Cognitive: 

O1- să perceapa modul de operare al tehnicii Tangram 

O2- să confecţioneze cele şapte tanuri ale pătratului TANGRAM; 

O3- să asambleze o imagine dupa modelul dat; 

O4- să realizeze tehnica de dactilopictură; 

O5 -să manevreze corect instrumentele de lucru (foarfeca, lipici,) în activitatea practică;        

Afective: 

➢ -să participe activ şi conştient la activitate ; 

➢ -să manifeste interes și plăcere în desfăşurarea activităţii 

➢ să coopereze cu ceilalţi elevi în timpul activităţii. 

 Psiho-motorii: 

➢ -să perceapă componentele spațio -temporale; 

➢ -să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte 
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➢ -să se folosească de acțiuni motrice învățate pentru a exprima sentimente/comportamente 

. 

 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia,expunerea, observația,explicaţia, demonstrația,exercițiul. 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planşe mode, coală de hârtie albă, model pătratul TANGRAM, 

acuarele, lipici, foarfecă. 

FORME DE ORGANIZARE: Frontală, Individuală, Colectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie:  Manual digital Educație plastică – clasa a-VI-A 

Programa pentru Educatie plastica -Dizabilități intelectuale uşoare și moderate. București 

2021 

M. Cristea, Ghid metodic de predare a educatiei plastice, Ed.Petrion, Bucureşti, 2000 
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SECVENŢELE 

LECŢIEI 

 

DURATA 

 

OB.

OP. 

ELEMENTE ESENŢIALE DE CONŢINUT 

 

        ACTIVITATEA                                                    ACTIVITATEA 

PROFESORULUI                                                  ELEVILOR 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

 

METODE         

MIJLOACE                                                                                         

 

 

MODURI 

DE 

ORGANI

Z. 

 

EVALU

ARE 

1. MOMENT 

ORGANIZA-

TORIC 

 Voi asigura condiţiile necesare unei bune 

desfăşurări a lecţiei: 

-pregătirea materialului didactic necesar; 

-stabilirea ordinii şi liniştii în clasă. 

Elevii îşi scot pe bancă 

materialele necesare pentru 

ora de abilităţi practice: 

foarfecă, lipici/aracet şi o 

foaie de hârtie. 

   

 

frontal 

 

 

 

 

2. CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

 

 

 

 

O1 

Voi prezenta elevilor un material PPT, unde 

vor asculta povestea Jocului Tangram, care a 

apărut în China și este compus din șapte piese 

numite tanuri. Mai este numit şi jocul celor 

şapte figuri, cu ajutorul cărora se pot obţine 

imagini care înfăţişează oameni, animale, 

lucruri, litere, cifre. 

 

 

 

Elevii privesc cu atenție 

materialul prezentat. 

 

 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

Prezentare 

PPT 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANUNŢA-

REA TEMEI ŞI 

A  

OBIECTIVELO

R 

 Voi anunța tema lecției “ Barca cu pânze”, pe 

care o vom realiza cu ajutorul cele şapte tanuri 

ale TANGRAM-ului , apoi folosind tehnica de 

dactilopictură se va realiza celelelte elemente 

din desen. 

 

Elevii ascultă explicaţia 

profesorului 

 

conversaţia 

 

 

explicaţia 

  

 

 

frontal 

 

evaluare 

frontală 

 

 

 

4.DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

Se prezintă câteva imagini care pot fi realizate 

prin tehnica Tangram, apoi voi impărți 

patratul în şapte figuri, tanuri .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Le voi explica elevilor paşii pentru realizarea 

lucrarii ,prin prezentarea unei planse model 

(anexa 1): 

Elevii privesc, ascultă şi 

lucrează în acelaşi timp cu 

explicaţiile primite. 

Elevii lucrează individual. 

 

 

 

observaţia 

 

explicaţia 

 

 

Planșa 

model 

 

Imagini 

Tangram 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

conversa

tia 
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4.DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

O2 

O5 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O4 

 

Pasul 1 

Pe o coala de hartie in care este desenat 

patratul , urmand linile din interiorul acestuia 

se va  decupa toare figurile geometrice. 

 

Pasul 2- 

Asamblarea pe o coala de hartie a pieselor din 

Tangram pentru a realiza o imagine cu barca 

, vand in față planșa model.  

 

Pasul 3 

Lipirea pieselor pe coala de hărtie. Voi 

supraveghea in permanență activitatea 

elevilor pentru a reuși fiecare elev să monteze 

piesele corect pe coala de hârtie. 

 

Pasul 4 

Prin tehnica de dactilopictură se va realiza 

fondul lucrării, reprezentând :marea, cerul, 

noii etc 

Le voi atrage atenţia că trebuie să lucreze cu 

atenție şi îngrijit. 

 

 

 

 

Elevii decupează figurile 

geometrice. 

 

 

 

Elevii asamblează figurile 

geometrice, având in vedere 

planșa model din fața clasei. 

 

 

Elevii lipesc pe o coală de 

hartie figurile geometrice. 

 

 

 

 

Elevii picteaza folosind 

tehnica de dactilopictură 

elementele cerute de 

profesor. 

 

 

 

 

 

demonstraţi

a 

 

exerciţiul 

 

muncă 

independent

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hârtie, 

 

 lipici , 

  

    

foarfecă, 

 

acuarele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

observaţi

a  

sistemati

că 

 

 

probă 

practică 

5.ASIGURARE

A FEED-

BACKULUI ȘI 

OBȚINEREA 

PERFORMANȚ

EI 

 

O1 

 

Voi pune o serie de intrebari legate de tehnica 

Tangramului și modul de folosire a tanurilor. 

Prezint o serie de modele( animale, litere, 

oameni, lucruri) care s-ar putea realiza cu 

ajutorul acestui joc(.Anexa 2) 

 

 

Elevii răspund la întrebări  

 

Conversaţia  

 

observația 

 

Planșe 

model 

 

frontal 

 

evaluare 

frontală 
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6.ÎNCHEIEREA 

LECŢIEI 

 Voi face aprecieri cu privire la modul de lucru 

al elevilor. 

Ascultă aprecierile şi 

recomandările făcute de 

professor. 

conversația   Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Anexa 1                                                                                                       Anexa 2 

 

Fișă model  
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Proiect  didactic 

Tofan Simina Georgiana 

      Colegiul Național de Artă”Octav Băncilă”, Iași 

 

 

Școala: Colegiul Național  de Artă “Octav Bancilă” – Iași 

Elev: Iordache Nicoleta 

Clasa: a IX a  

Profesor: Tofan Simina Georgiana 

Aria curriculara: Muzică instrumentală 

Disciplina: Flaut 

 

Subiectul lecției: 1. Gama Mi b Major – arpegii și ariculații 

   2. Kohler – Studiul nr 3 

   3. V. Blodek – Concert Sol Major (p I) 

   4. J. S. Bach – Sonata nr. II (p I-II)-citire la prima vedere 

Tipul lecției : Mixtă 

- De consolidare a cunoştinţelor ; 

- De comunicare de noi cunostinte. 

Obiective cadru :  

• Dezvoltarea capacității interpretative ; 

• Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii ; 

• Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical ; 

• Cultivarea sensibilităților, imaginatiei și creativității muzicale. 

Obiective de referință : 

• Să cânte cu participare afectivă, cu sensibilitate și expresivitate piesele abordate ; 

• Să citească la prima vedere cantece și teme muzicale în tonalități diferite ; 

• Să-și exprime propriile impresii privind lucrările abordate ; 

Obiective operaționale: 

• Să respecte tempoul și dinamica; 

• Să realizeze exerciții de respirație, emisie și de intonație; 

• Să rezolve problemele tehnice: relaxarea corpului, sincronizarea între degete și limbă,  

egalitatea de intensitate și durata a sunetului.  

• Să cânte nuanțat , coreland interpretarea cu mesajul ce trebuie transmis; 

Resurse 

1.Procedurale : exercițiul, conversația, demonstrația, explicația  

2.Materiale :  manual, partituri, metronom. 

 

Scopul lecție: 

- consolidarea deprinderii de a executa corect staccato în registrele: grav, mediu, și acut al 

instrumentului de suflat. 

- câstigarea deprinderilor de a executa corect și cu usurință digitația notelor. 

- aprofundarea lucrărilor abordate; 
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Material didactic folosit: 

- studierea gamei Mi b Major legato, detase, staccato, insistându-se în special pe ultima cerință, ea 

fiind și scopul acestei lecții. 

- casete, cd-uri care să exemplifice pasajele căutate. 

 

Moment organizatoric: 

• Discuții cu elevul privind noul repertoriu, problemele pe care le – a  

întampinat în studiul de acasă și asupra cărora trebuie sa se insiste. 

 

Lectia propriu-zisă: 

 

1. Gama Mi b Major 

• Elevul va începe ora prin prezentarea gamei Mi b Major cu variante și 

arpegii. 

• Primul lucru de care se va ține cont este poziția corectă la flaut, poziția  

corectă a flautului și respirația corectă a elevului.  Poziția corectă a corpului , relaxarea umerilor și  a 

brațelor, egalitatea de durată și intensitate a sunetului, precizia atacului, calitatea în permanență a 

sunetelor; sincronizarea degetelor și a limbii, egalitatea articulațiilor: simplă, dublă. 

 Prin intermediul gamelor se pot  rezolva probleme de susținere și echilibrare a sonorității pe 

toata intinderea instrumentului concomitent cu soluționarea egalitatii ritmice în virtuozitatea digitației 

și articulației. 

 Tipul articulației alese pentru exersare se stabilește în funcție de problemele tehnice dar și de 

cerințele pieselor din repertoriul abordat. 

  

Metode de studiere a gamelor: 

A. 

 

I.    →  

 

II.   →  

 

III.  →  

IV   → 1.  2.  
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3.     4.  

 

5.    6.   

 

7.     8.   

 

9.    10.  

 

B. pentru egalizarea digitației(egalizarea metro ritmică a pasajului) 

 

1.  
  

 2  

 

 

  3.  

 

 

C. Studiul gamelor progresive se pot efectua în ritmuri ca: 
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D. În scopul dezvoltării virtuozității motricității degetelor, în legato, se poate efectua și urmatorul 

exercițiu, construit pe gamă: 

 

 

 
 

2. Kohler – Studiul nr 3 

• Piesa cu care se va începe va fi Studiul nr.3 unde se va ține cont de importanța acestui studiu, ce 

probleme ridică el, scopul pentru care a fost el scris, se va ține cont de tempo, de nuanțe , respirații și 

de indicațiile pe care il le dă profesorul. 

• Se va insista pe părțile dificile ale piesei încercand sa le studieze de la rar la un tempo apropiat de cel 

care este cerut încercand să clarifice problemele de ordin tehnic și expresiv.  

• Se insistă asupra corectitudinii ritmice, egalității de durată și intensitate a sunetului;  

• Se vor corecta eventualele greșeli de text. 

• Se insistă asupra  egalității articulației; 

• Se audiază studiul în  întregime, urmărindu-se corectitudinea  redării textului muzical; 

 

3. V. Blodek – Concert Sol Major (p I) 

• Se audiază lucrarea în intregime a piesei; 

• Se educa obținerea unui sunet susținut și profund; 

• Se va insista pe parțile dificile ale piesei încercand să le studieze de la rar la un tempo apropiat de cel 

care este cerut încercând să clarifice problemele de ordin tehnic și expresiv. 

 

Probleme de rezolvat: 

• Neritmicitatea execuției (intrări pe contratimp) 
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• Sonoritate neechilibrată (atenție la ambușură) 

• Intonări imprecise (se recomandă exerciții zilnice pe durate lungi urmărindu-se  emisia impecabilă a 

sunetului. O suflatură corecta va genera întotdeauna o intonatie justa) 

 

3.   Johann Sabestian Bach – Sonata nr. II (p I-II) 

• Se audiază lucrarea în întregime a piesei;(cântată de profesor) 

• Se urmarește redarea caracterului piesei  prin crearea unui sunet de calitate și prin susținerea liniei 

melodice; 

• Se corectează eventualele greșeli de text; 

• Se insistă asupra corectitudinii ritmice; 

• Interpretarea la Bach pretinde articularea sunetelor în detache pe o continuă sustinere). 

 

FIXAREA CUNOȘTINȚELOR: 

• întrebari adresate elevului legate de indicațiile date de profesor asupra  

fiecarei piese in parte. 

 Încheierea lecției:  

 Se va recomanda studiul zilnic punându-se accent pe pasajele mai dificile, elevul va studia din 

punct de vedere tehnic inclusiv nuanțe,respirații. 

I se va cere elevului să studieze individual piese la prima vedere pentu a-i ajuta la orele de 

muzică de cameră și orchestră.  

 Pentru instrumentiștii suflători, un program zilnic de studiu va debuta prin încalzirea aparatului 

interpretativ, având în vedere urmatoarele obiective : 

- poziția relaxata a corpului și ambușurii; 

- respirația corectă; 

- conducerea si dozarea eficientă a coloanei de aer-marirea capacității respiratorii; 

- emisia calitativă a sunetului în toate registrele; 

- echilibrarea sonorității pe tot ambitusul instrumentului; 

- intonația justă a sunetelor muzicale și a intervalelor; 

- exectutarea nuanțelor și efectuarea sau nu a vivrato-ului; 

- rezolvarea problemelor de atac a sunetelor din diferite registre, în diferite nuanțe; 

- perfecționarea articulației - simple, duble, triple; 

- sincronizarea articulației cu digitația; 

- mobilitatea degetelor în raport cu egalitatea ritmică. 
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ACTIVITĂȚI OPȚIONALE 

,, SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE!” 

 

                                                            Prof.înv.preșcolar: Podhora Maria  

GPP nr.1, Structura:GPN nr.2, Aleșd  

Prof.înv.preșcolar: Simionaș Fejeș Monika 

Grădinița cu program prelungit nr. 1 ALEȘD 

 

 
                                                                                                                         

                                                                                              

MOTTO: “Oamenii se roagă zeilor să le dea sănătate, fără să ştie că stă în puterea lor   

  s-o menţină şi că luptând împotriva ei prin lipsa de măsură, o trădează prin   

 goana lor după plăceri”. (Democrit) 

 

 

Unitatea  de învățămant : Grădinița cu program prelungit nr 1 Aleșd. 

Denumire opțional : Sănătatea înainte de toate. 

Tipul : integrat 

Grupa : mică-mijlocie-mare 

Durata : Anul școlar 2022-2023 

Numarul de ore pe săptămână : 1 

Autori : Podhora Maria si Simionaș Fejeș Monika 

Echipa de opțional: Cuc Florina 

                                  

  ARGUMENT 

A învața copilul de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune bazele trainice ale 

formării comportamentului igienic. 

 Modul de abordare a acestor activitati pleacă  de la ideea că este bine pentru copii să înteleagă 

de mici că sănătatea nu înseamna numai absența bolii, ci și un mod de viață echilibrat. Menţinerea şi 

întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare, stres și apariția acestui virus care ne afecteaza viața 

pe toate planurile ei, constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient şi activ la 

viaţa socială. 
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Cuvântul ,,sănătate”, care evocă o stare atât de preţioasă fiecăruia, apare frecvent în vorbirea 

curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.  

Recunoscând rolul exemplului personal,  al dialogurilor şi al activităţilor aplicative de exersare 

a deprinderilor igienice, activitatea opțională aleasa desfăşurata în grădiniţă are un rol formativ 

deosebit,  prin stimularea motivaţiei intrinseci,  stând la baza comportamentului civilizat al adultului 

de mâine . 

Am considerat utilă conceperea acestui opţional, prin care am urmărit ca noţiunile teoretice să 

se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii. 

 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII  

 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiară. 

2. Sănătate ( nutriție, îngrijire, igienă personală și practici privind securitatea personală ). 

3. Curizitate, interes și inițiativă în învățare. 

4. Activare și manifestare a potențialului creativ. 

5. Ascutarea activă a mesajului pentru întelegerea și respectarea lui (comunicare receptivă ). 

COMPORTAMENTE VIZATE 

 

 1.Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății. 

 2.Cunoașterea organismului uman, a funcțiilor sale vitale și a unor norme de comportament 

pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuala și cea colectiva. 

 3.Formarea deprinderilor de alimentație rațională și de desfașurare de exerciții fizice în vederea 

menținerii sănătății. 

 4.Dezvoltarea capacității de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greșite și încurajarea celor corecte. 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

 - să cunoască schema corporala umana; 

 - să cunoască principalele reguli de igienă personală; 

 - să înteleagă necesitatea curățeniei, păstrându-și curate corpul, hainele, camera; 

 - să cunoască propria stare de sănătate și simptomele unor stări de boală; 

 - să cunoască alimentele de bază, să le diferențieze, consumând toata gama de alimente; 

 - să-și formeze deprinderi igienico sanitare corecte 

 

 

 

CONȚINUTURI 

 

 -exerciții joc de descoperire a părtilor componente ale corpului uman; 

 -exerciții de recunoastere pe baza de imagini; 

 -descrierea unor comportamente sănătoase; 

 -enumerarea unor modalități de transmitere o bolilor; 
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 -exerciții de aplicare a normelor de igienă corporală și a vestimentației prin stimularea unor 

situații; 

 -exerciții de recunoaștere a alimentelor sănătoase. 

 

EVALUARE 

 -convorbiri 

 -dialoguri intre copii 

 -autoevaluare 

 -observarea sistematica a comportamentului copiilor 

 

Bibliografie  Curriculum pentru învățământ preșcolar 2019 

 

 

 
 

                                                   

TEMATICA SEMESTRUL I 

 

NR. 

CRT 

DATA TEMA MOD DE REALIZARE 

1. Săpt.  1 ,,ACESTA SUNT EU” Observare 

2. S 2 ,,CHIPUL PRIETENULUI MEU” Desen 

3. S 3 ,,SFATUL MAMEI” Memorizare 

4. S 4 ,,CE NE SPUNE OGLINDA?” Convorbire 

5. S 5 ,,SALATĂ DE LEGUME” Activitate practică 

6. S 6 ,,LA SPĂLĂTOR” Lectura după imagini 

7. S 7 ,,MICII SANITARI” Educație muzicală 

8. S 8 ,,CUM NE FERIM DE BOLI?” Convorbire 

9. S 9 ,,POVESTIRI DESPRE JORG” Povestire 

10. S 10 ,,BATISTUȚA” Desen decorativ 
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11. S 11 ,,ARATĂ-MI CE ȘI CUM FOLOSEȘTI” Joc didactic 

12. S 12 ,,TREI PRIETENI” Memorizare 

13.  S 13 ,,MURDAREL ȘI MURDĂRICA” Povestire 

14. S 14  ,,CUM NE HRĂNIM SĂNĂTOS?” Convorbire 

15. S 15 ,,PRIETENII SĂNĂTĂȚII” Activitate practică 

                                                    

 

 

TEMATICA SEMESTRUL II 

 

NR. 

CRT 

DATA TEMA MOD DE REALIZARE 

1. S 16 ,,DE VORBĂ CU STOMATOLOGUL” Joc cu rol 

2. S 17 ,,SFATUL PERIUȚEI DE DINȚI” Memorizare 

3. S 18 ,,OBIECTELE MELE PERSONALE” Modelaj 

4. S 19 ,,DACA VESEL SE TRĂIEȘTE” Educație muzicală 

5. S 20 ,,DE-A BUCĂTĂRESELE” Joc cu rol 

6. S 21 ,,MICII SANITARI” Sceneta 

7. S 22 ,,LA SPĂLĂTOR” Lectură după imagini 

8. S 23 ,,POVESTEA MĂSELUȚEI NEGRE” Povestire 

9. S 24 ,,PRIMIM MUSAFIRI DE PAȘTE” Joc cu rol 

10. S 25 ,,PREGĂTIM MASA PENTRU MUSAFIRI” Activitate practică 

11. S 26 ,,AER, SOARE ȘI MIȘCARE” Joc de mișcare 

12. S 27 ,,CUM MÂNCĂM?” Lectură după imagini 

13. S 28 ,,STAȚIA CURĂȚENIEI” Joc didactic 

14. S 29 ,,GIMNASTICĂ DE INVIORARE” Educație muzicală 

15. S 30 ,,N-AI BATISTĂ?” Memorizare 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3337 

 

16.. S 31 ,,MICROBII- DUȘMANII SĂNĂTĂȚII” Povestire 

17. S 32 ,,SĂNĂTATEA- BUNUL CEL MAI DE PREȚ” Convorbire 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

I. DATE GENERALE: 

Salva Elisabeta 

ŞCOALA: Profesională „Ovidiu Drimba”, Lugașu de Jos 

CLASA: a V-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: IV. Vreau să salvez lumea (Textul narativ literar) 

SUBIECTUL: Noi pagini, alte idei - Eu sunt Malala de Malala Yousafzai și Patricia McCormick. 

TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi și deprinderi  

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

 

COMPETENȚE  SPECIFICE: 

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații şi a unor idei, exprimând 

opinii, emoții şi sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la 

textele ascultate/citite; 

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi 

multimodale; 

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

a)cognitive: 

1. să precizeze personajele fragmentului audiat; 

2. să identifice indici de timp și de spațiu din textul citit; 

3. să explice diferite aspecte referitoare la lupta Malalei pentru educația fetelor: motivele pentru care 

luptă, devotamentul și determinarea fetei în lupta ei pentru dreptul la educație. 

        

b) motrice: 

1 – dirijarea atenției (văzul, auzul) către  centrul  de  interes  sugerat; 

2 – coordonarea mișcărilor mânii pentru a scrie estetic  pe  fișe, în  timpul stabilit; 

3 – controlarea mișcărilor, gesturilor şi a vocii în  timpul  lecţiei, astfel încât să corespundă sarcinilor 

de lucru şi regulilor de disciplină stabilite; 

 

c) afective: 

1. să-și exprime părerea și sentimentele în scris cu privire la fragmentul audiat din cartea „Eu sunt 

Malala”; 

2. să enumere sentimentele Malalei, identificate în fragment; 

3. manifestarea  interesului  pentru  rezolvarea  sarcinilor  date; 

4. manifestarea  dorinței  de  a  rezolva  cât  mai  multe  exerciţii/situaţii-problemă; 
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RESURSE: 

a. umane: 18 elevi, cadrul didactic; 

b. temporale: 45 de minute; 

c. materiale: laptop, videoproiector, videoclip de prezentare a Malalei, fotografii, fișe de muncă 

independentă, Cartea - „Eu sunt Malala” 

d. strategice:  

• metode şi procedee: exerciţiul, conversația, explicația, problematizarea, Cadranele, scheletul de 

recenzie 

• forme de organizare: activitate frontală, individuală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Bibliografie:  

• Derşidan, I. (2003), Metodica predării limbii şi literaturii române, Casa Cărții de Ştiinţă, Cluj Napoca. 

• Goia, V. (2002), Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca. 

• Orțan, Florica (2012), Pedagogie si elemente de psihologie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

• Yousafzai, Malala și McCormick, Patricia (2014), Eu sunt Malala, Editura Young Art, București 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3340 

 

 

II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

Evenimente 

instrucționale 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Asigurarea cadrului, a 

atmosferei optime desfășurării 

lecției (salutul, prezenţa, 

pregătirea materialelor 

corespunzătoare pentru 

începerea lecției), și crearea 

unui climat afectiv benefic 

desfășurării lecției.  

 

Se pregătesc cu cele 

necesare lecţiei. 

Conversaţia. Observare 

directă 

2. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

însușite anterior 

Se verifică tema de casă cu 

ajutorul aplicației Classroom. 

Le voi prezenta elevilor o 

imagine care conține diferite 

mâini. Fiecare mână ține un 

simbol. Le voi cere elevilor să 

îmi spună cum poate cineva să 

schimbe lumea din jurul lor. 

 

Am învățat în lecțiile anterioare 

despre curajul unui semizeu. 

Cum se numea lecția? 

 

Pentru cine luptă Tezeu: pentru 

gloria lui sau pentru ceilalți? 

 

 

 

 

Lumea se poate schimba 

cu ajutorul: literaturii, 

artelor plastice, filozofie, 

medicină, invenții, prin 

greșeli 

 

Lecția se numea „Tezeu 

și minotaurul”. 

 

 

Tezeu luptă pentru 

eliberarea tinerilor 

atenieni de sub tirania 

regelui Minos care obliga 

 

 

Conversaţia. 

 

Explicație. 

 

 

 

Observare 

directă 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Care ar fi în lumea de azi 

„monștrii“ împotriva cărora 

omul este nevoit să lupte? 

 

Atena să trimită 14 tineri 

pentru a se sacrifica.  

Elevii își vor exprima 

părerile. Răspunsurile 

așteptate vor fi: 

egoismul, violența, 

răutatea, etc. 

3. Captarea 

atenției  

Ce ai face dacă ai trăi într-o 

societate în care din 2009 și 

până în prezent școlile de fete 

sunt atacate cu bombe? (Acest 

slide va fi însoțit de o imagine a 

unei școli atacate cu bombe) 

 

Această situație există în 

special în țările Pakistan și 

Afganistan unde grupările de 

talibani încearcă să își impună 

legile și concepțiile.  

Taliban este termenul utilizat 

pentru o persoană care aparține 

unei mișcări politico-

religioase musulmane  și  

fundamentaliste, răspândite 

în Pakistan și mai ales 

în Afghanistan din 1993. 

 

Aceste grupări respectă legile 

Coranului, cartea lor sfântă. 

Elevii îți vor exprima 

opiniile. În cazul în care 

au nelămuriri, vor adresa 

întrebări ajutătoare. 

 

 

 

 

Elevii privesc 

PowerPoint-ul și ascultă. 

În cazul în care au 

nelămuriri, pun întrebări. 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă. 

 

Un elev numit citește 

informațiile din slide-ul 

afișat.  

 

Problematizare

a 

 

 

 

Explicația 

 

 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistemati-

că 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Vă rog să citiți, ce interdicții le 

sunt impuse oamenilor din 

Pakistan.  

În ceea ce privește fetele și 

femeile, ele sunt cele mai 

defavorizate, deoarece talibanii 

le îngrădesc orice drepturi.  

Poate ați crede că nu se mai 

poate face nimic împotriva 

aceste grupări foarte 

periculoase! O fată foarte 

curajoasă a început să lupte 

împotriva acestor nedreptăți. 

Numele ei este Mala Yousafzai. 

Să aflăm mai multe informații 

despre ea. 

De asemenea, mai multe 

informații vom afla despre 

această fată curajoasă din 

videoclipul următor. 

 

 

 

 

Un elev desemnat citește 

informațiile din slide-ul 

afișat. 

 

Elevii vizionează 

videoclipul. 

 

 

 

 

 

Videoclip 

Observa-

rea 

comporta-

mentului 

4. Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

Astăzi, vom discuta despre 

Mala Yousafzai. Ea a scris o 

carte despre copilăria ei și 

despre experiența prin care a 

trecut. Astăzi vom citi un 

fragment din cartea Malalei, 

vom identifica personajele, 

indicii de timp și de spațiu din 

acest fragment și vom discuta 

semnificațiile acestui fragment. 

Elevii ascultă. 

 

Elevii nu își notează titlul 

în caiete, deoarece vor 

primi o fișă de lucru pe 

care va fi trecut și titlul 

lecției și numele 

autoarelor. 

 

Conversaţia. 

Explicația 

Observa-

rea 

comporta

mentului 
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5. Conducerea 

lecției 

a. Citirea textului 

În cadrul prezentării 

PowerPoint se va prezenta 

fragmentul extras din cartea: Eu 

sunt Malala.  

b. Cuvintele necunoscute 

Le voi cere să citească un slide 

cu cuvintele necunoscute din 

text. 

 

 

c. Cadranele 

Le voi da elevilor o fișă pe care 

vor trebui să își noteze primele 

impresii.  

 - Cel mai mult mi-a plăcut... 

- Am descoperit că .... 

 - Nu mi-a plăcut că .... 

 - Nu am înțeles de ce ... 

Vom discut împreună cu elevii 

răspunsurile lor. 

 

d. Scheletul de recenzie 

Pe aceeași fișă, pe verso, elevii 

vor avea fișa Scheletul de 

recenzie. În 5 minute, elevii vor 

trebui să completeze cât mai 

multe spații libere. 

 

 

Elevii vor audia 

fragmentul extras din 

cartea: Eu sunt Malala. 

 

Elevii citesc cuvintele 

necunoscute și 

menționează dacă au 

identificat alte cuvinte 

necunoscute în text. 

 

 

Elevii își vor completa 

impresiile despre 

fragmentul audiat. 

Elevii vor completa 

enunțurile timp de 3 

minute. 

 

 

 

 

Elevii vor completa 

corect cât de multe sarcini 

pot.  

 

 

 

Explicația. 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

 

Fișa de lucru: 

Cadranele 

 

Organizare  

individuală 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

 

Fișa de lucru: 

Scheletul de 

recenzie 

 

 

Observare 

sistemati-

că 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Evaluare 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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În cadrul prezentării 

PowerPoint, se vor afișa 

aceleași întrebări care se aflau 

pe fișă și se vor discuta 

răspunsurile scrise de elevi. 

 

Cine sunt persoanele care apar 

în text? 

 

 

Unde și când se petrec 

întâmplările din fragmentul 

dat? 

 

 

Pentru ce luptă Malala? 

 

 

 

Menționează ce sentimente 

trăiește Malala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund la 

întrebări, citesc 

răspunsurile lor scrise, 

completează răspunsurile 

nescrise. 

 

 

Persoanele care apar în 

text sunt Malala, tatăl ei 

și o jurnalistă 

pakistaneză.  

Întâmplările se petrec în 

Pakistan, în localitatea 

Karachi, iar timpul este 

„Într-o zi, la începutul lui 

2012”. 

Malala luptă pentru 

dreptul fetelor la 

educație. 

La începutul anului 2009 

se simțea înfricoșată când 

mergea cu cărțile ascunse 

sub văl spre școală. La 

începutul anului 2012, 

după multe călătorii, 

discursuri susținute și 

premii, Mala se simțea 

calmă și neînfricată. 

 

Organizare  

individuală 

 

 

 

 

 

 

Organizare 

frontală 

 

 

 

 

Fișa de lucru: 

Scheletul de 

recenzie 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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6. Realizarea 

feedback-ului 

 Are Malala trăsăturile unui 

erou? 

Care sunt trăsăturile Malalei? 

 

 

 

 

La finalul lecției, voi organiza 

o tombolă : elevul extras va 

primi timp de două săptămâni 

cartea Malalei pentru a o citi.  

 

Da, ea este curajoasă, 

determinată, consecventă 

deoarece nu renunță la 

misiunea ei, chiar dacă 

este amenințată cu 

moartea. 

 

Elevul extras va primi 

cartea. 

Explicația 

Conversația 

Fișa de lucru: 

Scheletul de 

recenzie 

Organizare  

frontală  

 

 

Cartea -  

„Eu sunt 

Malala” 

 

 

Orală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

Elevii vor primi ca și temă de 

casă să îi scrie o scrisoare 

Malalei, transmițându-i 

sentimentele tale cu privire la 

lupta pe care o duce.  

 

Voi face aprecieri generale şi 

individuale referitoare la 

activitatea din această oră.  

Le voi prezenta citatul Malalei: 

„O carte, un stilou, un copil și 

un profesor pot schimba lumea” 

și le voi spune că putem 

schimba lumea chiar dacă avem 

impresia că nu suntem 

importanți. 

Elevii îți notează tema de 

casă. 

 

 

 

 

Ascultă aprecierile 

făcute.  

Conversaţia. 

Organizare  

frontală  

 

 

 

Observa-

rea 

comporta-

mentului 

 

Aprecieri  

verbale 
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          Proiect didactic 

 

Poțclean Ana Danca 

Școala Profesională „Ovidiu Drimba” Lugașu de Jos 

CLASA:  a VI-a  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numere întregi 

SUBIECTUL: Adunarea  numerelor întregi; proprietăți 

TIPUL: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

Timp: 50 minute 

Competenţe specifice: 

CG1-4. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate 

CG2-4. Utilizarea operațiilor cu numere întregi şi a proprietăților acestora  

CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operațiilor cu numere 

întregi 

Obiective operaționale: După parcurgerea lecției elevul va fi capabil : 

O1- Să identifice caracteristicile numerelor întregi în contexte variate; 

O2- Să utilizeze operația de adunare cu numere întregi și proprietățile acestora; 

O3- Să identifice și să aplice regulile de calcul în efectuarea adunării cu numere întregi; 

O4- Să folosească parantezele în efectuarea adunării cu numere întregi; 

Metode și procedee: conversația, explicația,exercițiul,descoperirea.  

Metode de evaluare: observarea sistematică, analiza răspunsurilor. 

Mijloace de învățământ : prezentare Power Point, wordwall.  

Forme de organizare : individual, frontal. 

Bibliografie: Culegere Matematică clasa a VI-a Ed. Art 

 

Etapele 

lecției 

Activitatea Strategia didactica 

profesorului elevului Mijloace 

de 

învățămâ

nt 

Metode 

și 

procede

e 

Forme 

de 

organi

zare 

1.Mome

nt 

organizat

oric 

 

Profesorul notează absenții 

şi verifică dacă sunt condiţii 

optime pentru desfăsurarea 

lecţiei. 

  Conver

sația 

 

2.Verific

area 

temei 

 

Profesorul verifică prin 

sondaj realizarea temei 

cantitativ și calitativ. 

 

Elevii colaboreaza la 

verificarea temei . 

Sub îndrumarea profesorului, 

elevii rezolvă la tablă 

exercițiile din temă la care au 

întâmpinat dificultăți. 

Tabla 

 

Culegere 

Conver

sația 

Explica

ția 

Exerciți

ul 

Fronta

l 

3.Captar

ea 

Profesorul adresează câteva 

întrebări: 

Elevii răspund la întrebări .  

 

Conver

sația 

Fronta

l 
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atenției,a

nunțarea 

temei și 

a 

obiective

lor 

1.Cum notăm mulțimea 

numerelor întregi? 

2.Cum recunoaștem 

numerele întregi pozitive? 

Dar negative? 

 

 

 

 

3. Ce este modului( valoarea 

absolută) a unui număr 

întreg 𝒙? 

 

 

4. Dați exemple de numere 

opuse. 

Astăzi vom învăța prima 

operație cu numere întregi și 

anume ” Adunarea 

numerelor întregi”.  

Profesorul notează titlul la 

tablă și prezintă obiectivele 

lecției. 

E1 : Mulțimea numerelor 

întregi se notează cu ℤ. 

E2: Numerele întregi pozitive 

sunt numerele naturale care 

au în fața lor semnul ”+” sau 

nu au nici un semn. 

E3 : Numerele întregi 

negative le recunoaștem după 

semnul ”-” scris în fața 

numărului. 

 

E4: Modulul unui număr 

întreg 𝒙 este distanța de la 

origine la punctul ce îi 

corespunde numărului 𝒙 pe 

axa numerelor. 

 

 

E5: -2 și +2 

 

 

Elevii notează titlul lecției în 

caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Predare

a-

învațarea 

noilor 

cunoștinț

e 

 

Profesorul va prezenta lecția 

cu ajutorul Power Point. 

Cu ajutorul elevilor, se va 

identifica şi enunța regula 

de adunare a numerelor 

întregi pozitive, negative şi 

a numerelor întregi de 

semne diferite. 

1.Ce observaţi? Care este 

regula de adunare a 

numerelor întregi pozitive? 

2.Dar  a celor negative?  

3.Care este regula de 

adunare a numerelor de 

semne diferite?  

 

 

4. Care este rezultatul 

adunării a două numere 

întregi opuse? 

Elevii participă activ la 

predarea noilor cunoștințe. 

Aceștia descoperă cu ajutorul 

exercițiilor pregătite regulile 

ca calcul pentru adunarea 

numerelor întregi. 

 

 

 

 

E1: Când adunãm douã 

numere pozitive rezultatul va 

avea semnul „+”  iar 

numerele se adunã. 

E2: Când adunãm douã 

numere negative  rezultatul 

va avea semnul „-”  iar 

numerele se adunã. 

E3: Când adunãm douã 

numere de semne diferite, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conver

sația 

 

 

 

Descop

erirea 

 

 

Conver

sația 

Descop

erirea 

 

 

 

 

 

Explica

ția 

Indivi

dual 

 

Fronta

l 

 

Indivi

dual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronta

l 
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Ex : (+2)+(-2)= ? 

Profesorul notează la tablă 

Proprietățile adunării 

numerelor întregi. 

-asociativitatea 

-comutativitatea 

-element neutru 

rezultatul va avea semnul 

celui mai mare în modul iar 

numerele se scad.. 

E4: Zero (0). 

Elevii notează pe caiete 

regulile descoperite pentru 

operația de adunare a 

numerelor întregi și 

proprietățile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

Prop. 

adunării 

 

 

 

5.Fixarea 

și 

consolid

area 

cunoștinț

elor 

 

 

Profesorul propune pentru 

consolidarea cunoștințelor 

următoarele exerciții. 

 

Acesta propune spre 

rezolvare următoarele 

adunări cu numere întregi 

: 

(+3)+(+2)= 

(+5)+(-3)= 

(-8)+(+4)= 

(-6)+(-6)= 

(+3)+(-3)= 

 

În continuare, se vor 

rezolva  exerciții de pe fișa 

de lucru. 

Efectuati: 

a) (+3)+(+4) 

b) (-2)+(+5) 

c) (-4)+(+8) 

d) (-5)+(+5) 

e) (-11)+(-11) 

f) (-7)+3 

g) 9+(-6) 

h) 0+(-15) 

i) 0+(-31) 

j) -21-24 

 

Elevii sunt atenți la 

rezolvarea corectă a 

exerciților. 

Notează exercițiile propuse. 

Rezolvă împreună cu 

profesorul adunările. 

(+3)+(+2)= +5 

(+5)+(-3)=+2 

(-8)+(+4)=-4 

(-6)+(-6)=-12 

(+3)+(-3)=0 

Elevii rezolvă la tablă 

exercițiile de pe fișa de 

lucru. 

a) (+3)+(+4)=+7 

b) (-2)+(+5)=+3 

c) (-4)+(+8)=+4 

d) (-5)+(+5)=0 

e) (-11)+(-11)=-21 

f) (-7)+3=-4 

g) 9+(-6)=+3 

h) 0+(-15)=-15 

i) 0+(-31)=-31 

j) -21-24=-45 

 

 

 

 

Prezentar

e Power 

Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciți

ul 

Conver

sația 

Explica

ția 

Fronta

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronta

l 
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6. 

Asigurar

ea 

Feedbac

k-ului 

 

Ce am învăţat noi astăzi?  

Urmeză să rezolve exerciții 

cu adunarea numerelor 

întregi în aplicația 

Wordwall. 

https://wordwall.net/ro/reso

urce/10480574 

Elevii răspund la întrebări. 

 

Elevii rezolvă exercițiile 

propuse. 

wordwall Conver

sația 

 

7. 

Aprecieri 

 

Profesorul face aprecieri 

legate de activitatea elevilor 

la oră, îi notează pe cei care 

s-au evidențiat . 

Elevii iau la cunoștință 

aprecierile. 

 Conver

sația 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/10480574
https://wordwall.net/ro/resource/10480574
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PROIECT DIDACTIC 

DUMEA ANA-SÎNZÎIANA 

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DATA:  

CLASA: a VI– a  

UNITATEA DE CONŢINUT:  FASCINANTA  LUME VIE 

SUBIECTUL: Textul descriptiv literar în versuri. Strategii de interpretare: interpretarea 

limbajului figurat 

TIPUL LECŢIEI:  sistematizare de cunoștințe 

DURATA: 50 minute. 

 

Competențe generale: 

 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise; 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. 

 

Competențe specifice:  

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând 

opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la 

textele ascultate/citite; 

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi 

multimodale; 

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare; 

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor 

imagini, desene, scheme; 

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, 

al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii; 

4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative; 

4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare 

pe tot parcursul vieţii. 

 

Obiective operaționale: 

a) COGNITIVE 

• OC1. Să definească figurile de stil (de inițiere); 

NIVEL: 

Minimal:  numirea figurilor de stil (epitet, personificare, comparație, enumerație, repetiție); 
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Mediu:  identificarea elementelor componente ale figurior de stil; 

Maximal: evidențierea construcției figurilor de stil învățate; 

• OC2. Să  identifice figurile de stil din texte-suport (de exersare); 

NIVEL: 

Minimal: sublinierea figurilor de stil în textele-suport; 

Mediu: precizarea tipului de figură de stil identificată; 

Maximal: analiza modului în care se construiesc figurile de stil identificate în textele-suport; 

• OC3. Să precizeze elementele ce compun figurile de stil, cu exemplificarea acestora pe texte (de 

exersare și  performanţă); 

NIVEL: 

Minimal: identificarea elementelor ce compun figurile de stil identificate; 

Mediu: evidenţierea rolului acestora în construcţia figurilor de stil; 

Maximal: realizarea unei corespondenţe între clasele morfologice ce compun figurile de stil și 

semnificația acestora; 

• OC4.  Să construiască enunţuri în care să existe diferite figuri de stil (de performanţă şi evaluare); 

NIVEL: 

Minimal: construirea figurilor de stil fără integrarea lor în enunțuri; 

Mediu: construirea figurilor de stil cu integrarea lor în enunțuri; 

Maximal: construirea figurilor de stil cu integrarea lor în enunțuri ce vor evidenția valența estetică a 

limbajului; 

•    OC5. Să precizeze importanţa utilizării figurilor de stil; 

        Minimal: identificarea semnificației globale a figurilor de stil (de performanţă şi evaluare); 

        Mediu: evidențierea elementelor de limbaj poetic care contribuie la construirea semnificației 

figurilor de stil; 

        Maximal: prezentarea semnificației figurilor de stil, interpretându-le la nivel semantic. 

 

 AFECTIVE 

• OA1. Să dovedească receptivitate față de propunerea făcută prin acest demers didactic; 

• OA2. Să fie dispuși să integreze noile cunoștințe în sistemul propriu de valori estetice; 

• OA3. Să-și dezvolte gândirea creatoare și gustul pentru literatură. 

 

 

 

Valori și atitudini: 

• Cultivarea interesului pentru lectură și plăcerea de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii române; 

• Cultivarea sensibilității prin receptarea operei literare. 

Resurse: 

a. Bibliografice:  

a1. ştiinţifice:  

• Irimia, Dumitru, Studii de stilistică și poetică, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan-Cuza”, 2017; 

• Munteanu, Ștefan, Introducere în stilistica operei literare, Timișoara, Editura de Vest, 1995; 
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a2. pedagogice: 

• Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie, Bucureşti, E.D.P., 1996; 

a3. metodico – didactice: 

• Dănilă, Ioan, Ţarălungă, Elena, Lecţia, în evenimente, Bacău, Editura Egal, 2002; 

• Manual de limba și literatura română, clasa a VI-a, E. D. P., 2018; 

• Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală. Ghid teoretico-aplicativ, 

Iași, Ed. Polirom, 1999; 

• Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Editura Ovi-art, Botoșani, 2004; 

• Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2008. 

• Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Iași, Editura Polirom, 2014; 

• Pamfil, Alina, Didactica literaturii. Reorientări, București, Editura Art, 2016. 

b. Metodologice:  

b1. Strategia didactică: mixtă, algoritmică; 

           b2. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia; observaţia, exerciţiul, lectura 

expresivă, jocul didactic, problematizarea, tapiseria literară; 

b3. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manual pentru clasa a VI-a, planşe, fișe, foi de flip-chart, 

carioci; 

b4. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

 

c. Umane:  elevii clasei a VI-a D; clasă omogenă din punct de vedere al capacităţii receptive şi de 

învăţare. 

d. Temporale:  

• nr. de ore: 1 oră; 

• durata lecţiei: 50 minute; 

• locul lecţiei în modul: a patra, după familiarizarea cu noțiunile referitoare la textul descriptiv literar în 

versuri, elemente de versificație și stilistică. 
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Nr. 

crt. 

 

 

Momentele 

lecției 

 

 

Obiective 

operaționale 

 

 

Desfășurarea activității 

 

Strategia didactică 

 

 

 

Forme de 

evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

0. Organizarea 

clasei 

1 min 

       Se stabileşte ordinea, se realizează prezenţa 

elevilor şi se creează condiţii optime pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

Conversaţia  Frontală  

1. Captarea 

atenţiei 

3 min. 

       Pe catedră este o vază cu flori de primăvară: 

zambile, lalele, toporaşi, frezii. Sunt invitați, pe 

rând, trei-patru elevi pentru a mirosi una dintre 

flori şi a oferi două însuşiri. Apoi va trebui să 

ofere florea unui coleg pe care-l admiră şi să-i 

adreseze un apelativ deosebit.   

       Aşa cum frumosul din natură ne 

sensiblizează, aşa şi literatura ne sensibilizează, 

ne emoționează prin forța de sugestie a cuvântului 

 

 

 

Problematiza 

rea 

Conversaţia 

 

 Frontală    

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 

2. Enunţarea 

obiectivelor 

1 min. 

 

OC1 – OC5 

       Se enunţă obiectivele lecţiei, într-un limbaj 

accesibilizat. 

• Identificarea, recunoașterea, numirea figurilor de 

stil; 

• Analiza elementelor componente; 

• Interpretarea semnificației pe care o au figurile de 

stil și a rolului lor în construcția textului literar. 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 Frontală  

3. Actualizarea 

cunoștințelor 

ancoră 

10 min. 

 

OC1 – OC5 

 

 

        Se verifică tema şi se corectează eventualele 

erori; 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 Frontală 

 

 

 

Aprecieri şi 

observaţii 

verbale, 
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OC1 – OC5 

        Se actualizază cunoştinţele dobândite 

anterior despre textul descriptiv literar, structură, 

versificație, elemente de limbaj poetic. 

Se  realizează o succintă revizuire a noţiunilor 

asimilate: epitet, personificare, enumeraţie, 

repetiţie, comparaţie; 

• Tipurile de epitete: 

1. epitet simplu: lună rece; 

2. epitet dublu:  lună rece și clară; 

3. epitet personificator: lună blândă; 

4. epitet cromatic: lună albă; 

                          flori albastre; 

Epitetul trebuie să fie expresiv, altfel rămâne un 

simplu adjectiv. 

Ex.: carte aurie, toamnă aurie 

Epitetul însoțește totdeauna un substantiv sau un 

verb. 

Ex. ,,Foșnirea mătăsoasă a apelor sărate”. 

 

    • Comparația este o figură de stil care se 

realizează prin alăturarea a doi termeni pe baza 

unei însușiri comune. 

☺se pune în valoare, de obicei, al doilea termen.  

Structura unei comparații: T1  CA  T2 

Alte cuvinte de legătură: precum, cât, cum, 

asemenea. Locul acestor termeni nu e totdeauna 

fix. 

Dați exemplu de o comparație construită cu 

termenul apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

globale şi 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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• Identificați comparația: ,,frunzele cad ca 

frumoasele iluzii.”  

Dacă vom zice: ,,Tremură de frig gorunul”. Ce 

figură de stil identificăm? Ce este 

gorunul?Gorunul este un copac așadar, nu poate 

să tremure ca omul. Acest procedeu se numește 

personificare. Ce înseamnă acest lucru.       

        • Repetiţia reprezintă reluarea unui cuvânt 

sau a unui              

grup de cuvinte, pentru a accentua un aspect 

prezentat în operă: ,,Totul e alb[...]/Ca fantasme 

albe plopii”. 

        • Enumeraţia este o înşiruire de termeni din 

aceeaşi categorie, prin care se accentuează o idee: 

,,Holdele-s moarte,/ Pădurea-i goală, izvoru-n 

maluri jalnic sună...”    

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

4. Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

2 min. 

 

 

 

OC1 – OC5 

Este anunţată noua etapă a lecţiei.  

Preconizarea paşilor ce se vor urmări în analiză, 

rolul pe care îl au diversele tipuri de exerciții care 

se vor lucra de-a lungul acestei ore, insistându-se 

pe nevoia reală de a se înțelege modalitatea în care 

se realizează interpretarea unei figuri de stil, dar 

și rolul pe care îl au acestea în realizarea 

expresivității unui text literar. 

 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 Frontală  

5. Dirijarea 

învăţării 

10 min. 

 

OC1-OC5 

 

Elevii vor primi fişe pe care vor lucra diverse 

tipuri de exerciţii de identificare, precizare, 

analiză, construcţie a figurilor de stil învăţate. 

 

Anexa 1. 

Exerciţiul 

 

Explicaţia 

 

Problematiza 

rea 

      

 

 

 

Anexa 1 

Frontală și 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 
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Lectura  

6.  Obținerea 

performanței 

12 min. 

 

 

 

 

OC4-OC5 

Elevii sunt împărţiţi pe grupe şi vor avea ca 

sarcină de lucru să realizeze o tapiserie literară. 

Fiecărei grupe i se atribuie un anotimp pe care va 

trebui să îl ilustreze în tapiserie, având la 

îndemână texte literare suport, imagini şi markere 

colorate.                     

          • Tapiseriile vor avea ca temă ilustrarea 

anotimpului prin figuri de stil şi vor fi realizate pe 

coli A3. 

Problematiza 

rea 

 

Explicaţia 

 

 

 

Texte 

literare 

Foi albe 

Lipici 

Carioci 

Imagini 

 

 

 

Activitate pe 

grupe cu 

raportare 

frontală 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

răspunsurilor 

elevilor 

7. Feed-back 

4 min. 

 Elevii vor construi şi propriile figuri de stil pentru 

a demonstra că au asimilat cunoştinţele prezentate 

pe parcursul lecţiei; 

       • Fiecare grupă va avea de ilustrat, într-un 

mod original, o figură de stil; 

Conversaţia 

euristică 

 

Explicaţia 

 Individuală și 

pe grupe 

Evaluare 

prin 

calificative 

scrise (note 

sau puncte în 

caietul de 

evaluare 

personală a 

profesorului) 

8. Evaluare 

4 min. 

 Evaluarea activităţii elevilor prin aprecieri, 

calificative, generale şi individuale; 

Observaţii colective şi individuale, sugestii; 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 Frontală Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 

9. Retenţia 

2 min. 

 • Întrebări generale cu privire la subiectul lecţiei 

discutate, cu scopul fixării elementelor esenţiale. 

      • Tema pentru acasă: compunere cu început 

dat, în care să utilizeze cât mai multe figuri de stil: 

Se făcuse noapte. Stelele mari şi albe tremurau pe 

cer şi argintul lunii trecea, sfâşiind valurile 

transparente de nouri ce se încreţeau în drumu-i. 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

euristică 

     

 

 

Frontală 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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10. Transferul 

2 min. 

 Realizarea transferului intern prin stabilirea unor 

facilităţi în învăţare şi, în special, în înţelegerea 

informaţiilor de orice natură şi a transferului 

extern  prin relaţionarea informaţiilor 

achiziţionate cu alte informaţii din domenii 

diverse, fapt ce creşte nivelul de autoapreciere şi 

facilitează relaţionarea interpersonală. Se va face 

trimitere la viziunea artistică a fiecărui scriitor şi 

la capacitatea acestuia de a crea prin cuvânt o 

lume fascinantă. 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

Explicaţia 

  

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Aprecieri şi 

observaţii 
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PROIECT 

DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. Inv. Preșc.: Scridonesi Felicia 

Grădinița nr. 1 Maieru, Jud.Bistrița-Năsăud 

Grupa: mare  

Tema anuală de învăţare: „Cine sunt/suntem?” 

Tema săptămânii: „Sunt un pui de românaş” 

Tema zilei: „Comori din lada de zestre a bunicii” 

Forma de realizare:Activitate integrată ADP+ALA+ADE(DOS+DEC) 

                             (DOS-povestire+DEC-educaţie plastică) 

 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

 Întâlnirea de dimineaţă: 

 -Salutul (“Bună dimineaţa şi bine aţi venit la grădiniţă, dragi copii!”), calendarul naturii, prezenţa 

- Împărtăşirea cu ceilalţi: discuţie de grup referitoare la costumul popular 

- Noutatea zilei: prezenţa unei păpuşi şi a lăzii misterioase 

           - Tranziţii: ,,În fiecare dimineaţă” 

                             ,,Sunt român,român voinic” 

                             ,,Bat din palme “ 

Rutine:  ,,Ce-i promis, e promis!”-deprinderea de a-şi respecta cuvântul dat. 

              ,,În echipă de muncim/Tot ce vrem noi reuşim”-deprinderea de a lucra în echipă. 

  

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE(ADE) 

DOS :Domeniul om şi societate: “LADA DE ZESTRE A BUNICII”-povestire 

DEC :Educaţie plastică: “DECORĂM OBIECTE TRADIŢIONALE”-pictură decorativă 
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JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE(ALA): 

 ALA 1  

  -Bibliotecă:,,Costumul popular”-semne grafice 

 -Artă:,,Mărgele pentru bunica”-înşirare mărgele 

 -Construcţii:,,Casa bunicilor” 

 ALA 2 

 -Joc de mişcare,,Podul de piatră” 

 -Joc distractiv,,Batistuţa” 

OBIECTIVE GENERALE: 

            

    S1-consolidarea deprinderii de a asculta o poveste, îmbogatirea si activizarea vocabularului ; 

 S2-dezvoltarea priceperii şi deprinderii de a reda liber, creativ,elemente plastice exprimând sentimente estetice; 

 S3-educarea deprinderilor de cooperare şi de colaborare între partenerii de joc pentru îndeplinirea sarcinilor ; 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

            O1 -sa asculte  cu atentie povestirea ; 

            O2 - să redea conţinutul poveştii pe baza imaginilor prezentate si a intrebarilor; 

            O3 -sa respecte norme si reguli de convetuire familiala si sociala; 

 O4-să recunoască obiecte de artă populară ; 

O5-să folosească materialele puse la dispoziţie pentru executarea temei; 

O6-să decoreze obiectele din lemn cu modele tradiţionale; 

O7-să traseze semne grafice corect; 

O8-să înşire margelele respectând indicaţiile educatoarei; 

O9-să mânuiască piesele de construit în vederea obţinerii unui obiect; 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,  povestirea ,  metoda “Ciorchinele”, “Turul galeriei” 

b) Mijloace de învăţământ: păpuşa, planşe, costum popular,ladă de zestre, scrisoare, lădiţe de zestre, acuarele, pensula,  paleta de culori, fişă, creioane 

colorate,obiecte tradiţionale, jetoane cu obiecte tradiţionale, planşa ,,Ciorchinile”,mărgele,lego; 

c) Forme de organizare a activităţii: frontal, individual,pe grupe; 
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Sistem de evaluare: 

   a) Forme de evaluare:evaluare continuă; 

    b) Metode de evaluare: -observarea curentă; 

                                  -chestionarea orală; 

                                  -analiza produselor activităţii; 

Resurse temporale: pe durata unei zile 

Resurse umane: grupa de copii, educatoarea grupei 

 

Bibliografie: 

- Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Bucureşti, 2005 

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., 2009 

- Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N., Activitatea integrată din grădiniţă (ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar), Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 

- Revista învăţământului preşcolar, nr. 1-2, 2009  

 

 

                                                                                                 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

          Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul salutului de dimineaţa “Bună 

dimineaţa, dragi copii, şi bine aţi venit la grădiniţă!”. Copiii răspund salutului şi se salută reciproc. Urmează prezenţa copiilor. Calendarul naturii va fi 

completat împreună cu copiii, după ce se va purta o discuţie referitoare la anotimpul în care ne aflăm, luna, ziua, anul, vremea. Împărtăşirea cu ceilalţi se 

va face pornind de la costumul cu care este îmbrăcată păpuşa(costum naţional). Noutatea zilei: prezenţa unei lăzi de zestre în sala de grupă. 

          Prin tranziţia ”În fiecare dimineaţă” se face trecerea la activităţi pe domenii experenţiale(ADE). Copiii sunt rugaţi să observe ce se află pe lada de 

zestre(o papuşa cu o scrisoare în mână şi o trăistă în care se află planşele şi o poveste).Se citeşte scrisoarea după care se trece la povestire. Educatoarea 

povesteşte celor mici cum s-a întâmplat ca fetiţa să aibă una dintre cele mai frumoase zile petrecute la bunica sa, descoperind lada de zestre pe care bătrâna 

a primit-o atunci când s-a măritat. Copiii află că în lada de zestre, fata care se mărita primea de la părinţii ei tot ceea ce îi putea folosi în noua sa casă, de 

la vase pentru mâncare, la covoare şi îmbrăcăminte. Copiii povestesc povestea ,pe baza planşelor şi a întrebărilor educatoarei. Când copiii ajung la 
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momentul descoperirii obiectelor din lada de zestre, educatoarea va întrerupe firul povestirii pentru a face trecerea la decorarea obiectelor tradiţionale prin 

tranziţia ,,Sunt român, român voinic”. 

         După finalizarea obiectelor tradiţionale se revine la povestire.Încheierea povestirii se va face prin metoda ,,Ciorchinelui” ,copiii fiind aşezaţi în 

semicerc pe ,,ţol cu bgiţe”, pornind de la ideea centrală a activităţii,,lada de zestre” .Pe tot parcursul activităţii se va avea grijă ca cel care povesteşte să se 

exprime corect, pronunţând bine cuvintele ,să respecte succesiunea logică a întâmplărilor.  

        Prin tranziţia,,Bat din palme” se trece la activitatea pe centrele de interes: 

            -Bibliotecă:,,Costumul popular”- fişă semne grafice 

 -Artă:,,Mărgele pentru bunica”-înşirare mărgele 

 -Construcţii:,,Casa bunicilor” -lego 

        După ce sarcinile au fost prezentate şi explicate, preşcolarii încep şi lucrează. Pe parcurs trec şi dau indicaţii acolo unde este nevoie.Adresez aprecieri 

verbale, individuale şi globale asupra modului cum s-a desfăşurat activitatea şi asupra modului de realizare a sarcinilor. 

        Ziua se încheie prin intermediul jocurilor,,Podul de piatră” şi ,,Batistuţa” 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 

Secvenţele 

activităţii 

 

 

Ob. 

op. 

 

 

CONŢINUT  ŞTIINŢIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

SISTEM DE 

EVALUARE 

 

 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organiza 

re 

Forme        

de 

evaluare 

Metode 

de 

evaluare 

 

1. Momentul 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Voi asegura condiţiile psiho-pedagogice necesare bunei 

desfăşurări a activităţii(aerisirea sălii de grupă, pregătirea 

materialelor necesare ,aranjarea mobilierului-

scăunelele,măsuţe). 

     Ziua debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă” prin recitarea 

unei poezii de către educatoare şi copii unde se vor saluta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,De mânuţe ne luăm/Cercul mare îl formăm/ Dimineaţa ne-am 

trezit,/Şi la grădiniţă am venit./A început o nouă zi,/Bună 

dimineaţa copii./Mă bucur că sunteţi aici /Bună dimineaţa, 

pitici!” 

     Urmează prezenţa, care se realizează prin identificarea 

tuturor copiilor din grupă după fotografii. După ce ne-am 

adunat şi frumos ne-am salutat,/Colegii ne-am întâlnit,/Oare 

cine n-a venit? Un copil vine la panoul cu întâlnirea de 

dimineaţă şi  aşează la absenţi copiii care nu au venit. 

     Se trece la completarea ,,Calendarului naturii” . Acum se 

citesc zilele săptămânii, se stabileşte ziua, luna, anul în care ne 

aflăm, se precizează anotimpul, se discută despre starea vremii 

şi cum ne îmbrăcăm dacă ieşim din casă. 

     Împărtăşirea cu ceilalţi se va face pornind de la costumul cu 

care este îmbrăcată păpuşa(costum naţional). Noutatea zilei: 

prezenţa unei lăzi de zestre în sala de grupă.  

     Recitarea următoarei poezii,gesticulându-se: 

”În fiecare dimineaţă, 

S-avem gândul bun pe faţă, 

Către soare să privim, 

Iubire să dăruim, 

De gând rău să ne ferim. 

S-adunăm doar bucurie, 

Şi-n lume s-o dăruim, 

Şi-atunci, orişice copil, 

În fiecare dimineaţă, 

Are gândul bun pe faţă.” 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păpuşa 

 

 

 

 

Frontală 

 

       

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

        

observare 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestiona 

re orală 
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2. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii sunt rugaţi să observe ce se află pe lada de zestre(o 

papuşa cu o scrisoare în mână,trăistă în care se află planşele şi 

o poveste).Eu sunt Maria ,o fetiţă îmbrăcată în costum popular. 

Vreţi să aflaţi de unde am costumul naţional?Este o poveste mai 

lunga, dar mai bine o las pe doamna educatoare să o spună. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Păpuşa 

 

Lada de zestre 

scrisoarea 

 

 

 

Frontală 

 

                          

 

 

 

 

Chestiona 

re                      

orală 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

Astăzi vom descoperi împreună ,,Comorile din lada de zestre”. 

Se prezintă sarcinile pe care le au de rezolvat pe parcursul 

activităţii pentru a descoperi comorile din lada bunicii. 

Observaţia  Frontală          Chestiona

re orală 

 

4. Dirijarea 

învăţării în 

manieră 

integrată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

 

Din traistă voi scoate o poveste în care se află povestea ,,Lada 

de zestre a bunicii”. 

-se respectă metodica desfăşurării activităţilor de povestire; 

-voi povesti sugestiv povestea ; 

-se repetă titlul povestirii şi voi arăta planşele; 

-,,Despre cine este vorba în poveste?” 

-,,Unde a mers fetiţa?” 

-,,Ce este o ladă de zestre?” 

-,,Cine a realizat obiectele din ladă?” 

-,,Ce se află în lada de zestre?” 

-,,Ce învăţăm din această poveste?”. 

-,,Ce puteţi să îmi spuneţi despre bunicuţă?” 

Când copilul ajunge la momentul descoperirii obiectelor din 

lada de zestre ,educatoarea va întrerupe firul povestirii pentru a 

face trecerea la  pictarea obiectelor din lemn prin tranziţia 

,,Sunt român,român voinic”. În lada de zestre se află obiecte de 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

educatoarei 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Traistă 

 

 

 

 

Ladă de zestre 

 

Planşe 

 

 

 

 

  

 

Ladiţe de 

zestre 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

        

Evaluare 

continuă 

 

 

Observare 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

Chestiona

re orală 
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Obţinerea 

performanţe-

lor 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

lemn decorate şi nedecorate.Copiii vor trebui să le decoreze cu 

motive tradiţionale prin intermediul picturii decorative. Se 

intuieşte materialul(lădiţe de zestre), modele( frunze 

,flori,liniuţe, puncte, figuri geometrice,etc.), culorile folosite 

(roşu ,albastru predomină).Se execută exerciţiile de încălzire a 

muşchiilor mici ai mâinilor prin poezia: 

 

Umerii îi voi mişca 

Spatele vom îndrepta 

Degetele-mi sunt petale 

Se deschid ca la o floare 

Vântul bate ne-ncetat 

Vârful degetelor bat 

Iar apoi le răsfirăm 

Şi la pian noi cântăm. 

Lebedele-n jur privesc, 

Mâinile eu le rotesc 

Morişca o învârtesc 

Şi la lucru eu pornesc. 

Urez preşcolarilor ,,Spor la muncă!” după care trec şi dau 

indicaţii şi ajutor acolo unde este nevoie. 

După terminarea picturii, obiectele vor fi folosite pentru a 

înfrumuseţa camera bunicii iar apoi se va revenii la finalul 

povestirii. 

Pornind de la ideea centrala,,Lada de zestre”, prin metoda 

interactivă ,,Ciorchinele” voi prezenta un panou având în 

mijloc o imagine reprezentând lada de zestre. Le voi cere să 

spună tot ce le vine în minte când aud cuvântul ,,lada de zestre”. 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

 

Pensulă 

acuarelă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşă 

 

 

imagini 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produse 

lor 

activităţii 

 

 

 

chestiona 

re orală 
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Pe baza celor spuse de copii se va completa ciorchinele folosind 

fie jetoane cu imagini ,fie cuvinte scrise. 

 

 

 

 

 

 

5. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

O8 

 

 

 

 

O9 

 

 

 

 

 

Prin intermediul  tranziţiei: 

Bat din palme :clap ,clap.clap, 

Din picioare :trap, trap, trap, 

Ne-nvârim,ne răsucim 

Şi la horă noi pornim: 

Hai la stânga ,uite aşa! 

Şi la dreapta tot aşa! 

Ne-vârtim, ne răsucim 

Şi la centre noi pornim. 

 La centrul „Bibliotecă” copiii vor decora costumul popular 

cu semnele grafice învăţate în spaţiul cerut,respectând 

modelul. 

La central,,Artă”copiii vor înşira mărgele pentru bunica. 

La central ,,Construcţii” vor avea de construit casa bunicii din 

lego. 

După ce sarcinile au fost prezentate şi explicate, preşcolarii 

încep şi lucrează. Pe parcurs trec şi dau indicaţii acolo unde este 

nevoie.Adresez aprecieri verbale, individuale şi globale asupra 

modului cum s-a desfăşurat activitatea şi asupra modului de 

realizare a sarcinilor. 

După terminarea activităţilor pe sectoare îi voi invita pe copii 

să ne jucăm împreună. Se va repeta jocul ,,Podul de piatră” şi 

vom învăţa un dans popular care se numeşte ,, Batistuţa”. Un 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fişe 

 

 

mărgele 

 

 

 

lego 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

curentă 
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copil se învârte în cerc cu o năframă în mână, îşi alege un 

partener căruia îi dăruieşte un pupic. Cel care primeşte 

pupicul ia năframa şi continuă jocul. Jocul va fi însoţit de fond 

muzical specific. 

 

6. Încheierea 

activităţii 

 Voi face aprecieri generale şi individuale asupra desfăşurării 

activităţii, voi împărţi copiilor recompense dulci(pancove). 

Conversaţia  Frontală  Chestiona

re orală 
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ANEXA 1 

 

LADA  DE ZESTRE A BUNICII 

 
         Maria este o fetiţă scundă, cu părul inelat, lung şi faţa albă ca spuma laptelui. Era în vacanţa din 

luna noiembrie. Ea a venit la bunicii ei la ţară. Cât era ziua ar fi stat la joacă afară, dacă nu ar fi chemat-

o bunica în casă. Într-o dimineaţă, când s-a trezit a strigat-o pe bunica să vină să o ajute să se îmbrace, 

însă aceasta nu-i răspunse. Maria s-a îmbrăcat singură şi a început să o strige şi să o caute: 

- Bunico, bunico! Unde eşti? 

- Aici, aici! îi răspunse aceasta.  

- Unde te-ai ascuns, că nu te găsesc! 

- În odaia cea mare! 

         Când a intrat Maria în odaie a văzut-o pe bunica cu o ladă mare din lemn în faţa ei. 

- Ce e aceasta bunico şi ce ai aici? o întrebă curioasă Maria. 

- O ladă de zestre, adică o ladă în care se păstrează obiecte lucrate cu mâna: hainele de sărbătoare, 

podoabele populare, mărgelele şi tot ce este mai de valoare. 

      - Ce frumoasă este! se minună Maria. Seamănă cu lada pe care a primit-o fata moşului de la Sfânta 

Duminică în povestea „Fata moşului şi fata babei”. 

      - Da, este o ladă de zestre specială, care este decorată foarte frumos cu figuri geometrice şi linii. 

Astfel de ladă era pregătită acum mulţi ani pentru fetele care se măritau (se căsătoreau) şi plecau din 

casă.  

     - Şi tu de unde o ai, bunico? 

     - Am primit-o de la părinţii mei când m-am căsătorit. 

     - Bunico, te rog să îmi araţi şi mie ce ai în ea. Şi au început să caute prin ladă 

     - Ce lucruri frumoase ai în această ladă, bunico! Ce frumoase sunt modelele de pe prosoape, parcă 

ar fi o horă de copii! Le-ai folosit vreodată? 

        - Sigur că da! 

         Cea mai mare bucurie a simţit-o Maria atunci când a descoperit în ladă. de zestre a bunicii 

costumul naţional al mamei sale.  

        - Sunt nerăbdătoare să îmbrac şi eu acest costum! S-a îmbrăcat cu el şi-i venea foarte bine. 

        - Bunico, cine e făcut acest costum? 

        - Draga mea nepoţica, pe vremuri ne strângeam multe fete şi băieţi la şezătoare, unde torceam, 

făceam ghemuri şi ţeseam costume populare, covoraşe etc. 

        - Bunico, când voi creşte mare vreau să lucrez la un atelier de ţesut astfel de lucruri. 

        - Foarte bine, Maria, însă până vei reuşi să-ţi confecţionezi un nou costum popular, te rog să 

primeşti în dar acest costum, pe care l-a purtat şi mama ta. 

        - Mulţumesc, bunicuţo! 
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Projet didactique 

             

 PREOȚESCU DANUSIA MIRELA 

École: „Ștefan Copoiu”, Andrășești 

Classe: la V-e, première année d’étude 

Sujet: “Les saisons, les mois de l’année, les jours de la semaine” 

Type de leçon: mixte (formation  et fixation d’habilités et d’habitudes, acquisition de mots 

nouveaux) 

 

Compétences générales: 

 

1. Compréhension de l`oral 

2. L`expression de l`oral 

3. Compréhension des écrits 

4. La rédaction des écrits 

5. Compétences spécifiques: 

 

1.3 Identifier des aspects culturels simples 

2.2 Participer aux dialogues simples 

3.2 Identifier le sens globale d`un texte simple sur des thèmes familiers 

4.2 Rédiger des courts messages  

 

Stratégies didactiques: 

 

Méthodes et procédés: conversation, observation, exercices, explication, jeux; 

 

1) Moyens et matériels : les cahiers de classe, des photos, des images, fiches de travail, le 

vidéoprojecteur; 

 

2) Formes d’organisation : 

• Frontale (contrôle et correction du devoir, conversation, explication) ; 

• Individuelle (travail sur les fiches) 

3) Durée : 50 minutes 

4) Lieu de travail : la salle de classe 

Évaluation : formative (appréciations), orale (conversation), sommative (remarques et notes) 
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Scénario didactique 

 

 

Les séquences  de la 

leçon 

Le contenu informationnel  

La stratégie 

didactique 

 

Observations 

 
L’activité de l’enseignant L’activité des élèves 

Mise en train 

2 min 

• Le professeur salue les élèves et 

enregistre les absents. 

• On crée en classe une atmosphère 

propice au travail. 

 

• L’élève de service donne le nom des 

absents. 

• Les élèves se préparent pour la classe 

de français. 

 

conversation frontale  

Réactualisation des 

connaissances 

acquises pendant la 

classe précédente 

5 min 

 

• Le professeur demande aux élèves quel 

a été leur devoir (une fiche avec un 

texte lacunaire sur les saisons) et il 

corrige les fautes d’orthographe et de 

prononciation. 

 

• Le professeur adresse des questions 

aux élèves pour vérifier la leçon qu’ils 

ont préparée. 

 

 

• Les élèves disent qu’ils ont eu 

comme devoir de completer une 

comptine par les mots convenables et 

de l`apprendre par cœur. 

 

 

 

• Ils répondent aux questions posées  

par leur professeur. 

 

 

 

conversation 

explication 

 

 

Eveil de l’attention 

3 min 

• Le professeur propose aux élèves de 

visionner un clip vidéo: « Les saisons » 

qui décrit les saisons et pose des 

questions : Quelles sont les quatre 

saisons ? Que fait-on au printemps/en 

été/en automne/en hiver? 

Les saisons, Jacquot - YouTube 

• Les élèves regardent avec attention, 

puis ils répondent aux questions du 

professeur. 

 

 

 

 

 

 

exposé 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWhLSc_FpCM
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•  Il annonce le sujet de la leçon : “Les 

saisons, les mois de l’année, les jours 

de la semaine” 

 

 

• Les élèves écrivent le titre dans leurs 

cahiers. 

Communication des 

nouvelles 

connaissances 

10 min 

• Le professeur présente un ppt Les 

saisons et une vidéo-Les jours de la 

semaine Les jours de la semaine de 

Pierre Lozère - YouTube et pose des 

questions :  

« Quels sont les mois du printemps, de 

l’été, de l’automne, de l’hiver ? » 

« Quels sont les jours de la semaine ? » 

« Quels sont les jours quand on va à 

l’école ? » 

« Quand est-ce qu’on reste à la 

maison ? » « Quand est ton 

anniversaire ? » 

 

• Les élèves regardent la vidéo et ils 

répondent aux questions du 

professeur.  

 

 

 

• Les élèves répondent aux questions. 

 

  

Fixation des 

connaissances 

26 min 

• Le professeur donne aux élèves une 

fiche de travail avec les saisons. Il 

donne aux élèves les explications 

nécessaires pour résoudre les 

exercices. 

• On passe à la deuxième fiche de travail. 

• Le professeur propose un exercice en 

ligne: Associe chaque explication à un 

mois de l'année. 

Les mois de l'année (learningapps.org) 

• En fin de l’activité, le professeur 

propose aux élèves des mots croisés. 

• Les élèves travaillent l’exercice sur 

les fiches. Ils donnent les réponses 

oralement.  

 

• Ils travaillent l’exercice sur les 

fiches. 

 

 

 

 

 

 

 

exercice  

 

 

 

travail individuel 

correction collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur 

veille à ce que 

tous les élèves 

travaillent. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://learningapps.org/watch?v=p373eqcy216
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• Les élèves complètent les mots 

croises. 

 

 

travail individuel 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la 

performance 

2 min 

• évaluation  de l’activité collective, par 

des remarques sur le travail des élèves, 

sur les fautes inhérentes ; 

• évaluation  de l’activité individuelle, 

par des notes qui récompensent les 

meilleures réponses. 

• Les élèves écoutent les explications.  exposé  

Indication de devoir 

2 min 

• Le professeur indique comme devoir 

une fiche de travail.   

 

• Les élèves notent le devoir. exposé 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

EDUCATOARE: Simionaș Fejeș Monika 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Legume coapte în dar primim” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate pe domenii experiențiale 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:Domeniul limbă și comunicare 

TEMA ACTIVITĂȚII:„Surprize de la zâna toamna” 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂȚII: fixare si consolidare a cunoștințelor și deprinderilor  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Premise ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute 

Exprimare orală a mesajelor, a emoțiilor  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere 

Pronunță corect sunetele specifice limbii române 

Utilizează structuri orale simple 

Exersează și extinde progresiv vocabularul 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• dezvoltarea exprimării orale, înțelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale 

• educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 OO1: să alcătuiască propoziții simple și dezvoltate și apoi să le reprezinte grafic 

 OO2: să precizeze numărul cuvintelor dintr-o propoziție și apoi să le reprezinte grafic 

 OO3: să despartă în silabe cuvântul ilustrat 

 OO4: să precizeze numărul de silabe din cuvinte și să le reprezinte grafic 

 OO5: să precizeze sunetul inițial din cuvinte  

OO6: să găsească cuvinte care încep cu sunetul precizat 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense 

REGULILE JOCULUI: 

Săculețul cu jetoane va trece din mână în mână până când educatoarea va spune stop.Copilul la care s-

a oprit săculețul va rezolva sarcinile de lucru verbalizând ceea ce a făcut. Jocul va continua în acelasi 

mod. Dupa rezolvarea corectă a sarcinilor copiii vor fi aplaudați și vor primi emoticoane. 

SARCINA DIDACTICĂ:  

      Formularea de propoziții simple și dezvoltate pe baza imaginilor din săculeț și realizarea analizei 

fonetice a cuvintelor  

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul şi exerciţiul. 

MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: săculeț, jetoane cu imagini, 

tablă magnetică 

FORMA DE ORGANIZARE:frontală 

DURATA:30 min 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentrueducaţietimpurie 2019 

Popa C., (2013), Pedagogia învăţământului preşcolar, Editura Universităţii din Oradea.  
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

DIDACTICE 

MODALITĂȚI 

DE EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Asigurareacondiţiilornecesaredesfăşură

riiactivităţii: 

-aerisireasălii de grupă 

-pregătireamaterialelor. 

Copiiivor intra însala de grupăși se 

vorașezaînsemicercpăstrândregulileim

puse de pandemie. 

 

 

 

coversația 

 

Captarea atenției Copiii vor descoperi la centrul tematic 

un săculeț surpriză lăsat de zâna 

toamna.În săculeț se află jetoane cu 

imagini care denumesc fructe și legume 

de toamnă. 

 

 

conversația 

 

 

Anunțarea temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

Astăzi la educarea limbajului ne vom 

juca jocul: Surprize de la zâna toamna. 

Vom alcătui propoziții folosindu-ne de 

cuvintele care denumesc obiectele de pe 

jetoanele din săculeț, vom preciza 

numarul de cuvinte din propoziții, vom 

desparți cuvintele în silabe,vom preciza 

sunetul inițial din cuvintele date și vom 

reprezenta grafic propoziții,cuvinte și 

silabe.  

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

Prezentarea optimă a 

noului conținut și 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea jocului 

Săculețul o să treacă din mână în mână 

și când educatoarea va spune stop 

copilul la care s-a oprit săculețul va 

scoate din săculeț un jeton cu imaginea 

unui fruct sau a unei legume de toamnă. 

Copilul va arăta colegilor jetonul,  apoi 

va denumi obiectul de pe jeton și va 

alcătui o propoziție  folosind acest 

cuvânt. 

Un copil de la grupa mare numit de 

educatoare va reprezenta grafic 

propoziția și cuvintele din propoziție,iar 

apoi alt copil va analiza și reprezenta 

grafic cuvântul ce denumește imaginea. 

Copiii care vor da răspunsuri corecte 

vor primi un emoticon. 

Jocul de probă 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 
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Obținerea 

performanței 

 

Se execută jocul de probă. 

 Se oferă explicații suplimentare dacă 

este cazul și apoi se trece la 

desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

 

 Desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

Copiii vor alcătui propoziții pornind de 

la cuvintele ce denumesc obiectele de 

pe jetoane, apoi vor preciza numărul de 

cuvinte din fiecare propoziție, vor  

reprezenta grafic propozițiile și 

cuvintele din fiecare propoziție, vor 

analiza și reprezenta grafic cuvintele  

date din fiecare propoziție. 

 

 

conversația 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

Asigurarea retenției Complicarea jocului.  

Un copil de grupa mare va alege de pe 

masa educatoarei un jeton pe care îl 

afișează la tablă,denumește imaginea și 

spune cu ce sunet începe cuvântul apoi 

va căuta alt jeton a cărui denumire 

începe cu același sunet și îl așează sub 

primul jeton. 

Jocul va continua în același mod. 

 

exercițiul 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

recompense 

Încheierea activității Se fac aprecieri verbale individuale și 

colective. 

conversația recompense 

aprecieri verbale  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

EDUCATOARE: Podhora Maria 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Călătorie pe uscat” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate pe domenii experiențiale 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:Domeniul științe 

TEMA ACTIVITĂȚII:„Așază marfa în vagoane” 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂȚII: fixare si consolidare a cunoștințelor și deprinderilor  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația 

Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, forme, greutate, înălțime, lungime,volum 

Rezolvă situații- problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

- dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice  

- consolidarea cunoaștințelor matematice privind numerația în intervalul 1- 10, verificarea deprinderilor 

copiilor de a efectua operații de adunare și scădere cu una și două unități exersând atenția voluntară 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 OO1: să așeze în vagoane elementele în funcție de criteriul cerut 

 OO2: să utilizeze corect numeralele cardinale și ordinale 

 OO3: să pună în corespondență cifra cu cantitatea de obiecte 

 OO4: să rezolve exerciții de adunare și scădere cu 1 și 2 unități 

 OO5: să utilizeze corect limbajul matematic 

 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense 

REGULILE JOCULUI: 

    Copilul indicat de educatoare va veni la panou și va rezolva sarcina de lucru. Dupa rezolvarea 

corectă a sarcinilor copiii vor fi aplaudați și vor primi emoticoane. 

SARCINA DIDACTICĂ:  

Preșcolarii rezolva corect sarcinile de lucru care se află în plic și verbalizează acțiunea făcută  

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul şi exerciţiul. 

MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: plic , panoul cu trenul cu 

vagoane,  tablă magnetică, jetoane cu cifre,  mingi din hârtie  colorată de diferite mărimi 

FORMA DE ORGANIZARE:frontală 

DURATA:30 min 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentrueducaţietimpurie 2019 

Popa C., (2013), Pedagogia învăţământului preşcolar, Editura Universităţii din Oradea.  
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

DIDACTICE 

MODALITĂȚI 

DE EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Asigurareacondiţiilornecesaredesfăşură

riiactivităţii: 

-aerisireasălii de grupă 

-pregătireamaterialelor. 

Copiiivor intra însala de grupăși se 

vorașezaînsemicerc. 

 

 

 

coversația 

 

Captarea atenției La centrul tematic copiii vor descoperi 

panoul cu trenulețul cu vagoane și un 

plic pe care ni l- a lăsat poștașul . 

În plic se află o scrisoare prin care 

muncitorii de la fabrica de jucării ne 

roagă să- i ajutăm  să încarce vagoanele 

cu marfă pentru a le trimite copiilor care 

au nevoie de jucării. 

 

 

conversația 

 

 

Anunțarea temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

Cu mingile pe care le- am primit vom 

desfășura jocul : „Așază marfa în 

vagoane”. 

Mingile nu avem voie să le așezăm 

oricum și de aceea o să avem de 

îndeplinit câteva sarcini de lucru pe care 

le găsim scrise în scrisoare. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 Educatoarea adresează copiilor câteva 

întrebări legate de materialul didactic 

pregătit și solicită copiii să grupeze 

mingile după criteriul cerut. 

 

 

 

explicația 

 

Prezentarea optimă 

a noului conținut și 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea jocului 

Preșcolarii numiți  de educatoare vor  

veni la panou și vor așeza în vagoane 

mingile în funcție de sarcina de lucru 

care se află în scrisoare.  

Copiii care vor lucra  corect vor primi 

un emoticon. 

Jocul de probă 

Se execută jocul de probă. 

 Se oferă explicații suplimentare dacă 

este cazul și apoi se trece la 

desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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Urmând  indicațiile primite în plic și 

sub îndrumarea educatoarei copiii 

numiți vor veni la panou și vor așeza 

mingile în vagoane. 

Sarcinile de lucru vor fi următoarele: 

S1. Așază în primul vagon mingi roșii 

mari.Numără câte sunt și așază jetonul 

cu cifra corespunzătoare. 

S2. Așază în al doilea vagon mingi 

galbene mici. Numără câte sunt și 

așază jetonul cu cifra corespunzătoare. 

S3. Așază în al treilea vagon mingi 

verzi mari. Numără câte sunt și așază 

cifra corespunzătoare. 

S4. Așază în al patrulea vagon tot 

atâtea mingi albastre câte indică cifra  

de la steguleț.  

S5. Spune câte mingi sunt în primul și 

în al doilea vagon împreună? 

Ce operație ai efectuat? 

S6. Spune în care vagon sunt mai 

multe mingi ? Dar mai puține mingi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

recompense 

Obținerea 

performanței 

 

Complicarea jocului 

 Copiii vor închide ochii și educatoarea 

va schimba jetoanele cu cifrele care 

indică numărul de mingi din  fiecare 

vagon . Copiii vor sesiza greșeala și 

vor așeza jetonul cu cifra corectă 

precizând ce fel de număr este par sau 

impar. 

 

conversația 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

Asigurarea retenției 

și a transferului 

 Copiii vor primi la măsuțe o fișă de 

lucru prin care se va aprofunda 

adunarea și scăderea cu 1 și cu 2 

unități. 

 

exercițiul 

 

conversația 

 

 

 

recompense 

Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri verbale individuale și 

colective. 

conversația recompense 

aprecieri verbale  
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Proiect didactic  

Data: 12.05.2022 

Profesor înv. primar: ASOFIEI IONELA 

Clasa: I D 

Unitatea de învățământ: Școala gimnaziala nr. 3, Piatra Neamt 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică: Vine vara! 

Subiectul lecţiei: Unități de masurare pentru lungime. Unități de măsura pentru capacitatea vaselor. 

Monede și bancnote. 

Tipul lecţiei: consolidare 

                

Competenţe specifice: 

MEM  

1.1 - Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100; 

1.2. - Compararea numerelor în concentrul 0-100 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, 

aproximări  

1.4 - Efectuarea de adunări şi scăderi, mintal şi în scris, în concentrul 0-100. 

 

2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane 

accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice) 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-

100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a 

lungimilor 

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi 

nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100 

6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor 

instrumente adecvate  

DP 

2.1 -  Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal  şi paraverbal; 

3.1 -  Identificarea sarcinilor de lucru simple în contexte variate. 

 

CLR 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, rostit cu claritate 

1.2  Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 

 

COMPETENTE DERIVATE: 

La sfârşitul lecţiei,  elevul va fi capabil: 

C1 – efectuarea de exerciţii de calcul mintal; 

C3 – rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 100, cu şi fără trecere peste ordin,     

         utilizând  obiecte sau reprezentări;. 
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C4 – utilizarea  tehnicii de calcul pentru adunarea şi scăderea numerelor 0-100, cu trecere 

         peste ordin; 

C5 - rezolvarea problemelor care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate. 

C6 - stăpânirea  limbajului matematic, învăţat  până  în prezent; 

C7 – manifestarea de interes  pentru lecţie. 

 

Strategia didactică: 

a)Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,jocul didactic, 

problematizarea; 

b) Mijloace de instruire: manualul de matematică, caiete de matematică, videoproiector, planşe, fişe 

de lucru, instrumente de scris. 

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

 

Resurse bibliografice: 

- Neacşu I – “Metodica predării matematicii la clasele I-IV”; 

- Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, aprobată prin OM, nr. 

3418/19.03.2013; 

 

Resurse de timp: 45 minute 
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Desfăşurarea lecţiei 

Momentele         

lecţiei              

 

Conţinutul  instructiv - educativ 
 

 Strategii didactice 

  Metode şi              Mijloace de              Forme de  

  procedee                învăţământ             organizare 

Evaluare 

1.Moment  

organizatoric 

 

Se crează condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei. 

Se pregătesc materialele necesare lecţiei. 

Conversaţia             manual, caiete,         frontală             

                                Axa numerelor 

Observatia 

 

2. Verificarea  

temei şi actua 

lizarea cunoş 

tinţelor 

         

Se verifică tema scrisă, în timp ce elevii citesc 

exerciţiile de adunare şi scădere efectuate .  

Se actualizează cunoştintele cu ajutorul 

întrebărilor. 

 Care este unitatea de masura pentru lungime? 

Care este unitatea de masura pentru capacitate? 

 

Conversaţia 

  Exerciţiul             Caiet de lucru             frontală                                                 

Observatia 

3. Captarea 

atenţiei             

 Se realizează cu ajutorul provocarilor de la 

Mickey.  

Elevii trebuie sa masoare obiectele din imaginile 

afisate pe tabla și sa scrie valorile în dreptul lor. 

(Anexa 1) 

Elevii vor rezolva un rebus ce are ca rezolvare 

notiunea de litru. (Anexa 2) 

Vor fi afisate pe tabla iar elevii vor primi 

anexele ca fisa. 

 

                                   Fişă                       activitate 

Jocul didactic                                            frontală 

Capacitatea de  

a răspunde corect 

utilizând 

limbajul  

matematic 

4.Enunţarea  

   temei şi a  

   obiectivelor 

Se enunţă tema lecţiei şi obiectivele, pe scurt, pe 

înţelesul elevilor. 

„Astăzi Mickey va roaga sa il ajutati pe Winnie 

sa ajunga cu borcanul de miere la magazin sa isi 

Conversaţia                                              activitate 

Explicaţia                                                frontală 

 Observatia 
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cumpere miere. Rezolvati sarcinile de pe imagini 

si gasiti Drumul spre miere, chiar titlul jocului”. 

Se notează titlul pe tablă, iar elevii îl scriu pe 

caiete. 

5. Dirijarea                           

învăţării 

 

                                

                                

 

 

 

 

 

 

                               

       

                                

                               

                                

Pe tabla sunt afisate câteva imagini cu casutele 

personajelor si magazin. Pe spatele fiecareia este 

scrisa o operație. (Anexa 3) 

Elevii vor veni pe rând la tabla și vor rezolva 

pentru a afla distanța intre locuri. 

Elevii vor primi diverse sarcini, de aflat 

distantele dintre casute. (Anexa 4) 

 

 

Pentru a putea cumpăra miere, Winnie trebuie sa 

rezolve o problemă de pe spatele imaginii cu 

magazinul, ca sa afle cât costa un borcan cu 

miere. 

 

Elevii vor lipi pe tabla atatia banuti falși cât 

reprezintă rezultatul și termenii operatiei. 

 

 

Conversaţia,                                              activitate                   

Observaţia,                                                  frontală                     

Explicaţia,                Manual digital                       

individuală                                                              

  Exerciţiul                                                 

                                                                           

                               

Conversaţia               activitate                  videoproiec 

Explicaţia                  frontală                     tor 

exerciţiul 

 

 

problematizarea,       activitate                                                                        

exerciţiul                  frontală şi                       

                                  individuală                    caiete 

Capacitatea de a 

rezolva exerciţii 

de adunare şi 

scădere cu şi fără 

trecere peste 

ordin în 

concentrul 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de a 

rezolva probleme 

după imagini 

5. Obţinerea          

performanţei        

                               

Joc didactic. Elevii vor ordona crescător 

rezultatele aflate și vor descoperi un cuvânt. 

Exerciţiul                  activitate                  caiet 

munca                       individuală                instrumente  

independentă                                               de scris 

Capacitatea de a 

rezolva exerciţii 

7.Evaluarea 

 

2 elevi vor veni in fata si vor compara lichidul 

din 3 pahare, unul umplut complet, unul pe 

jumatate si unul cu mai putin de jumatate. 

activitate frontală      individual                caiet                   autoevaluarea 

8. Încheierea  

activităţii 

Se fac aprecieri verbale asupra moului în care   

s-a desfăşurat activitatea. 

Activitate frontală  
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dă tema pentru acasă, pag. 127 manual. 
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Anexa 2 
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Fiche pédagogique- La solidarité 

Prof. Iordache Anca-Maria 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari”,Râmnicu-Vâlcea 

Fiche professeur 

 

1. Présentation 

Thème La Solidarité 

Activités langagières 

travaillées 

Réception audio-visuelle 

Production orale 

Compétences Comprendre et analyser la vidéo d’une campagne de 

solidarité sociale 

Identifier des informations visuelles et sonores d’une vidéo  

Comprendre et utiliser des mots du champ lexical de la 

solidarité 

Identifier les objectifs et l’importance d’une campagne de 

solidarité sociale 

Niveau CECRL B1 

Méthodes et procédés La conversation, l’explication, l’écoute active, l’observation, 

le brainstorming, la problématisation, les QCMRU, les 

QROC 

Durée totale  50 min 

Support Vidéo de l’association Action contre la faim 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI 

Fiches de travail 

 

2. Déroulement 

Phase Durée Activité de 

l’apprenant 

Rôle de l’enseignant Matériel  Modalités 

de travail 

Phase 1 

Mise en train 

3 min Répondre aux 

questions 

Saluer, faire la présence 
  

Phase 2 

Remue-

méninges 

7 min Répondre aux 

questions 

Demander aux apprenants 

de répondre aux questions : 

« Lorsque vous étiez petits, 

aviez-vous un superhéros 

préféré ? Comment 

s’appelait-il ? Quels étaient 

ses superpouvoirs ? Contre 

qui ou contre quoi luttait-il ? 

Dans la vie réelle, vous avez 

des héros ? Lesquels ? » 

Cahiers 

Fiches 

En grand 

groupe 

Individuell

ement 

Phase 2 10 min Visionner le 

document 

Assurer le son et tous les 

éléments techniques pour le 

bon déroulement de la tâche  

Docume

nt vidéo 

Fiches 

En grand 

groupe 

https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI
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Découverte de 

la nouvelle 

leçon 

Compréhension 

globale 

Dégager des 

informations 

globales du 

document vidéo 

Répondre aux 

questions en 

cochant la bonne 

case 

Faire visionner une 

première fois la vidéo et 

demander aux apprenants de 

répondre aux questions 

Corriger si nécessaire 

Individuell

ement 

Phase 3 

Mise en 

pratique (phase 

d’application, 

d’exercices) 

Compréhension 

détaillée (I) 

10 min Visionner et 

écouter 

attentivement le 

document  

Dégager des 

informations 

détaillées du 

document vidéo 

Répondre aux 

questions en 

cochant la bonne 

case 

Proposer des stratégies 

d’écoute 

S’assurer du bon 

déroulement du document 

vidéo 

Faire visionner une 

deuxième fois la vidéo et 

demander aux apprenants de 

répondre aux questions 

Corriger si nécessaire 

Docume

nt vidéo 

Fiches  

En binôme 

Phase 4 

Mise en 

pratique (phase 

d’application, 

d’exercices) 

Compréhension 

détaillée (II) 

10 min Visionner la 

vidéo 

Dégager des 

informations 

spécifiques du 

document vidéo 

Répondre aux 

questions en 

écrivant les 

informations 

demandées 

S’assurer du bon 

déroulement du document 

vidéo 

Faire visionner une dernière 

fois la vidéo et demander 

aux apprenants de répondre 

aux questions 

Corriger si nécessaire 

Docume

nt vidéo 

Fiches 

En binôme 

Phase 5 

Évaluation 

10 min Répondre aux 

questions 

Demander aux apprenants 

de répondre aux questions 

de l’activité 5 

Fiches En binôme 

Individuell

ement 

 

3. Corrigés 

 

 

 

Activité langagière travaillée: production orale 

Modalité : individuellement et en grand groupe 

 

Activité 1 
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I. Lorsque vous étiez petits, aviez-vous un superhéros préféré ? Comment s’appelait-il ? Quels 

étaient ses superpouvoirs ? Contre qui ou contre quoi luttait-il ? Dans la vie réelle, vous avez des 

héros ? Lesquels ? 

Réponses libres. 

 

 

 

Activité langagière travaillée: réception audio-visuelle 

Modalité : individuellement et en grand groupe 

 

II. Faire visionner une première fois le document et demander aux apprenants d’écouter 

attentivement, puis de répondre aux questions. 

1. À qui s’adresse la vidéo ? 

✓ À tout le monde.  

2. De quoi est-il question dans la vidéo ? 

✓ De la présentation d’une campagne de solidarité. 

3. Quel est le but de la vidéo ? 

✓ Déterminer les gens de s’inscrire dans une association dont l’objectif est de lutter contre la faim dans 

le monde. 

4. Qui est Supervous ? 

✓ Un superhéros qui s’engage dans une cause humanitaire. 

  

 

Activité langagière travaillée: réception audio-visuelle 

Modalité : en binôme 

 

III. Faire visionner de nouveau la vidéo et demander aux apprenants de cocher la case adéquate : 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1. Les superhéros aiment être filmés.  X   

2. Supervous a toujours besoin d’aide dans ses actions.  X  

3. Supervous aide les gens par l’intermédiaire d’une 

association. 

X   

4. Avant d’être superhéros, Supervous a été un enfant 

pauvre. 

  X 

5. Supervous est un superhéros du monde réel. X   

6. Pour aider les gens, Supervous participe à beaucoup 

d’autres actions humanitaires comme, par exemple, 

aider les SDF à avoir un logement, aider les gens en 

difficulté à s’intégrer. 

  X 

7. Pour devenir super, Supervous a fait des donations et, 

puis, il a adhéré.  

 X  

8. Supervous apporte son aide à l’endroit même où les 

équipes d’action contre la faim agissent. 

X 

 

  

Activité 2 

Activité 3 
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Activité langagière travaillée: réception audio-visuelle 

Modalité : en binôme 

 

IV. Faire visionner une dernière fois la vidéo et demander aux apprenants d’écrire l’information 

demandée/ les informations demandées : 

1. Quel est le nom de l’association ? 

Action contre la faim. 

2. Comment procède-t-on pour y adhérer ? 

On clique sur le lien qui apparaît à la fin de la vidéo Cliquez ici pour adhérer ! qui nous dirige vers le 

site www.actioncontrelafaim.org, puis on clique sur l’onglet Adhérez.  

3. Que peut-on faire dans le cadre de cette association ? 

On peut participer à l’assemblée générale, élire les administrateurs, contribuer aux décisions, soutenir 

les équipes d’action contre la faim sur place. 

 

 

 

Activité langagière travaillée: production orale 

Modalité : individuellement, en binôme 

 

V. Demander aux apprenants de répondre aux questions. 

1. Comment trouvez-vous cette campagne ? Est-elle bien réalisée ? Pourquoi fait-on appel aux 

superhéros de l’enfance ?  

Réponses libres. 

2. Aimeriez-vous adhérer à une telle campagne ? Pourquoi ? 

Réponses libres. 

3. Est-il important de s’engager dans une campagne de solidarité sociale ? Pourquoi ? 

Réponses libres. 

4. Faites-vous partie d’une association humanitaire ? Si oui, présentez-la ! (son nom, ses missions, votre 

rôle dans le cadre de cette campagne)  

Réponses libres. 

 

Transcriptions du document : 

 Pour sauver le mode, il existe déjà plein de superhéros. Il y a Superman, Wonderwoman, 

Batman, Spiderman et puis il y a … Supervous. Les superhéros adorent faire exploser des trucs, enfin 

surtout quand il y a des caméras, tandis que Supervous est moins spectaculaire. Mais quand il ou elle 

agit, ce n’est pas du tape à l’œil. Son programme c’est simple : c’est la fin de la faim. Et ça, c’est pas 

de la gnognote. Et puis, Supervous n’est pas obligé de porter des collants et Supervous dispose de 

superpouvoirs, alors que Supervous doit se débrouiller seul. Alors, pour sauver les gens, il utilise une 

ONG. Et ça marche. Avec Action contre la faim, par exemple, il sauve un enfant toutes les trois 

minutes. Et ça tombe bien, parce que Supervous n’a pas que ça à faire non plus. Mais surtout Supervous 

existe vraiment. Pour devenir super, il est allé sur le site d’action contre la faim et là il a adhéré. Non 

Activité 4 

Activité 5 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3388 

 

pas donateur, adhérent. Pour participer à l’assemblée générale, élire les administrateurs, contribuer aux 

décisions. Bref, donner du temps de cerveau disponible. En faisant cela, Supervous soutient les équipes 

d’action contre la faim sur place, il combat les forces du mal sans relâche, parce que la faim n’est pas 

une fatalité. Alors, restez vous-mêmes et devenez super. Adhérez, parce que Supervous, c’est Vous.

  

(Campagne de l’Association Action contre la faim 

Transcriptions de la vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI) 

 

Fiche apprenant 

 

I. Lorsque vous étiez petits, aviez-vous un superhéros préféré ? Comment s’appelait-il ? Quels 

étaient ses superpouvoirs ? Contre qui ou contre quoi luttait-il ? Dans la vie réelle, vous avez des 

héros ? Lesquels ? 

II. Lisez les questions, visionnez la vidéo et répondez aux questions en cochant la bonne case !  

1. À qui s’adresse la vidéo ? 

 Aux enfants. 

 À tous les jeunes passionnés des bandes dessinées. 

 À tout le monde.  

2. De quoi est-il question dans la vidéo ? 

 Du lancement d’une bande dessinée. 

 De la présentation d’un club de bandes dessinées. 

 De la présentation d’une campagne de solidarité. 

 

 

3. Quel est le but de la vidéo ? 

 Déterminer les gens d’adhérer à une association dont l’objectif est d’aider les enfants les plus pauvres 

à apprendre à dessiner. 

 Déterminer les plus passionnés de s’inscrire dans un club de BD qui soutient la cause humanitaire 

Action contre la faim. 

 Déterminer les gens de s’inscrire dans une association dont l’objectif est de lutter contre la faim dans 

le monde. 

4. Qui est Supervous ? 

 Un superhéros qui adore faire exploser des trucs et qui est tout le temps affamé.  

 Un superhéros qui lutte à côté d’autres superhéros des BD contre la faim dans le monde. 

 Un superhéros qui s’engage dans une cause humanitaire. 

 

III. Vrai ?/Faux ?/On ne sait pas ? Visionnez de nouveau la vidéo et cochez la case adéquate : 

 Vrai Faux ? 

1. Les superhéros aiment être filmés.     

2. Supervous a toujours besoin d’aide dans ses actions.    

3. Supervous aide les gens par l’intermédiaire d’une association.    

4. Avant d’être superhéros, Supervous a été un enfant pauvre.    

5. Supervous est un superhéros du monde réel.    

https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI
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6. Pour aider les gens, Supervous participe à beaucoup d’autres actions 

humanitaires comme, par exemple, aider les SDF à avoir un 

logement, aider les gens en difficulté à s’intégrer. 

   

7. Pour devenir super, Supervous a fait des donations et, puis, il a 

adhéré.  

   

8. Supervous apporte son aide à l’endroit même où les équipes d’action 

contre la faim agissent. 

   

 

IV. Visionnez une dernière fois la vidéo et écrivez l’information demandée/ les informations 

demandées : 

1. Quel est le nom de l’association ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Comment procède-t-on pour y adhérer ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Que peut-on faire dans le cadre de cette association ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

V. Suite au visionnage de cette vidéo, répondez aux questions suivantes : 

1. Comment trouvez-vous cette campagne ? Est-elle bien réalisée ? Pourquoi fait-on appel aux 

superhéros de l’enfance ?  

2. Aimeriez-vous adhérer à une telle campagne ? Pourquoi ? 

3. Est-il important de s’engager dans une campagne de solidarité sociale ? Pourquoi ? 

4. Faites-vous partie d’une association humanitaire ? Si oui, présentez-la ! (son nom, ses missions, votre 

rôle dans le cadre de cette campagne)
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                                                             Proiect de lecție                        

                                                                                                            Profesor Asavei Ionela 

                                                                                            Școala Gimnazială Nr.1 Sărata/ 

                                   Școala Gimnazială”Smaranda Apostoleanu”,Colonești-județ Bacău 

PROFESOR:  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  

DATA:  

CLASA:  a VII -a ;  

ARIA CURICULARĂ: Matematică și științe 

DISCIPLINA: Biologie 

UNITATEA DE INVĂȚARE: Funcția de reproducere 

TITLUL LECȚIEI:  Reproducerea și sistemul reproducator la om 

TIPUL DE LECŢIE: lecţie de comunicare/  însuşire de noi cunoştinţe. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sală de curs 

SCOPUL LECŢIEI: Dezvoltarea gândirii logice şi formarea capacităţii intelectuale prin însuşirea 

corectă în clasă a noţiunilor nou predate. 

Competențe generale 

  1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice.    

 2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale. 

 3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității. 

 4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții. 

Competenţe specifice: 

 

1.1.Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru 

explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene, 

1.2.Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de 

elev, 

1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, 

2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, 

produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei 

3.1. . Realizarea unor modele ale sistemelor biologice. 

Obiective derivate: 

La sfârșitul lecției elevii sunt capabili : 

OD1-să cunoască modificările corporale,afective si comportamentale ; 

OD2-să descrie părțile componete ale organelor sexuale; 

OD3- să prezinte celule sexuale ; 

STRATEGII  DIDACTICE: 

-Resurse procedurale(metode și procedee): conversaţia euristică, 

explicaţia,demonstraţia,problematizarea,învățarea prin descoperire, observaţia, modelarea. 

-Resurse materiale(mijloace de invățământ): planşe, atlas școlar –Ed.Corint, fișe( alcătuirea sistemului 

reproducator masculin si feminin),fișe documentare ,material biologic natural(flori),laptop(prezentare 

în Power Point),proiector, manualul de biologie. 

 - Resurse  -  umane – clasa de elevi(33) 

       -  temporale – 50 minute 
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- Forma de activitate: frontal, individual. 

- Forma de evaluare: : proba orală, scrisă, observaţia directă la clasă. 

BIBLIOGRAFIE: 

- Editura: Litera Autor: Alexandrina-Dana Grasu, Jeanina 

- Editura: Didactica Publishing House Autor: Traian Saitan 

- ME Programa şcolară 2017, Bucureşti 

- Viorel Lazăr, Mariana Nicolae – Lecţia formă de bază a organizării procesului de predare – învăţare 

– evaluare la disciplina biologie, Editura Arves 2007 

Desfășurarea lecției 

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

de 

învățămât 

Forma de 

organizare 

1.Moment 

Organizatori

u 

Notează elevii absenți și 

verifică dacă sunt 

condiții optime pentru 

desfășurarea lecției. 

Își 

pregătesc 

cărțile și 

caietele. 

 

Conversația 

  

Frontal 

2.Verificarea 

cunoștiințelor 

din lecția 

anterioară 

Adresează elevilor 

următoarele întrebări: 

-Ce este floarea? 

-Care sunt componentele 

unei flori(angiosperme) 

 -Descrieți componentele 

florii. 

-Ce este polenizare? 

Elevii 

examineaă   

florile, 

materialel

e didactice   

puse   la 

dispoziţie 

si  răspund 

la intrebări 

 

Conversația

Demonstra-

tia, 

Observatia 

-planşe, 

atlas(fișe),  

-laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

-proiector,  

-manualul 

de 

biologie 

 

Frontal; 

Individual. 

3.Captarea 

atenției 

Solicită elevilor să își 

deschidă manualul la 

lecția: Reproducerea și 

sistemul reproducator la 

om 

Elevii își 

deschid 

manualele. 

Conversația 

Explicația. 

-Manual Frontal 

4.Anunțarea 

titlului și 

enumerarea 

obiectivelor 

derivate 

Anunţă  şi  scrie la tablă 

tema  lecţiei.Prezintă   

obiectivele   pe   care   

elevii trebuie   să   le   

cunoască   la  terminarea 

lecţiei 

Elevii 

notează în 

caiete 

titlul şi 

urmăresc 

obiectivele 

Conversația 

Explicația 

 Frontal; 

Individual. 

 

 

5.Dirijarea 

învățării 

 

- Utilizând   materialul 

PPT și fișele 

distribuite,cere  elevilor 

să participe la discuții 

despre modificările 

 

Examinea-

ză  

materialul 

pus   la 

 

 

 

 

 

 

 

-planşe, 

 -atlas 

(fișe),  

 

- materiale  

 

 

 

Frontal; 

 

Individual. 

https://www.librariadelfin.ro/editura/litera--i171
https://www.librariadelfin.ro/autor/alexandrina-dana-grasu--i27340
https://www.librariadelfin.ro/autor/jeanina-carstoiu--i268
https://www.librariadelfin.ro/editura/didactica-publishing-house--i131
https://www.librariadelfin.ro/autor/traian-saitan--i1661
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OD1-să 

cunoască 

modificările 

corporale, 

afective si 

comportamen 

tale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corporale,afective și 

emoționale . 

La băieți: - apariția 

pilozității pubiene, 

axilare și faciale; - 

apariția primelor poluții; 

- creșterea în înățlime, 

dezvoltarea masei 

musulare; - umerii devin 

mai lați, bazinul rămâne 

îngust; - îngroșarea 

corzilor vocale, 

dezvoltarea laringelui și 

îngroșarea vocii; - 

apariția temporară a 

coșurilor (acnee). 

La fete: - apariția 

pilozității pubiene și 

axilare; - apariția 

ciclurilor menstruale, la 

început neregulate, 

reglarea se realizează în 

timp; - dezvoltarea 

sânilor; - dezvoltarea 

șoldurilor și a bazinului, 

umerii rămân înguști; - 

vocea rămâne subțire; - 

apariția temporară a 

coșurilor (acnee). 

Modificări afective și 

comportamentale: - 

modificări ale percepției 

personale și a celor din 

jur; - creșterea nevoii de 

autocunoaștere, 

autodefinire, afirmare; - 

dorința de independență; 

- senzație de 

neînțelegere, apariția 

unor conflicte; - apariția 

interesului pentru 

sexualitate; - modificări 

ale dispoziției: 

dispoziţie 

(fișe). 

Urmăresc 

PPT-ul. 

 

 

 

Răspund  

la întrebări 

 

 

 

Observă    

şi notează   

în   caiete.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează in 

caiete 

 

 

 

Conversaţia 

euristică, 

 Explicaţia, 

Demonstra-

ţia, 

Problematiz

area, 

Învățarea 

prin 

descoperire, 

Observaţia, 

Modelarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suport  

 

-laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

-proiector,  

-manualul 

de 

biologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-planşe, 

 

atlas(fișe),  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal; 

 

Individual 
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OD2-să 

descrie părțile 

componete ale 

organelor 

sexuale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producerea de testosteron 

poate crește nivelul 

agresivității la băieți. 

Descrie părțile 

componete ale organelor 

sexuale. 

Sistemul reproducător 

masculin: 

Organe genitale interne: 

-testiculele (gonadele 

masculine): 

- au dublă funcție: 

exocrină prin producerea 

de spermatozoizi și 

endocrină prin 

producerea de testosteron 

(hormonul sexual 

masculin); 

- căile de eliminare a 

spermatozoizilor: - 

epididimul; 

- canalul deferent; 

- uretra (cale comună cu 

sistemul excretor). 

Organe genitale externe: 

- penisul – organul 

copulator masculin; -  

Glandele anexe – produc 

lichide care ajută la 

hrănirea și deplasarea 

spermatozoizilor, 

formând împreună cu 

aceștia lichidul seminal 

(sperma): 

- veziculele seminale; 

- prostata; 

- glandele bulbo – 

uretrale. 

Sistemul reproducător 

feminin: 

Organele genitale 

interne: 

Răspund 

la întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează   

explicaţii-

le 

profesoru-

lui. 

 

 

 

Conversaţia 

euristică, 

 

 Explicaţia,  

 

Demonstra-

ţia, 

 

Învățarea 

prin 

descoperire,  

 

Observaţia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

proiector,  

 

-manualul 

de 

biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal; 

 

Individual 
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OD3- să 

prezinte celule 

sexuale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovarele (gonadele 

feminine): 

- localizate în abdomen; 

- au dublă funcție: 

exocrină, prin producerea 

ovulelor și endocrină prin 

producerea de estrogen și 

progesteron (hormonii 

sexuali feminini); 

- căile de eliminare a 

ovulelor: 

- trompele uterine; 

- uterul – asigură 

creșterea și dezvoltarea 

viitorilor urmași în 

perioada sarcinii; - 

vaginul – organul 

copulator feminin. 

Organele genitale externe 

– vulva; 

Glandele anexe: 

- glandele mamare 

produc lapte, necesar 

pentru hrănirea copiilor 

după naștere 

Prezintă caracteristici ale 

celulelor sexuale 

bărbătești și femeiești: 

Celulele sexuale 

1. Ovulul – celulă mare 

(d=100 m), sferică, 

nucleată, imobilă 

 - citoplasma este bogată 

în substanțe nutritive, 

învelișul este moale și 

transparent 

 -  trăiește 2 zile, când 

este fecundat sau este 

eliminat cu mucoasa 

uterină 

2. Spermatozoidul – 

celulă lungă 60 m, 

mobilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică, 

 

 Explicaţia,  

 

Demonstra-

ţia, 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fișe,  

Laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

-proiector,  

 

 

 

 

 

 

 

 

manualul 

de 

biologie 
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 - are cap, gât, corp și 

flagel (coadă) 

 -prezintă membrană, 

nucleu cu puțină 

citoplasm  - trăiesc 3-5 

zile în sistemul 

reproducător feminin 

6. Fixarea 

cunoștințelor 

și asigurarea 

feed-back-

ului 

 

 

 

 

 

Îi invită pe elevi să 

rezolve fișele de 

evaluare. 

 

Distribuirea fișelor de 

evaluare. 

Verifică răspunsurile 

date de elevi. 

 

Rezolvare

a fișei de 

evaluare. 

Conversația  

Fișe de 

evaluare 

 

Individual. 

 

 

Frontal; 

7.Aprecierea 

performanței 

În funcție de răspunsurile  

elevilor se vor face 

aprecieri orale . 

  
 Frontal. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

PRIETENII BUBURUZEI 

 Turbatu Luminița 

 Grădinița cu P.P. nr.2 Focșani 

Nivelul: I                                           

Tema  anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?                      

Tema săptămânii: „Pe cărări de primăvară” 

Subiectul zilei: „Prietenii buburuzei” 

Categoria de activitate: Domeniul limbă și comunicare 

                                         Educație artistico-plastică 

Tipul  de  activitate: mixtă (transmitere de cunoştinţe, consolidare de  priceperi şi deprinderi) 

Forma  de  realizare: Activitate  integrată  

                                    ADP+ALA+ADE: DLC (memorizare)+DEC (pictură) 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

I. ACTIVITĂȚI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP): 

      Întâlnirea  de  dimineaţă (Momentul poveștii): „Întâlnire cu o buburuză” 

      Salutul: „Buburuzele s-au trezit, bună dimineața!” 

      Prezența: „Buburuzele, la gradiniță!” 

      Calendarul naturii: „Primăvara ne zâmbește!” 

      Rutine: ” Ne jucăm și mânuțele spălăm” 

      Tranziții:  Cântec: „Iarnă, să te duci cu bine!       

                         Moment de mișcare - joc muzical:”Buburuză, buburuză, hai la joc!”  

                        

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE : 

                             Joc liber 

      ALA 1:    Joc de masă: „Buburuza”  (puzzle) 

                             Biblioteca: ,,Ghiocelul și albinuța” (exerciții grafice – linia curbă) 

                             Știință: ”Floricele colorate, în lumină sortate” (sortare după culoare) 

           ALA 2:    Joc de atenție: ”Albinuța a zburat” 

  

III. ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE: 

            DLC (memorizare): ”În grădina primăverii”  

            DEC (activitate atistico-plastică): „Flori în multe culori” (pictură prin tehnica ștampilării cu 

bețișoare din bumbac) 

 

  DIMENSIUNI AL DEZVOLTĂRII:  

             DLC:   mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

            DEC:  activare și manifestare a potențialului creativ. 

  COMPORTAMENTE: 

             DLC: folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale 

simple pentru a transmite un mesaj; 

             DEC: demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative. 

   OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
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         ADE: DOMENUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: 

 O1 - să audieze cu atenție textul poeziei; 

 O2 - să utilizeze cuvinte noi din poezie, demonstrând înțelegerea acestora prin denumirea unor 

sinonime; 

 O3- să recite corect și expresiv poezia, respectând succesiunea strofelor;        

 O4  - să formuleze răspunsuri clare, logice, la întrebările despre conținutul poeziei, utilizând 

imaginile suport. 

                 DOS:  ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ 

                  O5 - să denumească materialele primite; 

                  O6 – să respecte etapele de lucru; 

                  O7 - să analizeze critic și autocritic lucrările. 

 SARCINI DE LUCRU LA CENTRELE DE INTERES ȘI ALA 2: 

   ALA 1 :          

            Joc de masă:  să asambleze puzzle-ul în scopul obținerii unei imagini corecte;       

            Biblioteca: să traseze semne grafice ( frunzele ghiocelului și dungile albinuței) 

            Știință:  să sorteze flori după criteriul culorii (galbene, albastre, roșii);       

    ALA 2:  

            Joc de atenție:  să ghicească numele copilului care a plecat din grup, în cadrul jocului „Albinuța 

a zburat”  

 STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, metoda ciorchinelui, explicaţia, demonstraţia, explozia 

stelară, exercițiul. 

Mijloace de învățământ: flori colorate din carton, cutiuțe luminoase, puzzle-uri cu buburuze, creioane 

colorate, fișe cu albinuțe, ghiocei, buburuză de pluș, carticica magică, iarbă sintetică, gărduț de lemn, 

un trandafir mare pe care poposește buburuza, albină, stup, copăcel din carton, siluete de ghiocel, 

fluturaș, furnicuță,  baghetă, flipchart, panou,  flori din polistiren, ghivece cu grâu încolțit, acuarele, 

bețișoare de bumbac pentru pictură, șervețele, cercuri pentru  distanțarea copiilor în cadrul tranziției 

spre ALA 2, stimulente.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

          *** (2019). Curriculum pentru educația Timpurie. 

          *** (2016). Revista Învațământul Preșcolar și Primar, nr. 1-2/2016, București: Editura 

Arlequin. 

         Bocos M., Carlogea L., Draghici C. (2009). Antologie de proiecte tematice pentru activitati 

integrate.    

         Argeș: Editura Diana. 

           

 

                                               SCENARIUL  ZILEI 

 

    Ziua va debuta cu Întâlnirea de dimineață, când toţi copiii stau pe scăunele, în cerc, 

asigurându-se contactul vizual între ei. Salutul între copii se va realiza utilizând metode care respectă 

distanțarea socială: fluturarea mâinilor, dansul, prinț și prințesă etc. 
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Urmează prezența la panou: un copil va enumera copiii absenți, se va iniţia o discuţie 

referitoare la tema săptămânii (“Pe cărări de primăvară” –caracteristicile anotimpului) apoi vor 

completa Calendarul naturii, împreună cu educatoarea. Împărtășirea cu ceilalți se face prin 

recitarea poeziei: „GÂNDUL BUN”:„În fiecare dimineață,/ S-avem gândul bun pe față./ Către soare 

să privim,/ Iubire să dăruim,/ De gândul rău să ne ferim!/ S-adunăm doar bucurie/ Și-n lume s-o 

răspândim!/ Și-atunci orișice copil,/ În fiecare dimineață/ Are gândul bun pe față.” 

 Nouatea zilei se realizează prin  intermediul Buburuzei care a venit în sala de grupă, 

educatoarea prezentând activitățile ce se vor desfășura pe parcursul zilei. Buburuza le aduce o carte 

magică de poezii și îi roagă pe copii să o ajute să aducă iar zâmbetul pe chipurile prietenilor ei din 

grădina primăverii. Ea a venit la grupa mică fiindcă a auzit că aici sunt copii foarte isteţi şi prietenoşi 

care ştiu foarte multe lucruri despre primăvară. Pentru a le  arăta prietenia, Buburuza le-a adus 

preşcolarilor surprize pe care le vor primi dacă vor îndeplini sarcinile din cartea magică. 

  Sunt prezentate centrele la care urmează să-și desfășoare activitățile, identificand materialele 

ce vor urma sa le utilizeze. La centrul „Biblioteca”,  vor  trasa semne grafice (linii curbe) pe frunzele 

ghiocelului și pe corpul albinuței, aceste lucrări fiind ulterior utilizate pentru consolidarea poeziei pe 

care o vor învăța la activitatea de educarea limbajului. La sectorul „Joc de masă”, copiii vor asambla 

piesele de puzzle pentru a obține imaginile unor buburuze (care vor face parte din decor) iar la centrul 

„Știință”, vor avea de sortat flori după criteriul culorii. În context pandemic, preșcolarii nu se vor mai 

roti la centre, ci vor primi materiale individuale corespunzătoare fiecărei arii de stimulare. 

După explicarea sarcinilor de la centrele de interes, copiii sunt rugați să aleagă sectorul dorit. 

Educatoarea va supraveghea și va antrena copiii la fiecare centru de interes, oferind explicații 

suplimentare acolo unde este nevoie. Ca tranziție între activitățile pe centrele de interes și activitatea 

de la DLC, vom utiliza cântecelul „Iarnă, să te duci cu bine!”, iar după memorizarea poeziei „În grădina 

primăverii”, tranziția către DEC se va face prin jocul muzical “Buburuză, buburuză, hai la joc!”. 

Preșcolarii vor picta florile de polistiren, folosind tehnica ștampilării cu bețișoare din bumbac; la 

sfârșitul activității se va face evaluarea lucrărilor, în vederea analizei și evaluarii produselor muncii. 

Florile colorate vor zâmbi din nou și vor înfrumuseța grădina, iar în etapa ALA 2, vor fi utilizate la 

jocul „Albinuța a zburat”. 

Se fac aprecieri finale și pentru că au reușit să îndeplinească toate sarcinile de lucru,  copiii 

primesc stimulente (ecusoane-flori cu buburuze și dulciuri)        

                                               DEMERS DIDACTIC (memorizare) 

Momentele 

activității 

Activitatea 

educatoarei 

Activit. 

copiilor 

Metode și 

procedee 

Mijloa-

ce 

de înv. 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se organizează spațiul 

și climatul educativ 

într-un mod optim 

desfășurarii activității. 

  

 

Conversația 

  Observare

a 

comporta

mentului  

 

2. Reactuali-

zarea    

cunoștințe-

lor 

Vom purta o scurtă 

discuție despre 

schimbările pe care le 

aduce primăvara și 

vom organiza 

Copiii 

răspund la 

întrebări și 

discută 

despre 

Conversația 

metoda 

ciorchinelui 

Panou 

cu 

element

e de 

Frontal 

    

Individual 

Observare

a 

comporta

mentului 
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cunoștințele schematic 

prin metoda 

ciorchinelui. 

primăvară; 

completează 

ciorchinele  

primă-

vară 

 

 

3. Captarea    

Atenției 

 

 

 

 

 

 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Se realizează prin 

descoperirea 

buburuzei care aduce o 

carte magică de poezii 

și îi roagă pe copiii de 

la grupa mică să o 

ajute să readucă 

zâmbetul pe buze 

prietenilor ei din 

grădina primăverii. 

Vom învăța poezia „În 

grădina primăverii”  

apoi vom picta 

floricelele în culori 

frumoase La sfârșit, ne 

distrăm cu toții în 

cadrul jocului 

„Albinuța a zburat”. 

Copiii sunt 

atenţi şi 

urmăresc cu 

interes 

explicaţiile 

educatoarei. 

 

 

 

 

 

Copiii sunt 

atenţi şi 

urmăresc cu 

interes 

explicaţiile 

educatoarei. 

 

 

Conversați

a explicația, 

povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Conversați

a 

Buburu

za, 

cartea 

magică, 

o floare 

mare 

care 

ascunde 

surprize 

 

 

 

Cartea 

magică, 

decorul 

grădinii 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

Capacitate

a de 

concentrar

e a atenției 

 

 

 

 

 

Observare

a 

comporta-

mentului 

copiilor 

 

 

 

5. Dirijarea  

 Învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După familiarizarea 

copiilor cu conținutul 

textului versificat 

printr-o scurtă 

povestire, voi explica 

mesajul poeziei, 

expresiile și cuvintele 

necunoscute („petale 

de lumină”, „pitit”, 

„îmbufnat”, „norii de 

puf”). 

Urmează recitarea 

model a poeziei de 

către educatoare de 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conversația 

  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea 

magică, 

decorul 

grădina 

primăv

erii, 

ghiocel

ul, 

albinuța

,  

fluturaș

ul, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3400 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

două ori, rar și 

expresiv. 

Conținutul poeziei va 

fi expus sprijinindu-

mă pe elementele de 

decor existente în sala 

de grupă. 

Reproducerea poeziei 

de către copii se va 

realiza prin procedeul 

învățării pe strofe. 

După recitarea primei 

strofe, pe rând, de către 

4-5 copii, se trece la 

învățarea ultimelor 

două strofe, de fiecare 

dată reluând și strofele 

anterioare. Pentru 

fiecare strofă, vor fi 

antrenați să recite 4-5 

copii. 

După finalizarea celor 

trei strofe, voi invita 

doi copii să o recite 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii recită 

pe rând 

strofele 

poeziei 

utilizând 

elementele 

de decor 

pentru o 

memorare 

mai facilă. 

 

 

Demonstrați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

furnicuț

a,  

soare, 

nori, 

bagheta 

buburu

zei 

 

 

 

 

 

 

 

Marion

ete  

(ghioce

lul și 

albinuța

) pentru 

degețel

e 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

individual

e asupra 

felului în 

care este 

recitată 

poezia  

 

Observare

a calității 

pronunției, 

a 

intonației, 

a 

expresivită

ții copiilor 

 

7. Asigurarea 

feed-backului 

 

Prin metoda adaptată 

„Explozia stelară”, le 

voi pune copiilor 

întrebări pentru a fixa 

conținutul poeziei. 

Copiii 

încearcă să 

răspundă la 

întrebări. 

 

Conversația 

 

Explozia 

stelară 

Tabla 

magneti

că, 

steluțe  

 

Pe grupe 

 

 

Individual 

Evaluare 

grupală, 

individual

ă 

8. Încheierea 

activității 

Se face prin aprecieri 

verbale privind modul 

de realizare a 

sarcinilor. Copiii 

primesc stimulente. 

Copiii 

primesc 

stimulente 

 

Conversația 

Ecusoa

ne  și 

bomboa

ne  

 

Frontal 

Aprecierea 

verbală 

individual

ă 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Liceul Teoretic ” C-tin Brâncoveanu” Dăbuleni, Dolj 

CROITORIU DELIA 

Clasa: a IV-a 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Discipline integrate: Limba și literatura română, Matematică, Ed.civică, AVAP 

Unitatea de învățare: O iarna .... de poveste 

Subiectul: ,,Repetăm, repetăm, pe Moș Crăciun să nu-l supărăm!” 

Formă de realizare: activitate integrată 

Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare de cunoştinţe 

Competențe specifice: 

Limba  și literatura română 

1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare 

previzibile 

2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora 

Matematică 

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0- 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre și 

de împărțiri la numere de o cifră sau două cifre 

         5.3Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 1 000 000 

Ed. civică 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni 

Arte vizuale și abilități practice 

  2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat 

         2.2.Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic 

 

Obiective operaţionale: 

La sfarsitul lectiei vor fi capabili: 

O1 - să găsească soluțiile rebusului ; 

O2 - să completeze ciorchinele cu expresii și cuvinte specifice sărbătorii Crăciunului ; 

O3- să identifice trăsăturile morale ale persoanei; 

O4 - să asocieze corect trăsăturile cu explicația lor ; 

O5 - să citească corect, fluent și expresiv textul literar, folosind o intonație corespunzătoare; 

O6 - să alcătuiască propoziții cu expresiile și cuvintele noi din textul suport; 

O7  - să identifice personajele pozitive  și negative tetul suport; 

O8  - să selecteze corect substantivele în funcție de genul lor; 

O9  - să rezolve corect exerciții de calcul mintal; 

O10- să identifice algoritmul de calcul în scris la împărțire, în cazul dat; 

O11- să aplice algoritmul împărțirii în scris; 

O12- să rezolve corect o problemă dată pe baza cunoștințelor anterioare; 

O13- să formuleze răspunsuri creative la cerințele cubului; 
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O14- să aplice  într- o compoziţie originală diverse tehnici de lucru (pictare, decorare), prin organizarea 

echilibrată a elementelor de limbaj studiate şi a unor amestecuri de culori; 

O15- să aprecieze calitatea produselor finite proprii şi a celor realizate de colegi, în funcţie de criterii 

simple date. 

 

Elemente de strategie didactică: 

❖ Resurse procedurale:explicaţia, exerciţiul,conversaţia euristică, ciorchinele, cubul,munca 

independentă, turul galeriei online; 

❖ Resurse materiale: calculator, aplicații interactive (wordwall, learning apps), fișe de lucru; 

❖ Forme de organizare: frontal, individual; 

 

Material bibliografic: 

 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru 

cadrele didactice din învătământul primar; 

 MECTS -„Programa pentru disciplinele: Limba şi literature română, Educaţie civică, Arte vizuale şi 

abilităţi practice” aprobată prin ordinul ministrului nr.5003/02.12.2014”, Bucureşti; 

 Adina Grigore, CristinaIpate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică,Georgeta Mihaela Crivac, Claudia 

Daniela-Negritoiu, Augustina Anghel- Limba şi literatura română-manual pentru clasa a IV-a, Editura 

Ars Libri, Bucuresti, 2016 

 www. LearningApps.org;  www. Wordwall.net 

 www. didactic.ro 
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DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr 

crt 

Momentele 

lecției 

Ob 

Op 

Demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare 

Conținutul  activității Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 
 

1. Moment 

organizatoric 

 

 Pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea activității 

online. 

Conversaţia 

 

 individual  

2. Captarea atenţiei 

 

 

 

O1 

 

Cu ajutorul aplicației learningapp, 

https://learningapps.org/display?v=p27qudh8520 se va 

completa un rebus interactiv pe verticala căruia se va obține 

cuvântul CRĂCIUN. 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

Rebus 

interactiv 

 

Aplicația 

learningapps 

frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 Se anunţă subiectul activității şi se prezintă obiectivele 

propuse, pe înţelesul elevilor. 

-Astăzi, prin recapitularea cunoștințelor, vom încerca să îi 

demonstrăm lui Moș Crăciun că am fost cuminți și amînvățat 

în acest an. 

 

Conversația 

Explicația 

  Observarea 

online a 

elevilor 

https://learningapps.org/display?v=p27qudh8520
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4. Desfășurarea 

activității 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

O6 

O8 

 

 

 

Pornind de la cuvântul obținut pe verticala rebusului se va 

completa un ciorchine cu expresii și cuvinte potrivite 

sărbătorii Crăciunului, apoi se vor selecta cuvintele care 

denumesc sentimente (trăsăturile morale ale persoanei). Se 

vor găsi cuvinte opuse pentru aceste trăsături. 

Pe jamboard se vor scrie doar trăsăturile negative /pozitive 

învățate la ora de educație civică. ( bine- rău, altruism-

egoism, cinste-necinste), iar elevii le vor scrie în caiete. 

Cu ajutorul aplicației Wordwall, elevii vor asocia aceste 

trăsături cu explicația 

lorhttps://wordwall.net/resource/7386971/recapitulare-valori-

morale,apoi fiecare elev va desena pe caiet câte un simbol 

pentru aceste trăsături. 

A doua oră 

Se va prezenta textul Moș Crăciun a fost răpit, după Lyman 

Frank Baum, apoi se va citi textul pe roluri. 

Se verifica caracterul conștient al citirii prin întrebări care 

vizează conținutul textului, 

• Care este titlul lecției? 

• Cum se numește autorul textului? 

Se comunică elevilor câteva date despre autor. 

• Care suntpersonajele care participă la întâmplare? 

• Unde se petreceîntâmplarea? 

• Când are locîntâmplarea? 

Se vor completa cerințele din fișa de lucru , iar elevii vor scrie 

în caietul de clasă data, titlul lecției și personajele textului 

A treia oră 

Elevii vor rezolva exercițiile de calcul mintal. 

Elevii vor fi anunțați că în această oră de matematică vor 

rezolva exerciții de împărțire și vor scrie data și titlul în caiet. 

Conversaţia 

Explicatia 

Exercițiul 

Ciorchinele 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Conversatia  

Explicația 

Exercițiul  

Joc de rol 

  

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

jamboard 

 

Aplicația 

Wordwall 

 

 

 

 

caiet 

 

 

textul suport 

 

 

Fișa de lucru 

 

Aplicația 

wordwall 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

frontal 

 

 

frontal 

 

individual 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

frontal 

 

individual 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

 

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

 

 

Citirea 

corectă pe 

roluri 

 

Răspunsurile 

la întrebări 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

 

Redactarea 

corectă a 

scrisorii 
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O9 

 

 

 

 

 

O10 

 

O11 

 

O12 

 

 

 

 

 

 

O13 

 

 

 

 

 

 

Pentru ca elevii să își reamintească algoritmul de calcul al 

împărțirilor, voi prezenta câteva planșe, apoi elevii vor 

rezolva împărțirile propuse. 

Individual, elevii vor rezolva exercițiile de pe brăduț, iar 

problema va fi rezolvată la tablă (jamboard) si scrisă în 

caiete. 

Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au activat la 

lecție și se dă tema pentru acasă. 

A patra oră 

Elevii vor fi împărțiți pe echipe 

Descrie-l pe Moșul prin 2 caracteristici fizice și 2 morale 

Aplică! Enumeră 2 întrebuințări ale bradului, altele decât 

aceea de a fi împodobit ca pom de Crăciun. 

              Mimează bucuria resimțită la găsirea cadourilor sub 

brad, uimirea la vederea primei ninsori și îngrijorarea ta atunci 

când Moșul întârzie. 

Alege între a primi un cadou mare sau mai multe cadouri mici 

și argumentează alegerea făcută.  

Compară Crăciunul românesc cu cel din alte țări. 

Analizează bradul de Crăciun.(precizează din ce e alcătuit) .  

Asociază! La ce te face să te gândești bradul? 

Se anunță subiectul lecției și va explica modul de lucru: 

-pe o coală albă de bloc de desen, elevii vor picta fundalul cu 

o pensulă mai groasă și o vor lăsa să se usuce 

- se va picta bradul folosind culorile potrivite (verde pentru 

ramurile bradului și maro pentru tulpina ) si se va lăsa câteva 

minute să se usuce. 

-se va picta  steluța din vârful bradului 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

individual 

frontal 

 

 

 

 

 

 

pe echipe 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea 

corectă a 

exercițiilor 

 

 

 

Rezolvarea 

corectă a 

exercițiilor 

Rezolvarea 

corectă a 

problemei 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 

Aprecieri 

verbale 
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- cu un bețișor igienic se vor picta beculețele din brad; între 

beculețe se vor trasa linii cu o pensulă subțire, astfel vom 

picta instalația 

-se vor picta globulețele tot cu bețișoarele igienice  

-sub brad se vor picta și cadourile 

Se fac exerciţii de încălzire a musculaturii mâinilor:  

 

    Iute  să ne pregătim 

    Mâinile să le- ncălzim. 

Să creăm cu drag şi spor 

Ceva nou şi uimitor.  

    Se apropie ușor 

    Crăciunul drag tuturor. 

De-ncântare aplaudăm,  

    Mâinile ne frământăm. 

De emoția ce-o simt  

    Pumnii repede-i închid 

    Şi rapid iar îi deschid. 

Îi bat în palmă uşor 

Şi schimb ritmul repejor. 

    Degetele le presez 

    Ca apoi să exersez 

    Colinde înălțătoare 

La pian  şi la vioară 

    Și apoi...la sănioară! 

   Mă voi echipa acuș 

   Cu fular și cu mănuși, 

   Cu cizme și pardesiu 

   Să nu răcesc mai târziu! 

   Brrrr! Ce frig cumplit se lasă! 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Cubul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Foi de desen 

Acuarele 

Pensule de 

diferite 

mărimi 

Bețișoare 

igienice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 

 

 

Executarea 

exercițiilor 

 

 

 

 

Executarea 

lucrărilor 

Proba 

practică 
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O14 

 

O15 

 

 

 

 

 

   Nu era mai bine-n casă? 

   Dar iute mă încălzesc  

   Bulgării mi-i pregătesc, 

   Să încingem bulgăreala 

   Până când se lasă seara!  

Elevii vor lucra individual, în timp ce cadrul didactic îi va 

urmări online, intervenind cu explicaţii şi sprijin când este 

nevoie. 

Elevii îşi vor posta produsele finite pe classroom, iar colegii, 

prin comentarii, le vor aprecia din punct de vedere estetic. 

(activitate asincronă) 

Se vor  face aprecieri individuale şi generale asupra modului 

în care au lucrat elevii, precum şi aprecieri referitoare la 

comportamentul acestora  pe parcursul zilei. 

Morala: 

Moş Crăciun este bun, generos cu toţi , iartă orice 

greşeală a copiilor !  

Aşa trebuie să fim şi noi tot timpul ! Să dăruim din ce avem, 

cu generozitate celor mai sărmani ca noi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Observația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Turul galeriei 

online 

 

 

 

 

Lucrările 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 
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PROIECT    DE  LECŢIE 

CLASA PREGĂTITOARE și a III-a 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI ŞAGUNA,, STRUCTURA SĂRĂMAŞ                                                                                                                                                                   

PROF. ÎNV. PRIMAR BULARCA ALINA 

 

Clasa pregătitoare   

Aria curriculară: Arte și tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Preocupările noastre 

Subiectul:  Tehnici de lucru cu hârtia-,,Rochiţa zânei 

Primăverii,, 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 

 Scopul:   formarea priceperii și deprinderii de a utiliza diverse 

materiale în combinație cu alte materiale; dezvoltarea gustului 

estetic și a interesului pentru a lucra în colectiv; stimularea 

sensibilității față de  natură. 

Durata: 45 min 

Disciplinele implicate în lecţie: 

    Comunicare în limba română 

    Arte vizuale şi abilităţi practice 

    Dezvoltare personală 

    Muzica şi mişcare 

    

 

 

 

 

Competente specifice: 

Arte vizuale și lucru manual:  

Clasa a III-a   

Aria curriculară: Arte și tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică:  Împreună 

Subiectul: Tehnici de lucru cu hârtia-Prietenii primăverii 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 

Scopul:   formarea priceperii și deprinderii de a utiliza diverse materiale în 

combinație cu alte materiale; dezvoltarea gustului estetic și a interesului pentru a 

lucra în colectiv; stimularea sensibilității față de  natură. 

Durata:45 min 

 

Disciplinele implicate în lecţie : 

    Limba și literatura română 

    Arte vizuale şi abilităţi practice 

    Muzica şi mişcare 

    Matematică 

 

 

 

 

 

 

Competenţe specifice :  
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2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, 

pe baza interesului direct. 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple. 

Dezvoltare personală  

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară. 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme 

familiare, rostit clar şi rar. 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare cunoscute 

Muzică și mișcare 

3.1 Manifestarea liberă ,adecvată, pe muzică, apelând la diverse 

forme de exprimare. 

 

Obiective operaționale: 

●Arte vizuale şi abilităţi practice 

Cognitive:  

  O1 – să decupeze  ; 

  O2 – să lipească ghioceii şi să realizeze rochiţa zânei.; 

  O3 – să respecte etapele de lucru ale lucrării prezentate; 

O4– să aprecieze obiectiv atât propria lucrare, cât și a colegilor. 

 

 

 

●Comunicare în limba română 

O1- să formuleze răspunsuri la întrebări. 

●Muzică şi mişcare 

O1-să  asculte în linişte fondul muzical pe parcursul realizării 

lucrării. 

O2- să interpreteze un cântec însoțit de mișcări. 

Arte vizuale si abilitati practice: 

2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora 

și de tehnici de lucru adecvate  

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, 

confecții textile, ceramică, sticlă etc.)  

2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice  

Muzica si miscare – MM: 

1.2. Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor 

fragmente muzicale  

Limba și literature română 

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiar.  

Matematică 

3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice 

în contexte familiare 

 

Obiective operaționale: 

●Arte vizuale şi abilităţi practice 

Cognitive:  

  O1 – să decupeze după contur figurile geometrice; 

  O2 – să lipească și să realizeze cu ajutorul formelor geometrice ghiocei ; 

  O3 – să respecte etapele de lucru ale lucrării prezentate; 

  O4 – să aprecieze obiectiv atât propria lucrare, cât și a colegilor. 

  

 

 

 ●Limba şi literatura română 

   O1- să formuleze răspunsuri la întrebări. 

●Muzică şi mişcare 

    O1-să  asculte in linişte fondul muzical pe parcursul realizării lucrării. 

O2- să interpreteze un cântec însoțit de mișcări. 
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●Matematică şi explorarea mediului. 

O1- să denumeasca caracteristici ale anotimpului primăvara. 

●Dezvoltare personală 

O1-să-şi exprime emoţiile pe tot parcursul orei 

 

Afective:   

  OA1 – să manifeste interes pe tot parcursul orei; 

OA2 – să-și dezvolte gustul estetic și dragostea pentru natură prin 

realizarea lucrărilor propuse; 

 

Motrice:     

 MO1 – să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini 

ai mâinii; 

MO2-să-şi menţină o poziţie adecvată pe parcursul realizării 

lucrării. 

 

 

 

Strategii didactice: 

Resurse procedurale:  

*Metode şi procedee: M1-conversația, M2-explicația,M3-  

demonstrația,  M4-observația,  M5-exercițiul; 

*Forme de organizare:  frontală,  individuală; 

 *Resurse materiale: m1-laptop, m2-hârtie colorată, m3-carton 

colorat, m4-hârtie creponată, m5-lipici, m6-carioci, m7-foarfeci, 

m8-diplome, m9-emoticoane, m10-planşa model. 

 *Forme şi tehnici de evaluare:  

*Resurse umane: 5 elevi 

*Ev. Formativă prin: E.f.1-aprecieri verbale 

 E.f.2-analiza produselor activităţii. 

 

  ●Matematică 

O1- să recunoască figuri geometrice. 

O2–să recunoască  tipurile de linii. 

 

 

 

 

Afective:   

  OA1 – să manifeste interes pe tot parcursul orei; 

OA2 – să-și dezvolte gustul estetic și dragostea pentru natură prin realizarea 

lucrărilor propuse; 

 

Motrice:     

 MO1 – să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini ai mâinii; 

MO2-să-şi menţină o poziţie adecvată pe parcursul realizării lucrării. 

 

 

 

Strategii didactice: 

Resurse procedurale:  

*Metode şi procedee: M1-conversația, M2-explicația,M3-demonstrația,  M4-

observația, M5- exercițiul; 

*Forme de organizare:  frontală,  individuală; 

*Resurse materiale: m1-laptop,m2-hârtie colorată, m3-carton colorat,m4- hârtie   

creponată,m5- lipici, m6-carioci, m7-foarfeci, m8-diplome, m9-emoticoane,m10- 

planşa model 

*Forme şi tehnici de evaluare: analiza produselor activității; 

*Resurse umane: 4 elevi 

*Ev. Formativă prin: E.f.1-aprecieri verbale 
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Bibliografie: 

1. Programe școlare pentru clasa pregătitoare în vigoare  

2. Neagu Draga –Fantezii și îndemânare, Ed. Tineretului, Buc., 

1979 

 

 E.f.2-analiza produselor activităţii. 

 

Bibliografie: 

1. Programe școlare pentru clasa a III-a în vigoare; 

2. Neagu Draga –Fantezii și îndemânare, Ed. Tineretului, Buc., 1979 

 

CLASA PREGĂTITOARE CLASA a-III-a 

 Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente 

de 

strategie 

didactică 

  Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente 

de 

strategie 

didactică 
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e Activitatea cadrului 
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Activitatea elevului 
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R
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e Activitatea cadrului 
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Activitatea elevului 
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d
e 
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u
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1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric 

 Asigurarea unui 

climat optim pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

-pregătirea 

materialelor; 

-aranjarea atelierelor 

de lucru. 

Elevii se pregătesc 

pentru oră. 

M1    Asigurarea unui 

climat optim pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

-pregătirea 

materialelor; 

-aranjarea atelierelor 

de lucru. 

Elevii se pregătesc 

pentru oră. 

M1   

2. Captarea atenţiei 2.Captarea atenţiei 

CL

R 

O1 

O3 

Se prezintă elevilor 

un cântecel în care se 

prezintă flori de 

primăvară.Se poartă 

discuţii : 

Elevii vizionează 

imaginile care însoţesc 

cântecul. 

 

 

M1 

M2 

m1  LL

R 

O1 

Se prezintă elevilor 

un cântecel în care se 

prezintă flori de 

primăvară.Se poartă 

discuţii : 

Elevii vizionează 

imaginile care însoţesc 

cântecul. 

 

 

M1 

M2 

m1  
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-ce flori sunt 

prezentate? 

-ce culori au florile? 

 

 

 

 

 

Răspund la întrebări. 

-ce flori sunt 

prezentate? 

-ce culori au florile? 

 

 

 

 

Răspund la întrebări 

3. Anunţarea temei 3.Anunţarea temei 

 Se anunţă tema 

,,Rochiţa zânei 

Primăverii,,folosind 

hârtia. 

 

Elevii ascultă indicaţiile 

învăţ. 

    Se anunţă tema 

,,Ghiocelul,,  

folosind cercuri şi 

semicercuri. 

 

Elevii ascultă indicaţiile 

înv. 

M2 

 

  

4.Reactualizarea cunoştinţelor 4.Reactualizarea cunoştinţelor 

 Ce alţi prieteni ai 

primăverii am mai 

realizat? 

 

Elevii răspund la 

întrebări. 

M1 

M2 

  Mat

e 

O1 

O3 

Ce figuri geometrice 

am învăţat la 

matematică? 

Elevii răspund la 

înrebări. 

M1 

M2 

  

5.Dirijarea învăţării 5.Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuirea materialelor 

şi a modelului. 

Se prezintă lucrarea 

model. Se solicită 

elevilor să numească 

materialele din care 

este confecţionat 

modelul.(trupul 

zânei,ghiocei, lipici, 

flori ) 

 

Elevii ascultă şi 

răspund la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M4 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OA

1 

OA

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuirea materialelor 

şi a modelului. 

Se prezintă lucrarea 

model. Se solicită 

elevilor să numească 

materialele din care 

este confecţionat 

modelul.(forme 

geometrice 

imprimate pe coli 

albe, carton colorat, 

lipici,culori) 

 

Elevii ascultă şi 

răspund la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2

M4 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1

0 
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Explicaţia, 

demonstraţia şi 

tehnici de lucru: 

-decuparea după 

contur a ghioceilor; 

-organizarea logică a 

ghioceilor  după 

model ; 

-lipirea pe foaia de 

hârtie a ghioceilor 

pentru formarea 

rochiţei; 

-completarea lucrării 

cu culori, carioci 

(părul, partea de sus 

a rochiţei) 

Se vor explica 

criteriile de evaluare: 

-modul de a decupa 

-asamblarea corectă 

-estetica lucrării 

 Se fac observaţii 

asupra modului de 

folosire a 

instrumentelor de 

lucru şi a poziţiei 

corpului. Se 

realizează mişcări de 

încălzire a muşchilor 

mâinii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia şi 

tehnici de lucru: 

-decuparea după 

contur a formelor 

geometrice; 

-Organizarea 

figurilor geometrice 

astfel încât să 

realizeze petalele 

ghioceilor; 

semicercuri pentru 

mijlocul 

ghioceilor.Completar

ea  cu linii diferite 

pentru tulpină, 

frunze(linia curbă) 

Se vor explica 

criteriile de evaluare: 

-modul de a decupa 

-asamblarea corectă 

-estetica lucrării 

 Se fac observaţii 

asupra modului de 

folosire a 

instrumentelor de 

lucru şi a poziţiei 

corpului. Se 

realizează mişcări de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 
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AV

AP 

O1 

O2 

O3 

 

MM 

O1 

 

DP 

O1 

 

MO

1 

 

 

 

 

 

Realizarea lucrării 

propriu-zise 

Creez climatul 

necesar (fond 

muzical). 

-Urmăresc şi ajut 

elevii care cer 

sprijin. 

-Dau indicaţii şi fac 

observaţii 

individuale sau 

globale. 

 

Elevii lucrează pe fond 

muzical. 

 

 

 

 

m2 

m3 

m4 

m5

m6 

 

 

 

 

 

AV 

AP 

O1 

O2 

O3 

O5 

 

M

M 

O1 

 

MO

1 

MO

2 

încălzire a muşchilor 

mâinii  

Realizarea lucrării 

propriu-zise 

Creez climatul 

necesar (fond 

muzical). 

-Urmăresc şi ajut 

elevii care cer 

sprijin. 

-Dau indicaţii şi fac 

observaţii 

individuale sau 

globale. 

 

Elevii lucrează pe fond 

muzical. 

  

m2 

m3 

m4 

m5 

m6 
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6. Feed-back 6. Feed-back 

O4 Prezentarea 

lucrărilor de către 

elevi și expunerea 

lor pe tablă. 

Elevii își prezintă 

lucrările  

 

M1  E.f

.1 

E.f

.2 

O4 Prezentarea 

lucrărilor de către 

elevi și expunerea 

lor pe tablă. 

Elevii își prezintă 

lucrările  

 

M1 E.f.

1 

E.f.

2 

 

7.Evaluarea lucrărilor 7.Evaluarea lucrărilor 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea se va face 

prin Turul Galeriei 

Fiecare elev primeşte 

2 feţe zâmbitoare. 

Vor privi toate 

lucrările şi vor așeza 

câte un jeton pe două 

dintre ele care li se 

par cele mai reuşite. 

Elevii își numără 

jetoanele  primite 

drept apreciere din 

partea colegilor. 

-Se vor face aprecieri 

ținând cont de 

respectarea etapelor 

de lucru, gradul de 

finalizare al lucrǎrii, 

aspectul estetic, mod 

de lucru (acurateţe).  

 

Elevii primesc jetoane 

cu care evaluează cele 

mai reușite lucrări 

  

T
u
ru

l g
aleriei 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea se va face 

prin Turul Galeriei 

Fiecare elev primeşte 

2 feţe zâmbitoare. 

Vor privi toate 

lucrările şi vor așeza 

câte un jeton pe două 

dintre ele care li se 

par cele mai reuşite. 

Elevii își numără 

jetoanele  primite 

drept apreciere din 

partea colegilor. 

-Se vor face aprecieri 

ținând cont de 

respectarea etapelor 

de lucru, gradul de 

finalizare al lucrǎrii, 

aspectul estetic, mod 

de lucru (acurateţe).  

Elevii primesc jetoane 

cu care evaluează cele 

mai reușite lucrări 

 

T
u
ru

l g
aleriei 

 

8.Încheierea activităţii 8. Încheierea activităţii 
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 Se fac aprecieri cu 

privire la participarea 

elevilor la toate 

activitățile . 

-        Recompense: 

diplome.  

 

Elevii ascultă. M1 m8 

 

 Se fac aprecieri cu 

privire la participarea 

elevilor la toate 

activitățile . 

-        Recompense: 

diplome.  

 

Elevii ascultă. M1 m8  
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PROIECT DIDACTIC 

‘’ALBINUȚELE VESELE’’ 

POPESCU VALENTINA 

Grădinița nr.2 Bragadiru, jud. Ilfov 

GRUPA: Mare 1 

TEMA ANUALĂ:,,Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? ’ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Zumzet și culoare!” 

TEMA ZILEI: ,,Ce mi-a povestit o albină?” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: ,,Predare – învățare” 

DURATA: O ZI 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal, individual 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP + ALA + ADE+ ALA 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE :  

1.Activități pentru dezvoltare personală (A.D.P) 

✓ Întâlnirea de dimineață – ( Salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei, activitatea de grup, 

mesajul zilei) 

✓ Tranziție – ,,Înfloresc grădinile” 

2.Activități liber alese (A.L.A 1) – Centre de interes 

✓  Bibliotecă -  ,,Albumul meu cu insecte”; 

✓ Știință – “Puzzle cu insecte’’; 

✓ Arta – ‘’Pictam gâze din ipsos”. 

3. Activități pe domenii experiențiale (A.D.E) 

Activitate integrată – DLC + DEC 

✓ D.L.C – Lectura educatoarei ,,Albinuța și soarele” de Nina Stănculescu 

✓ D.O.S – Activitate practică ,,Albina” 

4.Activități liber alese (A.L.A 2) 

✓ Joc de mișcare – ,,Albinuța” 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Mesaje orale în context de comunicare cunoscute; 

➢ Mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

➢ Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități); 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiar 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

➢ Exersează cu sprijin acultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă); 

➢ Respectă regulile de exprimare corectă în diferite context de comunicare; 

➢ Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

➢ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

➢ Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei 
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SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

✓ Dezvoltarea limbajului copiilor din punct de vedere fonetic, gramatical, dar și al expresivității 

acestuia precum si consolidarea deprinderilor motrice și practice însușite și aplicarea lor în context 

diferite. 

 

OBIECTIVE : 

 A.D.E:  

✓ să  redea  desfășurarea evenimentelor în succesiunea întâmplărilor, pe baza ilustrațiilor; 

✓ să se exprime în propoziții, corect din punct de vedere gramatical și să răspundă corect la întrebările 

adresate; 

✓ să despartă în silabe cuvintele date, să alcătuiască propoziții și să le reprezinte grafic. 

✓ să distingă sunetele ce compun cuvintele și să dea exemple de cuvinte ce încep cu sunetele date. 

✓ sa foloseasca corect materialele si tehnicile de lucru 

✓  sa execute lucrarile corect, respectand ordinea etapelor de lucru 

 

A.L.A 1: 

✓ Bibliotecă:  

-să sorteze imagini cu insecte; 

-să alcătuiască propriul album cu insecte. 

 

✓ Știință: 

-să aseze numerele în ordine crescătoare și să reconstituie puzzle-ul. 

-să descrie continutul tabloului realizat 

✓ Artă : 

-să picteze figurinele de ipsos utilizând culorile corespunzătoare. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

✓ Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, expunere, exercițiu. 

✓ Mijloace didactice: imagini cu scene din poveste, acuarele, pensule, fișe de lucru, puzzle, 

recompense, creioane, siluete din ipsos 

 

BIBLIOGRAFIE 

- ,,CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE, 2019” 

- „SUPORT PENTRU EXEMPLIFICAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI 

INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE, 

2019” 

- “REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE A 

COPILULUI DE LA NAȘTERE LA 7 ANI” 

-,,REVISTA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR NR.3-4/2018 BUCUREȘTI. 

-,,GHID PENTRU PROIECTE TEMATICE’’ BUCUREȘTI-2013 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

 

EVALUARE 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

Crearea condițiilor pentru buna 

desfășurare a activității: 

✓ Aerisirea sălii de grupă; 

✓ Aranjarea mobilierului; 

✓ Pregătirea materialului didactic; 

✓ Intrarea ordonată a copiilor. 

 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

comportamentului 

2.CAPTAREA 

ATENȚIEI 

Se va realiza printr-o scrisoare, 

adresată copiilor de la o 

albinuța.  

 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 

al copiilor 

3.ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

Copiii sunt anunțati că  vor 

asculta  povestea ” Albinuța și 

soarele” de Nina Stănculescu. 

După audiere vor asambla o 

albină si apoi se vor juca 

“Albinuța’’. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Urmărirea 

comportamentului 

nonverbal prin care 

copiii își manifestă 

sentimente. 

 

4. DIRIJAREA 

ÎNVĂTĂRII 

A.D.E – Lectura educatoarei – ” 

Albinuța și soarele” de Nina 

Stănculescu 

Expun conţinutul poveştii, 

folosindu-mă de inflexiunile 

vocii, mimică şi gestică 

corespunzătoare, pentru a le 

trezi emoţii copiilor şi pentru a 

asigura motivaţia învăţării. 

Povestea este expusă după 

următorul   plan de idei: 

1.Albinuța pleaca la mândrul 

soare, spre a-l ruga să rămână 

mai mult pe cer,pentru că 

albinelor nu le ajungea ziua să 

culeaga polenul de la toate 

florile. 

2.In drumul său,albinuța dă 

peste un cuib de viespi care 

 

Conversația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

curent. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală orală 
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încearca să o împiedice să 

ajungă la soare. 

3.Îmbrancită de viespi,albinuța 

cade între petalele unei 

albăstrele,care o încurajeză să-și 

continue drumul. 

4.Ajungand la muntele în spatele 

caruia soarele asfințea,aceasta 

își aduna puterile pentru a 

ajunge în vârf,dar cand ajunge 

acolo își da seama ca mai are 

mult de mers până la soare. 

5.Când soarele se pregatea de 

culcare,o vede pe mica albină , 

cu o raza o aduce la el si astfel 

aceasta îi spune motivul pentru 

care îl vizitează. 

6.Soarele acceptă propunerea și 

de atunci în anotimpul 

primăvara apune mai tarziu 

pentru ca albinele să reușească 

să-și termine treaba. 

Fixarea conţinutului se va face 

prin prezentarea imaginilor din 

poveste , prin intermediul 

întrebărilor: 

Le voi adresa copiilor 

intrebari,pentru a vedea daca au 

retinut textul povestit. 

Cum se numește povestea? 

Cine a plecat în zbor către 

mândrul soare? 

De ce a plecat albinuța să 

vorbească cu soarele? 

Cu cine s-a întâlnit pe drum? 

Soarele i-a dat ajutorul cerut? 

Cum i-a dat ajutorul? 

 Începand cu anotimpul 

primavara,cum este ziua? 

-Despărțiți în silabe cuvintele: 

albină, soare, primăvară, floare, 

fluture , alcătuiți propoziții și 

reprezentați-le grafic. 

 

 

 

Expunerea 
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-Dați exemple de cuvinte care 

încep cu sunetul F, P, G, B 

Tranziție: Cântecul ,,Zum,zum, 

zum albinuta mea!” 

5.OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

Activitate practică 

Copiii vor asambla o albină.  

Explicarea și demonstrarea 

modului de lucru 

După intuirea materialului, se va 

explica și demonstra în fața 

copiilor fiecare etapă de lucru.  

Se vor face câteva exerciții 

pentru dezvoltarea și încălzirea 

mușchilor mici ai mâinilor: 

,Mișcăm degețelele și batem 

pălmuțele/ Pumnișorii îi rotim și 

apoi îi răsucim.” 

Executarea lucrării de către 

copii: 

Se dă semnalul de început al 

lucrului. Voi aminti câteva 

reguli și criterii de lucru: 

✓ Respectăm etapele prezentate; 

✓ Lucrăm curat și cu atenție; 

✓ Nu folosim foarte mult lipici; 

✓ Păstram liniștea. 

Pe parcurs voi da indicații 

individuale, dacă este cazul, voi 

corecta poziția copiilor pe 

scăunele, voi nota numele 

copiilor pe lucrări. 

Voi realiza o expoziție pe 

macheta ,,Stupul de albine” cu 

lucrările realizate de copii. 

 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

6. ASIGURAREA 

FEEDBACK-ULUI 

Ziua se încheie cu jocul de 

mișcare ,,Albinuța”. 

Desfășurarea jocului: 

Descrierea jocului: copiii sunt 

așezați în cerc și stau pe scăunele, 

reprezentând florile.Un copil este 

albinuța. Acesta va fi legat la 

ochi și învârtit în cercul închis de 

copii. În momentul în care s-a 

 

Exercițiul 

 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 
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așezat în brațele unui copil el 

trebuie să recunoască numele 

copilului și să-l rostească cu voce 

tare. Recunoscut, copilul care 

inițial a fost floare va deveni 

albinuța. 

Pe tot parcursul jocului, copiii 

vor cânta și vor bate din palme. 

 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

Se fac aprecieri generale și 

individuale asupra modului de 

desfășurare a activităților pe 

întreaga zi și se vor oferi 

copiilor recompense – siluete 

din insecte pentru pictat. 

Conversația 

Recompense 

Orală, frontală, 

aprecieri verbale 
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PROJET DIDACTIQUE 

Prof. Bocan Anca Teodora, 

Liceul « Ștefan Procopiu Vaslui 

 

  

Date: le 27 octobre 2021 

Classe: IXe (L2) 

Professeur: Bocan Anca Teodora, Lycée  « Stefan Procopiu », Vaslui 

Objet : La langue française 

Sujet : Les temps de l`indicatif (systématisation) 

Unité : Permettez-moi de vous présenter 

Type de leçon : fixation  et systématisation des connaissances acquises 

Durée : 50’  

Objectifs généraux :  

 - enrichir le vocabulaire des élèves  

- développer la collaboration entre les élèves 

- cultiver la disponibilité et la capacité créatrice des élèves 

- former des habilités et des habitudes à repérer des  formes verbales simples et composées 

Objectifs spécifiques : 

- l’enrichissement des connaissances de grammaire 

- la fixation des connaissances lexico-grammaticales par des exercices 

- le rappel des règles de formation des temps verbaux étudiés ; 

- l`observation des particularités du français oral ; 

- compréhension d` un document sonore. 

A la fin de la classe, les élèves seront capables de : 

  - reconnaître dans un texte authentique les verbes aux temps verbaux étudiés (présent, plus-

que-parfait, imparfait) 

  - rélater des activités au présent, plus-que-parfait, imparfait 

  - utiliser dans des exercices et dans la conversation des verbes aux temps étudiés 

  - discuter la vision de l`auteur de voir l`amour 

 

Stratégies didactiques : 

- Méthodes et procedés : prise de notes, conversation, contrôle du devoir,  mise en question, 

observation, exercices de grammaire, lecture, traductions.                                        

- Moyens et matériel : planches, dossiers en photocopies, fiches de travail 

- Formes de’activites :  

- travail collectif : le contrôle et la correction du devoir, la conversation, la révision des temps 

verbaux étudiés; 

- travail par groupe,  

- travail individuel : le travail sur des fiches, le travail au tableau noir  

   Matériel requis :-  La chanson « L`été indien » - Joe Dassin 

                              - Photocopies des paroles de la chanson 

                              - Fiches de travail 

                              - Une connexion à Internet, des dictionnaires 
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Lieu de travail : le laboratoire multimédia 

 

 

L`activité pré-écoute 

- on explique aux élèves qu`ils vont écouter la chanson « L`été indien » - Joe Dassin. On leur 

explique ce que signifie le titre, qui a été Joe Dassin, quelles sont ses chansons les plus connues et 

quel a été son destin. 

 La première écoute : 

- on demande aux élèves de noter les mots inconnus et après les explications du professeur on 

leur demande de dégager le sens général de la chanson. Pour une meilleure compréhension, on leur 

adresse quelques questions : 

- Connaissez - vous la chanson ? 

 - De quel type de chanson s`agit-il ? 

 - Quel est le ton général de la chanson ? 

 - Quelles images associez – vous à l`amour ? Et quels adjectifs ? 

La deuxième écoute : 

 - on donne aux élèves des photocopies des paroles de la chanson et on l`écoute encore une 

fois ; 

- on adresse aux élèves  des questions pour vérifier la connaissance des temps de l`indicatif ; 

on leur demande de souligner les verbes, de préciser le temps et de donner leur infinitif ; 

- une autre tâche qu`on peur réaliser est de trouver dans le texte les adverbes de temps et de 

réperer deux paires d`antonymes 

- les élèves vont trouver les mots qui décrivent l`état d`âme du chanteur et ils vont formuler 

en écrit l`idée principale de la chanson écoutée. 

Après l`écoute : 

Expression orale : De nos jours, est-ce qu`on peut parler d`amour véritable ? Argumentez 

votre réponse en donnant des exemples précis. 

Expression écrite : Mettez le texte de la chanson en roumain. 

Expression écrite : A partir d`une chanson d`amour que vous aimez le plus, rédigez un essai 

où vous décrirez ce sentiment. 

 

L'ÉTÉ INDIEN 

 

Paroles: Pierre Delanoë et Claude Lemesle; paroles et musique originales: S. Ward, Pasquale 

Losito, Vito Pallavicini et Salvatore Cutugno 

 

PARLÉ: 

Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions 

Sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne, un automne où il 

Faisait beau, une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique. 

Là-bas on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. 

Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie 

Laurencin. Et je me souviens, oui je me souviens très bien de ce que je 

T'ai dit ce matin-là, il y a un an, un siècle, une éternité... 
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On ira où tu voudras, quand tu voudras, 

Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien. 

 

PARLÉ: 

Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si 

J'y étais. Je pense à toi, où es-tu, que fais-tu, est-ce que j'existe 

Encore pour toi... Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. 

Tu vois, comme elle, je reviens en arrière, comme elle, 

Je me couche sur la sable. Et je me souviens, je me souviens des marées 

Hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer il y a une 

Éternité, un siècle, il y a un an... 

 

On ira où tu voudras, quand tu voudras, 

Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien. 

 

On ira où tu voudras, quand tu voudras, 

Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien. 
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PROIECT DIDACTIC  

Profesor pentru învățământ primar: Rӑţoi Larisa-Ioana 

Şcoala Gimnazialӑ „Iordache Cantacuzino”Paşcani, Structura Lunca 

 

CLASA: a III-a  

DISCIPLINA: Matematică 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

SUBIECTUL: Unitӑţi de mӑsurӑ pentru masӑ 

TIPUL LECȚIEI: Consolidare  

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: : Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor despre multiplii 

si submultiplii kilogramului prin efectuarea exercitiilor  si a problemelor corespunzatoare unitatilor 

de masurat masa corpurilor. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 O1 – să denumeasca multiplii şi submultiplii kilogramului; 

O2 - să  realizeze scara unitӑţilor de mӑsurat masa corpurilor ; 

O3 - să efectueze transformări  utilizând  raporturile dintre unitatea principală şi multiplii, respectiv 

submultiplii ei; 

O4 - să  rezolve exercitii şi probleme cu unitati de masurat masa corpurilor; 

O5- să manifeste interes pentru oră, participând activ la desfăşurarea ei; 

 STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: jocul didactic, conversaţia euristică, explicaţia , exerciţiul oral şi scris, munca 

independentă,  problematizarea, dialogul dirijat; 

Evaluare: formativă, continuă,  orală, individuală şi colectivă prin fişe de lucru şi prin joc didactic; 

Materiale didactice: fişă de muncă independentă, manualul, caietul,tablӑ, markere;  

Forme de organizare a învăţării: frontală, individuală,  

Locul desfăşurării: sala de clasă 

RESURSE UMANE: 20 elevi; 

RESURSE TEMPORALE: 45 minute; 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE  

Nr. 

crt.  

Secvenţele lecţiei Ob. Conţinutul instructive-educativ              Strategia didacticӑ Evaluare 

Metode și 

procedee  

Mijloace 

didactice  

Moduri de 

organizare 

a învăţării  

1.  

  

  

Moment 

organizatoric 

  

 

 

 

 

O5 

Asigurarea condițiilor necesare pentru 

realizarea activității: 

-aerisirea sălii de clasă; 

-pregătirea materialului necesar; 

-asigurarea ordinii; 

-elevii își pregătesc materialele necesare 

lecției. 

   

 

  

conversaţia 

 

Manualul 

Tablă 

Marker 

   

 

  Frontal 

Capacitatea 

școlarilor de 

a se pregăti 

pentru 

începerea 

lecției. 

2 Verificarea 

conţinuturilor 

anterioare şi a 

temei pentru 

acasӑ 

  

 

 

O5 

 

Se verifică din punct de vedere cantitativ si 

calitativ tema.  

„Dragi elevi, ce ați avut de scris ca temă 

pentru acasă? 

Și-au făcut toți elevii tema?” 

  

Conversația 

euristică 

 

 

Caietul de teme 

 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

elevilor de a 

aplica 

cunostintele 

teoretice . 

3.  Prezentarea, 

explicarea şi 

valorizarea 

conţinutului 

consolidat :  

a)Introducere în 

lecție 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

 

 

SĂ REPETĂM, JUCÂNDU- NE! 

Scara unitӑţilor de mӑsurӑ pentru masӑ 

Veţi fi împӑrţiţi in 3 grupe şi veţi primi 

jetoane pe care sunt scrise unitati de masura 

pentru masӑ.Va trebui sa le ordonati sub 

forma unei scӑri. Grupa care termina prima 

este castigatoare. 

  

 

 

Conversația 

Joc didactic 

Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane, 

coli albe si lipici 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

ordona 

unitatile de 

masura in 

ordine 

crescatoare. 
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b)Anunțarea 

temei și  a 

obiectivelor  

  

  

  

 

c)Dirijarea 

consolidării 

propriu-zise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

“ Astăzi ne vom lucra exerciţii pentru 

consolidarea cunoştinţelor despre multiplii şi 

submultiplii kilogramului” 

 

Se scrie titlul lecţiei pe tablӑ şi pe caiete. 

Exercitii si probleme 

 

1.Transforma: 

3 kg = ____hg= ____dag 

6 t = ____q= ____kg 

14 g = ____dg= ____cg 

2 dg = ____cg= ____mg 

4000 kg = ____q= ____t 

700 dag = ____hg= ___kg 

8000 mg = ____cg= ____dg 

900 g = ____dag= ____hg 

2.Calculeaza: 

15 kg + 243 kg = ___ kg 

254 g + 412 g = ___ g 

986 hg - 243 hg = ___ hg 

47 mg - 23 mg = ___ mg 

20 kg : 4=___ kg 

45 t : 5=___ t 

20 cg x 3=___ cg 

42 dag x 2=___ dag 

3.Alege raspunsul corect: 

-un strugure poate avea : 

             A. 35 dg 

             B. 200 g 

             C. 250 cg 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul, 

observarea 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul 

 

 

Caiete, 

instrumente de 

scris 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

recepta 

mesajul oral 

transmis 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

revolva 

exercitii 

simple ce 

implica 

multipli si 

submultipli 

kilogramului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

O3 

O4 

 

 

- rezultatul cantaririi unei felicitari poate fi 

                 A. 40 g 

                B. 40 kg 

               C. 40 mg 

-un camion poate avea: 

             A. 3 hg 

            B.30 g 

           C. 3 t 

4.Pentru prepararea unei prajituri, intr-o 

cofetarie s-au folosit 42 kg de faina si cu 9 kg 

mai putin zahar. 

          Cate kilograme de faina si zahar    s-

au folosit, in total, in acea cofetarie? 

 Rezolvare: 

1. Cate kg de zahar s-au folosit? 

42 kg – 9 kg = 33 kg (zahar) 

2. Cate kg de faina si de zahar s-au folosit in 

total ? 

42 kg + 33 kg = 75 kg (faina si zahar) 

                R: 75 kg faina si zahar 

Copiii vor rezolvӑ individual o fişӑ de lucru 

Fişӑ de lucru 

1. Transforma: 

5 kg = ____hg= ____dag 

3000 kg = ____q= ____t 

2. Calculeaza: 

52 g + 14 g = ___ g 

286 hg - 143 hg = ___ hg 

25 t : 5=___ t 

10 cg x 7=___ cg 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul 

Problemati 

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul 

Problemati 

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişӑ de lucru, 

instrumente de 

scris .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

revolva 

probleme ce 

implica 

multipli si 

submultipli 

kilogramului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

rezolva fisa 

de lucru 
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d) Obținerea 

feedback-ului 

  

  

 

 

 

 

 

 

O4 

 

3. Dintr-o livada, Daniel a adunat 24 kg  

mere si 31 kg prune. 

     Câte fructe a adunat in total? 

- Se verificӑ rezolvarea corectӑ a fişei oral , 

urmând a fi corectate ulterior. 

Conversația 

Observarea 

 

Fişӑ de lucru 

 

Frontal 

 

 

 

 

4.   Evaluare    „Dragi elevi, ce ați învățat voi astăzi, în 

cadrul orei de Matematică ?“ 

(R: Noi astăzi am consolidat noţiunile  depre 

kilogram) 

“Care sunt multiplii si submltiplii 

kilogramului?” 

- Se fac aprecieri asupra desfăşurării  

lecţiei, asupra cunoştinţelor dobândite de 

elevi. 

 

Conversația  

 
  

 

  Frontal 

Individual 

Capacitatea 

elevilor de a 

preciza titlul 

lecției și 

conținuturile 

pe care le-

am parcurs. 

5.  Încheierea lecţiei 

(Tema pentru 

acasӑ) 

 O5  Voi anunța elevii de încheierea orei și le voi 

da ca temă pentru acasă,din manual de la 

pagina 146 ex 18,19,20.  

Conversația 

Explicația 

Caiete  

 

 Frontal  

Individual 

Capacitatea 

școlarilor de 

a  menține 

ordinea până 

la încheierea 

orei și de a 

nota 

exercițiile 

primite că 

temă. 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

PROIECT DE LECȚIE: Caracterizarea personajului Ion (romanul Ion de Liviu Rebreanu) 

 

BRISC SANDA-MARIA 

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU,  Șimleu Silvaniei, jud, Sălaj 

 

 

Unitatea învățământ: Colegiul  Tehnic Iuliu Maniu, Șimleu Silvaniei 

Clasa: a X-a B (Tehnician în activități economice) 

Obiectul: Limba și literatura română 

Subiectul: Caracterizarea personajului Ion(romanul Ion de Liviu Rebreanu)  

Tipul lecției: asimilare de noi cunoștințe 

Profesor: Brisc Sanda-Maria 

 

Bibliografie: - Programa de limba şi literatura romana pentru clasa a X-a; 

              „Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a”, Ed.Art; 

            - Parfene, Constantin, „Metodica studierii limbii şi literaturii române în                                                                                                                               

             școală. Ghid teoretico-aplicativ.”  Ed. Polirom, Iași, 1999  

    

A. Motivația 

Lecția este valoroasă deoarece elevii au posibilitatea să coreleze noile informații cu alte conoștințe 

dobândite anterior. De asemenea, lecția permite elevilor să-și exprime propriile idei și să valorifice 

demersul lor argumentativ în ceea ce privește tema în discuție. Identificarea cu personajul, prin munca 

în echipă, promovează participarea activă a elevilor și posibilitatea de exprimare a viziunii proprii 

asupra acestuia. 

 

B. Obiective operaționale 

      La sfârşitul lecţiei elevii vor putea: 

▪ să încadreze personajul într-o tipologie. 

▪ să identifice statutul social, moral și psihologic al personajului; 

▪ să analizeze trăsăturile personajului pe baza fișelor de citate. 

▪ să evidențieze mijloacele de caracterizare a personajului. 

▪ să stimuleze gândirea autonomă, reflexivă şi critică, prin lectura               

textelor. 

 

C. Condiții prealabile   

     Elevii au cunoștinte despre mijloacele de caracterizare a personajelor și sunt                  

     obișnuiți cu munca pe grupe. 

 

D. Resurse 

▪ timpul afectat etapelor lecției – 50 de minute 

▪ mijloace didactice: manualul, volum Ion, instrumente de scris, fişe de lucru, planșe, retroproiector.   

▪ forme de organizare a activității: frontală, independentă, pe grupe.      

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3433 

 

E. Metode și procedee 

▪ conversaţia, expunerea, explicaţia, învăţarea prin descoperire, discuţia frontală, observația, 

brainstorming, ciorchinele, rebus. 

 

F. Evaluarea 

Evaluarea se face prin apreciere verbală de către profesor și elevi, după modul de                   implicare 

în realizarea sarcinilor, prin calitatea materialelor realizate și prezentate și prin fișe de autoevaluare. 

 

Demersul didactic 

 

Evocarea 

Activitatea se desfăşoară pe baza dialogului profesor – elev, elev – elev. Se verifică tema, care a 

constat în rezolvarea unui rebus, ce vizează elemente de conținut a romanului. Pe verticală se obține 

cuvântul PROTAGONIST, o parte din titlul lecției de azi.(Anexa 1) 

Este definit personajul literar şi este analizat statutul, social, moral și psihologic al personajului. 

Sunt identificate elementele pe care trebuie să le cuprindă o caracterizare de personaj : trăsături 

morale, fizice, modalităţile prin care acestea se evidenţiază și se dezvăluie cititorului, dar și 

modalităţile de caracterizare – directă şi indirectă. 

 

Realizarea sensului 

            Având în vedere că textul a fost lecturat, elevii cunosc subiectul, activitatea de învăţare va fi 

dirijată prin fişe de lucru. Se vor da fișe de lucru, astfel fiecare are de rezolvat, pe baza unui fragment, 

mai multe cerinţe care vor dezvălui trăsăturile protagonistului. (Anexa 2) 

Trăsăturile cumulate ale personajului vor alcătui un portret al acestuia, ce va fi redat prin metoda 

ciorchinelui, iar elevii vor contribui la alcătuirea lui. (Anexa 3) 

 

Reflecția (cvintet) 

Realizaţi o caracterizare succintă a personajului principal respectând cerinţa: 

1.  Primul vers = un cuvânt – cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, substantiv.  

2.   Al doilea vers = alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind adjective.  

3.   Al treilea vers = alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind, de regulă, verbe la modul 

gerunziu.  

4.   Al patrulea vers = conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect.  

5.   Al cincilea vers = un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate. 

Feedback-ul se realizează : 

• prin aprecieri verbale în legătură cu nivelul şi calitatea activităţii elevilor. Profesorul sugerează soluţii 

– acolo unde este cazul – având în vedere eliminarea erorilor şi a lacunelor. 

• prin fișa de autoevaluare.(Anexa 4) 

 

Extensia 

Scrie un eseu în care să prezinţi construcţia personajului principal, Ion Pop al Glanetașului, din 

romanul interbelic Ion de liviu Rebreanu. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

- încadrarea personajului ales într-o tipologie, prin referire la formula estetică a romanului; 
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- evidenţierea a două trăsături ale personajului prin referire la scene din roman; 

- ilustrarea modalităţilor şi a procedeelor de caracterizare a personajului ales; 

- evidenţierea relaţiei dintre personajul prncipal şi alte personaje ale romanului. 

 

 

ANEXA 1 

Temă 

Rebus 

 

Rezolvând rebusul veţi descoperi pe verticala A-B o parte din titlul lecţiei de azi: 

 

 

 

1. Romanul este o specie a genului...... 

2. Modul predominat de expunere este....... 

3. Romanul este structurat în 13................ 

4. Din punct de vedere al perspectivei narative, romanul este ..... 

5. Acțiunea se desfășoară în satul ........ 

6. Preotul din sat se numește ............ 

7. Ion este ucis cu sapa de către ..... 

8. Ion își dorește mult ......... 

9. Acțiunea romanului debutează într-o zi de .................... 

10. După moartea lui Ion, averea sa rămâne....... 

11. Din punct de vedere al curentului literar, romanul este........... 

ANEXA 2 

FIŞĂ DE LUCRU – Ion de Liviu Rebreanu 

Stabiliţi tipul de caracterizare din fragmentele citate mai jos, precizând trăsăturile de 

caracter ale personajului ce se desprind din acestea. 

 „Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil (...) De pe atunci i-a fost mai drag decât o mamă.” 

„Era iute şi harnic ca mă-sa. (...) Munca îi era dragă oricât ar fi fost de aspră, ca o râvnă 

ispititoare.” 

       1 

        2 

  E P I C  

   N A R A Ț I U N E  

 3                   C A P I T O L E 

        4  O B I E C T I V  

        5  P R I P A S 

         6               B E L C I U G 

         7           G E O R G E 

8 P Ă M Â N T  

        9  D U M I N I C Ă  

      10  B I S E R I C I I 

11 R E A L I S T  
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„... toată fiinţa lui arde de dorul de a avea pământ mult, cât mai mult.” 

„Toată isteţimea lui nu plăteşte o ceapă degerată, dacă n-are şi el pământ mult, mult ...” 

„Îl cuprinse o poftă sălbatecă să îmbrăţişeze huma, s-o crâmpoţească în sărutări. Întinse mâinile 

spre brazdele drepte, zgrunţuroase şi umede.” 

„Când a umblat la şcoala din sat a fost cel mai iubit elev al învăţătorului Herdelea, care mereu 

i-a bătut capul Glanetaşului să dea pe Ion la şcoala cea mare din Armadia, să-l facă domn.” 

„Apoi încet, cucernic, fără să-şi dea seama, se lăsă în genunchi, îşi coborâ fruntea şi-şi lipi 

buzele cu voluptate de pământul ud. Şi-n sărutarea aceasta grăbită simţi un fior rece, ameţitor.” 

,,Ion îl izbi brusc (pe George) cu amândoi pumnii peste masă, drept în obraji, în cealaltă clipă 

se repezi şi George, dar Ion îl lovi a doua oară, mai ţeapăn...” 

 „De spaimă, dintru-ntâi Zenobia nici nu se gândi să se vaite, ci se făcu ghem, hâcâind sub 

lovituri. Trebui să sara Glanetaşu, s-o scape din mâinile feciorului, luând astfel şi dânsul câteva 

ghionturi în învălmăşeală.” 

„Două săptămâni după nuntă, mulţumirea stăpâni trufaşă în sufletul lui Ion. Se simţea omul cel 

mai fericit din lume ... Vorbea mai apăsat cu oamenii şi veşnic numai de pământ şi de avere ... Ion 

ieşea deseori în hotar să-şi desfete sufletul în priveliştea pământurilor lui. I se umflau nările sorbind 

aburii primăverii şi privea brazdele lucitoare ca o dragoste pătimaşă, mormăind mândru de mulţumire.” 

„Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului, ca o chemare, copleşindu-l. Se 

simţi mic şi slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare sau ca o frunză pe care vântul o vîltoreşte 

cum îi place. Suspină prelung, umilit şi înfricoşat în faţa uriaşului: 

Cât pământ, Doamne!... ” 

„George ... se mândrea că-i caută sfaturile un bărbat deştept ca Ion care, prin minte şi şiretenie, s-a 

înstărit de unde mai înainte era calic ca şoarecele din biserică...” 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3436 

 

ANEXA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ION POP AL 

GLANETAȘULUI 

 
LACOM 

 

SUFERĂ O 

DEGRADAR

E MORALĂ 

 

FIRE PĂTIMAȘĂ 

 

ISTEȚ 

 

AMBIȚIOS 

 

EXPONENT 

AL 

TĂRĂNIMII 

HARNIC 

 

PROTAGONIS

T 

PERSONAJ 

REALIST 

BRUTAL, 

VIOLENT 

 

ORGOLIOS 

 

VICLEAN 
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Proiect de activitate integrată 

Prof. Înv. Primar Tatu Luciana-Ioana 

Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița 

 

Clasa : Pregătitoare 

Propunător : prof. înv. primar  Tatu Luciana-Ioana 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul: ,,Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activităţii:  consolidare de priceperi şi deprinderi 

Scopul: 

✓ Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

✓ Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; 

✓ Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi; 

 

Competenţe generale: 

• Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

• Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare 

 

Competenţe specifice : 

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.2 Identificarea unor informații dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

1.4.Exprimarea interesului pentru  receptarea de  mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; 

2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 

2.4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute,manifestând interes pentru comunicare; 

3.2.Identificarea semnificației unei/unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 

familiare 

   

Obiective operaţionale: 

➢ Să recunoască personajele din poveste; 

➢ Să ordoneze imaginile din poveste in ordinea in care s-au petrecut evenimentele; 

➢ Să reproducă conținutul poveștii cu ajutorul ilustrațiilor; 

➢ Să compare mulțimi de obiecte; 

➢ Să despartă cuvintele în silabe; 

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, jocul. 

b) Mijloace de învăţământ: imagini din poveste, peștișori de diverse culori, prezentare PowerPoint 

c) Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală. 
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Bibliografie : 

1. Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T. , 2013. 

 

 

Evenimentul 

didactic 

C. s. Conţinut ştiinţific Metode  Mijloace  Forme de 

organizare 

Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

CLR 

1.1 

1.2 

DP 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.5 

Asigurarea unui climat educaţional favorabil. 

Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă” , 

activitate între copii şi d-na învăţătoare prin intermediul 

salutului de dimineaţă. Copii sunt salutaţi cu versurile : 

,,Dimineaţa a sosit, 

toţi copiii au venit,  

în cerc să ne adunăm 

 cu toţii să salutăm 

Bună dimineaţa! 

Mă bucur că sunteţi aici  

A început o nouă zi,  

Bună dimineaţa, copii! 

Copii răspund salutului şi se salută între ei.  

Se realizează prezenţa la panou; 

Se alege un copil care va completa ,,Calendarul naturii” 

*Spargerea gheții: Joc „Cuvântul interzis“. Copiii vor 

trebui sa dea exemple de fenomene/ activitati specifice 

anotimpurilor.  

*Stiti voi copii, ce s-a intamplat candva, demult, pe cand 

toamna era pe sfârşite? 

Copiii observa imaginile cu secvențele din poveste. 

- Recunoasteti personajul? In ce poveste l-am mai 

intalnit? De cine este scrisă povestea ? 

Conversaţia, 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicatia 

-conversatia 

 

 

conversaţia 

-explicaţia; 

Flori pentru 

prezență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intr-un  

coltisor al 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observaţia 

sistematică 
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3. Anunţarea 

subiectului şi 

a obiectivelor 

urmărite 

 

4. 

Reactualizare

a 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.1 

1.2 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.1 

1.2 

2.4 

  Elevii răspund la întrebări. 

 

 

 

 

Astăzi, la ora de comunicare în limba română vom vorbi 

despre povestea ”Ursul păcălit de vulpe”, de Ion 

Creangă, vom povesti cu ajutorul imaginilor, o vom 

ajuta pe vulpiță să se împace cu ursul. 

 

*Se realizează prin întrebări. Elevii vor răspunde la 

întrebări. 

- Care sunt personajele întâmplării? 

- Cum s-a gândit vulpea să facă rost de mâncare? 

- Ce dorea țăranul să facă din blana vulpii? 

- Ce dorea ursul? 

- Ce sfat i-a dat vulpea ursului cu privire la prinsul 

peștelui? 

- Ce s-a întâmplat cu coada ursului? De ce? 

- Cum a încercat ursul să se răzbune pe vulpe? 

 

*Elevii vor fi împărțiți în 4 grupe: grupa peștișorilor 

aurii, grupa peștișorilor roșii, grupa peștișorilor albaștri 

și grupa peștișorilor verzi. Câte un reprezentant al 

fiecărei grupe va veni și va recunoaște cate o secvență 

din poveste (pansele sunt întoarse si etichetate cu 

simbolul grupei). 

*Elevii vor ordona secvențele din poveste în ordinea în 

care s-au petrecut faptele, după care fiecare grupa va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

conversaţia 

-explicaţia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

clasei este 

amenajata o 

secventa din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 
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5. Obținerea 

performanței 

 

 

6. Evaluarea 

performanței 

 

 

 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

 

8. Incheierea 

activității 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.5 

2.3 

 

CLR 

1.1 

1.5 

MEM 

1.2 

3.2 

 

MM 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

povesti cu ajutorul imaginilor secvența din poveste 

corespunzătoare grupei.  

*Ce părere aveţi despre comportamentul vulpii? Dar al  

ursului? Cum a fost vulpea? Dar ursul? În ce povești ne-

am mai întâlnit cu vulpea? 

*Recitarea poeziei ”De ce n-are ursul coada”. 

 *Joc de rol „Judecata vulpii”. Trei elevi vor interpreta 

rolurile din poveste (judecătorul, ursul și vulpea) 

 

*Aflând sentința aspră a judecătorului vulpea cere 

ajutorul elevilor pentru a ajunge la bârlogul ursului 

pentru a-i cere iertare. 

*Se va realiza prin prezentare PowerPoint unde elevii 

vor avea de rezolvat cerințe cu caracter interdisciplinar. 

 

*Vulpea vă mulțumește pentru ajutorul dat și vă invită 

pe toți la dans. Elevii vor dansa pe melodia cântecului 

”Vulpea cat e de sireata”. 

    

 

 

 

*Aprecieri individuale și colective. 

*Elevii vor fi recompensați cu ursuleți gumați(jeleuri). 

 

 

 

 

 

Povestirea 

Invățarea pe 

grupuri mici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul de rol 

 

 

 

Conversaţia 

explicatia 

exerciţiul 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

videoproiect

or 

 

 

 

 

Laptop,C.D. 

-pe grupuri 

de copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupuri 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

Evaluare globală 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Evaluare orală 

Formativ-orală; 

Răspund la 

întrebări 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Evaluare orală 
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aprecieri 

verbale 

recompense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3442 

 

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

Prof. dr. Cazan Elena-Doina 

Liceul Tehnologic “Petru Poni”/Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” 

 

Profesor: Cazan Elena-Doina 

Disciplina: chimie 

Data: martie 2022 

Clasa: a XII-a C  

Tema: Legea lui Hess-Probleme 

Tipul lecţiei: Recapitulare- rezolvare de probleme  

Durata: 1 oră 

Scopul lecţiei 

Cognitiv - formarea și dezvoltarea capacității de sinteză și sistematizare 

Afectiv - dezvoltarea capacității de organizare și reorganizare 

Educativ - dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare,  

prin folosirea unor instrumente şi proceduri proprii chimiei. 

Competențe generale 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive  

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor  

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. 

Competențe specifice 

1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/sistemelor studiate în scopul identificării aplicaţiilor acestora  

3.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 

4.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor. 

 

Strategii didactice 

       a) mijloace de învăţământ (resurse materiale): 

  - teste de antrenament 
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 -fişe de lucru  

       b) metode de învăţământ  

- conversația euristică  

 - problematizarea 

- învăţarea prin cooperare 

       c) forme de activitate: - în echipe/ individuală / frontal 

       d) metode de evaluare: - individuale şi pentru grup 

                                               - evaluare continuă, pe parcursul derulării lecţiei 

                                               - apreciere la nivelul grupului 

              

  

Desfăşurarea lecţiei 

 

Evenimentul didactic Activitatea profesorului Activitatea elevilor Conţinutul activităţii 

Organizarea clasei -propune elevilor să aleagă din testele de 

antrenament subiectul cu problemele ce li se 

par mai dificile 

 

-Împart testele de antrenament 

 

 

 Prezentarea  instrumentelor 

de lucru şi a obiectivelor 

lecţiei 

- comunică scopul, obiectivele şi mijloacele 

de realizare ale lecţiei 

-informează elevii asupra modului de 

desfăşurare al orei  

-ascultă cu atenție 

 

 

Reactualizarea,  fixarea  şi 

structurarea cunoştinţelor  

Profesorul solicită elevilor să enunțe Legea 

lui Hess 

„căldura absorbită sau degajată într-o reacţie 

chimică este constantă şi este determinată 

Elevii primesc fișa cu probleme -noțiuni teoretice (Legea 

lui Hess) 
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numai de starea finală şi iniţială a sistemului, 

indiferent de calea urmată de reacţie” 

În subiectele de bacalaureat apare 

“Notaţi enunţul legii lui Hess.” 

Le indică elevilor etapele rezolvării 

problemelor 

 

-lucrează la început individual 

-solicită sprijinul din partea  profesorului 

atunci când este cazul 

-mărimi și unități de 

măsură 

-probleme cu date 

numerice 

Prezentarea rezultatelor 

Antrenarea elevilor în 

prezentarea rezultatelor 

itemilor sau în rezolvarea 

de probleme 

Asigurarea feed-back-ului 

-dirijează învăţarea 

-confirmă sau infirmă rezultatele obţinute de 

elevi 

 

-stabileşte împreună cu elevii câteva aspecte 

generale şi aspecte specifice desprinse din 

itemi şi probleme 

-primesc fișa de lucru ”test antrenament -

nr....” 

-rezolvă problemele propuse 

 

-participă la dialog, sunt atenţi, îşi notează 

în caiete rezolvarea corectă a itemilor  

-completarea fișei cu 

formule/ unități de 

măsură 

Evaluarea, asigurarea 

retenţiei şi a transferului de 

cunoştinţe 

-remarcă elevii cu rezultatele cele mai bune 

dar şi pe cei mai activi şi cu cele mai multe 

răspunsuri corecte 

  

Secvenţa finală -apreciază desfășurarea orei, face observații 

şi recomandări 

-evaluează activitatea, numind elevii care 

au fost activi la oră 
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FIȘA DE LUCRU  

”Simulare Bacalaureat Ianuarie 2022 -” 

 

SUBIECTUL III 

E.4.  

Rezolvaţi următoarea problemă:  

 Reacția de sinteză din elemente a etanolului este:  

2C(s) + 3H2 (g) + ½ O2 (g) = C2H5OH (l) ΔrH 0  

Determinați entalpia de formare a etanolului ΔrH din următoarele date:  

(1) C2H5OH (l) + 3O2 (g) = 2CO2 (g) + 3H2O (l) ΔrH1
0  

(2) 1/2 O2 (g) + H2(g) = H2O(l) ΔrH2 
0  

(3) C(s) + O2 (g) = CO2 (g) ΔrH3 
0 

 

SUBIECTUL III  

1.a. Ecuația termochimică a reacției de ardere a benzenului (C6H6) este: 

 C6H6(l) + 15/2O2(g) → 6CO2(g)+ 3H2O(g), ΔrH 0 = - 3134,8 kJ 

 Calculaţi entalpia molară de formare standard a dioxidului de carbon, utilizând entalpiile molare de 

formare standard: ΔfH 0 C6H6(l) = + 49 kJ/mol, ΔfH
 0 H2O(g) = - 241,6 kJ/mol.  

 

b. Precizați tipul reacției, având în vedere valoarea variației de entalpie, ΔrH 0.  

 

2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, care se obține în urma reacției de ardere a benzenului, daca 

se formează 26,4 g de dioxid de carbon. Utilizați informații de la punctul 1.  

 

3. Determinați masa de apă, exprimată în kilograme, care poate fi încălzită de la 49 0C la 89 0C, utilizând 

căldura degajată la arderea unui mol de benzen (vezi punctul 1). Se consideră că nu au loc pierderi de 

căldură. 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                                                                   Prof. înv. primar: Filip Simona 

Şcoala Gimnazială Daia Română 

 

DATA: 22.02.2022 

CLASA: a IV-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Știinţe ale naturii 

Obiectul: Matematică 

Unitatea de învăţare: Metode de rezolvare a problemelor 

Subiectul: Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă/grafică 

Tipul lecţiei: consolidare 

Resurse temporale: 50 minute 

Resurse umane: 16 elevi   

Scopul lecției: fixarea și recapitularea cunoștințelor referitoare la rezolvarea problemelor    folosind 

operațiile aritmetice cunoscute  

Competențe specifice: 

2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000; 

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 – 1 000 000 când factorii au cel mult trei  

       cifre și de împărțiri la numere de o cifră sau de două cifre; 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/ sau  

       compunerea de probleme cu raționamente diverse; 

5.2. Organizarea datelor în tabele și reprezentarea lor grafică; 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 1 000 000. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

• Cognitive:  

 OC1 – să explice modul de aplicare a metodei grafice în rezolvarea problemelor propuse; 

OC2 - să reprezinte grafic expresii matematice specifice metodei de rezolvare; 

OC3- să transpună datele problemei în limbaj matematic prin înlocuirea numerelor necunoscute cu 

simboluri; 

OC4- să rezolve corect probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea metodei grafice ; 

OC5- să compună o problemă pornind de la reprezentarea grafică propusă. 

• Psihomotorii: 

OM1 - să reprezinte prin desen simbolurile specifice problemelor ce se rezolvă prin metoda figurativă;  

• Afective: 

OA1- să participe cu interes la lecţie realizând sarcinile didactice propuse; 

RESURSE: 

1. PROCEDURALE:  

 de comunicare orală: - expozitive: explicaţia; 
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                                                              - conversative: conversaţia; 

 de explorare: - directă: observarea dirijată; 

 de acţiune reală: exerciţiul, exerciţiul – jocul didactic, problematizarea; 

2. ORGANIZATORICE : frontal, individual,  în perechi 

3. MATERIALE: 

- pentru elevi: bilețele, fişe de lucru individual/în perechi;  

- pentru învăţător: bileţele, „Cutia comorii”, flip-chart, planșă cu jocul didactic, autocolante,  stimulente; 

                    4.  EVALUATIVE: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală, 

aprecierea verbală,  autoevaluarea, proba scrisă 

 

BIBLIOGRAFIE: 

          Petrovici, C.– Didactica matematicii pentru învățământul primar, Editura Polirom, București, 

2014; 
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ETAPELE 

INSTRUIRII 

ŞI 

DOZAREA 

OB. 

OP. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI  

RESURSE 

 

EVALUAR

E Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizat

orice 

1. Moment 

organizatoric 

1 min 

 

 

 

 - Se creează condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei: pregătirea 

materialului didactic necesar, stabilirea  

liniştii, îndrumarea elevilor în  

activitatea de pregătire. 

- Pregătesc manualele, 

caietele de notiţe, 

caietele de teme, 

instrumentele de scris. 

 

 

 

 

  explicaţia 

conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

2. Verificarea 

temei și a 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

5 min 

 -   Se verifică cantitativ şi calitativ tema 

de acasă, în timp ce elevii rezolvă 

problema dată la munca independentă. 

(Anexa1) Se fac aprecieri şi 

recomandări.  

- Îşi autocorectează 

rezolvarea problemelor. 

conversaţia  

 

 

munca 

independentă 

Tema 

pentru 

acasă 

Frontal 

 

Individual 

Aprecierea 

verbală 

3. Calcul 

mintal 

2  min 

 -  Se propun spre rezolvare câteva 

exerciţii de calcul mintal (Anexa 2) 

- Se apreciază modul în care s-a realizat 

calculul oral. 

- Calculează oral exerciţiul de 

calcul mintal 

 frontal Observaţia 

sistematică 

4. Captarea 

atenţiei 

5  min 

 - Împart elevilor fişa „Cuvântul 

necunoscut” pentru lucrul în perechi.    ( 

Anexa 3) 

Ascultă cu atenţie 

indicaţiile, 

găsesc „Cuvântul 

necunoscut”. 

 

explicaţia 

jocul 

 

 Fişa 

pentru 

lucrul în 

perechi 

 

Pe grupe 

 

 

 

5. Anunţarea 

subiectului şi a 

 

 

    -„Astăzi  vom reaminti etapele 

parcurse în rezolvarea problemelor cu 
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obiectivelor 

operaţionale 

2  min 

ajutorul metodei grafice, vom rezolva şi 

vom compune, oral şi în scris, probleme 

care se rezolvă prin metoda figurativă”.  

- Se scrie titlul lecţiei pe tablă: 

„Probleme care se rezolvă prin metoda 

figurativă”. 

 

 

 

- Ascultă cu atenţie  şi 

reţin informaţiile 

transmise 

 

- Notează în caiete titlul 

lecţiei. 

explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

6. Dirijarea 

conţinutului 

consolidării 

15  min 

 

 

 

 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Întreaga lecție se va desfășura sub 

formă de joc. Pentru început fiecare 

elev va primi câte un bilețel pe care va 

trebui să scrie o abilitate care ne  ajută 

în rezolvarea corectă a problemelor.  

- Le voi prezenta elevilor o cutie 

denumită de mine "Cutia comorilor".   

Şi voi continua lecția cu invitaţia 

elevilor de a participa la găsirea comorii 

folosindu-se de indiciile sugerate de 

planșa pe care le-o voi prezenta. 

Le voi arăta o planșă pe care este 

desenat un copil, un munte și o cutie. Le 

voi explica că și în matematică ca și în 

viața de zi cu zi pentru a ajunge la 

rezolvarea unei probleme este nevoie să 

înlăturăm obstacolele care apar în fața 

noastră. Noi astăzi vom escalada un 

munte, iar traseul nostru matematic, 

este legat de nivelul de dificultate al 

 

- Elevii vor pune 

bilețelele scrise în cutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia  

 

 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilețele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa cu 

traseul 

matematic 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionarea 

orală 

 

 

 

 

 

 

Chestionarea 

orală 
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OC2 

 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemelor de matematică ce pot fi 

rezolvate prin metoda grafică. 

- Se precizează că prin fiecare sarcină 

rezolvată corect se pot apropia de 

comoară. 

 Primul  obstacol 

Sarcina de lucru: Răspundeţi la 

întrebări: 

 

1. Ce presupune rezolvarea 

problemelor prin metoda grafică? 

 

 

 

 

2.  Ce tipuri de probleme care se rezolvă 

prin metoda figurativă cunoașteți? 

 

 

 

 

3. Ce se poate reprezenta grafic în cazul 

acestor probleme? 

 

 

4. Ce se are în vedere prima dată în 

rezolvarea acestor probleme? 

 

 

 

 

- Pentru fiecare sarcină 

rezolvată corect se 

lipește o floricică 

(autocolant) 

 

  

Răspund la întrebări: 

1.Rezolvarea presupune 

realizarea cu ajutorul 

desenului și al notărilor 

prescurtate a mărimilor 

necunoscute şi a 

relaţiilor dintre ele. 

2. Probleme în care se 

cunoaște suma și 

diferența, probleme în 

care se cunoaște suma 

sau diferența și raportul, 

probleme combinate. 

3. În cazul acestor 

probleme mărimile sau 

numerele necunoscute 

se reprezintă grafic. 

 

 

 

 

 

exerciţiul  

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul  

conversaţia 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocolan

te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

indepen 

dent 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 
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OC2 

OM1 

 

 

 

 

 

 

OC5 

5. Ce se poate folosi pentru 

reprezentare? 

 

 

6. Care sunt etapele ce trebuie 

respectate în rezolvarea problemelor cu 

ajutorul metodei grafice? (Anexa 4) 

  

 

 

 

 

 

 

 Al doilea obstacol  

Sarcina de lucru: Reprezentaţi grafic 

următoarele relaţii: 

1. a este dublul lui b; 

2. a este cu 7 mai mare decât b; 

3. b este un sfert din a; 

4. diferenţa dintre a şi b este 8; 

5. b este jumătate din a şi cu 5 mai mare 

decât c.( Anexa 5) 

 Al  treilea obstacol 

Sarcina de lucru: Rezolvă problema 

dată: 

4. În rezolvarea acestor 

probleme se urmăreşte 

obţinerea de părţi egale. 

5. Se pot folosi 

segmente de dreaptă, 

figuri geometrice sau 

scheme ale obiectelor. 

6. Etapele sunt: lectura 

textului problemei, 

notarea valorilor 

necunoscute, 

reprezentarea grafică a 

problemei, întocmirea 

planului de rezolvare, 

efectuarea calculelor şi 

eventual, verificarea 

rezultatelor. 

 

 

 

- Reprezintă grafic 

relaţiile cerute, prin 

segmente de dreaptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 
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„Dacă adunăm două numere obținem 

922. Dacă le împărțim obținem câtul 6 

și restul 33. Care sunt numerele?”.  

( Anexa 6) 

 

 

 

- Rezolvă problema 

respectând etapele de 

rezolvare specifice 

metodei grafice. 

7. Obținerea 

performanţei 

10  min 

 

 

 

OC3 

 

 

 

 

OM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC4 

 Al  patrulea obstacol 

Sarcina de lucru: Rezolvă problema 

folosindu-se de metoda cadranelor  

( Anexa 7) 

„Raluca, Viorel și George au 

colecționat timbre. Raluca a colecționat 

de 2 ori mai puține timbre decât Viorel, 

iar George de 2 ori mai multe decât 

Viorel. 

Știind că George a colecționat cu 825 

mai multe timbre decât Raluca, să se 

afle câte timbre au colecționat ei în 

total.” 

 

 Al cincilea obstacol 

Sarcina de lucru : Compune o problemă 

după desenul dat. (Anexa 8). 

                                            19 

a                                          

b                                                     234                          

c    

 

 

 

 

- Aleg varianta corectă. 

 

 

 

 

- Reconstituie 

rezolvarea corectă 

alegând variantele 

corecte. 

 

 

 

 

- Compun o problemă 

matematică respectând 

reprezentarea grafică. 

 

 

observaţia 

 

explicaţia 

 

 

 

 

exerciţiul 

problematiza-

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

în perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 
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8. Evaluarea 

cunoştinţelor  

8  min 

 

 OC2 

OC3 

OC4 

 Finalul - găsirea comorii 

- Se propune spre rezolvare elevilor o 

fişă de evaluare a cărei rezolvare 

corectă duce la găsirea comorii. (Anexa 

9 ). 

- Se precizează sarcinile şi timpul de 

lucru. Se dau indicaţiile necesare. 

- Rezolvă itemii din fişa 

de evaluare. 

 

exerciţiul 

 

Fişă de 

evaluare 

 

 

individual 

Proba scrisă 

 

 

Autoevaluare

a 

9. Încheierea 

lecţiei 

2  min 

 -       

- Se propune tema pentru acasă: 

culegere, pag. 103, problemele: 64, 67 

și 68. 

 - Se deschide „Cutia comorii” și elevii 

află dacă s-au folosit de abilitățile 

scrise de ei în rezolvarea problemelor; 

(Anexa 10) 

- Se oferă recompensele finale (câte o 

monedă pentru fiecare copil activ la 

oră), evaluându-se astfel participarea 

elevilor la lecţie, modul în care au 

rezolvat sarcinile individuale şi cele de 

grup. 

 

- Îşi notează tema pentru 

acasă 

 

 

 

 

- Primesc recompensele 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

Cutia 

comorii 

Stimulente 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                      Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Sfânta Filofteia” 

                                                     Oprescu Maria- Mădălina  

 

Aria curriculară: Terapie educațională complexă și integrată 

Disciplina: Socializare 

Titlul activității: Poveștile copilăriei 

Tipul de activitate: consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Scopul lecției: extinderea sferei de cunoaștere și consolidare a cunoștințelor despre poveștile îndrăgite 

Clasa: a Vll-a 

Durata lecției: 45 min 

 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili: 

a) obiective cognitive: 

O1-  să recunoască poveștile și  personajele principale ale acestora 

O2- să desprindă mesajul educativ al poveștii citite 

O3- să se exprime corect în propoziții clare și concrete din punct de vedere gramatical 

O4- să identifice pe baza unor ghicitori titlurile unor povești 

b) obiective afective: 

OA1- să manifeste curiozitate și interes pentru activitatea desfășurată 

OA2- să participe activ la activitatea desfășurată 

c) obiective psiho-motorii: 

OM1- să adopte o poziție corectă a corpului pe tot parcursul orei 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, lectura, exercițiul, problematizarea, observația, jocul 

didactic. 

Mijloace de învățământ: planșe reprezentând anumite scene din povești, cărți cu povești, măști 

reprezentând  personaje din povești, laptop, fise de lucru-rebus, creioane colorate, ghicitori 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

Bibliografie:  

Mușu, I. și Taflan, A. -,,Terapie educaționalăcomplexă și integrată”, București, Editura Pro- 

Humanitate, 1997. 

Gherasim, A., Mărgineanu R., Roșca A. ,,Prin lumea poveștilor”- mapa cadrului didactic, Editura Edu 

Târgu Mureș 2016 (soft educațional). 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele 

activității 

Ob. 

op. 

          Conținutul  

    instructiv-educativ 

Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

        Forme  

    de evaluare 

 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

-pregătirea materialelor necesare 

lecției; 

-se asigură condițiile optime unei 

bune desfășurări a lecției. 

 

Conversația 

 

Frontal 

 

 

 

2.Captarea 

atenției 

 Elevii vor ascultat un cântecel 

intitulat : În lumea basmelor 

-în urma audiției melodiei se 

poartă o scurtă discuție 

referitoare la poveștile care au 

fost amintite pe parcursul 

cântecului. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Se anunță titlul lecției: Poveștile 

copilăriri 

-se prezintă obiectivele pe 

înțelesul elevilor. 

Conversația 

Explicația 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O1 

Prezint elevilor o păpușă care 

reprezintă un personaj dint-o 

poveste. Pe baza indicațiilor 

verbale elevii trebuie să 

recunoască povestea din care 

face parte acest personaj: Fata 

babei și fata moșneagului –Ion 

Creangă. 

-se trece la lecturarea propriu-

zisă a poveștii: Fata babei și fata 

moșneagului.În urma poveștii 

citite se extrag ideile principale 

cât și trăsăturile celor două fete: 

a babei și a moșneagului. 

Pentru a ne aminti ce cât mai 

multe povești, le voi prezenta 

elevilor planșe ce reprezintă 

diferite scene din povești. Ei 

trebuie să recunoască povestea, 

și să povestească pe scurt scena 

din imaginea respectivă. 

 

 

Observația 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea    

verbală 
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Observația 

Conversația 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

5.Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

Pentru a pătrunde cât mai mult în 

lumea poveștilor le propun 

elevilor un joc: Roata aleatorie 

Fiecare elev va veni la laptop și 

va învârti roata care se va opri la 

imaginea unei povești.Elevul 

trebuie să recunoască și să 

denumească povestea, după care 

va primi o nouă provocare: 

Răspunde la intrebări pe baza 

povești alese! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

6.Evaluarea 

activității 

 

 

 

 

O4 

Evaluarea activității se va face 

prin intermediul unui rebus.Pe 

baza unor ghicitori elevii trebuie 

să ghicească titlurile unor povești 

cunoscute, titluri care vor fi 

completate la tablă într-un rebus( 

Anexa 1). 

 

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

7.Încheierea 

activității 

 Fac aprecieri verbale și 

individuale asupra modului de 

desfășurare a activității și a 

participării elevilor. 

 

 

Conversația 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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Anexa 1 

1. O fetiță de poveste căreia îi place culoarea roșie. 

2. O pungă mică în care încap numai doi bani. 

3. O prințesă albă albă. 

4. A dat-o de gol un pantof. 

5. Au mari probleme cu casele lor. 

6. Sunt trei, dar numai doi sunt neastâmpărați. 

7. Este din lemn ,dar tot îi crește nasul. 

8. Se simte foarte bine încălțat. 

 

                                      REBUS 
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Proiect didactic 

Jozsa Erika 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei 

Disciplina: Informatică și TIC 

Clasa: a VI-a  

Durata: 50 minute 

Unitatea de învățare: Internet 

Subiectul lecției: Măsuri de siguranță în utilizarea internetului: Viruși informatici. Programe 

antiviruși. 

Tipul lecției: Lecție de transmitere a noilor cunoștințe 

Competențe generale și specifice: 

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor 

1.3. Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet 

Obiectivele urmărite corespunzător competenței specifice 

La finele lecției elevii vor fi capabili: 

O1. să recunoască și să clasifice virușii/programele cu caracter distructiv 

O2. să identifice și să aplice modalități de protecție împotriva programelor dăunătoare. 

O3. să analizeze critic materialele propuse; 

O4. să argumenteze necesitatea instalării unui program antivirus 

Scopul lecției:  

• asimilare de noi cunoștințe legate de viruși informatici, programe antiviruși 

• creșterea gradului de conștientizare privind pericolele mediului online;  

• încurajarea și stimularea elevilor în utilizarea sigură și responsabilă a Internetului și a altor tehnologii 

online; 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: problematizarea, expunerea, explicație, prezentare, conversație, reflecție, 

evaluare, joc de rol, jurnal reflexiv 

• Mijloace de învățământ: calculatoare, prezentare PowerPoint, fișă de lucru 

• Forme de organizare: frontal , colectiv, lucru în perechi, lucru în echipă 

• Evaluare: feedback, observare sistematică, joc de rol, jurnal reflexiv 

Bibliografie:  

1. Carmen Diana Băican, Melinda Emilia Coriteac: Informatică și TIC, Manual pentru clasa a VI-a, 

Editura Didactică și Pedagogică, 2018, pag. 52-55. 
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Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

1. 

Moment 

organiza

toric 

2 

min 

 Se asigură ordinea și disciplina necesare 

unei bune desfășurări a lecției. 

Elevii 

se 

pregătes

c pentru 

oră  

Conversaț

ia, 

 

. 

2. 

Captare

a 

atenției 

4 

min 

O

3 

Profesorul propune spre analiză situația 

următoare: 

Andra era pe un site nou în căutarea 

pantofilor. O fereastră pop-up spunea că ar 

putea economisi 20% în plus doar făcând 

clic pe banner, așa că a făcut-o. Cu toate 

acestea, când a făcut clic pe banner, 

browser-ul ei a fost redirecționat către un 

site nou. De fiecare dată când încerca să 

plece, era redirecționată către același site...  

Pe baza textului se discută următoarele: 

1. De ce nu reușește Andra să plece de pe site, 

ce credeți cu ce situație se confruntă? 

2. V-ați confruntat vreodată cu o situație 

asemănătoare? 

3. Cum ai putea spune că computerul tău are 

un virus? 

Profesorul corectează eventualele greșeli și 

oferă feedback 

Elevii 

analizea

ză 

situația 

și 

răspund 

la 

întrebări 

Studiul de 

caz, 

Problemat

izare 

Conversaț

ia, 

Prezentare 

PowerPoi

nt, 

Frontal, 

individual

, reflecție 

 

3 

min 

O

1 

O

3 

Profesorul întreabă pe elevi ce tipuri de 

viruși cunosc. 

Profesorul notează răspunsul elevilor în 

ciorchine fără să corecteze răspunsurile 

eventual greșite 

 

Exemple: 

 

Elevii 

răspund 

Conversaț

ia, 

Frontal, 

Prezentare 

PowerPoi

nt 

 

 

Viruși 
infiormatci

Troian

Backdoor

Spyware

Worm
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Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

3. 

Anunțar

ea 

subiectul

ui și a 

obiective

lor 

lecției 

1 

min 

O

1

O

2 

O

3

O

4 

Profesorul anunță tema și obiectivele 

Tema: : Viruși informatici. Programe 

antiviruși. 

Obiectivele: 

O1. să recunoască și să clasifice 

virușii/programele cu caracter distructiv 

O2. să identifice și să aplice modalități de 

protecție împotriva programelor dăunătoare. 

O3. să analizeze critic materialele propuse; 

O4. să argumenteze necesitatea instalării unui 

program antivirus 

 

Elevii 

ascultă, 

notează 

titlul și 

adresea

ză 

eventual

ele 

întrebări 

Frontal  

4. 

Transmi

terea 

noilor 

cunoștin

țe 

10 

min 

O

1 

O

2 

O

3 

 

 Profesorul prezintă noțiunea de viruși, 

categoriile în care se împart, respectiv alte 

programe cu caracter distructiv. 

(Obs. Elevii notează doar cuvinte cheie 

deoarece ulterior vor avea acces la 

prezentarea Power Point) 

Virușii informatici:  

sunt programe cu caracter distructiv, se 

instalează fără voia utilizatorilor; în general 

se atașează la fișierele executabile 

Se împart în două categorii:  

a. Viruși hardware: sunt cei mai periculoși și 

afectează în general memoria sistemului de 

calcul 

b. Viruși software: pot ataca fișierele, ierarhia 

de directoare, pot încetini viteza de lucru 

Alte programe cu caracter distructiv: 

• Worm 

• Troian 

• Spyware 

• Backdoor 

Elevii 

ascultă, 

notează 

lecția 

nouă în 

caiet  și 

adresea

ză 

eventual

ele 

întrebări 

Prezentare

a, 

Explicația

, 

Frontal, 

Individual

, 

PowerPoi

nt 
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Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

 
5 

min 

O

2 

Profesorul roagă pe elevi să lucreze în 

perechi și să noteze modalități de protecție 

împotriva virușilor și pe urmă să prezinte. 

-Profesorul oferă feedback. 

Elevii 

lucrează 

în 

perechi, 

notează 

răspuns

urile și 

pe urmă 

prezint.,  

Lucru în 

perechi 

 

 10 

O

1-

O

3 

Profesorul prezintă programele antiviruși și 

alte modalități de protejare: 

Programele antiviruși: permit identificarea 

virușilor existenți și îndepărtarea acestora 

Exemple de Programe Antivirus: Avast, 

McAfee, Eset Nod32, Avira, Norton, etc 

Firewall: paravan de protecție 

Profesorul prezintă sfaturi utile pentru a 

evita infectare calculatoarelor cu diverse 

programe distructive: 

 Utilizează un program antivirus performant! 

 Actualizează periodic baza de date a 

aplicației antivirus 

 Nu descărca fișiere necunoscute! 

 Nu deschide mesaje de la necunoscuți! 

 Nu apăsa pe nimic care apare într-o altă 

fereastră, indiferent de cât de atractiv este 

conținutul! 

 Deconectează-te mereu de pe site-urile 

accesate 

Elevii 

notează 

exemple

le de 

program

e 

antiviru

s 

Prezentare 

Explicația

, 

Frontal, 

PowerPoi

nt 

 

5. 

Asigurar

ea 

retenției 

și a 

transfer

ului 

5 

min 

O

1 

O

2 

O

3 

O

1-

O

4 

Profesorul propune un joc de rol elevilor: 

Ex. 8/pagina 55 

Ați observat că prietenul vostru nu are 

instalat în calculator un program antivirus. 

Explicați-i cu argumente pro/contra, de ce 

are sau nu are nevoie de un asemenea 

program instalat. 

 

Elevii au 5 minute să se pregătească pentru 

jocul de rol 

Elevii 

vor 

forma 

echipe 

de câte 

trei 

elevi-

unul va 

fi 

prietenu

Frontal, 

Lucru în 

echipe, 

Observați

e, 

Joc de rol 
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Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

 

 

 

 

 

 

 

l în 

cauză, 

unul va 

aduce 

argume

nte pro, 

iar cel 

de al 

treilea 

va 

aduce 

argume

nte 

contra 

6. 

Evaluar

ea 

progresu

lui 

realizat. 

5 

min 

O 

O

1-

O

4 

Profesorul roagă echipele să-și prezinte 

argumentele 

 

Profesorul oferă feedback elevilor 

Elevii 

prezintă 

jocul de 

rol  

Dezbatere

/Joc de rol 

Reflecție 

Feedback 

oral 

 

7. 

Încheier

ea 

activități

i 

 5 

min 

O

3 

Profesorul roagă pe elevi să completeze 

jurnalul reflexiv al acestei ore:  

TEM

A 

Ce ai 

învăța

t nou 

în 

aceast

ă 

lecție? 

Care 

din 

ideile 

discut

ate ți 

s-au 

părut 

intere

sante? 

Care 

nece

sită 

clari

fi- 

cate? 

Adaug

ă alte 

comen

tarii 

care te 

preocu

pă? 

Viruși 

inform

aticiPr

ogram

e 

antivir

uși 

    

 

Elevii 

complet

ează 

jurnalul 

reflexiv 

pe urmă 

predau 

profesor

ului 

 Frontal, 

individual 

Metoda de 

evaluare: 

Jurnal 

reflexiv 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Merce Alexandra 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Lazuri de Beiuş 

 

Clasa  a II-a  a III-a 

Disciplina Matematică și explorarea mediului Limba și literatura română 

Subiectul Împărțirea la 4 Recapitulare– adjectivul și pronumele 

Unitatea de 

invatare 

Învățăm să calculăm rapid, explorând formele de relief Copilăria 

Tipul lecţiei Fixarea și consolidarea cunoștințelor Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 

Obiectiv 

fundamental 

Fixarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la 

împărțirea la 4, aflarea sfertului. 

Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor legate de adjectiv și de 

pronume. 

Competenţe 

generale 

 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare. 

2. Generarea unor explicații simple prin folosirea 

unor elemente de logică. 

3. Rezolvare de probleme pornind de la sortarea și 

reprezentarea unor date. 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare. 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare. 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare. 

4. Redarea de mesaje în diverse situații de comunicare. 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

 

 

  

1.5. – Efectuarea de înmulțiri  și împărțiri în concentrul 

0-100; 

1.6. - Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice 

( sumă, total, diferență, produs, cât, deîmpărțitul, 

împărțitorul); 

3.1. – Rezolvarea de probleme în cadrul unor 

investigații, prin observarea și generalizarea unor 

modele sau regularități. 

 

 

1.3. – Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora; 

2.1. -  Descrierea unui obiect sau a unei ființe din universul apropiat; 

3.5. -  Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit; 

4.1. – Aplicarea regulilor de despărțire în silabe, de ortografie și de 

punctuație. 
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Obiective 

operaţionale 

O1 – să utilizeze corect terminologia specifică; 

O2 – să folosească corect operația pentru aflare 

jumătății sau a sfertului ; 

O3 – să rezolve corect cel puțin un exercițiul respectând 

ordinea efectuării operațiilor; 

O4 – să rezolve corect problema cu doua operații, care 

necesită împărțire.  

O1 – să alcătuiască corect cel puțin doua enunțuri după imaginile 

prezentate; 

O2 – să identifice corect adjectivele și pronumele din textul citit; 

O3 – să schimbe corect locul substantivului cu adjectivul; 

O4 – să precizeze corect numărul și persoana pronumelor; 

O5 – să analizeze corect adjectivul. 

 

Metode  

 

Conversația ,explicația, observația, munca 

independentă, exercițiul, Știu/ vreau să știu/am învățat 

Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, metoda 

ciorchinelui.  

Mijloace  

 

Fişe de munca independentă, rebusul, componentele 

ghiocelului, coșul fetei, flipchart 

planșe cu flori de primăvară, flipchart, jetoane cu flori de primăvară. 

Forma de 

organizare 

Frontal, individual Frontal, individual 

Resurse 

umane 

5 6 

Resurse 

temporale 

45’ 45’ 

Bibliografie - Programa școlară pentru clasa a II-a, OMEN nr. 

3418/19.03.2013; 

- Manual pentru cls. a II-a , Iliana Dumitrescu, 

Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta, Ed. CD Press; 

- Caiet de aplicații- cls. a II-a, Anca Veronica Tăut, 

Elena Lăpușan, Adina Achim, Anicuța Todea, Ed. 

Sinapsis. 

-Programa școlară pentru clasa a III-a, OMEN nr. 5003/02.12.2014; 

- Manual pentru cls. a III-a, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Ed. 

Aramis; 

-Culegere- cls. a III-a, Simina Brie, Adina Micu, ED. Sinapsis 

 

 

 

Scenariu Didactic 

1 Moment organizatoric  

    Asigur condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a orei de curs. 

 

1 Moment organizatoric  

          Asigur condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a orei . 
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       2. Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior 

    O fetiță mi-a lăsat un coșuleț în care am ceva pentru clasa a II-a și scrie așa 

„ Vă rog să mă ajutați, că eu am uitat împărțirea!” 

     Vor primi o fișă în care vor avea de utilizat cunoștințele anterioare  

(Anexa 1). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior 

      

   Și pentru clasa a III-a mi-a lasăt ceva ” Copilași drăgălași, eu am 

lipsit de la școala o săptămână: 

-Ce știți să-mi spuneți despre adjectiv? 

-Ce este pronumele? 

-Câte persoane este pronumele? Dar numere? 

Folosind metoda ciorchimelui vom recapitula cunoștințele legate de 

părțile de vorbire. 

 

       3. Pregătirea psihologică 

   Tot pentru voi mi-a lăsat trei imagini cu ajutorul cărora vă roagă să 

alcătuiți enunțuri folosind un adjectiv și un pronume personal. 

  

4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor 

Astăzi, la ora de Limba și literatura română, vom recapitula 

adjectivul și pronumele. Trebuie să fiți atenți ca la sfârșitul lecției să 

identificați, să analizați corect aceste părți de vorbire. 

 

5. Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 

Elevii vor primi o fișă de lucru și vor rezolva respectând indicațiile 

precizate. 
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        3. Pregătirea psihologică 

   Elevii vor avea de completat un rebus ( Anexa 2), a cărui rezolvare va fi ,, 

ÎMPĂRȚIRE,,. Vor extrage pe rând câte un bilețel dintr-o lădiță fermecată.. 

 

        4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor 

   Astăzi, la ora de Matematică și explorarea mediului vom rezolva exerciții în 

care să folosim pe lângă adunare, scădere, înmulțire și împărțirea la 2 și la 4.  

        5. Consolidarea și fixarea cunoștințelor 

    Propun elevilor să răspundă la câteva întrebări și să rezolve câteva exerciții 

de calcul oral: 

-Cum se numesc numerele care se înmulțesc? Dar rezultatul împărțirii? 

-Cum se numește numărul care se împarte? Dar la cel care se împarte? 

     Efectuează: 

                        3 x 9 =                                  12: 2= 

                       5 x 9 =                                    16: 4 = 

                       4 x 6 =                                   20: 4 = 

-Sfertul numărului 40. 

-Jumătatea numărului 18. 

        Bucle Aurii a desenat un ghiocel care nu are culori și pe fiecare parte 

componentă a acestuia vor avea câte un exercițiu pe care dacă-l vor rezolva 

corect la tabla vor avea dreptul să pună partea pentru a avea culoarea 

corespunzătoare. Așa o vor ajuta pe fetița care nu știe care sunt culorile 

ghiocelului.  

1. Adună sfertul numărului 20 cu jumătatea sa. 

2. La câtul numerelor 36 și 4 adună produsul numerelor 4 și 7. 

3. Calculează: 

 a) 16 : 2 : 4 =                                        b)    ( 5 x 5 – 1 ) : 4 =  

     4.   La un concurs de Protejare a Mediului participă 28 de fete și de 4 ori mai 

puțini băieți. Câți copii au participat la concurs?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Asigurarea retenţiei şi a transferului  

 

    Vor rezolva la tablă următoarele exerciții: 

- Formulează trei enunțuri în care să folosești: 
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        6. Obţinerea performanţelor 

   Voi cere elevilor să rezolve o fișă de evaluare respectând indicațiile primite. 

 

   7. Încheierea activităţii 

   Se fac aprecieri verbale asupra desfăşurării orei. Se dă tema pentru acas 

 

*pronume personal, persoana I, numărul singular, 

*un pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, 

*un pronume personal de politețe. 

 - Analizează adjectivul din enunțul : Mama mea preferă lalelele roșii. 

 

7. Încheierea activităţii 

    

   Se fac aprecieri verbale asupra desfăşurării orei. Se dă tema pentru 

acasă. 

     

ANEXA 1      

Fișă de lucru     

 

1. Calculează: 

                             12 : 4 =                                  4 : 4 =                                  32 : 4 = 

                             40 : 4 =                                16 : 4 =                                  24 : 4 : 2 = 

                             36 : 4 =                                24 : 4 =                                  40 : 4 : 2 = 

2. Află sfertul numerelor: 8, 20, 32, 36, 

 

 

 

3. Colorează un sfert ( a patra parte, pătrimea) din fiecare obiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3468 

 

ANEXA 2 

 

REBUS 

                  A       

 

  

 

1. Prima operaţie ce se rezolvă 

într- un exerciţiu ce conţine o adunare, o 

scădere şi o înmulţire; 

2. Rezultatul adunării; 

3. Rezultatul înmulţirii; 

4. Rezultatul împărţirii; 

5. Numărul 52 este un 

număr…….; 

6. Numerele care se înmulţesc se numesc…….; 

7. Semnul înmulţirii; 

8. Numărul pe care-l împărţim se numeşte…….; 

9. Numerele care se adună se numesc…….;  10. Numărul la care împărţim se numeşte……… 

         

 

 

 

                    

                   6. 

 

 

  2. 

 

 

  5. 

          1.                                                                                                                                                                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.       

4.      

    

       

  7.     

          

 

                 10. 

          9.        
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“Povestea lui Mos Nicolae” 

LUPU MIHAELA 

GRĂDINIŢA P. N.  NR.2, MERISU 

     

GRUPA: Grupa mare  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI: “Iarnă, te iubim!” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Surprize din ghetuțe! ” 

TEMA ZILEI:  “Povestea lui Moș Nicolae” 

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

SCOPUL:  

• Formarea capacității de a asculta cu atenție o poveste și de a reproduce conținutul poveștii în ordinea 

cronologică a evenimentelor 

• Consolidarea unor priceperi şi deprinderi practice specifice nivelului de dezvoltare - snuruire și lipire- 

(decorare) 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: 

ADP:  Întâlnirea de dimineaţă: ,,Surprizele lui Moş Nicolae!"; 

             Rutine: ,,Ne pregătim de sărbători” 

 Tranziţii: - ,,Bat din palme " –joc cu text şi cant, Ghetuțele lui Moș Nicolae- cântec    

ALA:  

      Știință: ,,Drumul lui Moș Nicolae!” – labirint 

            Joc de rol - “ Micii cofetari “ - facem prajituri pentru Moș Nicolae ( Interpretarea rolurilor de cofetari) 

            Construcții: “ Căsuta mea”  

            Joc de mişcare: “ Invârte roata “ , “ Deschide urechea bine” – joc distractiv  

 

ADE: Domeniul limbă și comunicare: Educarea limbajului:  Povestea lui Moș Nicolae– povestirea 

educatoarei 

            Domeniul om și societate – activitate practică - “Ghetuţa pentru Moş Nicolae” - snuruire şi lipire  

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:   

O1- să audieze cu atenție povestea ,reținând mesajul transmis; 

O2- să-și îmbogățească vocabularul cu expresii și cuvinte noi; 

O3- să povesteasca dupa imagini ,exprimându-se in propoziții corecte din punct de vedere gramatical 

O4- să realizeze prin șnuruire şi  lipire ghetuţa pentru Moş Nicolae; 

O5- să traseze drumul Moşului, utilizând materiale puse la dispoziție ( creion, culori); 

O6- să realizeze prin suprapune, alaturare și îmbinare „ Casuța” . 

O7- să interpreteze rolul de cofetar realizand prăjituri pentru Moș Nicolae. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

a) Metode si procedee: povestirea, expunerea, conversaţia, demonstrația, exerciţiul, observaţia, 

explicaţia, instructajul verbal, lucru individual. 

b) Mijloace de învăţământ: cutie cadou, Ghetuța săculeț,  tablă magnetică, ,fişe labirint, lipici lichid, 

scrisoare,  calendarul naturii,  ustensile pentru realizarea prajiturilor, fișe, panou cu imaginile din 
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poveste, creioane colorate, carioci, laptop, ghetuțe roșii, foarfece, decorațiuni (steluțe, fulgi, șnur etc),  

stimulente , recompense dulci. 

 

FORME DE ORGANIZARE:  frontal, individual. 

  

Bibliografie: 

- Curriculum pentru educaţie timpurie 2019. 

- Metode de învăţământ, Ioan Cerghit, ed. Polirom 2006. 

- Pinterst.ro 
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                                                                                    Desfășurarea activității 

 

Etapele 

activității 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul activității Strategii didactice Forme de 

evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării 

activităţii în bune condiţii: 

-  aerisirea sălii de grupă; 

-  aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic;  

- organizarea colectivului; 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul se va realiza prin tehnica 

comunicării rotative. Copiii completează Calendarul naturii şi 

prezenţa la grădiniţă în ziua respectivă. 

Conversaţia 

 

Observarea 

 

Tehnica 

comunicării 

rotative 

 

Calendarul 

naturii 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

2.Reactualizarea 

cunostintelor 

 Se va purta o conversaţie despre tema abordată în această 

săptămână “Pe urmele lui Moș Nicolae”, pentru a reactualiza 

cunostinţele dobândite anterior. Se vor pune întrebări:  

In ce anotimp suntem? Ce se întamplă în anotimpul iarna? Dacă 

nu ar fi iarna, ar mai veni Moș Nicolae? 

Conversaţia 

Problemati-

zarea 

Explicaţia 

 

 Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Captarea 

atenţiei 

 Se va face prin primirea unei cutii cadou adusa de către ajutorul 

lui Moș Nicolae din acest an , domnul “Flug De Nea” Această 

cutie este trimisa de catre Moș Nicolae special pentru grupa 

noastră.. In cutie v-a fi o scrisoare  de la Moș Nicolae si 3 

cizmulițe. Fiecare cizmuliță având indicații despre activitățile din 

timpul zilei. 

 

Conversația 

Surpriza 

Cutia cadou, 

scrisoare, 

mascotă, 

 3 cizmulite 

Frontal  Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  Copiii vor fi anunţaţi că astăzi vor desfăşura mai multe activități, 

în cadrul cărora se vor pregăti pentru sosirea lui Moș Nicolae. 

Explicaţia, 

Conversația,  

 

 Frontal  Observ 
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La activitatea de educare a limbajului vom afla ,,Povestea lui 

Moș Nicolae,, iar în cadrul activității practice vom decora 

ghetuțe. 

 

interesul 

manifestat de 

copii 

5. Prezentarea 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării 

 

O1 

O2 

O3 

 

ADE- Educarea limbajului:  

 Copiii vor asculta : ‘’Povestea lui Moș Nicolae’’ 

 

Introducerea în activitate se va realiza printr-o scurtă discuție 

despre Moș Nicolae. 

        Anunţarea titlului poveştii: 

Astăzi am să vă spun o poveste despre un om foarte sărac care 

avea trei fete. Ea se numește „ Povestea lui Moș Nicolae. 

        Expunerea poveştii de către educatoare  se va realiza cât 

mai expresiv.  Vocea şi tonul vor fi potrivite cu importanţa 

faptelor, de asemenea; se va schimba ritmul vorbirii în funcţie de 

momentul poveştii. 

Momentele principale ale Povestii lui Moș Nicolae sunt:  

- La vârsta adolescenţei, asa cand avea vreo 16 ani, 

Nicolae a moştenit o avere foarte mare, însă nu ştia ce să facă cu 

ea. 

- Fiind foarte bun si milostiv , hotaraște să ajute o familie 

foarte săracă. Această familie era formată din 3 surori si tatal lor. 

- In apropierea nunţii fiicei celei mai mari, Nicolae a lăsat 

la uşa tatălui un săculeţ cu bănuţi de aur. 

- Când a venit vremea să se mărite cea de-a doua fiică, 

Nicolae a aruncat un săculeţ cu bănuţi de aur pe coşul casei în 

care locuia familia nevoiaşă. Acestia au fost tare fericiți ! 

- Cum nunta celei de-a treia fiice se apropia, tatăl s-a 

hotărât să stea de pază, pentru a descoperi cine este îngerul lor 

 

Conversaţia 

Explicaţia   

Demonstraţi

a  

 

 

 

Ghetuţa 

saculet, 

jetoane, 

tabla 

magnetica 

imagini 

Frontal, 

individual,  

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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păzitor, care i-a scos din necaz şi a adus atâta fericire în familia 

lor. 

- De data aceasta, Nicolae a aruncat săculeţul cu bănuţi pe 

fereastra deschisă, iar tatăl fetelor , auzind zgomotul , l-a urmărit 

si i-a iesit în cale . 

- Nicolae l-a rugat pe tatăl fetelor să nu spună celorlalţi că 

el e persoana care îi ajută cu tot ce au nevoie. 

- Tatăl a promis să păstreze secretul, însă a fost atât de 

impresionat de gestul lui Nicolae încât nu a putut să respecte 

promisiunea facută. Spunand tuturor cât de minunat și bun este 

Nicolae.  

Fixarea poveştii se va realiza   prin  imagini cu personaje din 

poveste unde copiii vor trebui sa ordoneze cronologic imaginile 

date. 

 

6. Obținerea 

performanţei 

O4 

O5 

O6 

O7 

 

Tranziție: cântecelul „Ghetutele lui Mos Nicolae” 

 

 Se merge apoi la cizmuliţa numărul 2, unde copiii vor 

avea de lucrat la centre. 

      Însoţiţi de educatoare, preşcolarii trec pe la fiecare 

centru deschis şi intuiesc materialele puse la dispoziție. Aceasta 

le explica sarcinile corespunzătoare fiecărui centru. 

 La centrul Artă: Fluturașii au ca sarcină decorarea 

„ghetuței”, Ghetuța in care ei își vor primi cadourile de la Moș 

Nicolae. 

Activitatea va debuta cu: 

Introducerea copiilor in activitate: Se vor reactualiza 

cunoştințele cu privire la folosirea ustensilelor de lucru în cadrul 

activității practice pe care fluturașii o vor desfașura. 

Intuirea materialelor de lucru 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstrați

a  

Exerciţiul 

Conversaţia 

Cantecul 

Cizmuliţe in 

fetru, lipici 

lichid, 

accesorii 

decorare, 

fişe labirint, 

cuburi de 

construit, 

biscuiți, 

dulceață, 

bomboane,u

stensile 

gătit, 

medalioane 

de carton, 

Individual Rezolvarea 

sarcinilor 

Observarea 

comportamen- 

tului copiilor 

Analiza 

produse  lor 

activităţii 

copiilor 
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Educatoarea le va prezenta copiilor materialele de lucru. Copiii 

vor intui materialele şi le vor denumi, precizând împreună cu 

educatoarea  utilitatea lor 

             Anunțarea temei: 

Educatoarea le va spune copiilor ca astăzi în cadrul activității 

practice vor decora “ ghetuța”  , ghetuța în care Moș Nicolae le 

va pune cadourile. 

             Prezentarea modelului de către educatoare prin 

demonstrație și explicație 

Acestea se fac integral în următoarea ordine: 

•  selectarea materialelor de lucru; 

• decorarea ghetuțelor din fetru; 

• la sfarșit asezarea acestora pentru primirea cadourilor; 

De asemenea, educatoarea le va arăta copiilor cum vor folosi 

instrumentele de lucru, explicându-le acestora cum să le 

mânuiască pentru a realiza lucrări originale. 

Exectuarea lucrarii de catre copii: 

Copiii execută mișcări pentru încălzirea musculaturii fine mici 

împreună cu educatoarea: ,,Ne jucam cu zăpadă ’’, ,,Ne ştergem 

pe fiecare degeţel’’, ,,A început să ningă’’, ,, Haideţi să prindem 

fulgii în pumn’’ , ,,Pentru că i-am prins, fulgii s-au topit”, 

“Scuturăm mâinile’’, ,,Aplauze’’ , ,,Spor la lucru!” 

În timpul lucrului, educatoarea va  supraveghea  modul în care 

sunt realizate picturile şi îi va ajuta pe copii, dacă este cazul. 

Incheierea activitații 

Copiii vor finaliza lucrarile și le vor pune in cui pentru ca Moș 

Nicolae sa le umple cu cadouri. 

 

      La centrul Știinta: „Drumul lui Moș Nicolae”  -  copiii 

au de rezolvat fișe labirint trasand cu creionul drumul corect pe 

recompense 

dulci 
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care Moș Nicolae, trebuie să il parcurga pentru a ajunge la casuța 

lor! 

 

      La centrul Construcții: Copiii vor avea de construit 

propria lor „Casuță” . Căsuța cu ferestre în dreptul cărora își vor 

pune ghetuțele și îsi vor aștepta cadourile. 

      

      La centrul Joc de rol: ,,Micii cofetari”- copiii vor 

interpreta roluri de cofetari. Vor avea la dispoziție biscuiți, forme 

de prăjituri, cremă de ciocolată, dulceată ,bomboane și vor face 

prăjituri pentru Moș Nicolae. Vor umple biscuiții cu crema 

preferata și îi vor decora cu bomboane colorate. 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 După încheierea activităţilor la centre, copiii vor trece în grup pe 

la fiecare centru și vor aprecia munca proprie și pe cea colegilor. 

 

Turul 

Galeriilor 

Ecusoane Frontal, 

individual, 

în perechi 

Evaluarea 

capacității de 

atenție 

voluntară  

 

8. Încheierea 

activității 

 Voi face aprecieri generale și individuale asupra 

corectitudinii realizãrii sarcinilor de lucru, precum și asupra 

comportamentului copiilor pe parcursul activității. Voi oferi 

copiilor stimulente dulci. 

Conversaţia  

 

 Acordare de 

stimulente și 

recompense 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

CINE ȘTIE,CÂȘTIGĂ! 

                                                                   Lupu Mihaela 

                                                                                GRĂDINIŢA P. N. NR.2, Merișu 

 

GRUPA: Grupa mare  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim!” 

TEMA PROIECTULUI: „Emoții de primăvară! „ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Vestitorii primăverii!” 

TEMA ZILEI: „Ghiocei si mărțisoare pentru cei dragi” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate matematică 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic – Cine știe,câștigă! 

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

SCOPUL: 

• Consolidarea deprinderii de a număra in limitele 1-6, formarea sirului crescător/descrescător, 

raportarea numarului la cantitate și cantitatea la număr. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:  

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de problem și cunoașterea mediului 

apropiat. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

 Să recunoască numerele date;  

 Să numere crescător si descrescător în limitele 1-6; 

 Să formeze șirul crescator si descrescator în limitele 1-6 

 Să așeze tot atâtea elemente cât indica cifra; 

 Să precizeze vecinii numerelor 3, 4, 5. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: Numerația în limitele 1-6, formarea sirului crescător si descrescător în 

limitele 1-6, raportarea numărului la cantitate și precizarea vecinilor ;  

REGULILE JOCULUI: Pentru desfășurarea jocului prescolarii vor fi împarțiti în două echipe. 

Echipa “Marțișorului Alb “ și “ Echipa Mărțișorului Roșu” . Echipele se vor forma astfel: într-un 

coșuleț avem mărțișoare de culoare alb si roșu , pe rand , preșcolarii vor alege un marțișor , iar în 

funcție de culoarea mărțișorului ales , se va decide și echipa din care va face parte . 

Cu ajutorul baghetei magice , adusă de Violeta , vom pași în “ Lumea fermecată a Zânei Primăvara” – 

acolo o să gasim 5 flori gicantice, frumos coloarate care conțin mai multe plicuri . In acele plicuri se 

află probele pe care preșcolarii le vor rezolva: 

Proba 1: Să precizeze numarul de mărțisoare; 

Proba 2: Numără crescător și descrescător în limitele 1-6 

Proba 3: Formează șirul crescător și descrescător în limitele 1-6; 

Proba 4: Așează tot atatea mărțișoare cat indică numărul;  

Proba 5: Să precizeze vecinii numerelor 3, 4, 5.  
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Printr-o numărătoare 1,2,3,4 se va alege un copil și se vor rosti versurile “Alege floarea care îți place, 

spune repede ce face?” Copilul alege floarea preferată și rezolva prima probă ! 

Copilul care raspunde coresct va fi aplaudat , iar copilul care nu reușește să îndeplinească sarcina din 

plic va fi ajutat de catre un alt coleg  

ELEMENTELE DE JOC: aplauze, mișcare, recompense. 

STRATEGII DIDACTICE:  

c) Metode si procedee: explicația , conversația, demonstrația, exercitiul, problematizarea. 

d) Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, mărțisoare de culoare alb si roșu,tablă 

magnetică,coșulețul fermecat ,bagheta magică  

MODALITĂŢI DE EVALUARE:  continuă- formativă: prin observarea comportamentului copiilor 

şi corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale. 

FORME DE ORGANIZARE:  frontal, individual. 

DURATA: 30 de minute 

Bibliografie: 

- Curriculum pentru educaţie timpurie 2019. 

- Metode de învăţământ, Ioan Cerghit, ed. Polirom 2006. 

- Pinterst.ro 

-  Suport pentru explicitare și înțelegerea unor concepte si instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie- 2019   
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Desfășurarea activității 

 

Etapele activității  Conținutul activității Strategii didactice Forme de 

evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în 

bune condiţii: 

- pregătirea materialului didactic;  

- organizarea colectivului; 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul se va realiza prin tehnica comunicării 

rotative. Copiii vor completa calendarul naturii. 

Conversaţia 

 

Observația 

 

Tehnica 

comunicării 

rotative 

 

Calendarul 

naturii 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

2.Reactualizarea 

cunostintelor 

 Se va face cu printr-o conversație despre tema săptămanii pe care 

educatoarea o va purta împreună cu fluturașii: noutăți despre anotimpul 

primăvara, cine sunt vestitorii primăverii? Cui oferim mărțisoare?  

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 3. Captarea     

atenţiei 

 Se va face prin apariția Violetei , fiica Zânei Primavara!  

Violeta le va spune copiilor ca a fost trimisă de către mama sa, 

deoarece ea nu poate sa ajungă , este foarte ocupată și trebuie să le ajute 

pe flori să înflorească , soarele să strălucească, pământul să încălzească, 

totu-n jur să se trezească ,viata să ne înveselească ! 

Violeta le spune copiilor ca Zâna Primavara, nu a uitat de ei. de Fluturașii 

isteți și le-a  trimis un „coșuleț fermecat”, plin de surprize, jocuri și 

recompense! 

Conversația 

 

“cosulețul 

fermecat” 

 

Scrisoarea 

 

 

 

Frontal  Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  Copiii vor fi anunţaţi că astăzi La activitatea matematica vor desfășura 

jocul didactic „ Cine știe, câștigă!”  

Explicaţia, 

Conversația,  

 

 Frontal  Observ 

interesul 

manifestat de 

copii 

5. Prezentarea 

noului conţinut şi 

dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADE- Activitatea matematica: 

 

Pentru desfășurarea jocului prescolarii vor fi împarțiti în două echipe. 

Echipa “Mărțișorului Alb “ și “ Echipa Mărțișorului Roșu” . Echipele se 

vor forma astfel: într-un coșuleț avem mărțișoare de culoare alb si roșu , 

pe rand , preșcolarii vor alege un marțișor , iar în funcție de culoarea 

mărțișorului ales , se va decide și echipa din care va face parte . 

Cu ajutorul baghetei magice , adusă de Violeta , vom pași în “ Lumea 

fermecată a Zânei Primăvara” – acolo o să gasim 5 flori gicantice, frumos 

coloarate care conțin mai multe plicuri . In acele plicuri se află probele 

pe care preșcolarii le vor rezolva: 

Proba 1: Să precizeze numarul de mărțisoare; 

Proba 2: Numără crescător și descrescător în limitele 1-6 

Proba 3: Formează șirul crescător și descrescător în limitele 1-6; 

Proba 4: Așează tot atatea mărțișoare cat indică numărul;  

Proba 5: Să precizeze vecinii numerelor 3, 4, 5.  

Regulile jocului:  

Printr-o numărătoare 1,2,3,4 se va alege un copil și se vor rosti versurile 

“Alege floarea care îți place, spune repede ce face?” Copilul alege floarea 

preferată si rezolva prima probă ! 

Copilul care raspunde corect va fi aplaudat , iar cel care nu reușeste să 

rezolve proba , iar copilul care nu reușeste să îndeplinească sarcina din 

plic va fi ajutat de către un alt coleg . 

Jocul de proba:  

 

Conversaţia 

Explicaţia   

Demonstraţi

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia   

Demonstraţi

a  

 

 

 

Mărțisoare 

colorate 

 

Tabla 

magnetică 

Cosuleț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărțisoare 

colorate 

 

Tablă 

magnetică 

Cosuleț 

Frontal, 

individual,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual, 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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6. Obținerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Evaluarea 

activității 

 

 

 

 

 

 

Se va executa un joc de probă cu un copil sau doi, putandu-se astfel 

observa daca regulile au fost întelese. 

Jocul propriu-zis:  

Un copil ales prin număratoarea 1,2,3,4  va pași pe “ Tărâmul fermecat 

“, iar cu ajutorul versurilor “Alege floarea care îti place , spune repede 

ce face”, va alege o floare și va rezolva sarcina  din plicul găsit.  

Varianta 1:  preșcolarul trebuie să precizeze numărul de mărțișoare 

aflate în coșulețul fermecat, adus de Violeta. 

Varianta 2:  un alt preșcolar ales tot prin număratoarea 1,2,3,4  numără 

crescător și descrescător în limitele 1-6. 

Varianta 3: un altul va forma șirul crescător și descrescător în limitele 

1-6; 

Varianta 4: un altul va aseza tot atatea mărțisoare cît indică numărul 

așezat pe tabla magnetică . 

Varianta 5 : un alt copil va preciza vecinii numerelor 3, 4, 5. 

Jocul se va termina în momentul în care au fost rezolvate sarcinile și toti 

copiii au fost verificați. 

 

Complicarea jocului: 

Pe masă se vor afla numere de la 1 la 6 . Fiecare copil va veni si va  

alege un număr . 

Preșcolarii se vor ordona crescator și descrescator în funcție de numerele 

pe care aceștia le au , la semnalul educatoarei.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstrati

a  

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărțisoare 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3481 

 

 

 

 

 

 

8.Încheierea 

activității 

 

 

 

Dupa încheierea jocului educatoarea și preșcolarii vor purta o 

discuție,fiecare copil își va exprima părerea cu privire la activitatea 

desfășurată astăzi la grădiniță și va adresa/ răspunde la întrebările 

educatoarei. 

Voi face aprecieri generale și individuale asupra corectitudinii realizãrii 

sarcinilor de lucru și asupra comportamentului copiilor pe parcursul 

activității. Sunt emise recomandările individuale şi colective de către 

educatoare. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3482 

 

PROIECT DIDACTIC  

Mărculescu Elena-Florentina 

Școala Gimnazială Nr.11 Piatra Neamț 

 

 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Piatra Neamț 

Profesor pentru învățământ primar: Mărculescu Elena-Florentina 

Data: 16.12.2021 

Ora: 1445-1530 

Clasa: a IV-a A 

Aria curriculară:Arte şi tehnologii  

Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 

Unitatea de învățare: ,,Bucuriile iernii” 

Subiectul:  „Bradul” 

Tipul lecției:  Formare de priceperi şi deprinderi 

 

Competențe generale 

 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj 

intenționat ; 

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități 

dominant manuale, creative și ludice.  

 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

A. COGNITIVE  

 

   O1 - să enumere etapele de lucru ale lucrării popuse. 

 

B. PSIHO-MOTRICE 

 

OM1 - să decupeze după contur hârtie sau carton;  

OM2 - să realizeze îndoituri ale hârtiei pentru obținerea lucrării dorite; 

OM3 -  să lipească elementele lucrarii corect; 

OM4 - să lucreze corect, ordonat, păstrând curățenia la locul de muncă; 

OM5- să analizeze lucrarea proprie şi lucrările colegilor ţinând cont de criteriile de evaluare 

precizate în timpul orei; 

 

C. AFECTIVE 

OC1- vor manifesta interes pentru activitatea desfășurată în clasă. 

OC2- vor manifesta un comportament adecvat pe parcursul activităţilor; 
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STRATEGII  DIDACTICE 

 

a) Metode  şi  procedee didactice: conversaţia, expunerea,  observaţia, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, turul galeriei; 

 

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: coli colorate, creioane, forfecuţe, perforatoare 

decorative, lipici, cd player, 

 

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală; 

 

d) Forme de evaluare: observaţia sistematică, aprecieri verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE- bibliografice: 

1.Stan Lucian, Stan Ileana    -   Abilităţi practice - Ghid metodologic privind proiectarea şi 

desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare - evaluare (cl.I-IV), Ed. Aramis, Bucureşti; 

2. *** - Programa şcolară pentru clasa a IV –a, Bucureşti, 2014. 

 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 

3. www.didactic.ro 

 

- umane: 30  elevi  

 

- spaţiale: sala de clasă  

 

- temporale : 45 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

Ob 

op. 

 

CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII 

 

STRATEGIA  DIDACTICĂ 

 

 

EVALUA- 

RE  

Activitatea  învăţătorului 

 

Activitatea elevului 

Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

 

1.  Captarea 

atenţiei 

 2 min.  

 

  

*  Se realizează printr-o ghicitoare : 

De copii este iubit, 

De Crăciun împodobit, 

Verde e, majestuos 

Cine e aşa frumos? 

(Bradul) 

 

 

 

Elevii răspund la 

ghicitoare 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

  

Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

2.  

Enunţarea 

obiectivelor 

2 min.  

 

 

 

 

 

Anunţ obiectivele urmărite în lecţia de zi. 

 

 

-ascultă cu atenţie 

obiectivele urmărite. 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Apreciere 

verbale 

 

 

3. Prezentarea 

noului continut 

2 min. 

  Anunţ tema de zi: Tehnici combinate 

(Trasare după contur, asamblare, lipire) –

Brăduţul  

   

*Ascultă cu interes 

informaţiile. 

 

 

Conversaţia 

 

 

Lucrarea 

model 

Frontal   
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4. Dirijarea 

activităţii 

35 min. 

a ) Intuirea 

materialului  

 

 

 

 

 

 

b) Explicarea şi 

demonstrarea 

modului de lucru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

*Solicit  elevilor: 

 

- să  identifice materialele necesare; 

 

- să observe etapele de lucru, demonstraţia,  

tehnicile utilizate,              să asculte 

explicaţiile.  

 

*Explic etapele de lucru. 

-Îndoim coala de carton albă pentru a 

forma o felicitare; 

-pe prima pagină lipim o coală de hârtie 

albastră de forma dreptunghiulară; 

- decupăm după modelul dat o bucată de 

hârtie albă (jumătate de cerc) şi o lipim în 

partea de jos; 

 -tăiem dintr-o coală maro o tulpiniţă 

pentru brad şi o aşezăm pe suport. 

- decupăm 6-8 cercuri după mărimea dată, 

după care le îndoim.  

-se asamblează elementele,fără a fi lipite;             

 -se  întinde lipici în cantitate mică pe 

hârtie; se presează cu degetul; 

-la sfârşit,bradul se decorează cu fulgi, în 

funcţie de creativitatea fiecăruia. 

*Solicit respectarea normelor de protecţie 

ce se impun. 

 

 

*Identifică  materialele 

şi ustensilele necesare: 

lipici,foarfece, carton 

colorat, hârtie colorată, 

perforatoare decorative. 

 

 

*Urmăresc etapele de 

lucru şi demonstraţia: 

 

*Enumeră tehnicile 

utilizate: trasare după 

contur, decupare, 

asamblare, lipire, 

decorare. 

 

* Ascultă, respectă 

cerinţele şi încep să 

lucreze pe fondul 

muzical propus. 

 

 

 

 *Lucrează în linişte şi 

ordine. 

*Realizează expoziţia. 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Demonstraţia 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

hârtie colorată 

carton colorat 

 

 

 

 

 

foarfece 

lipici 

 

 

 

 

 

hârtie colorată 

carton colorat 

 

 

 

 

 

foarfece 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a 

comporta- 

mentului 

elevilor 
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            5. 

      Obtinerea       

     performantei 

c) Executarea 

lucrării de către 

elevi 

 

6. 

Fedback-ul  

*Solicit elevilor să realizeze lucrarea 

individual. 

*Îndrum, corectez. 

 

 

 

-îl voi realiza cu ajutorul unor întrebări: 

,,Ce am realizat astăzi la AVAP?”, ,,Ce 

materiale am folosit?”, Care au fost etapele 

de lucru?” etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

-răspund la întrebări; 

 

Explicaţia 

 

Observaţia 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

–cântece de 

iarnă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

Aprecieri 

verbale 

7. 

 Evaluarea 

performanţei 

 

d) Analiza şi 

aprecierea 

lucrărilor 

2 min. 

 

 

 

 

O1 

*Cer  elevilor să aprecieze lucrările după 

următoarele criterii: 

- corectitudinea executării;  

- aranjarea  elementelor; 

- acurateţea lucrării; 

-creativitatea copiilor; 

 

*Copiii expun lucrările  

şi colegii le analizează 

*Fac aprecieri asupra 

lucrărilor expuse. 

*Evidenţiază perechile 

creative. 

*Sunt receptivi la 

aprecieri. 

 

 

 

Turul galeriei 

panouri  

cu lucrările 

expuse 

Frontal 

 

Individual  

 

Aprecieri 

verbale 

 

8. 

 Retenţia şi 

transferul 

2 min. 

 * Fac aprecieri asupra întregii activităţi. 

*Recomand elevilor să lucreze şi  acasă 

diferite lucrari ce țin de anotimpul de 

iarna. 

Ascultă aprecierile 

asupra muncii lor. 

 

Conversaţia 

 

 frontal Aprecieri 

verbale 
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Etapele de lucru 

 

1.ÎNDOIREA COLII DE CARTON DE CULOARE ALBǍ  

 
 

2. LIPIREA FOII DE CULOARE ALBASTRǍ  

 

 
  

3. LIPIREA FOII ÎN FORMǍ DE SEMICERC, DE CULOARE ALBǍ  

 
 

4. LIPIREA TULPINIŢEI MARO A BRADUŢULUI  

 
5. CONTURAREA A 8 CERCURI DUPǍ O FORMǍ DATǍ 

 

6. DECUPAREA A CELOR 8 ROTUNDURI DUPǍ CONTURUL CREAT 

 

7. ÎNDOIREA ROTUNDURILOR DECUPATE 

 

8. LIPIREA A CÂTE 2 CERCURI FORMANDU-SE PATRU STRATURI  
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9. REALIZAREA  FULGILOR CU AJUTORUL PERFORATORULUI. 

 

10. LIPIREA ACESTORA PE COROANA BRADULUI  
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PROIECT DIDACTIC 

 

A. Algoritm introductiv 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Oradea „ Mihai Eminescu" Oradea 

Profesor: Codrean Ioana-Paula 

Clasa: a XI-a  

Data: 13.12.2021 

Disciplina: Probleme fundamentale ale lumii contemporane 

Unitatea de învăţare: Mediul înconjurător – problemă fundamentală a lumii contemporane 

Lecţia: Hazarde naturale și antropice 

Tipul de lecţie: predare de noi cunoștințe 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea adecvată a terminologiei și a limbajelor specifice, pentru explicarea mediului geografic; 

2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ștințifică și tehnologie la mediul înconjurtător 

ca întreg și la sistemele sale componente; 

3. Relaționarea elementelor și a fenomenelor din natură și din societate cu reprezentările lor 

cartografice, grafice sau pe modele; 

Competenţe specifice: 

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici şi utilizarea în contexte cunoscute sau noi; 

1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază; 

2. 1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile pe internet; 

      2.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare); 

3.1. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile; 

3.2. Descrierea elementelor, proceselor şi fenomenelor observate (direct sau indirect). 

Concepte/obiective operaţionale: 

Cognitive:  C1 – caracterizarea hazardelor naturale și antropice; 

        C2 – descrierea unui hazard ;  

Formative: C3 – identificarea pe hartă a țărilor cu cele mai multe hazarde naturale; 

Atitudinal: C4 – exprimarea respectului şi toleranţei pentru hazade naturale și antropice; 

Evaluarea: criterială şi formativ – ameliorativă. 

Obiective ale evaluării: 

Cognitiv:  Oe1 – să opereze cu noţiunile şi conceptele însuşite la lecţia „Hazard” 

Formative:Oe2 – să interpreteze proveniența acestor hazarde naturale și antropice; 

Atitudinal:Oe3 - să manifeste interes pentru hazarde care sunt prezentate la oră 

Atitudini şi valori: 

• Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie; 

• Interes pentru cunoaşterea hazardurilor; 

• Respectul pentru țările cu cele mai frecvente hazarduri; 

• Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă. 

Strategii: dirijată, deductiv – inductivă, explicativ- conversativă. 

Metode:         M1 - Predare, M2 - exerciţiul 

euristice:    M3 -conversaţia euristică 
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interactive: M4 - videoproiecţia, M5- analiza, M6- demonstraţia, ,  

M7 - întrebare – problemă, M8 – lucrul cu harta, M9  - fișa de feedback. 

Instrumente de evaluare: verificală frontală orală,  observarea sistematică, fişă de feedback 

Forme de organizare a activităţii: frontală orală, individuală 

Resurse: umane – 30 elevi 

      de timp – 50 minute 

      materiale – oficiale: m1: Programa şcolară m2: Macroproiectarea didactică / Proiectarea 

unităţilor de învățare, m3: Portofoliu 

           - cartografice: m4: Harta fizică a lumii 

           - narative: m5: text geografic 

           - vizuale: m6: materiale ilustrative 

   - alte surse: m7: telefon, m8: videoproiector, m9: Power point, m10: fișa feedback 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.Octavian Mandrut, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Editura Corint, Manual pentru 

clasa a XI a. 

2. Nicolae Ilinca, Didactică geografiei, Editura Corint. 

*** internet 
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Secvenţele 

didactice 

Conţinut

uri vizate 

Obiective 

de 

evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse  Evaluar

e   procedur

ale 

materi

ale 

Moment 

organizator

ic 

  -Absenţe 

-Pregătirea materialelor didactice 

-Organizarea clasei 

-Crearea unui climat cooperant 

-Răspund cerinţelor 

-Pregătesc materialele solicitate 

   

 

 

 

Evocarea 

   

-Precizează şi notează titlul 

lecţiei 

 

-Prezintă ceea ce vor studia, ce 

vor şti să facă la sfârşitul lecţiei 

cu cele însuşite, de ce este 

important să cunoască alte ţări 

-Organizează învăţarea 

-Identifică pe rebus titlul lecţiei noi 

-Notează în caiete 

-Realizează o prezentare a cuvântului 

hazard 

 

 

M3 

 

 

m5 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 

 

 

 

 

 

Dobândirea 

de noi 

cunoştinţe 

 

 

 

 

 

Clasificare

a 

hazarduril

or 

1. 

Hazarduri 

naturale 

 

 

2.Hazardu

ri 

antropice 

 

C3 

 

C4 

 

 

 

 

C1 

C2 

 

 

-Coordonează activitatea elevilor 

care se deplasează la hartă fizică 

pentru a identifica țările care 

sunt afectate cel mai mult de 

hazarde  

- Coordonează activitatea 

elevilor pentru a defini şi exersa 

noţiunile de hazarde naturale și 

antropice  

-Cu ajutorul przentării power 

point defineşte noţiunea de  

hazard 

-Analizează harta fizică a lumii pentru 

identificarea țărilor 

-Definesc noţiunile de  hazard natural și 

antropic -Emit păreri 

-Notează definiţia în caiete 

 

-Analizează materialele prezentate şi 

descoperă existenţa, hazardelor 

 

 

 

 

M4 

M5 

M3 

 

M2 

M4 

 

 

 

 

M3, M4 

, M6,M7,  

m3 

m5 

m7 

m8 

m9 

 

 

 

 

m4 

m5 

m7 

 

 

Frontală 

orală 

 

 

 

 

 

 

Observar

e 
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Stimularea 

performanţ

ei 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C4 

 

-Demonstrează pe baza unor 

materiale narative, răspăndirea  

hazardelor în lume pe hartă 

 

 

 

 

-Adresează următoarele 

întrebări-problemă:  

“Din ce cauză se produc 

alunecările de teren?” 

“Unde sunt cele mai frecvente 

erupții vulcanice? Să precizez o 

țară” 

- Cere elevilor să emită păreri 

legate de cutremure 

-Emit păreri 

 

 

 

-Formulează opinii şi exprimă păreri 

 

 

 

 

 

 

M8 

m8 

m9 

 

 

 

 

 

m4 

 

 

sistemati

că 

 

 

 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 

 

 

Dobândirea 

de noi 

cunoştinţe 

 

Hazarde 

naturale: 

-hazarduri 

endogene 

-hazarduri 

exogene  

Hazarduri 

naturale: 

-

industriale 

 

C2 

 

C4 

-Prezintă videoproiecţia tipurile 

de hazarde 

-Demonstrează pe baza unor  

imagini foto a hazardurilor  

-Completează schiţa în  caiete  

-Analizează materialele prezentate  

M1, M3 

 

 

M4, M6 

M7,  

m9 

 

 

m5 

m6 

m7 

m9 

 

 

Frontală 

orală 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 
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-de 

transportu

ri 

 

 

Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

transferului 

  

Oe2 

 

 

 

Oe3 

-Aplicarea unei fișe de lucru 

 

-Elevii vor pune in practică cele învățate 

în cadrul acestei lecții prin intermediul 

acestei fișe de lucru. După ce elevi și-au 

completat fișele, vom face și o verificare 

a răspunsurilor astfel încât copii să se 

poată autocorecta. 

 

 

M9 

 

M2 

 

M7 

 

 

m10 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 

 

Aprecierea 

şi notarea 

  -Analizează critic, laudă, 

ierarhizează,  

-Se raportează la aprecierile formulate    
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Schiţa tablei: 

 

Hazardul- fenomen ce se produce întâmplător care provoacă dezechilibre în mediu și pagube 

oamenilor și proprietăților. 

 

Hazarde naturale- reprezintă o formă de interacțiune dintre om și mediul înconjurător, în cadrul căreia 

sunt depășite anumite praguri de adaptare a societății. 

 

Hazadre antropice– sunt fenomene dăunătoare societății, declanșate de activitățile umane. 

Clasificare: 

După geneza se disting două categorii: 

❖ Hazarde naturale, în care fenomenele respective sunt declanșate de factorii de mediu 

❖ Hazarde antropice, care au la bază diferite activități umane. 

 

Hazardele naturale cuprind două mari grupe: 

❖ HAZARDURI ENDOGENE 

    -erupții vulcanice 

    -cutremure 

❖ HAZARDURI EXOGENE 

➢ GEOMORFOLOGICE: prăbușiri, alunecări de teren, avalanșe, curgere de noroi. 

➢ CLIMATICE: secetă, viscolul, furtuni de praf, tornadele, poleiul, ceață, grindină. 

➢ HIDROLOGICE: inundații, viituri. 

➢ OCEANOGRAFICE: ridicarea nivelului Oceanului Planetar (Tsunami), El Nino, La Nina. 

➢ BIOLOGICE: epidemii, invazii de insecte și rozătoare. 

➢ ASTROFIZICE: căderea meteroiților. 

➢ BIOFIZICE: incendiile. 

 

Hazarde antropice se clasifică astfel: 

• hazarde industriale: explozii, incendii, scurgeri de substanțe toxice, poluare legate de activitățile 

miniere. 

• hazarde legate de transporturi: rutiere, aeriene, marine, feroviare. 

• degradarea accentuată a terenurilor, accidente nucleare, războaie. 
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  PROIECT DIDACTIC 

Prof. Antonie Iustin-Marius 

Școala Gimnazială ,,M. Sadoveanu” Bacău 

 

CLASA: a VI-a  

DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ 

LOC DE DESFĂŞURARE: SALA DE SPORT 

DURATA LECŢIEI: 45 MIN 

MATERIALE DIDACTICE: 1fluier, 1 cronometru,8 saltele de gimnastică.  

TEMELE LECȚIEI: 

   1. Consolidarea elementelor acrobatice statice și dinamice însușite – Gimnastică acrobatică 

   2. Forța dinamică segmentară – Forța 

TIPUL LECŢIEI:  MIXT (consolidare / educare)  

SCOPUL  LECTIEI:  

   1.- Exersarea elementelor acrobatice învățate cu accent pe execuția corectă a acestora 

   2.- Educarea forței segmentare prin contracție izotonică la nivelul musculaturii abdominale și a 

membrelor inferioare; 

COMPETENȚE SPECIFICE : 

  1.1. Operarea cu indicatorii fiziologici de baza ai stării de sănătate specifici vârstei și genului 

  2.1. Utilizarea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase 

  2.3. Efectuarea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază 

  3.1. Îndeplinirea de sarcini de organizare în efectuarea unor elemente de gimnastică 

COMPETENȚE DERIVATE: 

Psiho - motorii :  

  1. Execuția corectă a elementelor statice și dinamice însușite 

  2. Executarea în mod sistematic a exercițiilor de dezvoltare a forței în ritm propriu; 

Cognitive: 

  1. Aplicarea elementelor învățate într-un exercițiu acrobatic 

  2. Reținerea exercițiilor de forță și folosirea lor în activitatea independentă. 

Afective : 

  1. Manifestarea interesului față de activitatea practică 

  2. Integrarea și acționarea într-un grup constituit. 

 STRATEGIA DIDACTICĂ: 

  1. Metode și procedee metodice : - explicaţia, demonstrația, conversația, observare sistemică, 

apreciere verbală, evaluare formativă, algoritmizare, exersarea complexului de dezvoltare fizică 

armonioasă, exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi motrice. 

  2.  Mijloace didactice : - exerciții de front și formatii, exerciții pentru captarea atenției, exerciții 

din școala alergării și săriturii, exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă, sisteme de acţionare 

specifice dezvoltării forței segmentare. 

  3.  Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

 BIBLIOGRAFIE:  

  1. Programa Școlară pentru educație fizică și sport, clasele a V-a – a VIII-a, București,2017; 

  2. Scarlat E. Scarlat M. - Educație fizică și sport - Editura Didactică și Pedagogică București 2003 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Verigi și 

durata 
Conținut Dozare 

Formații de lucru, indicații 

metodice, modalități de 

evaluare 

Obs. 

1. 

Organizarea 

colectivului 

de elevi 

 

 2'  

-alinierea; 

-salutul; 

-controlul echipamentului şi 

verificarea stării de sănătate; 

-anunţarea temelor şi a 

obiectivelor; 

-întoarceri de pe loc (comanda 

inversă) 

-20'' 

-10'' 

-20'' 

 

-30'' 

6x 

-în linie pe un rând 

- Conştientizarea  elevilor pentru 

o ţinută adecvată  şi curată, 

captarea atenției privind sarcinile 

de îndeplinit. 

- Ridicarea stării emoționale. 

-explicaţia, demonstraţia 

 

2.Pregătirea 

organismului 

pentru effort 

 

6'  

- alergare ușoară; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu joc de glezne;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu genunchii la piept;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu pendularea 

gambelor, înapoi;   

 - mers cu respirație; 

 - pas săltat;  

 - mers cu respirație; 

 - pas sărit; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu pas adăugat; 

 - mers cu respirație. 

30'' 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

-În coloană câte unul 

-Stimularea marilot funcțiuni, 

educarea percepțiilor temporale și 

spațiale, creșterea interesului, a 

excitabilității optime a sistemului 

nervos central. 

 

-Observare sistematică 

 

-Apreciere verbală 

 

-Explicaţia, demonstrația 

 

3.Influențarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

 

7' 

 

Poziția inițială stând: 

- aplecarea capului înainte, 

extensie 1-8; 

-rotirea capului spre stânga 1-4și 

spre dreapta 5-8; 

-extensia brațelor pe verticală 1-

8; 

-rotirea brațelor simultan înainte 

1-4 și înapoi 5-8; 

 - extensie pe orizontală 1-8; 

 - extensia trunchiului cu brațele 

sus, aplecare 1-8; 

 - îndoire răsucită(elice) 1-8; 

 - fandare înainte pe piciorul 

drept 1-4,fandare înainte pe 

piciorul stâng 5-8, fandare 

  2x, 8 

T 

2x, 8 T 

 

2x, 8 T 

2x, 8 T 

 

2x, 8 T 

2x, 8 T 

 

2x, 8 T 

2x, 8 T 

 

 

 

2x, 8 T 

 

2 cercuri 

 - Educarea atitudinii corporale, 

corectarea deficiențelor 

atitudinale și cele segmentare, 

tonicitate și troficitate și suplețe 

musculară, mobilitate articulară, 

educarea respirației. 

 

-Observare sistematică 

-Apreciere verbală 

 

- Previnea accidentelor şi 

pregătirea organismului pentru 

desfășurarea diferitelor acțiuni și 

activități motrice complexe.  
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laterală pe piciorul 

drept,revenire, același lucru pe 

piciorul stâng 1-8; 

 - sărituri ca mingea; 

- genuflexiuni cu săritură. 

 

10rep 

 

-Exersarea complexului de 

dezvoltare fizică armonioasă 

 

-Întărirea sănătăţii și influenţarea 

aspectului fizic  

4. 

Consolidarea 

deprinderilor 

și/sau 

priceperilor 

motrice din 

jocul de 

baschet 

 

23' 

-dribling multiplu½ sală, 

scoaterea mingii din dribling,; 

-structură tehnică: dribling pe 6m  

depășire prin piruetă, 4 lățimi, 

aruncare precisă la coș din 

dribling; 

- prindere-pasare din alergare pe 

8m, relația 1x1, temă- aruncare la 

coș din dribling. 

7' 

 

6x 

 

 

6x 

½ sală 

-Exersarea mai multor deprinderi 

şi/sau priceperi motrice 

-Observare sistematică 

-Apreciere verbală 

-Explicaţia, demonstrația 

 

-Formarea mecanismului de bază, 

fixarea stereotipă,formarea 

capacității de aplicare și 

generalizare. 

- În conoană câte doi  -  ½ sală 

-Evaluare formativă 

 

5. 

Dezvoltarea / 

educarea 

calității 

motrice forță 

 

8' 

-genuflexiuni cu săritură, pauză 

active 20''; 

-sprijin ghemuit, extensia 

simultană a picioarelor înapoi, 

revenire, pauză active 20''; 

-sărituri pe piciorul drept, sărituri 

pe piciorul stâng, pauză active 

20''; 

-spijin ghemuit, extensia 

alternativă a picioarelor înapoi, 

revenire, pauză active 20''; 

-sărituri pe ambele picioare, ca 

mingea, pauză active 20''; 

-culcat dorsal, sprijin pe antebraț, 

picioarele la 45̊, forfecarea 

picioarelor, pauză active 20''. 

15x 

 

15x 

 

 

15x 

 

15x 

 

 

15x 

 

15x 

 

 

În linie câte patru 

- Tehnologii de coordonare a 

unor părți ale organismului și 

întregului corp. 

 

-Explicaţia, demonstrația 

 

-Observare sistematică 

-Apreciere verbal 

 

-Circuit 

 

-Evaluare formativă 

 

6. Revenirea 

organismului 

după efort 

2' 

-mers cu mişcări de relaxarea 

membrelor inferioare şi 

superioare; 

-alergare uşoară; 

-mers cu exerciţii de respiraţie; 

1L 

 

1T 

1T 

-în coloană câte unul 

-Testarea capacităţii de revenire a 

elevilor și scăderea nivelului de 

efort. 

 

7. Concluzii și 

recomandări 

2' 

-aprecieri asupra desfăşurării 

orei; 

-evidenţieri pozitive şi deficienţe; 

20'' 

10'' 

1' 

20'' 

-în linie pe două rânduri. 

-Conversația 

-Evaluare formativă 
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-feed-back-ul îndeplinirii 

competențelor. 

-recomandări pentru elevii care 

nu execută corect; 

-alinierea, salutul şi părăsirea 

terenului de sport în mod 

disciplinat. 

 

10'' 

 

-Formarea capacității de 

apreciere, autoapreciere și de 

practicare a exercițiului fizic. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Antonie Carmen-Elena 

Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” Bacău 

CLASA:a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Arte 

OBIECTUL: Muzică și mișcare 

SUBIECTUL: Înălţimea sunetelor muzicale. 

Cântec - Gama Do. 

Concurs “ Clasa a treia are talent!” 

TIPUL LECŢIEI:Recapitulare şi sistematizare a cunoștintelor 

FORMA LECTIEI: Integrată (MM, AVAP,CLR) 

SCOPUL: Formarea şi dezvoltarea auzului muzical (simţ melodic, simţ ritmic, simţ armonico-polifonic), 

dezvoltarea deprinderilor elementare de cânt (ţinuta corpului, folosirea corectă a inspiraţiei-expiraţiei, 

receptarea şi preluarea tonului, emisia, dicţia), dezvoltarea vocii (flexibilitate, omogenitate),cultivarea 

sensibilităţii, a imaginaţiei si a creativităţii. 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical; 

2. Interpretarea de cântece pentru copii , cu mijloace specifice vârstei; 

3. Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării , individual sau în grup. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.3 Corelarea înalțimilor de note cu notația muzicală; 

2.1 Cântarea individuală , în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și a 

acompaniamentului instrumental; 

3.1 Manifestarea unor reacții , emoții , sentimente sugerate de fragmente muzicale; 

3.2 Exprimarea prin mișcari corporale a unor lucrări / fragmente muzicale. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

                   O1 - Să analizeze gama Do (numărul de trepte, modul de dispunere a sunetelor, denumirea 

acestora); 

                   O2 - Să recunoască, după auz, sunetele gamei Do în diferite relaţii sonore; 

                   O3 - Să intoneze scurte fragmente melodice care cuprind sunetele gamei; 

                   O4 - Să recunoască sunetele gamei Do în funcţie de poziţia acestora pe portativ; 

                   O5 - Să intoneze corect cântecele învăţate; 

                    O6 - Să reprezinte sunetele cuprinse între Do1 şi Do2 ; 

                    O7 - Să citeasca expresiv și corect textul primit; 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, munca în echipă, jocul 

didactic, povestirea. 

• Mijloace de învăţământ: suporturi ilustrative (albinuţă, flori, scara muzicală) fişe de lucru, instrument 

muzical (mini orga), laptop, fișe cu versurile cântecului, lipici, bandă dublu adezivă. 
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BIBLIOGRAFIE: 

❖ Georgeta Aldea, Gabriela Munteanu- “Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar”, E.D.P, 

Bucureşti, 2001 

❖ Jean Lupu, Mihaela Stâneci- “Jocuri muzicale pentru copii mari şi mici ” , Editura Sigma Primex, 1999 

❖ Jean Lupu, Aurelia Iacob,Georgeta Aldea, Teodorina Capşa – Muzică clasele I-IV- Culegere de cântece, 

Ed. Niculescu, Bucureşti 1997 

❖ Programa școlara pentru disciplina Muzică și mișcare, clasele a III-a –a IV-a , București, 2014. 
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Ob. 

op. 

Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific Timp Strategii Evaluare Obs. 

 1.Captarea atenţiei ▪ Vizionarea unui filmuleţ pe computerul instalat în faţa clasei. 

▪ Conversaţia dirijată: 

- Ce ați reținut din acest filmuleţ?/Ce v-a impresionat? 

Învăţătoarea se îndreaptă spre geam şi aduce în faţa clasei o 

albinuţă. 

4’ Conversaţia 

dirijată 

Frontală  

 2.Anunţarea 

temei şi a 

 obiectivelor 

▪ Li se comunică elevilor că albinuţa îi va ajuta să repete tot ceea 

ce ştiu despre sunetele muzicale învăţate până acum la muzică. 

Elevii sunt anunţaţi că îi aşteaptă multe surprize plăcute, jocuri 

didactice, sarcini pe care le vor rezolva 

individual sau în grup. 

 

 

2’ 

 

Conversaţia 

Frontală  

O2 

O1 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

3.Reactualizarea 

cunoltintelor 

anterioare 

▪ Recapitularea cunoştinţelor teoretice legate de Gama Do. 

- Jocul didactic “Zborul albinuţei” 

Pe tablă se află scara gamei Do pe treptele căreia se află imagini cu 

flori. Se discută despre scara muzicală ( ce reprezintă, ce sunete se 

află pe fiecare treaptă, de ce sunt aşezate sunetele pe 

trepte, etc). Se explică desfăşurarea jocului. Învăţătoarea imită cu 

ajutorul elevilor sunetul produs de albină purtând-o pe aceasta în 

zbor până în dreptul unei flori unde albina aterizează.  

 

Elevii sunt rugaţi să precizeze ce notă muzicală se situează pe acea 

treaptă a scării muzicale. Învăţătoarea scrie sub treaptă denumirea 

10’ Conversaţia 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Observarea siste-

matică 
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O1 

O2 

notei muzicale corespunzătoare. Se procedează 

similar până când toate notele gamei Do se descoperă cu ajutorul 

albinuţei. 

Pregătirea vocilor pentru cânt. 

- Exerciţii de respiraţie: 

• ”miroase floarea”,  

• “stingerea lumânărilor de pe tort”,  

• “păpădia”, 

•  “ce frumos miroase floarea”. 

- Exerciţii de încălzire a vocii: intonarea unor scurte fragmente 

muzicale folosindu-se diverse silabe: ma, mu, di,ta, etc. 

▪ Exerciţii de recunoaştere şi interpretare a sunetelor gamei Do Se 

lucrează pe grupe. 

Exerciţii- joc de recunoaştere a sunetelor muzicale după auz 

Învăţătoarea reproduce la orgă diferite sunete iar elevii sunt 

solicitaţi să numească sunetele auzite. 

 

Jocul didactic, 

conversaţia, 

explicaţia 

exerciţiul 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

Frontală 

 

 

Observa rea siste-

matică 
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O5 

 

 

 

O7 

4.Dirijarea 

învățării 

Povestea notelor muzicale – vizionare și citire de pe laptop și fise;                                         

(citire la prima vedere) 

Cu ce cântec seamană această poveste? Reproducerea colectiă a 

cântecului. 

Ce alte cântece ați mai învățat ? (Elevii vor enumera titlurile 

diverselor cântece învățate). 

Joc didactic pe echipe: „ Clasa a treia are talent!” 

Efectivul clasei de elevi va fi împărțit în două echipe (numele 

echipelor se vor stabili în cadrul acesteia). Prima echipă va 

fredona prin silaba “ta” o melodie, cealaltă echipă va ghici 

cântecul fredonat. Apoi se va reproduce colectiv cântecul în 

întregime. 

Se va repeta procedeul cu cealaltă echipă. 

20’  

Demonstrația 

Exercițiul 

Povestirea 

 

 

Demonstrația 

Exercițiul Jocul 

didactic 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

O6 

O8 

5. Obţinerea 

performanţei 

- Rezolvarea unor sarcini în grup(numele grupului va fi stabilit în 

cadrul acestuia) 

Fiecare echipă primeşte câte o fişă cu sarcini diferite de lucru 

(anexa1). Elevii vor avea ca sarcină să citească în cadrul grupului 

de lucru notele muzicale, să se decidă asupra rezolvării acestora şi 

să-şi desemneze un reprezentant care va răspunde oral în numele 

grupului.  

Se lasă timp de lucru şi se prezintă rezolvarea în ordinea numită 

de învăţător. 

5’ Munca in 

echipa si 

independentă 

Individua-lă 

 

Frontala 

 

Proba practica 

 

 6. Evaluare Jocuri muzicale: 

Țaranul e pe camp. Deschide urechea bine! 

3’    

 7. Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri verbale, iar copiii vor primi în dar câte o cheie 

SOL. 

1’  Frontală 

Observarea  

sistematică 
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Anexa 3 

 

              O veche legendă povestește că odată, într-un sat de munte, trăia o fetiță pe nume GAMA. Ei îi plăcea să se plimbe prin pădure și să 

asculte susurul pârâului și ciripitul păsărelelor. Încerca și ea să cânte precum acestea, dar vocea ei, cu toate că era frumoasă, nu reușea să atingă 

maiestria glasurilor păsărilor. 

            Cu sufletul cuprins de tristete s-a dus la învătătorul satului ca să-i ceară un sfat. Acesta i-a răspuns zâmbind: “Nu te necăji! În apropierea 

satului nostru se află șapte coline de înălțimi diferite. Urcă-te pe fiecare, începând cu cea mai scundă și terminând cu cea mai înaltă; și ține 

minte ce-ai găsit pe fiecare.” 

          GAMA a pornit la drum. Pe prima colină a găsit o doamnă îmbrăcată într-o rochie frumoasă. “Numele meu este DO”, i-a spus aceasta. 

              Urcându-se pe a doua colină, a întâlnit un rege cu mustăți lungi. “Eu sunt regele RE și stăpânesc aici!” striga el plin de mândrie. 

              Fetița a pornit mai departe și a ajuns în vârful celei de-a treia coline. Aici pe o creangă cânta o mică turturică. 

“Cum se numeste acest pământ?”, a întrebat fata. Dar turturica nu i-a răspuns. Ea cânta în continuare: MII…MIII… Pe a patra colină străjuia un 

copac falnic: un chiparos. Printre ramurile lui bătea vântul: FAA, FAA, FAA… 

Pe următoarele coline a gâsit un SOLdat care mărșăluia, Un Lac căruia nu i se vedeau țărmurile, iar pe ultima colină a întâlnit copii care se jucau 

despărțind cuvinte în silabe. 

La urmă a coborât și a privit toate cele șapte coline: 

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. 

S-a dus din nou la învățător, iar acesta i-a spus că descoperind colinele a învățat notele muzicale și de acum va putea să cânte orice cântec 

dorește. Mai târziu, oamenii au numit această înșiruire de note muzicale “GAMA”, după numele fetiței care și-a dorit atât de mult să cânte. 
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PROIECT DE ACTIVITATE  

 

GRĂDINIȚA NICOLAE BĂLCESCU,TULCEA 

IRIMIA ELENA 

GRUPA MIJLOCIE   

TEMA ANUALĂ: CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? 

TEMA PROIECTULUI: TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: IATĂ CE AM ÎNVĂȚAT! 

DOMENIUL ȘI CATEGORIA DE ACTIVITATE:ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE 1(ALA 1) 

TEMA ACTIVITĂȚII:  

 CONSTRUCȚII:,,Ce știm să construim cu forme geometrice plane?,,- suprapunere,alăturare piese 

geometrice 

 JOC DE MASĂ:,,Povestea mea preferată,,-reconstituire de imagini 

 BIBLIOTECĂ:,,Cum e corect?,,-joc exercițiu 

 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe și deprinderi 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal,pe grupuri,individual 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Motricitate grosieră si motricitate fină în contexte de viață familiare. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor 

Solicită și acceptă ajutor pentru a depăși o dificultate 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,specifice vârstei. 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

ACTIVITĂTI LIBER-ALESE (ALA 1): 

BIBLIOTECĂ: 

-să denumească imaginea reprezentativă jetonului ales  

-să găsească jetonul care indică forma de plural a imaginii arătate de către educatoare 

- să răspundă la întrebările adresate rostind clar şi corect cuvintele 

-să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical 

 

JOC DE MASĂ:  

-să recunoască materialele de lucru; 

-să îmbine prin alăturare piesele de puzzle pentru a realiza modelul dat; 

-săpersevereze pt finalizarea lucrării; 
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CONSTRUCŢII: 

- să construiască prin alăturare și suprapunere cu ajutorul pieselor geometrice tema aleasă;  

- să-şi asume responsabilităţi în cadrul grupului;  

- să relaţioneze cu partenerii de joc;  

- să accepte şi să  ofere sprijin. 

              

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode si procedee: Conversația, observația,jocul, exercițiul, metoda,,Mâna oarbă”, problematizarea, 

explicația, exercițiul cu material individual 

 

Material didactic: Truse cu piese geometrice plane,puzzle-uri cu povești,jetoane cu imagini,stimulente 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă. 

 

DURATA: 25-30 de minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

• Curriculum pentru educație timpurie -2019; 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Instrumente 

Indicatori 
Metode şi 

procedee 

Mijloace didactice 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic. 

   

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

Copiii vor fi așezați în semicerc pe covor și după o discuție 

referitoare la tema săptămânii și la activitățile desfășurate.  

Apoi,îi invit să extragă dintr-un săculeț câte un jeton.Cu ajutorul 

acestor jetoane,îi voi redirecționa către centrele deschise astfel: 

BIBLIOTECĂ-GRUPA BUBURUZELOR 

CONSTRUCȚII -GRUPA ALBINUȚELOR 

JOC DE MASĂ-GRUPA FURNICUȚELOR 

 

Conversația 

 

 

 

Coșuleț  

Jetoane cu 

buburuze,albine, 

furnici 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

ANUNȚAREA TEMEI 

ȘI A OBIECTIVELOR 

 

 După ce copiii s-au așezat pe centre,îi voi anunța că vom 

desfășura împreună o activitate prin care vom învăța unii de la 

altii , pentru a ști cât mai multe lucruri. 

Conversația 

 

Explicația  

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal 

 

DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 

 

Voi trece pe la fiecare centru și împreună cu copiii,vom denumi 

materialele puse la dispoziție astfel: 

-la centrul Construcții vom recunoaște și vom denumi formele 

geometrice,forma,mărimea și culoarea acestora; 

-la centrul Joc de masă vom recunoaște și vom denumi ceea ce 

urmează să realizăm-îmbinare piese de puzzle în vederea 

realizării modelului;de asemenea,vom recunoaște și vom 

denumi povestea din care face parte scena; 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Truse cu forme 

geometrice plane 

Puzzle cu scene din 

povești 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

Răspund la întrebările 

adresate 

Recunosc și denumesc 

materialele de lucru 
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-la centrul Bibliotecă vom denumi materialele de lucru și le 

explic că vom desfășura un joc. 

Fiecare copil va lua de pe masă câte un jeton și le voi adresa o 

serie de întrebări. 

Spre exemplu,dacă va alege jetonul pe care este desenat un 

pui.întrebările adresate ar putea fi: 

 Ce este acesta?-Acesta este un pui! 

 Eu spun un pui,tu spui mai mulți pui. 

 Ce culoare are puiul?-Puiul este galben. 

 Ce culoare are creasta puiului?-Creasta puiului este roșie. 

 Cu ce este acoperit corpul puiului?-Corpul puiului este acoperit 

cu puf.,etc. 

Întrebările vor fi adresate în funcție de jetonul ales. 

După ce le explic copiilor sarcinile de lucru,voi face încălzirea 

mușchilor mici ai mâinilor împreună cu toți copiii prin poezia: 

,,Suntem mici dar multe știm 

Și ne place să muncim, 

Mișcăm degețelele 

Batem tare palmele, 

Răsucim încheietura 

Și dăm mingea dura-dura. 

Ploaia picură  pic,pic, 

La pian cântăm un pic, 

Evantaiul știm să-l facem 

Strângem pumnii și-i desfacem. 

 

Le urez ,,Spor la lucru!,,după care aceștia vor trece la lucrul 

efectiv. 

 

 

 

 

 

Jocul  

Exercițiul   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul  

Exercițiul 

Jetoane cu diverse 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construiesc,prin alăturare 

și suprapunere, tema 

aleasă 
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Voi acorda sprijin acolo unde este nevoie și voi da explicații 

suplimentare. 

Se urmărește activitatea copiilor şi se fac aprecieri pozitive 

asupra modului de lucru. De asemenea,îi voi anunța cu câteva 

minute înainte de finalizarea activității. 

 

Denumesc lucrarea 

realizată 

Îmbină toate piesele de 

puzzle în vederea 

realizării planșei model 

Răspund la întrebările 

adresate 

EVALUAREA ȘI 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

 

După ce i-am anunțat că activitatea va lua sfârșit,voi trece pe la 

fiecare centru și împreună cu ei,vom denumi ceea ce au realizat. 

Voi face aprecieri colective și individuale  cu privire la modul 

de lucru și voi oferi stimulente. 

 

 Stimulente Raportarea rezultatelor 

copiilor la cerinţele 

activităţii 

Copiii împărtășesc 

impresii despre 

activitatea desfășurată. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. înv. primar,  Badeanu Laura 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Moreni 

CLASA : a II-a A 

ARIA CURRICULARĂ : CONSILIERE SI ORIENTARE 

DISCIPLINA : DEZVOLTARE PERSONALĂ 

UNITATEA TEMATICĂ : ,, Medii de viaţă’’ 

SUBIECTUL :  Emoţii şi comportamente 

DISCIPLINE IMPLICATE:  - Dezvoltare personală (DP) 

                                                   - Matematica si explorarea mediului ( MEM) 

                - Comunicare în limba română (CLR)    

                 - Muzică si mişcare (MM) 

                 - Arte vizuale si lucru manual (AVLM) 

FORMA DE REALIZARE: activitate interdisciplinară  

TIPUL LECŢIEI : predare – învăţare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

*DP:  

2.1.  Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate. 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

*CLR: 

 1.2. Recunoaşterea de detalii variate dintr-un text accesibil audiat 

 2.3. Participarea la dialoguri,în diferite contexte de comunicare 

 

 

*AVAP: 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

*MEM: 

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut 

*MM: 

2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură 

METODE SI PROCEDEE : 

- conversatia 

- conversaţia euristică 

- explicaţia 

- problematizarea 

- reflecţia personală. 

- Jocul didactic 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : 

- Calendare 

- Mesaj 

- emoticoane 

- fişe  
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- PC 

- Post-it-uri 

- FORME DE ORGANIZARE: 

- frontal, individual, in perechi 

 

COMPETENŢE 

SPECIFICE 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE 

EVALUARE 

2.1.  Exprimarea emoţiilor de 

bază în situaţii variate. 

 

 

O1 - să  identifice propriile 

emoţii produse de povestea 

audiată; 

O2 –  să asocieze o etichetă 

verbală expresiei emoţionale; 

Oral 

 

 

Aprecieri verbale 

2.3. Explorarea abilităţilor de 

relaţionare cu ceilalţi 

 

O3-  să verbalizeze  reguli de 

comportament în relaţia cu 

ceilalţi, pe baza discutării unor 

situaţii concrete ; 

Oral– joc ,,Microfonul magic” 

 

Joc ,,Saculetul fermecat” 

1.1. Stabilirea unor asemănări 

şi deosebiri între sine şi 

ceilalţi, după criterii simple; 

O4 –   să identifice emoţiile 

personajelor în diferite 

momente ale povestirii  

Oral  

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

NR

. 

CR

T 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

OB. 

OP. 

ACTIVITATEA 

ÎNVĂŢĂTORULUI 

ACTIVITATE

A 

ELEVILOR 

METOD

E 

SI 

PROCED

EE 

MOD. 

DE 

ORG. 

A 

ACTIVI

T. 

EVALU

ARE 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 

organizato

ric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

3.1 

      Asigur condiţiile optime 

desfăşurării orei . 

       Activitatea debutează 

cu Întâlnirea de 

dimineaţă(salutul, prezenţa, 

calendarul naturii, mesajul 

zilei).       

              Haideţi să ne 

ridicăm, 

In picioare întâmpinăm, 

Invitaţii-i salutăm: Bună 

dimineaţa! 

Elevii se 

pregătesc pentru 

începerea orei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţi

a 

explicaţia 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar

ea 

comporta

- 

mentului 
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Un gând bun noi le urăm: 

Bine aţi venit!” 

   

  Copiii sunt salutaţi cu 

versurile :  

,, - Bună dimineaţa, copii 

veseli! 

     Mă bucur că sunteti 

fericiţi. 

     A-nceput o nouă zi... 

     Bine aţi venit, copii! ”  

       Transmit elevilor că 

astăzi avem musafiri 

deosebiţi care ne vor asista, 

ne voi încuraja si evalua. 

     ,,Salutăm natura!”: 

   - Bună dimineaţa, Iarnă cu 

fulgi arginti!-(ridicăm 

braţele) 

- Bună dimineaţa, soare 

palid!-(facem cu braţele un 

cerc imaginar), 

- Bună dimineaţa, micule 

vânt care alergi pe pământ! - 

(cu braţele ridicate ne 

apleacăm în stânga - 

dreapta), 

- Bună dimineaţa, 

vieţuitoare mari -(ne ridicăm 

pe vârfuri) şi vieţuitoare 

mici! (cu braţele întinse ne 

lasăm pe genunchi). 

-   Bună dimineaţa, copii 

curiosi! 

Se realizează PREZENŢA. 

Se completează 

CALENDARUL 

NATURII.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu 

atenţie si 

executa mesajul 

. 

 

 

 

 

 

 

 

- un elev va 

numi copiii 

absenţi. 

 

- un elev va 

completa 

calendarul 

naturii, va 

prezenta starea 

vremii 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individu

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

globale şi 

individua

le 

2. Reactualiz

area 

cunoştinţel

or 

O2 

 

 

 

      Joc: „Copilul şi 

oglinda”. Copiii vor forma 

perechi, luând rolul 

copilului sau al oglinzii.  

 Copilul va 

mima o emoţie 

(bucurie, 

tristeţe, furie, 

conversaţi

a, 

problemat

izarea 

 

în 

perechi. 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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MM 

2.2 

 

 

 

 

,,Daca vesel se traieste” 

frică etc) iar 

oglinda va imita, 

apoi va denumi 

emoţia şi  

copilul  ne va 

povesti  situatia 

care l-a facut sa 

simta acea stare. 

jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

frontal 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelo

r 

ME

M 

5.1 

 

 

 

 

O2 

      Solicit elevilor sa 

inchida ochii si sa-si 

imagineze cu cine se putea 

intalni broscuta. 

       Pe ecranul 

calculatorului apare 

imaginea unui 

urs/iepure/lup/caprioara. 

        In concluzie in fata 

unor situatii sau imagini 

avem anumite reactii,ne 

bucuram,ne este frica,teama 

sau suntem furiosi. 

Elevii deschid 

ochii si observa 

imaginea,preciz

eaza mediul de 

viata al 

animalelor si 

spun ce simt. 

 

conversaţi

a, 

problemat

izarea 

 

 

frontal 

Aprecieri 

verbale 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

    Solicit un elev sa citească 

mesajul zilei 

”În pădurea fermecată 

Iepurilă a dat de veste, 

C-o broscuţă năzdravană  

A ajuns pe-a muntelui 

creste. 

 

Au plecat să o găsească.  

Pădurea să răscolească 

Două inimoase caprioare, 

Două ververiţe roşcovane,  

Şi două vrabii curajoase. 

 

Mama broasca speriată, 

Le-a rugat să o gasească 

De primejdii s-o ferească. 

Pân la lac s-o însoţească. 

 

Ascultă cu 

atenţie mesajul . 

 

 

Conversat

ia 

Exercitiul 

Problemat

izarea 

 

frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

5. Dirijarea  

învăţării 

 

 

O4 

 

  

  Solicit elevii să se 

gândească ce emoţie a 

cuprins-o pe broscuţa când 

 

      Copii 

rezolva sarcinile 

propuse spre 

 

 

 

 

 

 

individu

al 
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CL

R 

2.3 

 

 

 

O4 

 

 

 

CL

R 

1.2 

 

 

 

 

O3 

s-a vazut pe munte  şi să 

ridice emoticonul 

corespunzator 

  

       Adresez întrebări 

pentru verificarea înţelegerii 

textului. 

  

 

        Dirijez discuţiile cu 

elevii urmărind:  

-identificarea emoţiilor 

pozitive (bucuria, fericirea) 

şi negative (frica, furia, 

tristeţea); 

-înţelegerea de către elevi a 

faptului că este omenesc să 

simţim atât emoţii pozitive 

cât şi negative, dar 

important este să învăţăm să 

ne controlăm emoţiile 

negative astfel încât ele să 

nu ne influenţeze 

comportamentul. 

       

       Solicit elevilor sa 

identifice emoţii pozitive 

(bucuria, fericirea) şi 

negative (frica, furia, 

tristeţea) si sa gaseasca o 

solutie in vederea rezolvarii 

conflictului 

rezolvare, 

dovedind 

înţelegerea 

textului citit. 

 

-De ce credeti că 

s-a aventurat 

broscuţa pe 

munte? 

 -Ce credeti că 

s-a întamplat cu 

ea? 

 -Cum credeti că 

s-a simţit mama 

broscuţei? 

 

     

 

        Adevarat 

sau fals? 

 Broscuţa nu a 

conştientizat 

primejdiala care 

s-a expus. 

 

Animalele s-au 

unit pentru a 

gasi broscuta. 

Intelegerea si 

calmul pot 

rezolva orice 

situatie. 

  

Identifică 

emoţiile si 

gasesc soluţii în 

vederea 

rezolvarii 

conflictelor 

 

 

 

conversaţi

a 

problemat

izarea 

explicaţia 

reflecţia 

personală 

 

 

 

 

conversaţi

a 

euristică, 

problemat

izare 

explicaţia 

reflecţia 

personală 

Saculetul 

fermecat 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individu

al 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

6. Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

MM 

2.2 

O1 

O2 

     Interpretarea cântecului „ 

Broscuta si ratusca”. 

      Solicit elevilor sa 

identifice emoţii pozitive 

 Interpretează  

cântecul.  

 

conversaţi

a 

euristică, 

frontal 

individu

al 

Aprecieri 

verbale 
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transferulu

i 

O4 

 

(bucuria, fericirea) şi 

negative (frica, furia, 

tristeţea) si sa gaseasca o 

solutie in vederea rezolvarii 

conflictului dintre broscuta 

si ratusca 

Identifică 

emoţiile si 

gasesc soluţii în 

vederea 

rezolvarii 

conflictului 

dintre broscuta 

si ratusca 

problemat

izare 

explicaţia 

reflecţia 

personală 

,,Microfo

nul 

magic”, 

7. Activitate 

în      

   

completare         

 

AV

AP 

2.2 

      Ofer elevilor câte un 

post-it pe care va trebui să 

deseneze un emoticon 

potrivit pentru emoţia pe 

care le-a produs-o lecţia şi 

să şi-o lipească în piept. 

Deseneaza 

emoti care i-a 

cuprins 

reflecţia 

personală 

individu

al 

 

Aprecieri 

verbale 

8. Aprecieri şi   

     

recomandă

ri                        

 

 

     Apreciez modul în care 

elevii au rezolvat sarcinile 

pe parcursul întregii ore. 

 conversati

a 

 

individu

al 

 

Apriecier

i verbale 

 

Autoeval

uarea 

 

JOC: Ești vesel/ Ești trist 

Conducătorul de joc dă o instrucțiune (Ex: ”Ești trist!”) unui jucător aflat în fața clasei. Prin cuvinte 

sau gesturi, ceilalți participanți trebuie să-l det 
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PROGRAMUL ZILEI 

 

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATA 

PROFESOR ÎNV. PREȘC. BUCUR CORNELIA 

DATA: 14.01.2021 

NIVELUL I (3-5 ANI): GRUPA COMBINATA ”CASUTA POVESTILOR” 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: DȘ (Cunoașterea mediului) +  DEC (Dactilopictură) 

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP) :  

 Întâlnirea de dimineaţă: Tema zilei : ”Ce-i atâta gălăgie?” - salutul, prezenţa, calendarul naturii, 

activitatea de grup, noutatea zilei 

 Rutine:   ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine 

”Apa, prietena mea!”  -  exersarea unor deprinderi igienico-sanitare   

”Mă pregătesc pentru activități!”  - exersarea unor deprinderi de autoservire                                                                 

 Tranziţii: ”Săniuța fuge”/ ”Noi suntem piticii” / ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori” 

 

ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE  (ALA):  

I. JOC DE MASĂ:  ”Găseşte-mi umbra” 

                                   “Alege îmbrăcămintea de iarnă!” 

            “Din jumătate, întregul”  

 

II. ARTĂ:  ”Colorez cum îmi place” – colorare imagini jocurile copiilor iarna, îmbrăcăminte de iarnă   

(anexele 5, 6, 7, 8) 

        ”Omul de zăpadă” – modelaj   

        ”Săniuța” – lipire (anexa 9) 

 

III. BIBLIOTECĂ:   ”Bulgări  de zăpadă” - trasare de elemente grafice (anexa 10) 

             ”Răsfoim  imagini despre  jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

            ”Colorează  drumul către săniuță” /   

         ”Colorează drumul de la fetiță la patine, de la băiețel la schiuri”  

labirint  (anexele 11, 12, 13) 

IV. CONSTRUCŢII: “Patinoarul”/ “Săniuța” -  construcţii din diferite materiale 

               

ACTIVITĂȚI  PE DOMENII EXPERENŢIALE: 

Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

• DȘ  - convorbire  

• DEC  -  dactilopictură  

 

ALA 2 :  “Zboară fulgule, zboară!” -  joc de mişcare 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

DATA: 14.01.2021 

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATA- TOPLITA 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR:  BUCUR CORNELIA 

NIVELUL I (3-5 ANI): GRUPA COMBINATA ”CASUTA POVESTILOR” 

TEMA ANUALĂ: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” 

PROIECT TEMATIC: ”Iarna a sosit în zori!” 

SUBTEMA: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna!” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Ce-i atâta gălăgie???” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII EXPERENŢIALE: DȘ/DEC 

MIJLOC DE REALIZARE: convorbire / dactilopictură 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare și sistematizare de cunoștințe  

                  SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

a) INFORMATIV: 

 Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele caracteristice produse în natură iarna şi jocurile 

copiilor.                     

b)  FORMATIV: 

 Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire; 

 Formarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

 Formarea şi consolidarea unor deprinderi de lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

 Formarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător. 

              c)  EDUCATIV: 

 Educarea spiritului de  a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii 

 Stimularea interactivităţii şi cooperării. 
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 ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE  (ALA):  

 JOC DE MASĂ: 

 Tema activităţii: ”Găseşte-mi umbra” 

                                   “Alege îmbrăcămintea de iarnă!”   

            “Din jumătăți, întregul” – reconsitutire de imagini cu omul de zăpadă, sanie, schiuri, patine 

Obiective operaţionale: 

• Să găsească umbra obiectelor; 

• Să întregească o imagine.     

• Să formeze corect din jumătăți un întreg.         

                Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, observaţia. 

                Mijloace de învăţământ: puzzle, jetoane cu imagini reprezentative anotimpului iarna și a jocurilor copiilor, fişe cu  jumătăți de imagini. 

  ARTĂ:                                                                                                                                                    

Tema activităţii:”Colorez cum îmi place” – colorare imagini jocurile copiilor iarna, îmbrăcăminte de iarnă   

                  ”Omul de zăpadă” – modelaj   

                              ”Săniuța” – lipire  

Obiective operaţionale: 

• Să coloreze o imagine la alegere, fără să depășească conturul.  

• Să realizeze, cu ajutorul plastelinei, un om de zăpadă.  

• Să lipească în contur, după modelul dat. 

Metode didactice: conversaţia ,explicaţia, exerciţiul, munca în echipă. 

Mijloace de învăţământ: creioane colorate, coli de desen, plastelină, planşete, fişe de lucru, bucățele de hârtie colorată 

 BIBLIOTECĂ: 

Tema activităţii: ”Bulgări de zăpadă” - trasare de elemente grafice 

        ”Răsfoim  imagini despre  jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

        ”Colorează  drumul către săniuță” /  

     ”Colorează drumul de la fetiță la patine, de la băiețel la schiuri” -  labirint     

Obiective operaţionale: 

• Să coloreze drumul de la copii la săniuța, de la fetiță la patine și drumul de la băiețel la schiuri.  

• Să traseze elementele grafice învăţate într-un spaţiu dat, păstrând poziţia corectă a corpului; 
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• Să accepte şi să ofere sprijin atunci când este nevoie. 

 Metode didactice:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea 

 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, creioane colorate, creioane, imagini de iarnă, imagini cu jocurile copiilor în anotimpul iarna. 

 

 

 CONSTRUCŢII:                                                                                                         

  Tema activităţii: “Patinoarul”/ “Săniuța” -  construcţii din diferite materiale 

  Obiective operaţionale: 

• Să ansambleze piesele de construcţii pentru a realiza tema propusă; 

• Să colaboreze cu colegii pentru a obţine tema propusă. 

                 Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, problematizarea 

                 Mijloace de învăţământ: piese de contrucţii mari şi mici de lemn, piese de contrucţii de plastic. 

 

ACTIVITĂȚI  PE DOMENII EXPERENŢIALE: 

Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

• DȘ  - convorbire  

• DEC  -  dactilopictură  

 

1. DOMENIUL ȘTIINȚE 

 

Tema activităţii: “Ce-i atâta gălăgie??” 

Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de cunoștințe  

Mijloc de realizare: convorbire  

Forma de organizare: frontal, individual  

Scopul: Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele caracteristice produse în natură iarna şi 

jocurile copiilor.                   

Obiective operaționale: 

O1 – să descrie câteva caracteristici generale ale anotimpului iarna; 

O2 – să enumere obiectele vestimentare pe care le poartă în anotimpul iarna; 

O3 – să recunoască pe baza imaginilor jocurile copiilor iarna; 
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O4 – să răspundă corect, în propoziţii simple la întrebările puse; 

O5 – să participe cu interes la activitate. 

Metode didactice: Convorbirea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia  

Mijloace de învăţământ: “cutia cu surprize”, scrisoarea de la iarnă, imagini și jetoane cu aspecte de iarnă şi jocurile copiilor iarna. 

 

2. DOMENIUL  ESTETIC ȘI CREATIV  

 

Tema activităţii: “Ce-i atâta gălăgie??”  

Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de cunoștințe  

Mijloc de realizare: dactilopictură    

Forma de organizare: în perechi  

Scopul: Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele caracteristice produse în natură iarna şi 

jocurile copiilor.  

 Obiective operaționale: 

O1 – să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziție; 

O2 – să parcurgă în ordine etapele de lucru, în vederea realizării temei; 

O3 – să urmărească cu atenție explicațiile educatoarei; 

O4 – să organizeze spațiul plastic într-o lucrare echilibrată și expresivă; 

O5 – să realizeze prin tehnica dactilopicturii tema propusă; 

Mijloace de învățământ: șabloane cu imagini reprezentative jocurilor copiilor din anotimpul iarna, acuarele, șervețele, pahare cu apă, modelul 

educatoarei. 

Metode didactice : Conversația, explicația, demonstrația, schimbă perechea. 

 

ALA 2: 

Subiectul activităţii: “Zboară fulgule, zboară!” -  joc de mişcare  

Obiective operaţionale:  

O1 - să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului 

O2 - să participe cu plăcere și interes la joc, alături de ceilalți copii 

Metode didactice: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația  
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 BIBLIOGRAFIE: 

• “Curriculum pentru învățământul preșcolar”- prezentare și explicitări, Editura Didactica Publishink  House,  2009 

• “Ghid pentru proiecte tematice” , Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filoftea Grama 

• “Metode interactive de grup. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga , Editura 

Arves, Craiova 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

            ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

 

Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii 

grupei: „De mânuțe ne luăm / Ochi în ochi noi ne uităm / Și frumos ne salutăm!” 

 Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei: 

              „ Bună dimineaţa în toi de iarnă, 

                 Mă bucur că aţi revenit cu toţii iară. 

                 Începe - acum o nouă zi... 

                 Bună dimineaţa, dragi copii!” 

 Împărtăşirea cu ceilalţi – activitatea de grup 

   Copiii vor primi ecusoane reprezentând fulgi și oameni de zăpadă apoi se va trece la Activitatea de grup care se va desfăşura printr-un 

joc intitulat „Spune ceva despre anotimpul iarna!”. Folosind „Microfonul fermecat” copiii vor spune câte o însuşire a iernii (ex.:În anotimpul iarna 

vremea se răceşte şi ne îmbrăcăm mai gros). 

Noutăţile zilei – copiii vor fi anunţaţi ce activităţi vor desfăşura pe parcursul zilei, se va desemna un „copil al zilei” care va completa calendarul 

naturii şi va face prezenţa la panoul „Aceştia suntem noi!”. 

 Rutine: ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine 

   ”Apa, prietena mea!”  -  exersarea unor deprinderi igienico-sanitare   

   ”Mă pregătesc pentru activități!”  - exersarea unor deprinderi de autoservire                                                                 

 Tranziţii: ”Săniuța fuge”/ ”Noi suntem piticii” / ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori” 
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EVENIMENT

UL 

DIDACTIC 

 

CONŢINUTUL  ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE  

EVALUA

RE 

METODE 

ŞI 

PROCEDE

E 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂŢĂMÂN

T 

Moment 

organizatoric 

Se vor realiza: 

 aerisirea sălii de grupă; 

 pregătirea materialului necesar pentru desfășurarea activității; 

 crearea atmosferei optime de lucru. 

   

Captarea 

atenţiei 

Se va realiza cu ajutorul “Cutiei cu surprize” care vine însoţită şi de 

o scrisoare pe care poştaşul le-a lăsat dimineaţă la grădiniţă pentru 

grupa mică. Scrisoarea este de la Zâna Iarnă care ne propune să 

deschidem cutia, pentru a afla ce surprize ne-a pregătit. 

Conversaţia Cutia cu 

surprize, 

scrisoarea  

(anexa 1) 

 

Anunţarea 

temei 

Zâna Iarnă ne-a trimis materialele necesare desfăşurării activității 

care se numește ”Ce-i atâta gălăgie??”. Deci, astăzi vom discuta 

despre anotimpul iarna şi despre jocurile copiilor din aceasta 

perioadă. 

Explicaţia 

Conversaţia 

  

Dirijarea 

învăţării 

Copiii așezați pe scăunele, în semicerc vor fi antrenați în observarea 

materialului didactic: planșe care reprezintă copii la săniuș, pe 

schiuri, copii cu patine, copii care fac oameni de zăpadă. 

Planul de întrebări: 

• În ce anotimp suntem? (iarna) 

• Cum  ne dăm seama că suntem în anotimpul iarna?  

• Ce avem iarna și în celelalte anotimpuri nu avem? 

• Cum este vremea? 

 

 

PLANȘA 1: Copiii cu săniuțe 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

  

Planșe 

reprezentative  
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• Ce fac copiii din imagine? (se dau cu sania) 

• Cum sunt îmbrăcați? (cu haine de iarnă: geaca, căciulă, fular, 

mănuși, pantaloni groși, ghete) 

• Ce culoare are bluza fetiței? Dar pantalonii? (verde, portocaliu) 

PLANȘA 2: Copiii cu patine 

• Dar copiii din această imagine ce fac? (patinează) 

• Cum se numește locul unde patinăm? (patinoar) 

• Pe ce patinăm? (gheață) 

• Câte patine are în picioare fetița? (2 patine) 

Concluzia parțială: 

Deci, din  imaginile prezentate, am reținut că iarna ne jucăm cu 

săniuța, patinăm, ne îmbrăcăm cu haine groase. Voi știți cum ne 

mai putem juca în anotimpul iarna? (ne jucăm cu bulgări de zăpadă, 

schiem, facem oameni de zăpadă) 

PLANȘA 3: Copiii pe schiuri  

• Ce observăm în această imagine? (copiii schiază) 

• Cum se numește locul unde schiem? (schiem la munte, pe pârtie) 

PLANȘA 4: Copiii care fac oameni de zăpadă 

• Ce credeți că fac acești copii? (un om de zăpadă) 

• Cum facem un om de zăpadă? (din 2 bulgări mari și unul mai mic, 

îi punem o căciulă, un morcov în loc de nas, îi punem o mătură în 

loc de mână, ochii din 2 pietricele, iar nasturii și gura tot din 

pietricele) 

•  

• Ce formă au bulgării? (formă rotundă, formă de cerc) 

 

CONCLUZIA FINALĂ: 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Conversația 

Planșa 1 : copiii 

la săniuș  

 

 

Planșa 2 : copiii 

cu patine  

 

 

 

 

 

 

 

Planșa 3 : copiii 

pe schiuri  

 

 

 

Planșa 4 : copiii 

care fac oameni 

de zăpadă 

 

 

Machetă, 

jetoane, cutia 

cu surprize  
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Se va realiza cu ajutorul unei machete și a cutiei cu surprize. Copiii 

vor extrage din cutia cu surprize un jeton, vor descrie jocul de iarnă 

din imagine și îl vor așeza corespunzător pe machetă. 

Obţinerea 

performanţei 

În timp ce cântăm „Săniuța fuge” / „Iarna a sosit în zori” ne aşezăm 

la măsuţe, față în față de o parte și de alta, unde sunt pregătite 

imagini reprezentând o săniuță, patine, om de zăpadă dar și 

acuarele, șervețele, pahare cu apă. Copiii vor fi anunțați că vor 

realiza lucrarea prin metoda „Schimbă perechea”. Fiecare pereche 

trebuie să picteze timp de 3-5 minute, fără să depășească conturul. 

La semnalul educatoarei se schimbă perechile.  

O altă etapă importantă în desfăşurarea  activităţii o reprezintă 

„încălzirea mâinilor” şi o voi realiza prin câteva versuri: 

„ Mâna lebădă o fac, 

Care dă uşor din cap 

Lebedele în jur privesc 

Mâinile eu le rotesc 

Ploaia cade neîncetat 

Vârful degetelor bat 

Degetele sunt petale 

Se deschid ca la o floare”. Spor la lucru! 

 

După ce consider că sarcinile propuse au fost îndeplinite, voi 

aprecia munca depusă de către copii şi îi voi ruga să aprecieze 

reciproc munca celeilalte echipe. 

Conversaţia, 

 

Explicaţia, 

 

Demonstraţi

a, 

 

Exerciţiul, 

 

 

Învăţarea 

prin 

cooperare 

 

 

 

“Schimba 

perechea” 

 

 

Imagini 

reprezentând 

patine (anexa 

2), sanie (anexa 

3), om de 

zăpadă (anexa 

4), acuarele, 

pahare cu apă, 

șervețele  

 

 

 

 

Observare 

a modului 

în care 

copiii 

realizează 

sarcina 
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Asigurarea 

feed-back-ului 

Trecerea la următoarea etapă se va realiza printr-un cântecel “Iarna 

a sosit în zori!” 

Vom trece la centrele de interes şi copiii vor fi împărţiţi în 4 grupe. 

Fiecare grupă se va aşeza la un sector. După terminarea sarcinii 

poate merge la alt sector.  

Pentru că azi am aflat multe despre iarnă și despre jocurile preferate 

de copii în acest anotimp, aceasta ne-a trimis şi un joc care se 

numeşte : “Zboară fulgule, zboară”. 

Descrierea jocului:  

Copiii vor fi așezați în semicerc iar la semnalul ”Zboară fulgule, 

zboară” va trebuie să imite căderea fulgilor de nea și când vor auzi 

”Fulgule așează-te pe pământ” se vor așeza în genunchi, pe covor. 

Jocul se va repeta.  

 

Conversaţia, 

 

Explicaţia, 

 

Exerciţiul 

 

Cuburi,fişe,puz

zle 

Creioane 

colorate, 

Pastă de lipit, 

Imagini cu 

anotimpul iarna 

și cu jocurile 

copiilor  

 

Observare 

a modului 

în care 

copiii 

realizează 

sarcina 

 

Aprecieri  

 

 Evaluarea 

activităţii 

Activitatea zilei este finalizată cu aprecieri asupra efortului depus 

de către copii. Drept recompensă, copiii primesc diplome și 

bomboane.  

Conversaţia Diplome 

(anexa 14), 

bomboane 

Aprecieri 

asupra 

întregii 

activităţii 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. înv. primar: Panait Irina Andreea  

Școala Gimnazială nr. 79, sector 4, București  

Clasa: a II - a E  

Data: 19.12.2019  

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii  

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică: Vin sărbătorile 

Subiectul: Înmulţirea numerelor naturale  

                 Exerciţii şi probleme – Medii de viaţă  

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline implicate:M.E.M., C.L.R., A.V.A.P. 

Tipul lecției: fixarea  şi sistematizarea cunoștințelor 

Durata: 45 minute 

Scopul:  dezvoltarea gândirii logico-matematice şi a capacităţii de utilizare a cunoştinţelor însuşite referitoare la înmulţirea numerelor naturale în 

concentrul 0-100 în rezolvarea de exerciţii şi probleme; 

Competențe specifice: 

✓ Matematică și explorarea mediului 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate; 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat; 

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut; 

 

✓ Comunicare în limba română 

2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;   

✓ Arte vizuale şi abilităţi practice 

2.6. participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 

kinestezică. 

Obiective operaţionale:  
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 O1 - Să efectueze operaţii matematice, aplicând algoritmii de calcul învăţaţi; 

O2  - Să rezolve exerciţii cu operaţii de ordin diferit; 

O3 - Să utilizeze denumirile şi simbolurile matematice potrivite contextelor date; 

O4 - Să rezolve probleme; 

O5 - Să  identifice diferite medii de viaţă si caracteristici ale acestora.  

 

Elemente de strategie didactică 

a)Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, observarea, problematizarea 

b)Mijloace de învățământ: plicuri, fișe de lucru, coli flipchart, imagini, lipici. 

c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală. 

Bibliografie: 

Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, București, 2013; 

Ioana Gabriela Mărcuţ, Metodica predării matematicii – format electronic 

Mirela Mihăescu, Ştefan. Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, (2014 ), „Matematică şi explorarea mediului”- manual pentru 

clasa a II- a, Bucureşti, Editura Intuitext 

Anca Tăut, Elena Lupşan, (2014),  „Matematică şi explorarea mediului” – caiet de aplicaţii, Cluj-Napoca, Editura Sinapsis 
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Scenariul 

didactic 

Secvențele 

lecției 

Ob. 

Op. 

Timp 

şcolar 

alocat 
Conținutul științific al învățării 

Strategii didactice 

Evaluare 

formativă 
Metode și 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 2 min. • Se asigură condițiile și materialele necesare desfășurării 

lecției. 

• Elevii își pregătesc caietele necesare orei de 

Matematică şi explorarea mediului. 

conversația Caietele 

elevilor 

 

activitate 

frontală 

observarea 

sistematică 

 

2. Captarea 

atenției 

 

O1 

 

 

 

 

3 min. - Moş Crăciun vrea să ducă cadouri tuturor vieţuitoarelor. El 

a strâns foarte multe informaţii depre anumite medii de 

viaţă, a făcut multe calcule pt a vedea câte cadouri trebuie 

să ducă, ȋnsă , in graba lui, a amestecat plicurile.  

 

Conversaţia 

euristică 

problematizarea 

 

Plicuri 

 

activitate 

frontală 

activitate 

individuală 

 

 

aprecieri 

verbale 

3. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

O2 5min.        Pentru a deschide plicul trebuie sa descoperim codul de 

la lacăt rezolvând exerciţiul. (Anexa 1) 

Fiecare elev va spune care este codul de la lacătul său. 

Conversaţia 

Explicația  

Exerciţiul 

 

Plicuri 

 

activitate 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

 

4. Anunţarea 

temei  

  

2 min. 

• Anunţ elevii că vor forma grupe ȋn funcţie de ceea 

ce au descoperit ȋn plicuri şi vom ȋncerca să reconstituim 

fiecare mediu de viaţă prin rezolvarea corectă a cerințelor. 

Se scriu data şi titlul pe tablă şi în caiete: Exerciţii şi 

probleme – Medii de viaţă 

 

explicaţia 

 

Fișe de 

lucru 

Imagini  

 

activitate 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 

• Se împarte colectivul clasei în 5 grupe a câte 5-6  

elevi. Fiecare grupă va primi câte o coală de flipchart după 

cum urmează: Grupa - Lacul, balta, iazul, Grupa Marea 

 

 

explicaţia 

observarea 

 

tablă 

fișe de 

lucru 

 

activitate 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3529 

 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

 

Neagră, Grupa Delta Dunării, Grupa Pădurea, Grupa 

Deşertul 

Se reactualizează regulile muncii în echipă. 

Fiecare grupa va lipi pe foaia de flipchart imaginea, 

informaţiile şi exerciţiile/ problemele corespunzătoare, 

după care vor trece la rezolvarea acestora.  

Marea Neagră - COMPLETEAZĂ:  

Marea Neagră este o mare situată ȋntre continentele 

……...….şi ……… .Litoralul românesc are o lungime de 

……. km. În Marea Neagră se găsesc alge ……….. şi 

…………. . Specii de animale:……………………. . 

Staţiuni pe litoralul Mării Negre:…………………… 

1. Micşorează cu 6 numărul impar cuprins ȋntre 6 si 9. 

2. Calculează produsul vecinilor numărului 5.  

3. Adună suma numerelor 6 şi 9 cu produsul lor. 

4. La ce număr adun triplul lui 5 pentru a obţine suma 

numerelor 32 si 19? 

Pădurea - STIAŢI CĂ? 

Un stejar bătrân transpiră ȋntr-o vară 50 de vagoane de 

apă? La naştere puii de urs sunt de 100 de ori mai uşori 

decât mama lor? Vizuinile vulpilor sunt ca nişte cetăţi 

subterane cu multe tunele şi galerii etajate? Siropul de 

muguri de brad vindecă tusea? Diana a cules din pădure 8 

ghiocei şi de 6 ori mai multe brânduşe. Câte flori a cules 

Diana?  În ce anotimp a cules Diana florile?   

1. La o fabrica s-au adus ȋntr-o dimineaţă 7 buşteni de stejar, 

de 6 ori mai mulţi buşteni de brad şi 29 buşteni de frasin. 

Câţi buşteni s-au adus la fabrică? 

      Ce se poate fabrica din lemnul copacilor? 

 

exerciţiul 

problemati-zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

problema-tizarea 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

observarea 

 

exerciţiul 

problematizarea 

 

explicaţia 

problema-tizarea 

exercițiul 

 

imagini  

lipici 

rechizitele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablă 

fișe de 

lucru 

imagini  

lipici 

rechizitele 

elevilor 

 

activitate 

pe grupe  

 

activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

verificarea 

muncii pe 

grupe 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

2. Din 6 lădiţe a 7 kg de zmeură fiecare, s-au folosit pentru 

dulceaţă 15 kg. Din restul cantităţii s-a făcut compor. Câte 

kg de zmeura s-au folosit pentru compot? 

 Ce alte fructe de pădure cunoşti? 

Deșertul - ȘTIAŢI CǍ? 

▪ Deşertul este o zonă în care plouă foarte rar. În aceste 

zone, pe cer nu sunt niciodată nori. 

▪ Chiar şi în deșerturile fierbinţi noaptea este rece. 

▪ Copacii şi plantele trebuie să se adapteze să trăiască în 

deşert. Cele mai multe dintre plantele şi copaci au spini 

pentru a se proteja în acest fel de animalele care altfel le-ar 

mânca. 

▪ Plantele din deşert au frunze groase şi cărnoase pentru a 

stoca rezerve de apă. 

▪ Animalele trebuie, de asemenea, să se adapteze dacă vor 

să supravieţuiască în deşert. Scorpionii şi păianjenii sunt 

veninoşi. Prin muşcătura lor pot paraliza orice vieţuitoare 

şi în acest fel ei se pot salva. 

▪ Multe specii de animale sapă galerii subterane pentru că 

acolo este mai răcoare. 

▪ Şerpii şi alte reptile sunt adaptate la viaţa din deşert. 

Atunci când li se face prea cald, acestea intră sub pământ 

pentru a se răcori. 

*Denumeşte plante şi animale care trăiesc ȋn deşert. 

1.   Dublul lui 10 micşorează-l cu dublul lui 8. 

2. Câte picioare au 7 camile? 

3. Dintr-un numar scad 56, obţin produsul numerelor 3 si 8. 

4.  La dublul numărului 8 adaugă triplul lui 9. 

 

Delta Dunării - STIATI CA… 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

O3 

Delta Dunării este un fluviu, adică cea mai mare apă 

curgătoare din ţara noastră? Dunărea izvorăşte din Munţii 

Pădurea Neagră din Germania? Dunărea se varsă ȋn Marea 

Neagră, despărţindu-se ȋn 3 braţe? Delta Dunării este cea 

mai mare zonă de stufiş de pe glob? Delta Dunării mai 

este numită ,,Paradisul păsărilor?”                                      

1.  Un pescar a pescuit din Delta Dunării 4 plase a câte 9 

ştiuci şi 4 plase a câte 8 bibani.Câţi peşti a pescuit 

pescarul? 

2. Ionuţ a observant ȋn Deltă 100 de nuferi: 9 erau roz, de 

5 ori mai mulţi erau galbeni, iar restul erau albi.Câţi nuferi 

albi a observant băiatul? 

3. Mareste de 3 ori numarul par cuprins intre 4 si 8. 

4. Din produsul numerelor 5 si 9, scade triplul numărului  

Lacul, balta, iazul - COMPLETEAZĂ: 

……………..este o întindere mai mare de apă stătătoare, 

închisă între maluri, uneori cu scurgere la mare sau la un 

râu. Poate fi alimentat de: apa de ploaie, topirea zăpezii sau 

de un izvor. …………… este o întindere de apă stătătoare, 

de obicei nu prea adâncă, având o vegetație și o faună 

acvatică specifică.  Faună = totalitatea speciilor de 

………… . ……………. este un lac artificial sau natural, 

format în albia unui râu, prin adunarea apei într-o 

adâncitură de teren sau prin stăvilirea cu baraj de 

pământ destinat creșterii peștilor sau folosit pentru irigații, 

morărit. 

1. Află numerele de 3 ori mai mari decat: 2, 7, 4, 9. 

Încercuieşte rezultatele care reprezintă numere pare şi 

descompune-le ca sumă de zeci şi unităţi. 
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O4 

 

O6 

O1 

2. Află produsul dintre suma numerelor 6 şi 3 şi diferenţa 

numerelor 7 si 5 

3.Din produsul numerelor 8 şi 4, scade produsul numerelor 

4 şi      6. 

6.Obţinerea 

performanţei 

O2 7 min Fiecare grupă va primi o fișă cu un cod de culori rezultat în 

urma rezolvării corecte a unor înmulţiri. (Anexa 2) Prin 

colorarea fișelor respective se vor descoperi cadourile pe 

care le va duce Moșul în fiecare mediu de viaţă. 
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PROIECT DIDACTIC- Statele moderne: revoluție și emancipare națională 

PROFESOR: Popescu Lavinia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Eforie Nord 

 

ARIE CURRICULARĂ: „Om și Societate” 

DISCIPLINA: Istorie 

CLASA: a VI-a A 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Secolul naționalităților 

TEMA LECȚIEI: Statele moderne: revoluție și emancipare națională 

TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoștințe 

DURATA: 50 minute 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

COMPETENȚE GENERALE: 

2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spațială 

2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La finalul lecției elevii sunt capabili: 

O1: să analizeze prevederile Congresului de la Viena  

O2: să utilizeze corect noțiunile noi: „emancipare națională”, „mișcare națională”, „multinațional”, 

„primăvara popoarelor”. 

O3: să aprecieze rolul Sfintei Alianțe 

O4: să compare procesul unificării  Moldovei cu Țara Românească cu cel al unificării Germaniei și 

Italiei 

STRATEGII DIDACTICE: 

*Metode și procedee:   

 -Conversația euristică 

 -Conversația examinatoare 

 -Explicația 

 -Învățarea prin descoperire 

 -Comparația 

 -Demonstrația 

 -Explozia solară 

 -Exercițiul 

 

*Mijloace de învățământ:    

-Tabla smart 

-Manual 

-Harta istorică în format digital (Harta Europei în timpul războaielor napoleoniene; Harta Europei 

după Congresul de la Viena) 

-Prezentare ppt. 

-Fișe de lucru 
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*Bibliografie: 

Magda Stan,  Manual de istorie-clasa aVII-a, EDP, 2017. 

Liviu Lazăr (coord.), Surse istorice, sarcini de lucru şi activităţi de învăţare pentru ciclul gimnazial, 

Editura Nomina, Piteşti, 2012. 

Felicia Adăscăliței (coord), Elemente de didactica Istoriei, Editura Nomina, București, 2010. 

Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante. Teorie și practică, Editura Clusium, 2008. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Nr. 

crt

. 

Momentele 

lecției 

Ob.  

Op. 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode  Mijloace 

didactice 

Evaluare 

1.  Moment 

organizatori

c 

2 min. 

 Notează absențele. Pregătește 

mijloacele de învățare. 

-Elevii se pregatesc 

pentru o noua lectie, 

ordonandu-si 

materialele necesare 

desfasurarii 

activitatii didactice 

 -stick cu 

materiale în 

format 

digital/calcul

ator/tabla 

smart 

 

2.  Captarea 

atenției 

3 min. 

 Profesorul proiectează caricatura care 

îi reprezintă pe monarhii victorioși la 

Waterloo, împărțindu-și teritoriul 

Europei. 

-elevii comentează 

poziția lui 

Talleyrand, ministrul 

de externe al Franței, 

precum și atitudinea 

monarhilor 

victorioși. 

Conversația 

euristică 

Tabla smart 

Prezentare 

ppt. 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

3.  Revitalizare

a 

cunoștințelo

r necesare 

dobândirii 

lecției noi 

4 min. 

 Profesorul adresează întrebări: 

-Cum s-a numit bătălia de la Leipzig 

din 1813? 

-Ce s-a întâmplat cu Napoleon după 

înfrângere? 

-De ce s-a întors Napoleon în Franța 

pentru 100 de zile? 

-Unde este înfrânt Napoleon definitiv? 

-elevii răspund la 

întrebări 

Conversația 

examinatoar

e 

Harta 

Europei în 

timpul 

războaielor 

napoleoniene 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

4.  Dirijarea 

învățării 

35 

 min. 

O1, 

O2, 

O3, 

O4 

 

Anunță titlul lecției „Statele moderne: 

revoluție și emancipare națională” și 

explică noțiunea de „emancipare 

națională” din titlul lecției. 

-notează titlul lecției 

în caiete  

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Tabla smart 

Prezentare 

ppt. 

 

 

Observare 

sistematic

ă a 

activității 

și 
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O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O2 

O4 

 Se precizează ceea ce trebuie să știe 

elevul după predarea-învățarea lecției. 

I. Congresul de la Viena și Sfânta 

Alianță 

Profesorul explică hotărârile luate de 

puterile victorioase la Viena și notează 

ideile principale la tablă 

Profesorul prezintă hărțile Europei, 

înainte și după Congresul de la Viena și 

explică termenii noi folosiți. 

 

 

Profesorul solicită elevilor să lectureze 

textul B din manual de la pag. 89 

referitor la constituirea Sfintei Alianțe  

 

 

II. Primăvara popoarelor 

Profesorul explică sintagma „Primăvara 

popoarelor” și prezintă revoluțiile care 

au cuprins Europa după 1815. 

 

 

 

III. Statele moderne pe continentul 

european: 

Profesorul distribuie fise de lucru 

elevilor organizați în perechi și le 

explică cerințele. (timp de lucru 5 

minute) 

 

 

 

 

 

 

-elevii notează în 

caiete schema lecției 

 

 

 

-elevii compară cele 

2 hărți proiectate și 

semnalează 

diferențele teritoriale 

apărute 

 

 

-elevii identifică 

țările componente 

ale Sfintei Alianțe și 

apreciază rolul 

acesteia 

 

-elevii notează în 

caiete schema lecției 

-elevii lecturează 

textul istoric dat și 

completează 

organizatorul grafic 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Comparația 

 

 

 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

Explicația 

Demontrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

 

 

 

Prezentare 

ppt. 

Manual 

Istorie 

textul B din 

manual de la 

pag. 89 

 

Harta 

Europei după 

Congresul de 

la Viena 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

Nr. 1-3 

comporta

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Observare 

sistematic

ă a 

activității 

și 

comporta
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cu răspunsurile 

solicitate, referitoare 

la Unirea 

Principatelor 

Române, Unificarea 

Italiei și Germaniei 

-elevii prezintă 

rezultatele cercetării 

și fac la final o 

analiză comparativă 

a căilor de unificare 

Explozia 

stelară 

mentului 

elevilor 

 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

5.  Asigurarea 

feedback-

ului (fixarea 

cunoștințelo

r) 

4 min. 

O2, 

O4 

Profesorul cere elevilor să asocieze cele 

3  imagini cu cele 3 texte de la ex.2 pag. 

89 

-elevii fac asocierile 

corecte 

Exercițiul Manual pag. 

89 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

6. Tema si 

aprecieri 

personale 

2 min. 

O3 Apreciază activitatea elevilor.  

Tema- „Imaginați-vă un dialog despre 

ideea unității naționale, între două 

personalități politice  din lecția 

predată.” 

Emit opinii; 

adresează întrebări 

Conversația   

 

Schița lecției 

I. Congresul de la Viena și Sfânta Alianță 

1. După înfrângerea Franței, statele victorioase trec la reorganizarea Europei 

2. Se organizează Congresul de la Viena între 1814-1815 pentru a restabili ordinea existentă înainte de Revoluția franceză: 

  a) Franța revine la granițele de dinainte de 1792 

 b) Statele germane se unesc într-o confederație 

 c) Austria ocupă teritorii din nordul Italiei 
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 d) Rusia și Prusia își extind teritoriul 

3. Se formează Sfânta Alianță=alianță militară dintre Austria, Prusia, Rusia, cu scopul de a înfrânge orice mișcare de eliberare a popoarelor. 

 

II. Primăvara popoarelor 

Revoluția din Grecia-câștigă independența față de Imp. Otoman 

Belgia se desprinde de Olanda 

În America Latină fostele colonii ale Spaniei și Portugaliei își proclamă independența: Argentina, Bolivia, Brazilia 

În 1848 izbucnesc revoluții (Primăvara Popoarelor) în:  

 -Franța,  

 -Imperiul habsburgic,  

 -statele germane,  

 -statele italiene,  

 -Țările Române 

 

III. Statele moderne pe continentul european: 

*Unirea Moldovei cu Țara Românească prin alegerea lui Al. Ioan Cuza-1859 

*Unificarea Italiei prin inițiativa regelui Piemontului Victor Emanuel II, prim-ministrului Camillo Cavour și revoluționarului Giuseppe Garibaldi 

(1859-1871) 

*Unificarea statelor germane prin inițiativa regelui Prusiei Wilhelm I și cancelarului Otto von Bismark în 1871 (3 războaie) 

 

Fișa de lucru nr.1-Unificarea Moldovei cu Țara Românescă 

***Citiți textul de mai jos și selectați răspunsurile  la întrebările referitoare la Unirea Moldovei cu Țara Românescă 

La Conferința de la Paris din 1858, Marile Puteri sunt informate că muntenii și moldovenii vor să se unească, pentru că sunt un singur 

popor, vorbesc aceeași limbă, au aceleași credințe și obiceiuri și un trecut glorios de care sunt mândri. La Conferință se elaborează 

“Convenția de la Paris” (document cu rol de constituție) care prevedea: 1) Formarea “Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei” cu 2 

domni, 2 guverne, 2 parlamente. 2) Singurele instituții comune erau Comisia Centrală de la Focșani și Înalta Curte de Justiție și Casație. 

La 5 ianuarie 1859 Adunarea Electiva din Moldova, la Iași,  îl alege domn pe Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie 1859 Adunarea Electiva 

din Țara Românească, la București, îl alege domn tot pe Alexandru Ioan Cuza.  

Marile Puteri sunt puse în fața faptului împlinit. 
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Fișa de lucru nr.2-Unificarea Italiei 

***Citiți textul de mai jos și selectați răspunsurile  la întrebările referitoare la Unificarea Italiei 

Statul național italian s-a realizat îm jurul Piemontului, din ințiativa regelui Victor Emanuel și prim-ministrului Camillo Cavour.  

Principalul obstacol în calea unificării politice era Imperiul Habsburgic (Austria), care stăpânea Lombardia și Veneția. Austria  a declarat 

război la 29 aprilie 1859 și a înaintat rapid în Piemont. Pe  3 mai Napoleon (împaratul Franței) a declarat război Austriei, în sprijinul 

Piemontului. În urma păcii Piemontul a primit Lombardia. În 1860 ducatele din centrul Italiei s-au unit la rândul lor cu Piemontul, iar 

acțiunile revoluționare ale lui Giuseppe Garibaldi au condus la alipirea Regatului celor Două Sicilii. Pe cale diplomatică se va alipi și 

Statul Papal. În 1866 Italia s-a aliat cu Prusia împotriva Austriei, reușind prin război să obțină și Veneția. În 1870 Roma intră în 

componența statului italian. „Fără unitate nu există națiune adevărată”, spunea Giuseppe Mazzini. 

 

 

 

 

Unirea  

Moldovei cu  

Țara Româneacă 

 

PE CE CĂI? 
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Fișa de lucru nr.3-Unificarea Germaniei 

***Citiți textul de mai jos și selectați răspunsurile  la întrebările referitoare la Unificarea Germaniei 

Statele dominante ale Confederației germane erau Austria și Prusia, dar rolul de factor unificator l-a avut Prusia. Pentru că nu a reușit o 

unificare pe cale pașnică, pentru a deveni o țară puternică, regele Prusiei Wilhelm I și cancelarul  Otto von Bismark au recurs la calea 

„prin foc și sânge”. Un prim război l-au purtat în 1864 împotriva Danemarcei de la care au luat ducatele germane Schleswig, apoi a urmat 

în 1866 războiul cu Austria de la care iau o serie de teritorii. Singura mare putere care se mai putea opune unificării Germaniei era 

Franța. Războiul cu aceasta, din 1870-71 s-a încheiat cu înfrângerea categorică a Franței care se vede obligată să cedeze două teritorii, 

Alsacia și Lorena și să plătească și despăgubiri de război. În aceste condiții, la 18 ianuarie 1871, în Sala oglinzilor de la Versailles, a fost 

proclamat Imperiul federal german, iar Wilhelm I al Prusiei se încorona ca împărat (Kaiser) al Germaniei. 

 

 

 

 

 

 

Unificarea 

Italiei 

PE CE CĂI? 
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Unificarea 

Germaniei 

PE CE CĂI? 
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PROIECT DIDACTIC 

 BREAZU DANIELA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE BĂLCESCU” PLOIEȘTI 

 

 

Disciplina: Religie – cultul ortodox 

Clasa: a V- a 

Propunător: Breazu Daniela Maria 

Unitatea de învătare: Viața creștinului împreună cu semenii 

Subiectul lectiei: Slujirea propriului popor  

Tipul lecţiei: Mixt; 

Scopul lectiei: Conştientizarea faptului că slujirea propriului popor este o datorie a fiecăruia, care se 

manifestă prin respect față de valorile naționale și prin menținerea credinței și a tradițiilor specifice; 

Competențe specifice: 

  CS – 1.1 - explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea 

umanității/istoria mântuirii; 

  CS – 2.2 – selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte 

de viață din perspectiva unor criterii date; 

Competenţe derivate (obiective operaționale): 

La sfârsitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

      C1 – familiarizarea cu anumite personaje din Vechiul Testament, modele în slujirea 

poporului evreu; 

      C2 – desprinderea din viețile profeților Moise și Daniel a unor valori morale sau virtuți; 

      C3 – interiorizarea modelelor domnitorilor români, ca simbol al patriotismului și credinței 

față de neam; 

      C4 – însușirea noilor termeni și utilizarea lor în diferite contexte sau enunțuri;  

 

Resurse: 

1. Oficiale: * Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V a, Manual de religie, edituda 

Akademos Art, București 2017 

2. Temporale: o oră - durata: 50’ 

3. Bibliografie:   

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic  şi de Misiune al B.O.R., Bucuresti 1991 

2. Şebu, Sebastian ***, Metodica predării religiei, Ed Reîntregirea, Alba Iulia, 2000 

3. Alexa, Cristian ***, Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Ed. Akademos Art, 

București, 2017 

4. Djuvara, Neagu  O scurtă istorie ilustrată a românilor, Ed Humanitas 2019 

   Strategii didactice: 

1. Metode didactice: explicația, conversația, lectura, descrierea, expunerea, problematizarea, metoda 

ciorchinelui, joc de rol.   

2. Mijloace didactice: Sfânta Scriptură, Manualul, Videoproiectorul, Laptop, Hartă; 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, pe grupe.  

 

https://www.egumenita.ro/autor/1469/sebastian-%C5%9Eebu-monica-opri%C5%9F-dorin-opri%C5%9F
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Neagu%2BDjuvara
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Scenariul didactic 

 

N

r 

cr

t 

Etapele 

lectiei 

C.

D 

Ti

mp 

Activiatatea 

profesorului 

Activitatea 

 elevului 

Metode 

şi 

procedee 

Mijloace 

de 

Învătă 

mânt 

Forme de 

organiza 

re 

Evalua 

re 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Momentul 

organizator

ic 

 2’ *Salutul, *Rugăciunea 

*Efectuarea prezenţei elevilor 

*Realizarea unui climat afectiv, cald, 

benefic desfăşurării orei de religie 

Salutul 

Rugăciunea 

 

Pregătirea pentru începerea 

orei; 

Rostirea  

în comun 

 Activitate 

frontală 

 

2. Verificarea 

Cunoştinţe 

lor din 

lecţia 

anterioară 

 

 

 

C1 

7’ *Profesorul adresează următoarele 

întrebări: 

- Care a fost lecţia despre care am vorbit ora 

trecută? Care este subiectul? 

Ce este respectul? 

Cine sunt Ruth și Noemi? Cum a dovedit 

Ruth respect față de Noemi? 

Pe ce s-a bazat prietenia dintre Ionatan și 

David? 

- Ce învăţături morale aţi desprins din 

prezentarea modelelor din lecție? 

La ce concluzii aţi ajuns? 

* Profesorul evaluează prin note/aprecieri 

modul în care elevii s-au implicat în 

realizarea temei și a întrebărilor orale. 

 

 

Elevii răspund la 

întrebările adresate de 

profesor. 

 

 

Sunt atenți la observațiile 

suplimentare ale 

profesorului. 

 

 

 

Ascultă aprecierile/notele 

 

Conversa 

ţia 

catehetică 

 

 

 

Activitate 

frontală 

și 

individua 

lă 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarea 
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3. Pregătirea 

aperceptivă 

 2’ Personajele din Vechiul Testament ne oferă 

repere morale pentru întărirea virtuților 

noastre. Pe fundația credinței se înalță 

valorile respectului și loialității față de 

neam și Dumnezeu.  

Patriotismul sau fidelitatea față de pământul 

patriei tale, față de limba, cultura, istoria și 

religia ta este dovada moralității și 

respectului pe care-l datorăm înaintașilor 

noștri. 

Elevii scriu pe caiete ce 

înțeleg ei din noțiunile: 

credință, respect, 

patriotism. 

Conversa 

ția 

 

 

Expunerea 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Manual 

 

Activitate 

Frontală/ 

Individua 

lă 

 

 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Observa 

rea 

curentă 

4 Anunțarea 

titlului 

lectiei 

şi a 

competențe 

lor 

urmărite 

 1’ *Anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei: 

Slujirea propriului popor 

*Prezintă elevilor competenţele pe care le 

vor dobândi în urma predării-învățării 

aceste lecții. 

*Pregătește prezentarea materialului PPT. 

Elevii scriu în caiete data şi 

titlul lecţiei. 

Ascultă competenţele şi se 

mobilizează pentru 

participarea activă la oră. 

 

Explicaţia 

 

Manual 

Laptop  

Videoproi

ec 

tor 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Observa 

rea 

curentă 

5. 

 

 

 

 

Comunica 

rea/ 

însuşirea 

noilor 

cunoştinte 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Profesorul solicită elevilor să citească 

textul lecției din manual. 

2. Se face recitirea lecției pe fragmente și se 

scot ideile principale care se notează pe 

tablă. 

3. Se explică noile cuvinte și expresii și se 

introduc în enunțuri noi. 

4. Se prezintă simultan lecția în power point 

care conține informații și imagini/icoane. 

Se explică elevilor rolul domnitorilor 

români în istoria poporului nostru, rolul 

profetului Moise în slujirea poporului evreu 

și rolul profetului Daniel acre a adus alinare 

 

Elevii identifică şi citesc 

individual textul lecției din 

manual. 

 

Cu ajutorul lor formulăm 

ideile principale. 

 

 

Elevii ascultă. 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

Explicația 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

Manual 

 

 

Sf. 

Scriptură 

 

Lecție în 

power 

point 

 

 

Harta 

 

Activitate 

Indepen 

dentă 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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și a întărit credința evreilor în timpul robiei 

babiloniene. 

Discutăm despre valoarea patriotismului, a 

loialității sau fidelității, despre importanța 

prezenței în mintea și sufletul nostru a 

iubirii față de istorie/limbă/țară. 

Cu ajutorul hărților prezentăm capitalele 

domnitorilor români și precizăm unde se 

află cele mai importante ctitorii ale lor. De 

asemenea, prezentăm Egiptul și Babilonul, 

zone în care evreii au fost robi. 

 

 

 

Pot merge la hartă pentru a 

arăta capitale.  

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

Videoproi

ec 

tor 

Laptop 

 

 

Istoria lui 

Neagu 

Djuvara 

 

6. Fixarea și 

sistematiza 

rea 

cunoștințe 

lor 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

Momentul feedbakului îl facem prin itemi 

semiobiectivi și metoda ciorchinelui. 

Numiți câțiva domnitori români care au 

dovedit credință și patriotism. Prin ce au 

dovedit? Numiți câteva din ctitoriile lor. 

De ce Moise poate fi numit iubitor de neam? 

Cum i-a condus Moise pe evrei în țara lor? 

Ce calități morale avea profetul Daniel? 

Cum i-a ajutat pe evrei Daniel? Cum puteți 

manifesta voi patriotism azi? Când 

sărbătorim Ziua eroilor și de ce? 

Prin metoda ciorchinelui putem sintetiza 

prin cuvinte și expresii cheie ideile 

principale ale lecției. Vom desena pe tablă 

un ciorchine, în mijloc scriind cuvântul 

PATRIOTISM, iar de jur împrejur vom 

scrie valori ce derivă din aceasta sau îi 

premerge și personaje emblematice pentru 

valoarea dezbătută azi. 

 

Elevii răspund la cerințe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merg la tablă și 

completează ciorchinele. 

 

 

Scriu desenează 

ciorchinele și îl 

completează la tablă și în 

caiete. 

 

 

Conversa 

ția 

 

 

 

Manual 

 

Caietul 

elevului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

Observa 

rea 

directă 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3546 

 

7. Asocierea, 

generaliza 

rea şi 

aplicarea 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

3' Domnitorii români au fost modele de iubire 

de țară și religie. Numiți câteva din ctitoriile 

domnitorilor  Constantin Brâncoveanu, 

Neagoe Basarab și Ștefan cel Mare. Ce 

dovedește construirea de biserici și 

mănăstiri de către ei? Numiți și alte 

personaje din Vechiul Testament care au 

dovedit iubire și devotament pentru  

Dumnezeu și poporul evreu. 

Joc de rol: Imaginaţi-vă o întâlnire cu 

primarul localității. Ca un bun creștin și 

patriot, discutaţi despre anumite probleme 

majore care afectează localitatea. Propuneţi 

măsuri pentru a rezolva problemele, arătând 

că vă pasă de locul în care v-ați născut. 

Pornind de la următorul citat: „Patriotismul 

nu este numai iubirea pământului în care te-

ai născut, ci mai ales iubirea trecutului, fără 

de care nu există iubirea de ţară” (Mihai 

Eminescu), organizaţi-vă în grupe de trei 

elevi şi daţi exemple de modalităţi de 

manifestare a slujirii propriului popor. 

Pentru rezolvarea activităţii utilizaţi metoda 

Floare de lotus Profesorul scrie tema 

centrală în mijlocul tablei. Elevii se gândesc 

la ideile principale legate de tema centrală. 

Ideile copiilor se trec în 8 petale de la A la 

H, în sensul acelor de ceasornic, cele 8 idei 

deduse vor da noi teme centrale pentru alte 

8 petale. 

 

 

Elevii răspund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii se împart pe grupe și 

rezolvă, pe rând cele două 

jocuri. 

 

 

Explicația 

 

 

Conversa 

ția 

 

 

 

 

Jocul de 

rol 

 

 

Problemati 

zarea 

 

 

 

 

 

Floare de 

lotus 

 

 

Istoria lui 

Neagu 

Djuvara  

cu imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individua

le 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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8. Aprecierea 

activității 

elevilor 

 

 2' *Se fac aprecieri generale şi individuale 

privind pregătirea elevilor și implicarea lor 

în predarea noilor cunoştinţe, se notează 

elevii care au participat activ la lecție. 

Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor. 

 

Explicația 

Conversați

a 

 Activitate 

frontală 

Aprecieri 

individua

le 

Notare 

9. Precizarea 

temei  

 2' * Se anunţă şi se explică tema pentru acasă. 

Exercițiul 2 de la pagina 65. 

Elevii îsi notează tema şi 

ascultă explicaţiile 

profesorului. 

Explicația Manualul Activitate 

frontală 

 

10 Încheierea 

activităţii 

 1' * Rugăciunea 

*Salutul 

*Rugăciunea 

*Salutul 
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METODA PROIECTELOR  

prof. itinerant Stoica Lucia  

Școala Gimnazială Sântana 

Școala Gimnazială Ș. A. Doinaș Caporal Alexa - structură  

 

ARGUMENT 

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The 

project method (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare -învăţare - evaluare,  care 

presupune o micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru 

elevi. 

Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate 

reală (“learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei verbaliste şi 

livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a 

procesului de învăţământ, prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul 

acţiunii şi independenţei în gândire. 

Caracterul de modernitate al unei metode este dat de măsura în care aceasta reuşeşte să cultive 

însuşirile fundamentale necesare omului de azi: independenţă, spirit critic, gândire creatoare. 

PROIECTUL TEMATIC – OPORTUNITATE PENTRU DEZVOLTAREA 

CUNOŞTINTELOR COPIILOR 

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează 

pe efortul deliberat  de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 

Proiectele tematice presupun investigarea unor subiecte propuse de copii, sugerate de anumite 

evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea cadrului didactic şi a copiilor. 

Subiectul proiectului este inspirat din mediul apropiat, presupunând interacţiunea directă dintre copil 

şi mediu. Conţinuturile converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor, la un 

moment dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora. 

Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de lejeritate şi 

mai mult, coerenţă procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi asigură o învăţare 

activă, care se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă interesele şi experienţa 

copiilor şi are o finalitate reală. 

Profesorul, în colaborare cu copilul, are în vedere coordonarea activităţii pe timpul derulării 

proiectului, având rolul de ghid şi mentor. Prin activităţile desfăşurate pe parcursul proiectelor 

tematice, copiii îşi vor putea aprofunda cunoştinţele despre subiectul dat. Alături de ei sunt implicaţi: 

specialişti, părinţi, membri ai comunităţii. 

Etapa de evaluare a activităţii copiilor, la finalul unui proiect tematic, oferă dascălului şi 

părinţilor posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată este un prilej de testare şi de 

verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO:  
  „Te-ai întrebat vreodată câte mâini au făcut 
pâinea pe care cu una singură o duci la gură?” 
                                                 Tudor Muşatescu 
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PROIECT TEMATIC 

 

 

 

Tema proiectului: PÂINEA  

Clasa pregătitoare  - clasa a IV –a  elevi CES prof. itinerant Stoica Lucia  

An școlar 2019 – 2020 semestrul I  

Discipline integrate: CLR, MEM, DP, AVAP, MM 

Structura proiectului: 

A. Cunoștințe: 

-procesul tehnologic al producerii pâinii; 

-lucrările agricole specifice culturii cerealelor; 

-ciclul de dezvoltare al cerealelor; 

-compoziția pâinii; 

-meseriile implicate în producerea pâinii; 

-instrumente, utilaje utilizate în producerea pâinii;  

-importanța pâinii în alimentație. 

 

B. Capacități instrumentale: 

-căutarea de informații/cercetarea; 

- folosirea unor materiale și tehnici de lucru; 

- cultivarea și îngrijirea unei plante; 

- efectuarea de experimente simple; 

- sortarea/clasificarea datelor; 

- măsurarea cu unități de măsură nestandardizate; 

- exprimarea/argumentarea ideilor. 

 

C. Atitudini și valori: 

-colaborarea în scopul rezolvării unor sarcini de lucru; 

-aprecierea rolului pe care îl are pâinea în viața oamenilor; 

-respectul pentru munca depusă de oamenii implicați în producerea pâinii; 

-aplicarea unor norme elementare de conduită în spațiul din afara școlii; 

-valorificare lucrărilor proprii prin organizarea de expoziții; 

-asumarea de roluri și responsabilități. 

 

Competențe ale învățării integrate: 

CLR: 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,4.3.; 

MEM: 1.3.,1.4.,3.1.,3.2.,3.3.,4.1.,4.2.,5.1.,5.2.,6.1.,6.3.; 

DP: 2.2.,3.3.; 

ES: 1.2.,3.1.,3.2.,3.3.; 

AV: 1.1.,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.2.6.; 

MM: 2.1.2.2.,3.1. 

 

Planificarea timpului:  4 săptămâni 
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Resurse: 

A). Materiale: cărți, reviste, planșe, jetoane, jucării,vase cu grâu pus la încolțit, spice de grâu, secară, 

sortimente de pâine, sită pentru cernut, bonete de brutar, șorțulete, puzzle, făină, drojdie, sare, tărâțe, 

germeni de grâu, cutii, lopățele pentru măsurare, aparat foto, coli de hârtie, markere, acuarele, 

plastilină, planșete, creioane colorate, foarfeci, role de hârtie, hârtie glasată, CD-player. 

B). Procedurale: observarea spontană și dirijată, conversația euristică, explicația, demonstrația, 

exercițiul, problematizarea, experimentul, Turul galeriei, Brainstorming, Știu/ Vreau să știu/ Am 

învățat, Explozia stelară. 

C). Organizatorice: frontal, pe grupe, individual. 

D). Umane: elevii clasei pregătitoare, învățătoarea, părinții copiilor, specialiști: medic nutriționist, 

brutar, morar. 

 

 Întrebările cheie ale proiectului: 

A). Întrebări esențiale: De unde vine pâinea? De ce avem nevoie de pâine? 

B). Întrebările unității: Ce materie primă se folosește pentru producerea pâinii? Care sunt etapele prin 

care trece bobul de grâu până ajunge sub formă de pâine?  

C). Întrebări de conținut: Cine sunt oamenii care lucrează la producera pâinii? Ce sortimente de pâine 

sunt? Care sunt caracteristicile pâinii? Ce ingrediente se folosesc pentru prepararea pâinii? Cum se 

poate consuma pâinea? 

 

 

Instrumente ale evaluării 

- observaţia 

- măsurarea nivelului de participare 

- discuţiile de grup 

- jocul de rol 

- jurnalul 

- analiza produselor activităţii 
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HARTA PROIECTULUI 

  

 

 

 

   

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Din ce se face pâinea? 

-grâul-alcătuirea plantei 

-lucrări agricole specifice 

-factori de mediu care 

favorizează creşterea şi 

dezvoltarea plantei 
 

 

Cum se obţine pâinea? 

-etapele pe care le parcurge pâinea 

de la stadiul de bob până ajunge 

pe masa consumatorilor 

 

 

 

masa consumatorului moară 
 

 

Cine lucrează la producerea pâinii? 

-meseriile implicate în producerea pâinii şi 

uneltele/instrumentele utilizate 

 

De câte feluri poate fi pâinea? 

-sortimente de pâine/ caracteristici 

 

De ce avem nevoie de pâine? 

-importanţa pâinii în viaţa omului 
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Schemă orientativă pentru activităţi: 

I. Din ce se face pâinea? 

      -     Brainstorming – Pâinea 

      -     Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat – tema Pâinea 

- audiţie – „Povestea unui bob de grâu”, de Geta Heimerl 

- observarea ciclului de creştere şi dezvoltare a grâului/ alcătuirea plantei 

- observarea boabelor de grâu, a germenilor şi tărâţelor 

- experiment: însămânţarea/îngrijirea/observarea creşterii grâului sub influenţa factorilor de mediu 

(lumină, apă, căldură) 

- ilustrarea prin desen a lucrărilor agricole specifice culturii de grâu: aratul, însămânţatul, seceratul, 

treieratul 

- sortarea boabelor de cereale/identificarea grâului 

- memorizare – Spicul de grâu, Ilie Mircea 

- pictură – Lanul de grâu 

- cântecul – Cântec pentru grâu – Lena Costante 

- joc de mişcare – lanul în bătaia vântului 

- pantomimă – lucrările agricole 

II. Cum se obţine pâinea? 

- vizită la moară şi la brutărie (cu implicarea părinţilor) 

- observarea etapelor tehnologice: măcinarea grâului şi obţinerea făinei, transportarea la brutărie, 

frământarea, dospirea, coacerea, ambalarea, transportarea la magazine pentru vânzare 

- aşezarea în ordinea corectă a unor ilustraţii care înfăţişează „drumul”pâinii 

- pantomimă- Drumul pâinii 

- audiţie – Povestea pâinii, de G. Roman 

- povestirea după imagini a etapelor producerii pâinii 

- estimarea/măsurarea cu unităţi de măsură nestandard şi compararea cantităţii de boabe de 

grâu/făină/tărâţe care încape într-o cutie 

III. Cine lucrează la producerea pâinii? 

- puzzle de asociere a fiecărui meseriaş cu uneltele sale: agricultorul ară cu tractorul, combainierul 

seceră şi treieră cu combina, morarul macină la moară, brutarul coace pâinea în cuptor etc 

- confecţionarea   unor bonete de brutari, şorţuri, mori de vânt din role de hârtie 

- expoziţie cu maşinării de jucărie (tractoare, combine, camionete pentru transportul pâinii) aduse de 

copii 

- crearea unei brutării în miniatură în sala de clasă 

- sortarea ingredientelor utilizate în obţinerea pâinii 

- exerciţii practice de cernere(cu sita) a făinii, de frământare/modelare a aluatului 

- observarea rolului drojdiei în dospirea aluatului 

- experimente cu praful de copt şi bicarbonatul în acţiunea cu apa 

- joc de rol: „De-a brutarii”, „La magazinul de pâine” 

- confecţionarea unor bani (1-10 lei) de jucărie pentru jocul de rol 

- învăţarea cântecelor: La moară şi Brutarii – asocierea interpretării cu mişcările sugerate de versuri 

IV. De câte feluri poate fi pâinea? 

- audiţie - povestea „Turtiţa” 

- dramatizarea poveştii 
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- realizarea unui panou cu reţete de pâine scrise de fiecare familie a copiilor din clasă 

- invitarea unei bunici/străbunici pentru a povesti cum se făcea pâinea pe vremuri 

- discuţii despre tehnologiile moderne (oricine poate avea acasă o maşină de făcut pâine) 

- pâinea dospită şi nedospită, specifică altor popoare- lipia, tortillia 

- sortimente în funcţie de ingrediente: albă, neagră, semi, graham etc. 

- formele pâinii: rotundă, baghetă, franzelă, chiflă 

- compararea/clasificarea sortimentelor de pâine şi preţurile lor 

- modelaj din plastilină a diferitelor tipuri de pâine 

- realizarea unor ornamente din pâine tăiată în diverse forme, uscată şi apoi pictată 

- estimarea/numărarea feliilor  dintr-o pâine tăiată 

- compunerea/descompunerea numărului 10 utilizând lădiţe şi diferite sortimente de pâine 

- compunerea unor probleme pe tema pâinii 

- joc de mişcare - Încărcăm/ descărcăm lădiţele cu pâine; Dăm pâinea din mână în mână 

 

V. De ce avem nevoie de pâine? 

- invitarea unui nutriţionist care să povestească despre importanţa pâinii în alimentaţia oamenilor, dar 

şi despre asocierile greşite ale pâinii cu alte alimente sau consumul excesiv  de pâine şi urmările 

acestor obiceiuri  

- realizarea unui colaj reprezentând piramida alimentelor 

- tradiţii – Primirea unui oaspete  important cu pâine şi sare (joc de rol) 

- semnificaţii ale pâinii în religie: cuminecătura, păştiţele, prescura 

- audiţia poveştii „Cinci pâini”, de I. Creangă 

- dramatizarea poveştii 

- ilustrarea prin desen a unei scene preferate din poveste 

- gest umanitar – achiziţionarea şi donarea  pâinii unor nevoiaşi 

Evaluarea proiectului: 

A). Procesului: 

- realizarea peretelui vorbitor unde fiecare copil îşi poate exprima sub formă de desene, simboluri, 

cuvinte, sentimentele şi impresiile pe care i le-au produs activităţile din cadrul proiectului 

- observarea modului/gradului de implicare a copilului şi a familiei în activităţile proiectului 

B). Produsului: 

- realizarea unei pâini cu ajutorul părinţilor şi aducerea la şcoală pentru a fi gustată de colegi 

- expoziţii cu lucrările copiilor 
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PROJET DIDACTIQUE 

Prof. Anton Elena-Luminița 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata  

 

Classe: VII e  (IIIe année d’étude), L2 

Niveau : A1 du CECRL 

Professeur: Anton Elena-Luminita 

Ecole : Scoala Gimnaziala Nr. 1Sărata  

Objet : Langue française 

Sujet: Les objectifs touristiques et culturels à Paris  

Type de leçon: leçon de communication de nouvelles connaissances  

But: développer les compétences de communication et éveiller l’intérêt pour la culture française. 

 

COMPETENCES :  

Compétences générales (conformément au Curriculum Officiel pour la VIIe classe du Ministère 

roumain de l`Education,2017) : 

1. La réception des messages oraux simples 

2. L’expression orale sans des situations de 

communication usuelle 

3. La réception des messages écrits simples  

4. La production des messages simples dans des 

situations de communication usuelle  

 

Compétences spécifiques (conformément au Curriculum Officiel pour la VII-e classe du Ministère 

roumain de l`Education, 2017) : 

1. La réception des messages oraux simples  

1.3. manifester son intérêt pour la découverte des 

aspects culturels spécifiques.  

 

2. L’expression orale dans des situations de communication usuelle  

2.4. manifester sa disponibilité pour l’expression 

personnelle dans une langue étrangère ; 

                                                                                         

3. La réception des messages écrits simples  

3.2. identifier les informations d’un texte court 

illustré.  

                                                                           

4. La production des messages simples dans des 

situations de communication usuelle               

                                                                                         

OBJECTIFS de la leçon:  

 Identifier les objectifs touristiques et culturels à Paris ; 

4.1.rédiger des messages simples et courts.  
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 Répondre aux questions sur les objectifs touristiques et culturels à Paris ; 

 Intégrer le nouveau vocabulaire dans divers contextes. 

 

Formes de travail : travail individuel, travail frontal                                           

Méthodes et procédés didactiques : le contrôle et la correction du devoir, la conversation, 

l’explication, l’observation, l’exercice oral, exercices interactifs.  

L’évaluation de la performance : évaluation  de l’activité collective, par des remarques et  

évaluation  de l’activité individuelle par des notes, en argumentant aux élèves. 

Ressources :  

a. matériels : les fiches de travail, l’ordinateur, le tableau noir, les cahiers, craie de couleur, des images 

b. Lieu de travail : la salle de classe 

c. temporelles : 50 minutes  

Bibliographie:  

➢ Le manuel de français-Limba moderna 2. Franceza, Editura Corint, Doina Groza, Gabriela Zota  

➢ Programa scolara pentru disciplina Limba moderna 2, clasa a VII-a, aprobata prin ordin de ministru 

nr. 3393/28.02.2017 

➢ La didactique du francais langue etrangere : tradition et innovation, Corina-Amelia Georgescu, 

editura Tiparg,2011 

 

Sitographie: 

www.learningapps.org 

www.youtube.com 

 

 

http://www.learningapps.org/
http://www.youtube.com/
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SCENARIO DIDACTIQUE  

Les événements 

de la classe 

Activité du professeur Activité des élèves Durée  

L’organisation 

de la classe 

 

Le professeur salue les élèves et inscrit les 

absents. 

Conversation introductive :  

 Vous êtes préparés pour la classe de 

français ? 

Nous sommes le combien aujourd’hui ?  

Est-ce qu’il y a des élèves absents ? 

Les élèves répondent aux 

questions du professeur. 

 

Le professeur de service écrit la 

date au tableau noir.  

2’ 

La vérification 

des 

connaissances 

antérieures et le 

devoir 

Le professeur vérifie le devoir des élèves et 

corrige les fautes d'orthographie  et de 

prononciation. 

Les élèves corrigent les fautes 

dans leurs cahiers. 

 

5’ 

L’éveil de 

l’attention  

 

Le professeur propose aux élèves d’écouter 

une chanson en français et ensuite il pose des 

questions sur la chanson : Qui chante cette 

chanson ? Comment s’appelle la chanson ? 

Quel est le thème de la chanson ? Quels sont 

les monuments français que vous avez 

retenus ? 

https://youtu.be/U6chzrk4IX4  

Les élèves écoutent la chanson. Ils 

répondent aux questions du 

professeur.  

 

5’  

 

Annoncer le 

sujet de la 

nouvelle leçon et 

les compétences  

Le professeur annonce le titre de la nouvelle 

leçon. Il l’écrit au tableau noir : Objectifs 

touristiques et culturels à Paris.  

Il annonce les compétences de la nouvelle 

leçon. 

Les élèves écoutent les 

explications du professeur. 

Les élèves écrivent te titre sur les 

cahiers. 

3’ 

https://youtu.be/U6chzrk4IX4
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Communication 

de nouvelles 

connaissances 

 

Le professeur commence la présentation 

Power Point de la nouvelle leçon.  Ce sera 

une succession d’images accompagnées 

d’informations écrites sur chaque objectif 

culturel et touristique.  

A la rigueur, le professeur et les élèves 

découvrent ensemble les significations des 

mots et des expressions inconnus : 

cathédrale, monument, pont, fleuve etc.  

Les élèves écoutent les 

explications du professeur. Ils 

écrivent les explications dans leurs 

cahiers. 

 

Ils notent les mots inconnus. 

15’ 

 

 

 

 

4) La fixation des 

connaissances 

acquises 

 

Pour employer les nouvelles connaissances, 

le professeur propose aux élèves une fiche de 

travail : Identifie et écris le noms de ces 

monuments.(Annexe 1)  

Ils doivent associer le mot à l’image correcte.  

Le professeur propose aux élèves une fiche 

de travail. (Annexe 2-Devinez ces 

monuments touristiques) 

Les élèves, résolvent l’exercice. 

 

Les élèves associent les images. 

 

Les élèves lisent les propositions 

et devinent les mots.  

5’ 

 

 

 

 

5’  

5) La mise en 

œuvre de la 

performance 

 

Le professeur explique la tache :  

Réalisez un dessin pour illustrer votre 

objectif touristique préféré. Justifiez votre 

choix. 

Les élèves choisissent un 

monument touristique et dessinent. 

Ils justifient leur choix.  

10’ 
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6) L’évaluation 

de la 

performance 

 

- évaluation de l’activité collective : par des 

remarques sur le travail des élèves, (sur les 

fautes inhérentes). 

- évaluation de l’activité individuelle : par 

des notes qui récompensent les meilleures 

réponses. 

Les élèves écoutent les remarques 

faites par le professeur  

2’ 

7) Devoir à la 

maison 

 Le professeur annonce le devoir : Cherchez 

sur Internet des informations sur un 

monument parisien à votre choix.  

Les élèves notent le devoir. 3’ 

 

 

 

 

Annexe 1 

Monuments touristiques et culturels à Paris 

Ecris le nom de ces monuments : 

 …………………………………………………. 

……………………………………………….. 
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……………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
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…………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………. 

Annexe 2 

I. Devinez ces monuments touristiques : 

1. C’est  une tour très haute de 320 mètres, avec un poids de sept mille tonnes. 

2.  C’est un musée situé au cœur de la ville. 

3. C’est  une cathédrale célèbre.  

4. C’est une fameuse  université française. 
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5. Monument touristique construit par Napoléon pour sa Grande Armée en 1806. 

6. C’est une grande avenue. On y peut trouver des cinémas, des cafés et des grands magasins.  

7. C’est la plus grande place de Paris.  

8. C’est un centre de culture et un musée d’art moderne.  

9. C’est le théâtre  le plus célèbre dans le monde. 

10. Le plus ancien pont existant à Paris. Il traverse la Seine. 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                             

Profesor pentru învățământ primar: Turițoiu Cristina  

Liceul Teoretic, Com. Filipeștii dePădure, Jud. Prahova  

 

              

Clasa: a II-a A 

Unitatea de învățare: Familia, leagănul copilăriei 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul lecției: Ce știu? Cât știu? Cum știu? 

                             Recapitulare-textul liric 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul lecției: fixare și consolidare 

Competențe specifice: 

*Comunicare în limba română:   

1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

2.1 Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 

2.2 Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; 

3.1 Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 

4.1 Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare. 

*Dezvoltare personală: 

2.1  Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate. 

Obiective operaționale: 

O1- să citească corect, conștient, cursiv și expresiv, respectând intonația impusă de semnele de 

punctuație ; 

O2- să formuleze întrebări și răspunsuri corecte din punct de vedere gramatical, pe baza textului citit; 

O3- să argumenteze de ce un text este liric; 

O4- să alcătuiască versuri având rima dată; 

O5- să formuleze propoziții folosind în care să descrie un membru al familiei; 

O6- să ordoneze cuvinte pentru a forma propoziții. 

Resurse:     

 I. Metodologice 

            Strategii didactice 

Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, joc didactic. 

Mijloace de învăţământ:  manualul, caietul de lucru, dispozitive digitale (telefoane, tablete, PC-uri, 

laptopuri) 

Forme de organizare: frontal, individual; 

II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale; 

III.Temporale - 40 de minute 

Modul de desfășurare a lecției: 

-sincron 
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 SCENARIU DIDACTIC 

 

N

r. 

cr

t. 

 

ETAPEL

E 

LECȚIE

I 

 

O

b. 

op

. 

              

                  CONȚINUTURILE 

ÎNVĂȚĂRII 

    

      STRATEGIA 

DIDACTICĂ 

 

 

EVALUA

RE Metode 

și 

procedee 

Resurs

e 

materi

ale 

Forme 

de 

organiz

are 

1. Moment 

organizat

oric 

         Asigurarea condiţiilor optime 

pentru  buna desfăşurare a lecţiei. Se 

pregătesc materialele necesare 

pentru activitate: caietele elevilor, 

manualul, se verifică prezența 

elevilor, buna funcționare a 

conexiunii. 

 

conversa

ția 

 frontal  

2. Verificar

ea 

cunoștinț

elor 

 

O1 

 

O2 

         Verificarea cantitativă și 

calitativă a temei scrise. Evidenţierea 

elevilor care au scris cu simț de 

răspundere. 

        Se  citeşte textul din manual  

poezia „ Bine e la noi acasă” de 

Emilia Căldăraru. 

conversa

ția 

 

 

citirea în 

lanț 

caietel

e 

elevilo

r 

manua

lul 

frontal aprecieri 

verbale 

3. Captarea 

atenției 

 

O1 

          Se anunță tema lecției: 

recapitularea cunoștințelor 

referitoare la textul liric 

conversa

ția 

bilețel

e cu 

propoz

iții 

frontal observare 

sistematic

ă 

4. Anunțare

a temei și 

a 

obiectivel

or 

       „- Astăzi, la comunicare în limba 

română, vom repeta caracteristicile 

unui text în versuri, vom descrie un 

membru al familiei cu referire la 

însușirile fizice, sufletești și relația 

cu acest membru al familiei, vom 

alcătui versuri pe baza unor rime 

date, vom alcătui propoziții folosind 

cuvinte date.” 

        Elevii notează în caiete data și 

titlul lecției: ,,Recapitulare” 

conversa

ția 

 frontal observare 

sistematic

ă 

5. Dirijarea 

învățării 

O1 

O3 

O4 

Elevii citesc din manual fragmentul 

din poezia ,, Cântec de adormit 

Mitzura” de Tudor Arghezi. 

conversa

ția 

explicați

a 

Textul 

suport 

,,Cânte

c de 

frontal 

individ

ual 

observare 

sistematic

ă 
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Explică de ce este un text liric, 

argumentând (textul este scris în 

versuri grupate în strofe, versurile 

au rime adică silabe la sfârșitul 

versurilor care se potrivesc, se 

întâlnesc expresii frumoase). 

Numără strofele, versurile, extrag și 

scriu pe caiete rimele poeziei. 

Explică modul de scriere  corectă , 

pe caiete, a unui text în versuri. 

adormi

t 

Mitzur

a” de 

T. 

Arghe

zi 

aprecieri 

verbale 

6. Realizare

a feed-

back-ului 

 

O5 

Completează oral propozițiile: 

• Textul scris cu rânduri scurte este 

...(o poezie). 

• Rândul scurt al unei poezii se 

numește...(vers). 

• ...(strofa) reprezintă un grup de 

versuri. 

joc 

didactic 

conversa

ția 

explicați

a 

carton

așe 

frontal observare 

sistematic

ă 

aprecieri 

verbale 

7. Obținerea 

performa

nței 

O6        Elevii primesc sarcina de a 

formula enunțuri prin care să descrie 

un membru al familiei cu referire la: 

• o însușire fizică; 

• o însușire sufletească; 

• relația cu acel membru al familiei. 

       Trei din cele mai frumoase 

propoziții vor fi scrise de toți elevii 

pe caiete. 

    Cer elevilor să scrie pe caiete 

cuvintele: 

•  acasă-masă 

• mine-vine. 

Elevii descoperă că acestea pot fi 

niște rime.  

Frontal sau individual alcătuim o 

strofă cu aceste rime. Strofa 

alcătuită frontal va fi scrisă pe 

caiete. 

Elevii primesc ( pe chat-ul lecției un 

link-dacă lecția se desfășoară online 

sau pe telefon-daca lecția se 

desfășoala față în față) un link 

pentru un joc ce are ca sarcină de 

ordonat niște cuvinte într-o 

propoziție. După ce descoperă 

conversa

ția, 

dictare 

caietel

e 

elevilo

r 

individ

ual 

aprecieri 

verbale 
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propozițiile, elevii trebuie să le scrie 

pe caiete. 

https://learningapps.org/display?v=p

cgaon6wt20 

https://learningapps.org/display?v=p

kgb6jjfk20 

În propozițiile descoperite este 

vorba despre mamă și despre 

familie. Se discută cu elevii despre 

inima mamei ( mereu deschisă)- se 

explică înțelesul propoziției. Se 

discută despre importanța familiei. 

 

 

 

8. Încheiere

a 

activității 

         Se fac aprecieri individuale și 

colective referitoare la modul în 

care elevii au participat la oră. Se dă 

tema pentru acasă și se explică 

modul în care aceasta trebuie 

rezolvată. 

         

 

explicați

a 

caietel

e 

elevilo

r 

frontal aprecieri 

verbale 

 

https://learningapps.org/display?v=pcgaon6wt20
https://learningapps.org/display?v=pcgaon6wt20
https://learningapps.org/display?v=pkgb6jjfk20
https://learningapps.org/display?v=pkgb6jjfk20
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Proiect de lecție 

                                                                                                         Prof.Kozma Rozália 

                                                                         Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Tg. Mureș 

Clasa: a II-a  

Aria curriculară: Limbă și comunicare  

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică/Tema: Sunetele şi literele a, A, e, E, c, C, i, I, s, S, ă, Ă, j, J  

Titlul lecţiei: Sunetul şi litera i, I 

Competențe generale: 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competențe specifice: 

3.4. Recunoaşterea sunetelor şi literelor specifice limbii române şi diferenţierea faţă de cele din limba 

maghiară 

4.1. Redactarea de mesaje scrise simple, cu respectarea unor convenţii de bază 

 

Obiective operaţionale: (cognitive, afective, psihomotorii) 

-să comunice cu pedagogul 

-să asculte cu atenţie explicaţiile pedagogului 

-să  ia parte la număratul sunetelor 

-să arate interes faţă de exerciţii  

-să bată palma la recunoaşterea sunetului şi literei I 

-să copieze în caiet cuvintele necunoscute 

-să încerce să traducă cuvintele din cutia cuvintelor necunoscute 

-să coloreze cerculiţele care indică locul sunetului I în cuvânt 

- să recunoască locul sunetului I în cuvânt 

- să urmărească cu cât mai mare atenţie jocul didactic  

 

Tipul lecţiei: Însuşiri de noi cunoştinţe 

Metode şi procedee:conversaţie, explicaţie, descoperire, joc didactic, observare 

Formele de învăţare: muncă individuală, muncă frontală, orală 

Mijloace de învăţământ: caiet, carte, caiet de lucru, desene, puncte roşii, inimoare 

 

 

Scenariul didactic 

Etapele lecţiei Conţinutul Prelucrarea didactică Formele de 

învăţare 

Evaluarea 

Organizarea clasei pentru 

lecție 

 - Bună dimineaţa, copii! 

Azi vom învăţa 

împreună, aşadar, vă rog 

să scoateţi caietul, 

cartea şi caietul de lucru 

- frontală  
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de limba română pe 

bancă. 

Captarea atenţiei  -Mă bucur din toată 

inima mea, că azi sunt 

aici cu voi! 

 

- Ce înseamnă inimă? 

 

- Cine ştie răspunsul să 

ridice mânuţa ( dintre 

copii, care au ridicat 

mâna,  cer pe unu să 

răspundă la întrebarea 

propusă anterior) 

 

- Bravo, inimă înseamnă 

szív. 

Haideţi să numărăm 

împreună câte sunete 

are cuvântul inimă ( îl 

scriu pe tablă cu litere  

majuscule cuvântul, 

după care numărăm 

sunetele. 

- Aşadar, cuvântul inimă 

are 5 sunete, dar ce 

observăm, că două 

sunete sunt la fel. Care 

este sunetul acela? 

Sunetul I 

- frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 

Reactualizarea 

cunoştinţelor însuşite 

anterior 

 - Vă mai amintiţi despre 

ce animal aţi vorbit ora 

trecută? 

- Crocodilul 

- Da, bravo! 

-frontal  

 

 

 

- oral 

Realizarea legăturii cu 

lecţia nouă 

 - Haideţi să numărăm 

câte sunete are şi 

cuvântul cro-co-dil. 

 

- Să numărăm 

împreună(îl scriu şi 

cuvântul crocodil pe 

- frontal 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3568 

 

tablă sub cuvântul 

inimă) 

- Are 8 sunete 

- Care este sunetul care 

apare în amândouă 

cuvinte? 

- Sunetul I 

Comunicarea obiectivelor  - Azi vom învăţa despre 

cuvântul şi sunetul I 

- Vă rog să deschideţi 

caietul şi, ca titlu să 

scrieţi: i, I ( îl scriu pe 

tablă) 

- frontal 

- individual 

 

Transmiterea noilor 

cunoștințe/Comunicarea 

noilor cunoştinţe 

 

 

 

 

Desene: 

vioară, 

viorea, pix, 

avion, cretă, 

pelican, 

fotoliu, 

fluture, 

delfin, 

robot, 

ascuţitoare, 

glob, sania, 

ursuleţ 

helicopter 

 

 

 

Cutia cu 

cuvintele 

necunoscute 

 

 

 

 

 

 

 

- Să ne uităm  la perete. 

Unde se află sunetul şi 

litera I? 

 

- Acum voi arăta  câteva 

desene pe calculator, voi 

citi cu voce tare, şi când 

auziţi sunetul I, să bateţi 

palma. Voi nu trebuie să 

spuneţi cu voce tare. 

- Bravo, v-aţi descurcat 

bine/ foarte bine. 

 

-Care au fost cuvintele 

necunoscute? 

Eu scriu pe tablă, şi voi 

copiaţi după mine, în 

caiet. 

 

- Să vedem, astăzi ia 

cineva un punct roşu 

pentru cuvintele 

necunoscute?  O rugăm 

frumos pe doamna 

învăţătoare şi pe 

musafirii noştri să ne 

spună 3 numere 

(corespunzător 

numerelor copiilor 

- frontală 

 

 

 

 -frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

- individual 

 

 

 

 

 

- individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

- punct 

roşu 
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Denumirile 

desenelor: 

indian, 

dinozaur, 

pompier, 

televizor, 

trandafir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desene: 

inel, 

maşină, 

fetiţă, 

spuse, încearcă copii să 

ia un punct roşu.) 

- Ştiţi regula, după 3 

cuvinte corecte, primiţi 

un punct roşu. 

 

- Acum, să deschidem 

caietul de lucru pe 

pagina 18. 

- Vă citesc cerinţa 

primului exerciţiu: 

Colorează cerculiţele 

care indică locul 

sunetului I în denumirile 

desenelor. 

- Ce trebuie să facem? 

- Să colorăm cerculiţa, 

unde  auzim sunetul I. 

- Iată, ce vedem pe 

primul desen? 

-Un in-di-an . Care 

cerculiţă indică locul 

sunetului I? 

- Prima şi a patra  

- Să mergem mai 

departe: tro-ti-ne-tă. Pe 

care cerculiţă trebuie să 

colorăm? 

- Artur? (îi ajut pe copii, 

când au dificultăţi) 

- Bravo 

- Mai departe: di-no-za-

ur. Unde auzim sunetul 

I? Să ridice mâna cine 

ştie(rezolvăm exerciţiul 

împreună şi mai 

departe). 

 

- Acum, vă arăt câteva 

desene, şi voi trebuie să 

spuneţi unde auziţi litera 

I. La începutul 

cuvântului, în interior, 

 

 

 

 

 

- frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 
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veveriţă, 

tigru, 

radieră, 

izvor 

sau la sfârşitul 

cuvântului. Să ridicaţi 

mâna, când ştiţi 

răspunsul. 

 

Asigurarea feed-back-

ului 

învățării/Fixarea 

cunoștințelor 

Cuvintele: 

cariocă, 

aspirator, 

fotografie, 

scaun, 

primăvara, 

artificial, 

necunoscut, 

cangur, 

biserică, 

surioră, 

găină, curte, 

hărtie, 

autobuz, 

distracţie, 

acasă, copii, 

cămaşă, 

dimineaţa, 

bicicletă, 

inteligent, 

penar, frate, 

roşu. 

Să ne jucăm un pic: voi 

spune mai multe 

cuvinte. Nu toate 

cuvintele vor conţine 

sunetul I. Când auziţi 

cuvântul I, indiferent de 

locul în cuvânt , vă 

ridicaţi în picioare, iar 

când nu auziţi sunetul I 

în cuvânt ,staţi pe scaun. 

Haideţi să începem! 

 

- Felicitări, v-aţi 

descurcat foarte bine, de 

aceea, veţi primi de la 

mine căte o inimoară. 

-frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral, 

inimoară 

Temă pentru acasă Caiet de 

lucru, 

pagina 18, 

exerciţiul 4 

Temă pentru acasă, 

scrieţi vă rog în caiet, 

aveţi din caietul de 

lucru, pagina 18, 

exerciţiul 4. Aveţi să 

exersaţi scrierea literelor 

I. 

-frontală  
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PROIECT DE LECȚIE 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,  SIMION GABRIELA JANETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VICTOR ION POPA”, SAT DODEȘTI, JUD. VASLUI 

Clasa a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: EDUCAȚIE CIVICĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PRIETENIA 

SUBIECTUL: Eu şi ceilalţi- Prietenia 

TIPUL LECȚIEI: consolidarea cunoştinţelor 

EXTINDERI/DESCHIDERI spre alte discipline 

Muzică și mișcare:Audierea cântecului ,,Prietenia” 

Comunicare în limba română:  

COMPETENȚĂ GENERALĂ 

Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi 

 

             OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

        O1: să răspundă corect la întrebări pe baza textului vizionat; 

        O2: să recunoască ce calități are un prieten; 

        O3: să identifice comportamente pozitive/negative ; 

       O4: să relateze aspecte din experiența proprie ce implică prietenia; 

       O5: să descrie o situație ce dovedește o relație de prietenie.  

 

 

• STRATEGII DIDACTICE : 

I. Metodologice 

 Strategii didactice: 

a)Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, ciorchinele, 

brainstormingul 

b)Materiale şi mijloace: manuale, caiete, fișe de lucru, flipchart, videoproiector, platforme digitale 

wordwall.net, youtube.com. 

 

c)Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

d)Instrumente şi tehnici de evaluare: observare sistematică și monitorizare, evaluare orală, 

autoevaluare, aprecieri verbale  

 

II.  Temporale: 45 min. 

III. Umane: 19 de elevi  

     

IV  Bibliografice: 

• Daniela Barbu, Cristiaana Ana-Maria Boca – Educație civică, Manual pentru clasa a III-a , Editura 

CD Press, București, 2022 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3572 

 

• Programa școlară pentru disciplina Educație civică (clasa a III-a – a IV-a), aprobată prin ordinul 

ministrului  Nr. 5003/02.12.2014; 

• Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor  de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii mici 2013”. 

 

Scenariul didactic al lecției 

 

Momentel

e lecţiei 

C

.S

. 

 

Continutul lecției 

Strategii didactice 

 

 

Evaluare 

                 

Activitatea cadrului didactic  

Activitat

ea 

elevilor  

Metode şi 

procedee 

Mijlo

ace 

didac

tice  

Forme 

de 

organiza

re  

1.Moment 

organizato

ric 

 

 

 

 

2. 

Captarea 

atenţiei 

     

 

 

 

 

C

.S

. 

1 

 

 

   Elevii se pregătesc pentru 

începerea orei; 

 

 

 

 

2.Captarea atenției se va realiza 

prin audiția unui cântec despre 

prietenie 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uf1ii4klUKw 

 

Se desprinde o nouă trăsătură 

morală a persoanei, care este si 

titlul nou al lecției. 

Răspund 

solicitării

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

observaţia 

 

 

 

 

 

film video 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

video

proiec

tor 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua

l  

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematic

ă 

și 

monitoriza

re 

 

3.Anunţar

ea temei şi 

a 

obiectivel

or 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cântecul audiat indică tema 

activității. 

Copiii vor aprofunda 

noțiuni despre prietenie, vor 

identifica reguli de 

comportament în relațiile cu 

ceilalți, vor vorbi despre 

calitățile pe care ar trebui să le 

aibă un prieten, vor stabili ce 

comportamente duc la păstrarea 

unei prietenii solide, vor 

desprinde învățăminte despre 

prietenia adevărată. Elevii vor 

avea de completat o floare a 

 

Receptea

ză 

mesajul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

Tabla 

Caiete 

Flipch

art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

https://www.youtube.com/watch?v=uf1ii4klUKw
https://www.youtube.com/watch?v=uf1ii4klUKw
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3.Actualiz

area 

cunoștințel

or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prieteniei

 
Pe fiecare petală vor găsi 

și vor scrie calitățile unui prieten: 

cinste, curaj, sacrificiu, empatie, 

bunătate, altruism. 

 

Notează titlul lecției pe tablă, iar 

elevii sunt solicitați să deschidă 

caietele și să noteze. 

 

 

     

 

Elevii vor avea ca suport 

vizual un filmuleț cu povestea 

,,Trandafirul mândru” 

https://www.youtube.com/watch

?v=LpmBVbE-_s0 

Elevii vor viziona 

filmulețul și vor veni, prin 

intermediul brainstormingului cu 

ideile și părerile proprii. Vor 

avea ca suport și întrebările mele: 

Cum se numeau cei trei 

prieteni? 

Ce-i determina să fie 

prieteni? 

Aveau ceva în comun? 

Ce calități avea Magie? 

Dar Mos? 

Dar Ted? 

Ce trebuie să existe într-o 

relație de prietenie? 

 Fără respect reciproc 

poate exista prietenia? 

Cine a dat dovadă de 

sacrificiu și dragoste 

necondiționată? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează 

în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

răspund 

la 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film video 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

Brainstormi

ngul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart 

tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitoriza

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

monitoriza

re 
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6.Obținere

a 

performan

ței 

 

 

 

 

 

 

7. 

Feedbak-

ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știa Magie de sacrificiul 

celor doi? 

A înțeles trandafirul unde 

greșea? 

Dacă ați fi unul dintre 

personaje, care ați vrea să fiți? 

De ce? 

Discuțiile continuă pro și 

contra….. 

Se notează la tablă și în 

caiete definiția prieteniei. 

 

 

Se propune elevilor să participe 

la un joc online despre prietenie, 

unde vor descoperi calitățile ce 

clădesc o prietenie. 

Se notează în caiete cele mai 

importante aspecte despre 

prietenie. 

Se lucrează și cu manualul. 

https://wordwall.net/ro/resource/

8003989/despre prietenie 

 

 

Elevii vor participa la un joc 

interactiv de pe platforma 

wordwall, unde vor avea de 

completat niște proverbe despre 

prietenie. 

 

https://wordwall.net/ro/resource/

5179223/proverbe-despre-

prietenie 

 

 

Se cere elevilor să completeze pe 

un ciorchine calitățile pe care le 

are un prieten (Anexa 1).  

Se lipesc pe flipchart și le vom 

citi pe toate. 

Fiecare copil va fi încântat să 

vorbească despre calitățile lui. 

 

 

Elevii 

scriu pe 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

deschid 

manualul

. 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiz

area  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe  

 

 

 

flipch

art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua

l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

monitoriza

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

monitoriza

re 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/8003989/despre
https://wordwall.net/ro/resource/8003989/despre
https://wordwall.net/ro/resource/5179223/proverbe-despre-prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/5179223/proverbe-despre-prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/5179223/proverbe-despre-prietenie
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8. 

Încheierea  

 

 

 

Se fac aprecieri verbale  și li se 

recomandă o poveste terapeutică 

,,Cei trei prieteni”. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=X5vAnmF0d2Y 

 

 

 

Conversația 

 

 

ANEXA 1 

 
 

 

 

Prietenia 

înseamnă: 

 

să fii 

alături de 

prietenul 

tău 

 
 să știi 

să îl 

asculți 

 

să ai 

preocupări 

comune 

 

să fii capabil 

de sacrificiu  

să 

împarți 

cu el 

bucuria 

Empatie 
Sinceritate 

recunoștin

ță 

https://www.youtube.com/watch?v=X5vAnmF0d2Y
https://www.youtube.com/watch?v=X5vAnmF0d2Y


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3576 

 

PROIECT DE LECȚIE 

                                                                                      Prof. ENĂCHESCU CARMEN 

 

 

ȘCOALA: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești 

 

DATA: martie 2022 

 

OBIECTUL:Muzică și mișcare 

 

TEMA: Interpretarea  

 

OBIECTIVE FUNDAMENTALE: Să cântăm rintintinește - Al. Pașcanu 

- dezvoltarea simțului ritmic și melodic prin conștientizarea relațiilor ce se stabilesc între sunete 

cu durate și înălțimi diferite; 

- dezvoltarea simțului estetic al elevilor și formarea trăsăturilor morale și de caracter; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să intoneze corect și expresiv cântecul propus, la unison; 

- să tacteze corect măsura de 2/4 și să citească ritmic cântecul; 

- să interpreteze melodia cu procedeul indicat; 

 

METODE ȘI PROCEDEE: 

- exercițiul, demonstrația, explicația, audiția, problematizarea; 

 

MIJLOACE: 

- calculator, orgă, planșe, fișe, jucării muzicale; 

 

TIPUL LECȚIEI: Dobândire de cunoștințe, priceperi și deprinderi - predare concentrica; 

 

I. MOMENT ORGANIZATORIC: pregătirea materialelor necesare. 

 

II. CAPTAREA ATENȚIEI: se va face prin povestea piticului Tic (proiectie)-clasa I. 

Clasa a II-a: Știți ce cânta piticul? (Rin - tin - tin). 

Ce credeți că făcea când obosea? (Respira adânc Ț exerciții de respirație). 

 

III. ANUNȚAREA SUBIECTULUI ȘI A OBIECTIVELOR URMĂRITE: 

Astăzi, veți interpreta ritmic, în dialog și individual cântecul „Să cântăm rintintinește” , de  

Alex. Pașcanu. 

 

IV. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

- cântare model 

- memorarea versurilor 

- cântare cu toată clasa (2 - 3 ori) 
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Clasa a III-a – analiza cântecului. 

În ce măsură e scris cântecul? Cum este ritmul? Care sunt semnele sunetelor muzicale? Unde 

sunt așezate notele muzicale? Ce durate au notele din fiecare portativ? Ce reprezintă semnele scrise cu 

roșu? (pauzele) Ce înseamnă pauza în muzică? 

Clasa a IV-a – De unde știm cum să interpretăm o melodie? Care sunt caracteristicile sunetului 

muzical? De câte feluri sunt sunetele muzicale? Ce ne indică locul notei pe portativ? 

           ACTIVITATE INDEPENDENTĂ: Joc 

 Elevii claselor I și a II-a trebuie să înlocuiască notele de pe portativ cu simbolurile 

corespunzătoare ( buburuze, fluturi, flori). 

 Elevii din clasele a III-a și a IV-a trebuie să scrie denumirile notelor muzicale atât pe fișele de 

pe bănci, cât și pe planșele de la tablă (timp de lucru: 5 minute). 

 Analiza activității se va face frontal, apoi se va interpreta cântecul pe note, cu tactarea măsurii 

(clasele a III-a și a IV-a). Toți elevii interpretează cântecul integral. 

 

V. OBȚINEREA PERFORMANȚEI: 

Clasa a IV-a – interpretați cântecul pe rânduri, apoi în dialog; 

                     – interpretați tactând măsura: 

   clasa  I – bătăi din palme; 

   clasa a II-a – jucării muzicale; 

   clasele a III-a și a IV-a – normal; 

                      – interpretați cântecul individual (din fiecare clasă câte un elev, din clasa a IV-a  cu acompaniament la orgă); 

           – interpretați cântecul cu mișcare: 

     clasele I si a II-a – cu deplasare (dans); 

     clasele a III-a și aIV-a – cu aplauze pe pauză. 

 

VI. EVALUAREA ACTIVITĂȚII: aprecieri, concluzii. 
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Proiect de activitate integrată 

„Mijloace de transport” 

                                                                                                                                      Filip Cecilia ;  

   Filip Aurelia  

Gradinita Nr.3 Bragadiru , Ilfov  

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

 

DATA: 07.05.2022 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Nr.3 Bragadiru  

GRUPA: Mijlocie  

TEMA ANUALĂ: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI: “Miljoace de transport” 

TEMA  SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Cu ce călătoresc?’’ 

TEMA ZILEI: ,,Și eu călătoresc!”  

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA+ADE (DȘ – Cunoașterea mediului 

+ DOS– Activitate practică) 

SCOPUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE: Consolidarea cunoştinţelor referitoare la mijloacele de 

transport şi dezvoltarea creativității prin activități artistico - plastice 

 

DURATA: o zi 

 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII 

ACTIVITĂȚI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Întâlnirea de dimineață –  „Învățăm să ne comportăm în mijloacele de transport” 

❖ Salutul 

❖ Calendrul naturii 

❖ Prezența 

❖ Noutatea zilei 

Rutine: - „Primirea copiilor” 

                 - „Ne pregătim pentru micul dejun (deprinderi de autoservire)” 

                 - „Deprinderi de igienă personală şi colectivă” 

Tranziții:  „Trenuleţul veseliei” - joc distractiv 

                  ,,Bat din palme!” 

✓ Scopul activităţii: Implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării inter-

relaţionării şi formării comportamentului empatic la preşcolari. 

✓ Obiective operaţionale: 

- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări; 

- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-  le 

prin simbolul adecvat; 
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- să schimbe impresii, opinii, emoţii transmiţând cu sinceritate experienţele, părerile despre un anumit 

eveniment. 

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, observaţia 

•Materiale didactice: Catalogul grupei, calendarul naturii, mijloace audio-vizuale 

•Forma de organizare: Frontal, individual 

 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE  

•Scopul activităţii:  Consolidarea deprinderii copiilor de a utiliza diferite materiale în rezolvarea unor 

sarcini date. 

Joc liber 

• Joc de masă: „Thomas și prietenii săi” 

• •Mijloc de realizare: Asamblare 

• •Obiective operaţionale: 

• O1 - Să îmbine piesele puzzle-ului pentru a reda imaginea trenurilor – prieteni ai lui Thomas; 

• O2 - Să descrie imaginile găsite; 

• O3 - Să colaboreze cu colegii în vederea realizării temei propuse. 

• •Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

• •Materiale didactice: Piese puzzle 

• •Forma de organizare: Pe grupe 

 

• Construcții : “Garajul mașinii mele!” 

        •Mijloc de realizare: joc exerciţiu 

        •Obiective operaţionale:  O1 - Să realizeze cu ajutorul pieselor lego cel puţin o gară sau o stație 

unde călătorii pot aștepta mijloacele de transport; 

                                                O2 - Să interacţioneze cu ceilalţi colegi, în cadrul jocului, pentru a 

realiza tema propusă; 

                                                O3 - Să participe cu interes la activitate. 

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

•Materiale didactice: Piese lego 

•Forma de organizare: Individual 

 

• Bibliotecă: „Trenul – semne grafice” 

•Mijloc de realizare: semne grafice 

•Obiective operaţionale: 

O1- Să unească punctele astfel încât să contureze forma a cel puțin două vagoane ale trenului; 

O2 - Să utilizeze corect instrumentele  puse la dispoziţie; 

O3 -.Să găsească utilitate lucrărilor realizate. 

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

•Materiale didactice: Creioane, fişe de lucru 

•Forma de realizare: Individual 
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Moment de mișcare: ”Trenulețul” - joc muzical  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DȘ (Cunoașterea mediului): „Mijloace de transport pe uscat, pe apa, in aer ?” -joc didactic 

DOS (Activitate practică): „Balonul ”  - activitate practică 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

◊ D1- Curiozitate, interes şi iniţiativă în dezvoltare; 

◊ D2- Cunoștințe și deprinderi elementare  de cunoaștere a mediului apropiat; 

◊ D3- Mesaje orale în diverse situaţii de învăţare; 

◊ D4- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării; 

◊ D5- Finalizarea sarcinilor şi acţiunilor (persistenţă în activităţi) 

  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 DȘ: ◊ C1- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi; 

        ◊ C2- Participă la activităţile de grup şi activităţile de joc în calitate de auditor; 

        ◊ C3- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiunii, emoţii 

proprii; 

DOS: ◊ C4 - Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice; 

 

          ◊ C5- Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă. 

OBIECTIVE: 

DȘ:      - să asculte cu atenție și interes, concentrându-se asupra regulilor jocului; 

       - să enumere mijloacele de transport cu care călătorim pe stradă, pe apă și prin aer, 

             - să aşeze jetoanele cu mijloace de transport în funcţie de sarcina dată.        

DOS:  - să intuiască materialele de lucru (lipici, elemente componente “Balonului cu aer cald”) 

              - să lipească îngrijit asamblând elementele pe suport dat. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, joc didactic,  explicaţia, demonstraţia,  ”Turul galeriei”. 

Mijloace didactice: macheta,jetoane mijloace de transport,roata magică,  lipici, elemente pentru 

asamblarea “Balonului cu aer cald”. 

Forme de organizare: frontal, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru Educația Timpurie (3 – 6/7 ani), 2019 

• Antologie de proiecte tematice pentru activitati integrate, Editura Diana, Musata Bocos, L.   Carlogea, 

C. Draghici, 2009. 

• Revista Învațământul Preșcolar și Primar, nr. 1-2/2014, Editura Arlequin. 
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SCENARIUL ZILEI 

 

             Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață, moment în care vom purta o discuţie referitoare 

la proiectul pe care îl derulăm “Mijloace de transport”. Acest moment solicită întreaga grupă și 

contribuie la realizarea unei exprimări libere în fața celorlalți, învățând în același timp să îi asculte pe 

cei din jur.  

             Vom desfăşura Salutul într-un cerc prin intermediul tehnicii comunicării rotative. Salutul 

pornește de la educatoare care își alege de la panou o imagine sugestivă, urmând ca mai apoi fiecare 

copil să își aleagă o imagine și să-și salute colegul. 

             Vom completa  Calendarul naturii după ce vom observa vremea de afară, apoi vom face 

Prezența. 

              Noutatea zilei constă în apariția unui musafir, un tren care dorește să ne provoace la un joc. 

         Tranziția către centrele de interes se va realiza prin intermediul unui joc imitativ: ,,Mergem cu 

trenul”. 

          La centru Construcții copii vor construi garaj pentru masină,  la Centrul Bibliotecă, preşcolarii  

vor uni punctele pentru a forma trenul(Anexa ), iar la Centrul Joc de masa îmbină piese de puzzle 

pentru a descoperi o imagine surpriză. 

         Tranziții: ”Bat din palme” 

          La activitatea Cunoasterea mediului, copiii vor fi provocati sa intre în lumea mijloacelor de 

transport asezându-le în mediul acestora, apoi vor asambla în cadrul Activității practice elementele 

cu balonului cu aer cald (Anexa ).  

          Copiii vor fi antrenaţi în jocul muzical ,,Trenulețul”. 

           La finalul zilei, vor primi recompense și vor fi apreciați referitor la implicarea acestora în 

activitățile desfășurate. 

 

 

 

 

Anexa nr 2 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                       Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

. înv. primar: Trufin  Ramona - Elena    

Data:  

Școala: 

Prof. înv. primar:  

Clasa: pregătitoare                                         

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplină: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare: „ Sărbătoarea Paștelui” 

Elemente de conținut: Sunetul [h] și literele H , h 

Tipul activității: Sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

Forma de realizare: integrată 

COMPETENTE SPECIFICE CLR: 

1.3. Identificarea sunetelor, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar; 

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale , din universal apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar; 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate; 

 

COMPETENȚE SPECIFICE MEM: 

1.1 Recunoaștea și scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

COMPETENȚE SPECIFICE AVAP: 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale; 

Discipline integrate:   Matematică și explorarea mediului 

                              Arte vizuale și abilități practice 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a) cognitive: 

OC1: să găsească cuvintele alinate pentru cuvintele  sugerate de imagini; 

OC2: să despartă cuvintele în silabe, precizând numărul acestora; 

OC3: să ordoneze literele date pentru a obține cuvinte ce conțin literele H, h; 

OC4: să alcătuiască propoziții pe baza imaginilor date; 

OC5: să redea forma corectă de plural pentru cuvintele cerute; 

 

b) psiho-motorii: 

OPM1: să păstreze poziţia corectă în timpul rezolvării sarcinilor; 

OPM2: să lucreze ordonat; 

 

C )afective: 

 OA1: vor participa cu interes la lecție; 

 OA2: se vor mobiliza pentru a rezolva sarcinile propuse; 
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RESURSE: 

A. METODOLOGICE: 

Strategie didactică: 

a)  Metode și procedee: conversația,explicația, exercițiul, jocul didactic; 

b) Mijloace de învățământ:  fișe  de lucru, jetoane cu imagini, coșulețe, plicuri cu piese  -  puzzle, 

planșe, jetoane – cuvinte,  laptop, videoproiector; 

c) Forme de organizare: frontală, individuală; 

 

B. BIBLIOGRAFICE: 

a)Oficiale: Programa școlară, clasa pregătitoare,clasa I, clasa a II-a, București, nr.3418/19.032013 

b)Metodico-didactice: Ion Berca, Maria Eliza Ionescu Micioara, Metodica predării limbii române, 

Manual pentru liceele padagogică, EDP, București, 1974; Maria Ioana Georgescu-Boștină, 

Îndrumator pentru folosirea abecedarului, EDP, - București, 1976;Petronela Savin, Monica Fichioș,  

Ghid metodologic pentru învățământul primar, Institutul European, 2017; 

c)Pedagogice:Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, Iași 1996;  Dancsuly A., Chircev A., 

Manolache A., Pedagogia, Ediția a III-a, EDP, 1964; 

C.Umane: 22 

D.Temporale:45 

E.Spațiale:sala de clasă 
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SCENARIU DIDACTIC 

 

 

Etapele 

lecției 

 

OP Activitatea învățătoarei Elemente de strategie didactică 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățare 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

    Se asigură condițiile optime pentru buna 

desfășurare a lecției. 

conversația  frontal 

2.Captarea 

interesului 

            5’ 

OC1     Le voi propune elevilor să rezolve un 

rebus, ce are ca sarcină: „Alintă și găsește 

alintatul!” Aceștia vor descoperi  pe 

verticala roșie cuvântul iepuraș, tot un 

cuvânt alintat. (Anexa 1) 

coversația, 

exercițiul 

fișe cu rebus 

laptop, 

videoproiector 

frontal, individual 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

             1’ 

OC2 

OC3 

OC4 

    Informez elevii că în această lecţie vom 

contiuna activitățile dedicate sărbătorii de 

Paște. Elevii vor despărți cuvinte în silabe, 

vor ordona literele date pentru a obține 

cuvinte și vor alcătui propoziții pornind de la 

anumite imagini. 

conversația 

 

 frontal 

4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

             8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Întreb elevii ce sunet şi literă am învățat în 

orele precedente (Sunetul [h] și literele H, 

h). Se vor reactualiza cunoștințele despre 

propoziție, cuvânt, silabă și sunet. 

     Pentru a ne putea întelege între noi, cum 

este corect să vorbim? (noi vorbim în 

propoziții).  

     Din ce sunt alcătuite propozițiile?  

( cuvinte) 

     Dar cuvintele? (silabe) Dar silabele? 

(sunete) 

conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 
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OC2 

 

JOC: ”SĂCULEȚUL  CU           

SURPRIZE” 

    Ica iepurica le – a pregătit elevilor un ou 

în care sunt ascunse jetoane cu imagini ce 

sugerează cuvinte care conțin sunetul [h]. 

Elevii vor veni în fața clasei , vor extrage  un 

jeton din ou, vor despărți cuvintele sugerate 

de imagini  în silabe  și vor așeza jetonul în 

coșulețul ce indică numărul de silabe al 

cuvântului identificat. 

 

 

 

 

conversația  

explicația 

jocul didactic 

 

 

 

săculeț cu jetoane  

coșulete 

 

 

 

frontal 

5. Dirijarea 

învățării 

           10’ 

OC3 

 

JOC: ”LITERE AMESTECATE” 

   Elevii o vor ajuta pe Ica iepurica să 

ordonezele piesele de ouă – puzzle pentru a 

forma cuvinte ce conțin literele H , h . După 

formarea și citirea cuvintelor, acestea avor fi 

scrise cu litere mari la tablă. În timp ce un 

elev scrie la tablă cuvântul găsit, ceilalți 

elevi vor decora cu ajutorul acestor cuvinte 

un ou. (Anexa 2) 

conversația  

explicația 

jocul didactic 

plicuri cu piese de 

ouă – puzzle 

 

 

fișe cu ouă 

 

frontal 

 

individual 

6.Obținerea 

performanței 

            6’ 

OC4     Le voi propune elevilor să alcătuiască 

propoziții sugerate de două imagini date. 

(Anexa 3) Doi elevi vor veni apoi în fața 

clasei, vor citi cuvintele scrise pe jetoane, le 

vor ordona și vor forma câte o propoziție 

pentru fiecare imagine. 

conversația  

explicația 

exercițiul 

planșe cu imagini 

jetoane - cuvinte 

frontal 

individual 

7. Feed-back      Se realizează pe parcursul  întregii 

activităţi. 

conversaţia 

exercițiul 

 individual 

frontal 
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7.Activitate 

recreativă 

            15’ 

 

OC5 Joc: „Eu spun una, tu spui multe!” 

Joc:  Wordwall – asociere cuvânt - imagine 

conversaţia 

jocul didactic 

laptop, 

videoproiector 

frontal 

 

 

ANEXA 1: 

                                        ALINTĂ ȘI GĂSEȘTE ALINTATUL!                                 
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ANEXA 2: 
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ANEXA 3: 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Conţiu Georgeta 

 Școala Gimnazială ,,Florea Bogdan” Reghin, Mureş 

 

Clasa: a VII-a  

Disciplina: Biologie 

Unitatea de învățare: Funcția de reproducere 

Tema: Sămânța 

Timp: 50 min. 

Tipul lecţiei: mixtă 

Scopul: Acumularea conștientă și activă a unui set de cunoștințe și formarea unor competențe 

referitoare la structura seminței și la particularitățile germinației; 

Competențe specifice: 

1.1 Sistematizarea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru 

explorarea unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene; 

1.2 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de lucru date; 

2.2 Expunerea în cadrul unui grup, a informaţiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, 

produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei; 

Obiectivele operaționale:  

La finalul lecției, elevii vor fi capabili:  

O1: să prezinte alcătuirea internă a seminţei; 

O2: să definească termenul de germinaţie; 

O3: să enumere factorii interni şi externi care favorizează germinaţia; 

            O4: să prezinte etapele germinaţiei. 

Strategia didactică: 

     - resurse procedurale: explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea, învățare prin descoperire, 

metoda mozaicului, eseul de 5 minute; 

- resurse materiale: manualul, fişe de lucru, material vegetal proaspăt (seminţe de fasole în 

diferite stadii de germinare), atlasul botanic, tăviţe, coli albe, marker, carioci;       

- forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe; 

- metode de evaluare: orală, observarea sistematică a elevilor.
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Structura organizatorică a lecţiei 

 

 

Secvenţele  

lecţiei 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevului 

 

Strategii 

 

Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Forme de 

organizare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Organizarea 

clasei 

2 min. 

Verifică dacă sunt condiții optime 

pentru desfășurarea lecției; 

Notează în catalog elevii absenți; 

Pregatește materialul didactic necesar 

desfășurării lecției; 

Pregătesc caietul si manualul  

pentru lecţie. 

 

Observaţia 

 

Catalog 

şcolar 

 

Activitate 

individuală 

și frontală 

 

 

2.Actualizarea 

cunoștințelor 

4 min. 

 

Prin chestionare orală;  

 

- Care sunt organele cu rol în înmulţirea 

plantei ? 

 

- Care sunt funcţiile florii? 

 

- Ce modificări suferă floarea după 

fecundaţie? 

 

 

 

Răspund la întrebările 

profesorului: 

- Organele care au rol în 

înmulţirea plantei sunt: 

floarea, fructul, sămânţa. 

- Floarea îndeplineşte funcţia 

de polenizare şi fecundaţie. 

- În urma fecundației, petalele 

şi sepalele se usucă şi cad, 

staminele se reduc şi ele, 

stigmatul şi stilul se usucă, 

ovarul se transformă în fruct 

şi ovulul devine sămânță. 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

Manual 

 

Caietul de 

biologie 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Apreciere 

verbală 

3. Captarea 

atenției 

2 min. 

Prezentarea materialului stimul: roagă 

elevii să observe tăvițele de pe mese şi 

Observă boabele de fasole şi 

apreciază că în lecția de astăzi 

vom studia sămânța.  

 

Observația 

 

 

Material 

vegetal-

  

Stimularea 

elevilor la 
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îi încurajează să-şi exprime părerea 

despre ce vor studia în această lecție. 

 

 

Conversația 

euristică 

semințe de 

fasole 

Activitate 

individuală 

și frontală 

 

formularea 

răspunsu-

rilor 

4. Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor. 

2 min. 

Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei 

,,Sămânța” şi prezintă obiectivele pe 

care elevii trebuie să le cunoască la 

terminarea lecţiei. 

Notează în caiete titlul lecţiei 

,,Sămânța” şi urmăresc 

obiectivele. 

Explicația Caietul de 

biologie 

Tablă 

Activitate 

frontala 

 

5. Dirijarea 

învățării 

25 min. 

 

 

 

Profesorul explică etapele de lucru 

corespunzătoare metodei alese: 

mozaicul; 

 

1. Prezentarea problemei: 

Profesorul împarte tema care va fi 

abordată în 4 subteme pe care le 

comunică elevilor; 

 

Împarte clasa în grupe de câte 4 elevi, 

fiecare elev primind un număr de la 1-

4; 

 

Distribuie elevilor fişele de lucru ce 

conțin întrebări formulate de profesor, 

cu scopul orientării studiului individual. 

 

2. Faza independentă:  

Observă activitatea elevilor şi intervine 

dacă este solicitat sau este nevoie; 

 

 

Ascultă cu atenţie explicațiile  

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

Se grupează în funcţie de 

indicaţiile primite şi citesc 

tema primită, în funcție de 

numărul ales. 

Fiecare elev studiază şi 

investighează independent 

sarcina primită, astfel încât să 

devină expert în problema 

dată; 

Nr.1 – Alcătuirea seminței; 

Nr.2 – Factorii interni ai 

germinației; 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaicul 

 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

     

 

 

      

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

Activitate 

individuală 

și pe grupe 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 
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3. Constituirea grupurilor de experți: 

Reuneşte experţii cu acelaşi număr, 

constituind grupe de experţi, pentru a 

dezbate problema împreună; 

 

 

 

 

 

4. Reîntoarcerea în echipă: 

Dupa clarificarea cunoştinţelor, solicită 

revenirea la grupa lor iniţială, în 

vederea realizării raportului de echipă. 

5. Faza demonstraţiei: 

Profesorul solicită elevilor să prezinte 

noile cunoştințe sub forma unui poster 

realizat pe coala A2. 

 

 

Profesorul realizează schema lecţiei la 

tablă. 

Nr.3 – Factorii externi ai 

germinației; 

Nr.4 – Etapele procesului de 

germinație. 

Formează grupurile de 

experți pentru a dezbate 

problema împreună;  

Elevii prezintă un raport 

individual asupra a ceea ce au 

studiat, clarificând noile 

cunoştințe, astfel încât să 

poată să le prezinte cât mai 

bine colegilor din grupa lor; 

 

Experții transmit cunoştințele 

acumulate, reținând la rândul 

lor, cunoştinţele pe care le 

transmit colegii lor, experţi în 

alte subteme. 

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenţi şi notează în 

caiet. 

 

Explicația 

6. Obținerea  

Feedback-ului 

7 min 

Fiecare grupă trebuie să ordoneze 

boabele de fasole din tăvițe în funcție de 

dezvoltare, indicând etapa de 

germinație în care se găsesc. 

Lipesc pe o coală albă 

boabele de fasole indicând şi 

etapa de germinaţie 

corespunzătoare. 

Conversația 

euristică 

 

Explicația 

Material 

vegetal 

proaspăt 

(semințe 

 

Activitate    

pe grupe 
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 de fasole 

în diferite 

stadii de 

germinare) 

7. Evaluare 

8 min 

Solicită elevilor să scrie 4 noțiuni noi 

învăţate în lecţia de azi şi să alcătuiască 

un minieseu, introducându-le în text. 

Completează/corectează informațiile 

notate în minieseu. 

Apreciază/laudă munca elevilor. 

Sunt atenţi. 

Elevii notează noțiunile noi. 

Întocmesc minieseul. 

Citesc textul întocmit 

individual. 

 

Explicația 

Eseul de 5 

minute 

 

 

 

Caietul de 

biologie 

 

 

 

 

Activitate 

individuală  

 

Evaluare 

orală 

 

 

Bibliografie:   

- Bocoş M., – Didactica disciplinelor pedagogice, Ed. Paralela 45, 2008 

- Bocoş M., Jucan D. - Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Paralela 45, 2008 

- Şăitan T. şi colab., - Biologie – Manual pentru clasa a VII-a, Ed. DPH, 2019 

- Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE - clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin OM. nr. 3393 / 28.02.2017 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3594 

 

PROIECT DE LECŢIE 

,,Ceasul cuvintelor'' 

 

Nume: prof.înv.primar Crãciun Simona-Diana 

Şcoala Gimnazialã ,,Ion Bãncilã'' Brãila                                          

DISCIPLINA: Comunicare în limba românã 

CLASA: I  

UNITATEA  TEMATICĂ : Mãsurarea timpului. Ceasul 

TEMA ZILEI: ,,Ceasul cuvintelor'' -Literele a, A,….b, B, g, G, ge, Ge; 

DISCIPLINE INTEGRATE: Matematicã şi explorarea mediului , Arte vizuale şi abilitãṭi practice 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII : ameliorare/aprofundare/dezvoltare  

DURATA  : 45 min  

COMPETENTE  GENERALE  

  1.Receptarea de mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute 

  2.Exprimarea de mesaje orale in diverse situatii de comunicare 

  3.Receptarea unei varietati de mesaje scrise,in contexte de comunicare cunoscute 

  4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

COMPETENTE SPECIFICE 

 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

 1.3. Identificarea sunetului initial si/sau final dintr-un cuvant ,a silabelor si a cuvintelor din propozitii rostite clar si rar; 

 2.1. Formularea unor enunturi in diverse situatii de comunicare; 

 2.2. Transmiterea unor informatii prin intermediul mesajelor simple; 

 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;  

 4.1. Scrierea literelor de mână ; 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE                                                                                             

     O1- să citească în ritm propriu, pronunțând corect sunetele / silabele / cuvintele / propozițiile  

     O2- sã precizeze poziția sunetului/literei în cuvânt (început/mijloc/sfârșit); 
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     O3- să realizeze corespondenta intre cuvintele scrise cu litere de tipar si imaginea corespunzatoare acestora; 

     O4- sã ,,alinte’’cuvintele date;  

     O5- să obtina cuvinte noi, schimband prima litera a unui cuvant dat ; 

     O6- să ordoneze silabele în cuvinte, cuvintele în propoziții; 

     O7- să scrie pe liniatura tip I, litere, silabe, cuvinte, propoziții date; 

     O8- să se integreze activ în grup/pereche, cooperând eficient pentru rezolvarea sarcinilor date; 

RESURSE INTERNE: 

 a. CUNOŞTINŢE:                                                                                                          

  - Unitati de masura pentru timp. (ora, ziua, saptamana) 

  - Cum arata un ceas?  Ce indica fiecare ac al ceasului? Cate ore are o zi?  

  - Identificarea sunetelor studiate în cuvinte; Despărţirea cuvintelor în silabe; Folosirea cuvintelor în propoziţii. 

 

b. CAPACITĂŢI INSTRUMENTALE: 

- capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea fişelor , concentrarea atenţiei, dezvoltarea imaginatiei; 

- capacităţi comunicative: recunoaşterea sunetelor, despărţirea în silabe, numărul cuvintelor în propoziţie, răspunsul în propoziţie la întrebări, 

exprimare verbală corectă; 

- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte, efectuarea de adunări și scăderi prin numărare a obiectelor; descoperirea şi respectarea 

algoritmului de rezolvare pe fişe;                                                                                                        

c.  ATITUDINI ŞI VALORI: 

- cultivarea atitudinii pozitive faţă de învăţare; 

-capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală continuă; 

 

STRATEGII DIDACTICE:                                                    

        

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul, demonstratia, învătarea prin descoperire,jocul didactic,turul 

galeriei 

RESURSE MATERIALE: fise de lucru , planse cu ceasuri: (ceasul silabelor, cuvintelor, emotiilor), creioane colorate,flip-chart, ,cartonase cu 

imagini ,hartie cartonata colorata,  

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, 
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Evenimentul 

didactic 

Competenţ

e 

specifice 

 

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA 

Conținut științific 

STRATEGII     DIDACTICE     Evaluare 

Metode  şi      

procedee 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

2. Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Anunțarea 

titlului și a 

obiectivelor  

 

4.Dirijarea 

consolidarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR. 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR. 1.1 

1.2. 3.1. 

  

 

 

 

 

         Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea 

liniştii, îndrumarea elevilor în  activitatea de pregătire. 

 

 ,,In scrisoarea primita mai devreme am fost anuntati ca 

va fi o zi plina de surprize. O alta surpriza pregatita pentru 

aceasta ora este un rebus, un bilet si un ceas. Haideti sa 

descoperim ce trebuie sa facem cu ele.,, 

Se solicita dezlegarea unui rebus.Cuvintele descoperite 

incep sau se termina cu litere invatate. Se descopera 

cuvantul TIMPUL pe verticala. 

  

,,-Cu ce sunet incepe primul cuvant din rebus? 

-Unde se mai aude acest sunet (in cuvintele din rebus)? 

-Ce alte cuvinte incep/se termina cu acest sunet..?,, etc 

Le spun elevilor că vor citi /vor scrie cuvinte si 

propoziţii, care conţin  literele invatate. ,,Prietenul 

nostru ,,Ceasul’’ va fi cel care ne va ajuta.,, 

 

,,Numerele de pe cadranul ceasului ascund mesaje cu 

sarcinile de lucru. Haideti sa le descoperim!’’ 

Sarcina 1: 

 ,,Ceasul indica ora 2:00’’.Un copil va indica ora pe 

plansa cu ceasul, apoi va desprinde biletul cu sarcina de 

lucru. Se citeste sarcina de lucru. 

,,Asociaza cuvantul cu imaginea corespunzatoare’’ 

 

Conversaţia 

 

 

 

    

 

 

 

Observația 

Conversaţia 

   

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

jocul 

demonstratia 

 

 

 

 

 

 

 

 

rebus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plansa cu 

ceas 

Bilete cu 

mesaje 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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CLR. 1.1 

 3.1. 

 

 

 

CLR.1.3. 

2.1.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1. 4.1 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1.4.1. 

 

 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1.4.1. 

  Pe o plansa vor fi asezate imagini si cuvinte 

corespunzatoare acestora. Copiii vor trasa linii intre 

cuvant si imaginea corespunzatoare. 

Sarcina 2: 

,,Ceasul indica ora 4:00’’.Un copil va indica ora la ceas. 

Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Alinta cuvintele’’  

Să alintăm cuvintele: copac, fată,  floare, cântec, casă, 

băiat, oraş, bunică, cercel.(oral) 

Sarcina 3: 

,,Ceasul indica ora 21:00.’’Un copil va indica ora la 

ceas.Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Obţine cuvinte noi’’ . In fata clasei va fi asezat un ceas 

din carton. In locul unor numere, pe cadranul ceasului vor 

fi scrise cuvinte. Copiii vor schimba prima litera a 

cuvantului si vor obtine altele noi.Cuvintele noi vor fi 

scrise pe ceas. 

Sarcina 4: 

,,Ceasul indica ora 7:00.’’Un copil va indica ora la 

ceas.Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Ceasul silabelor’’ 

  In locul unor numere, pe cadranul unui ceas sunt scrise 

silabe. Copiii vor aseza acele ceasului pentru a forma 

cuvinte. Cuvintele vor fi scrise pe tabla. 

Sarcina 5: 

,,Ceasul indica ora 10:00.’’Un copil va indica ora la 

ceas.Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Gaseste cuvantul pentru a completa propozitia’’ 

 

 

 

 

Conversaţia 

exrcitiul 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicatia 

 

 

 

exercitiul 

conversatia 

 

 

 

 

 

Problematiza-

rea 

 

Explicatia 

Exercitiul 

conversatia 

 

exercitiul 

Plansa 

imagini-

cuvinte 

 

 

 

 

Ceas  

Lista 

cuvinte 

 

 

 

 

ceas 

 

 

 

 

 

,,Ceasul 

silabelor’’ 

 

 

 

Fisa de 

lucru 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  
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5. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

6. Feed-back-

ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

lecției 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1.4.1. 

 

 

 

 

 

CLR.2.1, 

2.2 

 

 

 Copiii vor primi o fisa cu propozitii incomplete si o lista 

de cuvinte. Vor completa propozitiile cu acele cuvinte ce 

se potrivesc. 

Se citesc propozitiile. 

 

,,Ceasul cuvintelor.’’ Formeaza propozitii aranjand 

cuvintele. 

 Sarcina se va realiza in perechi (cu colegul de banca). 

Fiecare pereche va primi o fisa cu un ceas. In locul unor 

numere, pe cadranul ceasului sunt scrise cuvinte. Copiii 

vor ordona cuvintele pentru a obtine propozitii. 

Propozitiile vor fi scrise pe ,,ceasuri’’ cu liniatura tip 1. 

Fiecare grupa isi va colora ceasul dupa cum doreste. Se 

citesc propozitiile obtinute. Ceasurile se prind pe un 

panou. 

-se vor expune ,, ceasurile’’realizate de elevi; 

-un membru din fiecare echipa va avea o bulină colorata 

pe care o va lipi pe ceasul care i-a plăcut cel mai mult; li 

se atrage atenţie să urmărească modul în care au fost 

realizate exercitiile (ordonarea corecta a silabelor, 

formarea de cuvinte noi, ordonarea cuvintelor), scrisul 

corect, frumos, aranjarea armonioasă a jetoanelor cu 

fructe/legume pe panou. 

 

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra 

participării elevilor la lecție, precum și asupra 

comportamentului lor pe parcursul orei. 

 

 

Conversatia 

 

Problematiza-

rea 

 

 

Explicatia 

Exercitiul 

conversatia 

 

 

 

,,turul 

galeriei’’ 

Fisa de 

lucru 

,,Ceasul 

cuvintelor’ 

Ceasuri cu 

linitura tip 

1. 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

pe grupe 

 

 

  

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ ,,ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” 

LOCALITATEA GIURGIU 

CLASA: a IV-a PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: CHIRIPUCI MARIA 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: Educație civică 

SUBIECTUL LECŢIEI: Respectul - Lipsa de respect 

TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe 

Competențe generale 

1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat; 

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în context previzibile; 

2.4. Participarea la interacțiuni pentru găsirea de soluții la probleme; 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare. 

Competenţe specifice : 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;  

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral civice din viața cotidiană;  

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru. 

Obiective operaţionale 

Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili:  

    O1: să răspundă corect la întrebări pe baza textului citit;  

    O2: să identifice comportamente pozitive/negative;  

    O3: să definească valoarea morală ,,respect”; 

    O4: să descrie o situație ce ilustrează respectul/lipsa de respect;  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, ciorchinele, explicaţia, exerciţiul, explozia 

stelară,cvintetul; 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manual, caietele elevilor, fișe de lucru, planșa cu copacul;  

FORME DE ORGANIZARE:  frontal,  individual; 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

aprecieri verbale; 

 RESURSE TEMPORALE: 45 min 

 RESURSE UMANE:36 elevi 

BIBLIOGRAFIE:  

• Programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014;  

• Educație civică, manual pentru clasa a IV-a, Daniela Barbu, Cristiana Ana-Maria Boca, Marcela 

Maria Călineci,  Editura CD PRESS, 2016
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Momentele 

 lecției 

 

O

B. 

Conținut  instructiv – educativ 

Activitatea învăţătorului/ Activitatea elevilor 

STRATEGII DIDACTICE 

 

Evaluare 

Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

Se creează condiţiile optime pentru buna desfăşurare a 

activităţii propuse (spaţiu educaţional, materiale 

didactice, climat psihoafectiv). 

 

 

 

 

 

  

2.Verificarea 

temei şi a 

cunoștințelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

Se verifică cunoștințele dobândite în lecția anterioară  

plecând de la proverbul: 

„O vorbă rea rănește mai mult decât sabia 

ascuțită.”(citatul va fi scris pe tablă).   

Se pun întrebări cu privire la lecția ,,Bunătate și 

răutate” 

-Ce înseamnă a fi bun? Dar rău? 

-Cum ne manifestă bunătatea/răutatea? 

 

Explicația 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Tabla  

Frontal 

 

 

Individual  

 

3.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

O

1 

Se citeste poezia „Salutul” de Aurora Luchian:  

Dimineaţa când eu plec, 

 Iată-n uşă mă opresc,  

Şi salut, cald, cu plăcere: 

 -V-am pupat! La revedere!  

 

Dar la prânz mă-ntorc acasă,  

Mulţumită, bucuroasă!  

Şi-o salut frumos pe buna:  

-Buni-am venit! Sărut-mâna!  

 

Ziua iar s-a isprăvit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezia 

,,Salutul,, 

de Aurora 

Luchian 

Frontal 

 

Evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect la 

întrebări pe 

baza textului 

citit. 
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De la joacă am venit;  

Soarele coboară "scara",  

Şi salut cu: Bună seara!  

Anexa 1 

Prin întrebări successive, conduc elevii să descopere 

titlul lecției ,,RESPECTUL ȘI LIPSA DE 

RESPECT,,.  

-  Ce face fetiţa din poezie?(…salută)  

-  Când salută ea? (…dimineaţa, la prânz şi seara.)  

-  Cum este ea în acest caz? (…o fetiţă respectuoasă.)  

Dacă nu ar saluta cum s-ar numi fetița? 

 

 

 

 

Conversaţia 

4.Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

Se anunţă tema activității si obiectivele urmărite  într-o 

manieră accesibilă  elevilor. 

Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: ,,Respectul - lipsa 

de respect”  

Explicația 

 

Tabla 

Caietul 

 

Frontal  

5.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Se proiectează la tablă textul „Fețele respectului” 

ANEXA 2 

Se poartă discuții pe baza textului citit, adresându-se 

întrebări de tipul:  

      - Prin ce talent se evidențiază Liviu?  

      - Ce comportament îl caracterizează pe Liviu?  

      - Consideri că talentul lui îi justifică acest 

comportament? 

 

Le prezint elevilor un material PPT despre respect/ lipsa 

de respect apoi vom nota câteva idei in caiete: 

 Respectul reprezintă o valoare morală care se 

manifestă în multiple feluri.  

Respect = stimă, onoare, considerație, prețuire 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorchinele 

 

 

 

 

 

Tabla 

Caietul 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

Material PPT 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Individua 
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Orice persoană trebuie să-i respecte pe cei din jur și să 

se străduiască să câștige respectul celorlalți. 

Respectul se manifestă față de sine, față de ceilalți 

oameni, dar și față de comunitate. 

Lipsa de respect reprezintă un comportament negativ 

față de o persoană. Acest lucru duce la distrugerea 

relațiilor între persoane. 

Citesc câteva proverbe. 

(Anexa 3)  

 Copacul valorilor 

Fiecare elev va avea pe bancă bilețele pe care sunt scrise 

trăsături pozitive, fapte bune și trăsături negative, fapte 

rele.  

 Copiii vor citi  bilețele apoi vor scrie pe plnșa cu 

copacul  astfel: pe cele bune (arată trăsături pozitive, 

fapte bune) în copac și cele rele (trăsături negative, fapte 

rele) jos, lângă copac  

(Anexa 4) 

Discuții generalizatoare:  

      Ce poate reprezenta copacul? (o familie, un grup, o 

comunitate)  

      Dar bilețelele?(oamenii cu trăsăturile lor pozitive și 

negative)  

     Ce facem cu bilețele așezate la baza  copacului? 

(Încercăm să  schimbăm trăsăturile negative, arătăm că 

sunt greșite, le răspundem cu bunătate).  

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Caietul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilețele 

Planșa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

comporatment

e pozitive şi 

negative. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

 

O3 

 

 

 

Se realizează cu ajutorul metodei  Explozia stelară  

,,RESPECTUL” 

• Ce presupune?  

• Când ești respectuos?  

Explozia 

 stelară  

 

Steluțe cu 

întrebări 

Frontal 

 

Evaluez 

capacitatea  de 

a exemple de 

situatii, 
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O4 

 

• Cum ne arătăm respectul?  

• Cine trebuie să fie respectuos? 

• De ce trebuie să fim respectuoşi? 

Anexa 5 

Știind ce ȋnseamnă respectul şi lisa de respect ați putea 

să-mi oferiți câteva exemple de comportamente ȋn care 

noi dovedim respectul respectiv lipsa de respect? 

Anexa va fi afișată pe tablă si copiii vor veni pe rând sa 

scrie exemplele. 

comportament

e in care arătăm 

rspect sau lipsa 

de respect.  

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

O2 

Împart elevilor fișe de lucru și vor lucra pe echipe, 

conținând un 

Cvintet (Anexa 6) ce trebuie completat cu informațiile 

potrivite și explic elevilor sarcinile. 

1.Am vorbit despre.....................(un cuvânt) 

2. Manifestăm respect pentru ..................(2 cuvinte) 

3. Când manifestăm respect? (o propoziție – 3 cuvinte) 

4. Cum ne manifestăm respectul? (3 cuvinte) 

5. Pentru că îl simțim , respectul este un ..........(un 

cuvânt) 

Cvintetul 

 

Fișa de lucru 

 

Tabla  

Markere  

Frontal  

 

 

Individual  

 

8. Încheierea 

activității 

 

 

 

Tema pentru acasă: de citit fragmentele din schițele lui 

I.L. Caragiale, Vizită și D-l Goe. 

- Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au 

participat la desfășurarea lecției si asupra 

comportamentului pe toată perioada acesteia. Se 

încurajeaza  elevii mai puțin activi pentru obținerea 

unor rezultate mai bune 

Explicația 

 

 Frontal Aprecieri 

verbale 
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ANEXA 2                                         

FEȚELE RESPECTULUI 
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ANEXA 3 

RESPECTUL - LIPSA DE RESPECT 

Respectul înseamnă prețuire, considerație, admirație, stimă față de o anumită persoană. Se manifestă prin vorbe, gesturi, mimică și fapte.  

Respectul poate fi față de: propria persoană, părinți, colegi, familie, profesori, munca altei persoane, părerea altei persoane, tradiții și 

obiceiuri, patrie, lucrurile din jur, mediul înconjurător.  

Lipsa de respect înseamnă desconsiderarea celor din jur.  

- a pune la respect: a impune o atitudine respectuoasă;  

- a ține la respect: a nu lăsa pe cineva să devină prea familiar;  

- cu tot respectul meu: cu deosebită considerație.  

PROVERBE:  

Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!  

Respectă-te pe tine însuţi.  

Cine nu respectă, nu e respectat.  

„Ca să fii respectat, începe prin a te respecta.” — Tudor Arghezi 

ANEXA 4 

1. Ascult pe cineva fără să întrerup.   

2. Nu-i apreciez calitățile colegului.  

3. Salut fără să scot căciula de pe cap.  

4. Cedez locul, în mijlocul de transport, unei persoane mai învârstă.  

5.Vorbesc tare ca să mă pot face înțeles. 

6. Nu am grijă de lucrurile împrumutate, deoarece nu sunt ale mele.  

7. Sunt punctual la ore.  

8. Contează să salut, nu cum salut.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

Autor: Prof. Mălan Katalin 

Școala Gimnazială” Ioan Slavici”, Oradea, Jud. Bihor 

 

Nume de proiect:     ”Frumusețile orașului meu, ale regiunii și ale țării mele” 

Perioada: 4 ore 

Locul de desfășurare:  

 

1. Obiective de învățare și competențele-cheie 

 - competență lingvistică 

LO1: Să   definească  conceptul   de  ”Frumusețe a unui peisaj, a unui monument arhitectural”; 

LO2: Să pronunțe clar și corect enunțuri; 

LO3: Să se familiarizeze cu termeni specifice a textului informativ;    

LO4: Să se familiarizeze cu texte informative: vizând  prezentrea oraşului, a regiunii şi a ţării 

noastre; 

 

- competențe digitale 

LO5: utilizarea instrumentelor google, images, wikipedia, dex - online.ro; 

LO6: utilizarea aplicatiei,  Power Point; 

LO7: realizarea unei prezentari  ppt cu imagini din Oradea, cu imagini din jud. Bihor si cu imagini 

din România; 

LO8: realizarea unei expoziție virtuale ppt; 

 

- competențe sociale și civice 

LO  9: Să  conștientizeze  necesitatea  atitudinii  civice  în  extinderea  și  protejarea  naturii și a 

patrimoniului național; 

LO10: Să conștientizeze importanța promovării localității, regiunii și țării; 

LO 11: Să valorizeze diversitatea şi respectul faţă de celălalt, deschiderea pentru a depăşi 

prejudecăţile şi pentru compromis; 

 

- competența conștientizarea, sensibilizarea şi exprimarea culturală 

LO12: Să analizeze/ compare diferenţele de cultură, tradiţii, limbă dintre naţionalităţi, popoare, rase; 

LO13: Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate, să dezvolte spiritul de echipă; 

 

2. Conținutul 

 Unitatea de invatare  ”Frumusețile orașului meu, ale regiunii și ale țării mele” 

 propune dezvoltarea competențelor de comunicare la disciplina opționala de curriculum la decizia 

școlii “Prietenul meu calculatorul”, dar și învățarea asistată pe calculator punându-se accent pe 

creativitate și originalitate. Activitățile se vor desfașura în biblioteca școlii și în laboratorul de 

informatică. Pentru buna desfășurare a activităților, conținutul instruirii este adaptat nivelului 

intelectual și mediului socio-cultural din care provin copiii. 

 

3. Activități și diferențiere (nevoi speciale și abilități) 

- activitate  în echipă, pe grupe și frontală; 
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- fiecare grupă este constituită din copii fără dificultăți de învățare și copii cu dificultăți de învățare ; 

-  folosirea instrumentelor google, programelor powerpoint,  munca frontală, în grup și individual; 

   

4. Resurse umane 

- elevii clasei  … 

5. Resurse materiale 

- sala de clasă, cabinetul de informatică; 

 

5. Metode 

- conversația, 

-  demonstrația,  

- explicația,  

- exercițiul, 

- discuție  dirijată,  

- învăţare asistată pe calculator  - folosirea instrumentelor google, programelor powerpoint; 

 

6. Evaluarea elevilor (criterii de succes) 

-continuă; 

  prin observarea comportamentului elevilor; 

  prin analiza acţiunilor şi a răspunsurilor, corectarea imediată a greșelilor; 

- finală; 

 prin  realizarea slide- uri 

prin prezentarea albumelor ppt; 
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Conținuturi 

(detalieri) 

Obiective 

de 

învățare 

Activități de învățare Resurse 

(resurse TIC utilizate) 

Evaluare 

 

 

 

Textul informativ  

(nonliterar) 

 

 

Text suport-  despre  

monumente istorice, 

cladiri istorice, cetati, 

orase, climat, asezari 

geografice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 1 

 

 

 

LO 2 

 

 

 

 

 

 

LO 3 

LO 9 

LO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 4 

 

 

 

➢ Exercitii de recunoaștere a unor 

termeni specifice a textului 

informativ    

 

➢ Exercitii de a colecta idei     

reieșind  din  cărțile studiate 

 

 

 

 

➢ Exerciții de a colecta alte idei cu 

termeni specifice a textului 

informativ pentru a prezenta 

orașul, regiunea, țara ( în grupe de 

doi) 

 

 

 

 

 

➢ Exerciții de vocabular pentru 

prezentare -   consultând 

dicționarul on-line 

Timp alocat: 4 ore 

Resurse și mijloace de 

învățământ: 

Planșe, cărți despre monumente 

istorice, clădiri istorice, cetăți, 

orașe, calculator,  materiale 

necesare realizării proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Observarea sistematică a elevilor 

 

➢ Tema de lucru în biblioteca/  

 

 

 

 

 

 

➢ Evaluare predictivă 
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Întrebări suport -        

-     Despre ce suntem   

informaţi? 

- Cum suntem 

informaţi? 

- De ce? (în ce scop 

este transmisă 

informaţia)? 

 

 

 

 

LO 3 

 

 

 

 

 

 

LO 5 

LO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 6 

LO10 

 

 

➢ Exerciții de formulare şi  

exprimare oral și scris propriile  

enunțuri despre ce vor fi 

prezentate de către elevi 

 

 

➢ Exerciții de colectare,selectare și 

utilizare a  informațiilor și a 

pozelor  despre Oradea, județul 

Bihor și România  ( text, vizual, 

audio) 

 

➢ Cercetarea întrebarilor suport  ( în 

grupe de trei elevi) 

 

➢ Dialoguri: profesor - elev, elev - 

elev, elev - elevi  despre orașul 

Oradea, județul Bihor și România 

 

➢ Exerciții de așezare în pagina 

ilustrația și textul informativ în 

aplicația ppt 

. 

 

 

➢ crearea unei expozții virtuale în 

aplicația ppt 

 

 

Resurse TIC utilizate 

http://dexonline.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse TIC utilizate 

www.ghiduri-turistice.info 

www.oradeainimagini.ro 

http://www.bihorinimagini.ro/ 

http://oradea.travel/ 

http://www.romaniainimagini.ro/ 

http://romaniatourism.com/ 

wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ slide-uri cu imagini și textele 

informative a elevilor despre oraș, 

regiune, țară / aplicația 

powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ expoziție virtuală/ aplicația ppt 

http://www.ghiduri-turistice.info/
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LO 7 

LO 8 

LO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oradea -imagini

 
 

 

 

Ex.:     Elevii au copiat imaginile 

cele mai reprezentative ale 

orașului natal Oradea  și le-au 

inserat pentru a întocmi un album 

virtual pentru promovarea lui. Pe 

acest slide au pus șase imagini 

Acest slide l-au formatat astfel: 

titlul folosind fontul Book 

Antiqua titlu, 54, stil imagine cu 

rama alba, umplere imagine cu 

textură. După formatare au animat 

imaginile prin animatție 

particularizată  prin accent cu 

mărire-micsorare, avansare 

diapozitiv automat la 6 secunde 
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Proiect de activitate didactică 

Activități de dezvoltare a limbajului oral 

„Provocările omului de zăpadă” 

 

                                       Holom Anca Adriana: prof. pt. învăţ. sp. preşcolar 

                     Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj Napoca 

 

Nivel/Grupa: specială-combinată , nivel 1 

Domeniul: Limbaj și comunicare 

Activitate de învățare: Activități de dezvoltare a limbajului oral 

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Proiect tematic:“Timp prezent cu bucurie/ Iarna e copilărie” 

Subtemă proiect tematic:„Ne jucăm cu Zâna Iarnă” 

Tema activității: „Provocările omului de zăpadă” 

Tipul activității: Activitate deconsolidare a cunoștințelor 

Durata activității:15 minute 

Modalitatea de desfășurare a activității: Activitate online/Sincron 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să reproducă exercițiile de respirație și de încălzire a aparatului fonoarticulator, după modelul 

educatoarei; 

O2- să articuleze sunetele, silabele și cuvintele prezentate, urmând modelul de pronunție al 

educatoarei; 

 

 STRATEGIE DIDACTICĂ: 

a)metode didactice: conversația, explicația, observația, descrierea, exercițiul, demonstrația 

b)mijloace didactice: material power-point, marionetă om de zăpadă, omul de zăpadă (material pentru 

exercițiile de respirație), fulgii de nea (material pentru exercițiile de respirație), material audio-video 

(realizat cu ajutorul aplicației ChatterPix –Omul de zăpadă –pronunția vocalelor), roata cuvintelor  

(material realizat pe site-ul Wordwall) 

c)forme de organizare: frontal, individual 

 

METODE DE EVALUARE: 

→ Observarea sistematică a comportamentului copiilor 

→ Analiza răspunsurilor  

→ Aprecieri verbale 
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➢  Curriculum pentru educația timpurie (2019) - Anexa la ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 
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ETAPELE 

LECȚIEI 

 

 

 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

 

CONȚINUT 

INFORMAȚIONAL 

 

STRATEGIE DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 

 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOAC

E 

DIDACTI

CE 

 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

  

Se creează condițiile psihopedagogice 

și organizatorice necesare desfășurării 

în condiții optime a activității online: 

asigurarea conexiunii pe platformă, 

pregătirea materialului didactic 

necesar desfășurării activității.  

 

 

Conversația 

 

  

Frontal 

 

Se evaluează 

pregătirea 

preșcolarilor 

pentru activitate. 

 

 

 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 Copiii sunt anunțati că astăzi „Omul 

de zăpadă” este invitatul special al 

zilei și a pregătit câteva provocări 

pentru ei, iar dacă le vor îndeplini, la 

final vor primi o recompensă.  

Explicația 

 

 

 

 

 

 Frontal  

 

3. ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

URMĂRITE 

 Se prezintă copiilor tema şi 

obiectivele activităţii sub forma unei 

invitaţii din partea  „Omului de 

zăpadă” care a pregătit o surpriză 

pentru aceștia, dar pentru ajunge la 

surpriza pregătită, ei vor avea de 

realizat câteva provocări.  

 

Explicația 

 

Marionetă 

om de 

zăpadă 

 

Frontal 
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4. CONSOLIDAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 

 

 

O1- să reproducă 

exercițiile de 

respirație și de 

încălzire a aparatului 

fonoarticulator, după 

modelul educatoarei; 

 

 

O1- să reproducă 

exercițiile de 

respirație și de 

încălzire a aparatului 

fonoarticulator, după 

modelul educatoarei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea începe prin realizarea 

primei provocări lansate de omul de 

zăpadă. 

Provocare 1: 

-realizarea exercițiilor pentru 

încălzirea aparatului fonoarticulator 

și de respirație. 

 Imită omul de zăpadă (expresii 

faciale) 

 

 
 

 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

Exercțiul 

 

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Material 

power-point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

power-point 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

Se consideră: 

Reușită: 

- dacă reproduce 

corect cel puțin 

șapte exerciții din 

cele opt exerciții 

propuse pentru 

respirație și 

încălzirea 

aparatului 

fonoarticulator;  

Reușită parțială: 

- dacă reproduce 

cel 

puțin jumătate 

(cinci) din 

exercițiile pentru 

încălzirea 

aparatului 

fonoarticulator și 

de respirație, cu 

ajutor; 
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O2- să articuleze, 

urmând modelul de 

pronunție al 

educatoarei, silabele 

și cuvintele 

prezentate; 

 

 

 

 

 

 

 Prindem fulgi de zăpadă cu limba 

(motricitate linguală) 

 
 

Exerciții de respirație: 

 Suflăm lumânările  

 Suflăm fulgii de zăpadă 

 Ninge peste omul de zăpadă 

Provocarea 2: 

Onomatopee: 

 Senzația de firg (brrr) 

 Jocul „cucu-bau”(Bau!) 

 Oaia (beee) 

 Toba (bum-bum) 

 Ambulanța/mașina de poliție (nino-

nino) 

Provocarea 3: 

Vocalele: A, E, I, O, U („Pronunțăm 

vocalele împreună cu omul de 

zăpadă”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Observația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale 

pentru 

exercițiile 

de respirație 

(om de 

zăpadă și 

fulgi de 

nea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Nereușită: 

- dacă nu 

reproduce niciun 

exercițiu pentru 

încălzirea 

aparatului 

fonoarticulator și 

de respirație; 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideră: 

Reușită: 

- dacă articulează 

corect cel puțin 4 

cuvinte din cele 

prezentate, 

urmând modelul 

de pronunție al 

educatoarei; 

Reușită parțială: 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3616 

 

 
În continuare urmează consolidarea 

pronunției următoarelor silabe: „ba”; 

„be”; „bi”; „bo”; „bu”; „na”; „ne”; 

„ni”; „no”; „nu”.  

 

Provocarea 4:  

După consolidarea pronunției 

silabelor se va trece la pronunțarea 

următoarelor cuvinte: „bec”, „bobo”, 

„nene”, „nani”, „Bibi”, „banana”. 

Fiecare cuvânt va fi însoțit de o 

imagine reprezentativă pentru acesta.  

 

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Material 

audio-video 

(realizat cu 

ajutorul 

aplicației 

ChatterPix 

–Omul de 

zăpadă –

pronunția 

vocalelor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roata 

cuvintelor 

 

 

 

 

 

- dacă articulează 

corect cel puțin 2 

cuvânt din cele 

prezentate, cu 

ajutor din partea 

educatoarei; 

Nereușită: 

- dacă nu 

articulează niciun 

cuvânt din cele 

prezentate; 
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5. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

 

 

În această etapă a lecției se vor 

prezenta imaginile ilustrare pentru 

fiecare cuvânt și se va identifica dacă 

copilul reușește să pronunțe singur 

cuvintele, fără un model de articulare. 

Apoi se vor repeta cuvintele, în 

vederea fixării pronunției acestora.  

 

 

Conversația  

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Roata 

cuvintelor 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

6. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

  

Se fac aprecieri verbale cu privire la 

răspunsurile și implicarea copiilor în 

timpul activităţii. 

     Se împart recompensele.  

 

 

Conversația 

  

Frontal 

 

Individual 

 

Aprecieri verbale 

în funcție de 

implicarea în 

activitate 

Observații/Activități preferențiale:  

→ Activitățile sunt alese în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare a copilului 

→ În cazul în care refuză sarcina sau nu se implică în activitate, se propun alte activități 

Exemple:  

→ alt material power-point cu alte exerciții și cuvinte („papa”; „supa”; „pisi”; „sapa”; „tutu” etc); 

→ vizionare de filmulețe specifice temei săptămânale;  

→ Joc: „Imită albinuțele!”; 

→ cântec:„Vocalele”(link: https://www.youtube.com/watch?v=lk41oRTXDtE). 

 

Resurse online: 

→ https://wordwall.net/resource/8465739/cuvinte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lk41oRTXDtE
https://wordwall.net/resource/8465739/cuvinte
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Cuvinte ilustrate 

    
 

Materiale – exerciții de respirație 
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PROIECT DE LECȚIE 

Bulai Georgiana-Roxana 

Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

 

UNTATEA DE INVATAMANT: SCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1 LIVEZI 

STRUCTURĂ : ȘCOALA PRIMARĂ ORASA 

CLASA a III-a  

DATA: 17.11.2020 

PROF.ÎNV.PRIMAR : Bulai Georgiana-Roxana 

ARIA CURRICULARA:Limbă și comunicare 

OBIECTUL: Limba si literatura română  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:,,Ce știm despre cărți?” 

SUBIECTUL: ,,Matilda”,după Roald Dahl 

TIPUL LECŢIEI:  dobândire de noi cunoștințe 

DURATA: 30 min 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil; 

3.3Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia. 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 a)Cognitive   

OC1 - să citească textul „Matilda” în ritm propriu,corect,cursiv și expresiv; 

OC2 -  să desprindă informații de detaliu din textul citit; 

OC3 - să formuleze enunțuri folosind  cuvintele  necunoscute din text  ; 

OC4 - să raspundă la întrebări folosindu-se de informații din  textul literar; 

OC5 - să argumenteze o părere personală. 

 

b)Psiho-motrice 

         OPM 1  să scrie lizibil şi îngrijit pe caiete şi la tablă; 

         OPM 2 să-şi coordoneze mişcările pentru a manevra corect instrumentele de lucru; 

c )Afective 

OA1 – participarea cu plăcere şi interes la lecţie; 

OA2 – cultivarea trăsăturilor morale pozitive de caracter. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  munca independentă, explozia stelară. 

Mijloace de învăţământ: text suport,explozia stelară,eseul de 5  min. 

Forme de organizare: individual, frontal. 

Forme de evaluare: evaluare orală continuă, evaluare scrisă, observarea sistematică  

DURATA LECŢIEI: 30 minute 

LOCUL DESFĂŞURĂRII LECŢIEI: online> Google Meet 

RESURSE UMANE: 15 elevi 
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BIBLIOGRAFIE : 

• Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română,MEN 5003/02.12.2014,București. 

• Limba și literatura română, clasa a III-a,editura ART,2016 autori: Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă. 

• Limba și literatura română, caiet de lucru pentru clasa a III-a,editura Art,2016. 
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Etapele  lecţiei/ 

durata 

Ob. 

 

Conţinut,  sarcini  de  învăţare,  modalităţi  de  

realizare 

Strategii  didactice 

Evaluare Metode  şi  

procedee 

Mijloace  

didactice 

Forme  de  

organizare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.Moment 

organizatoric 

     Se asigură climatul propice desfăşurării lecţiei de 

limba si literatura română.  

 

    

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

3.Verificarea 

temei  si 

reactualizarea 

cunostintelor 

 

 

O5 

    Captarea atenției se va realiza prin redarea a două 

proverbe cunoscute (Anexa 1):,,Cine are carte,are 

parte” și ,,Cartea este mama învățăturii” și explicarea 

acestora. Aceasta etapa se va face partajand ecranul 

prezentand elevilor fisa de la (ANEXA 1) 

 Se verifică tema scrisă ,citindu-se cu voce tare. 

Se verifică prin întrebări conţinutul textului „După 

faptă şi răsplată”,după Ioan Pas 

-Care sunt personajele textului? 

-Cine era Nicuşor? 

-Ce a făcut băiatul? 

-De ce oglinda îl arăta urât pe copil? 

-Cum s-a sfârşit întâmplarea? 

-Ce i-a explicat mama fiului ei? 

-Ce proverbe se potrivesc acestei întâmplări? 

 

 

   conversația 

 

 

 

 

 

 conversatia 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

individual 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

evaluare orala 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

    Elevii sunt anunţaţi că în această oră de limba 

română vor studia textul “Matilda” dupa Roald Dahl. 

Se enumeră pe înţelesul copiilor, obiectivele 

operaţionale urmărite în lecţie. Elevii vor scrie titlul 

textului in caiete.  

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

    frontal 
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5.Dirijarea 

invățarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

Se va trece la citirea textului  nou, Matilda, dupa Roald 

Dahl. Se va partaja ecranul si se va face audierea 

textului potrivit link-ului de mai jos.  

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea

%20I/#book/part1-ch02-01 

 

Vom purta discuții pe marginea textului.Vom explica 

cuvintele necunoscute.  Elevii vor transcrie cuvintele 

noi explicate in vocabular, apoi le vor integra în 

enunțuri proprii. Vom trece mai departe la înțelegerea 

textului. 

 

 

textul suport  

 

 

 

 

frontal si 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observare 

sistematică 

  

Vom rezolva in caiete exercițiile conform (ANEXEI 

2) 

Exercitiul 1: 

Care este titlul textului? Cine este autorul? Care sunt 

personajele acțiunii textului? 

Ne vom reaminti ce este un text literar si un text 

literar narativ și vom demonstra că textul citit este un 

text literar narativ. 

Exercitiul 2: 

Completeaza enunturile cu informatiile potrivite. 

Textul dat este un text.............pentru ca 

prezinta............,   ................ 

Deoarece textul citit prezinta un sir de ........... ,acesta 

este un text............. . 

Explicația 

Conversația 

Exercitiul 

Anexa 2   

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea%20I/#book/part1-ch02-01
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea%20I/#book/part1-ch02-01
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea%20I/#book/part1-ch02-01
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6.Obţinerea 

performanţei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Realizarea 

feedback-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Asigurarea 

retentiei si a 

tranferului 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

        Urmatoarea etapa se va desfasura prin metoda  

Explozia stelară. Se va partaja ecranul si se va 

prezenta (ANEXA 3) 

          

      Pornind de la cuvintele Cine?Unde? Când?  

De ce? Ce? elevii vor formula oral și  în scris întrebări 

referitoare la conținutul lectiei , vor răspunde la aceste 

întrebări și își vor desena steluța 

 pe caiet. 

 

 

 

Aceasta etapa presupune ca elevii sa raspunda la o 

serie de intrebari despre textul Matilda. 

1. Cui a cerut Matilda sa ii cumpere o carte? 

2. De ce bibliotecara a primit-o cu uimire? 

3. Cum a invatat Matilda sa citeasca? 

4. Scrie cel putin o insusire morala a Matildei. 

 

 

 

Transcrie din textul Matilda raspunsul tatalui la 

intrebarea Matildei:  

-Tata, poti sa-mi cumperi o carte? 

 

explozia stelară 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

exercitiul 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

caiete 

 

 

 

 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

caiete 

 

frontal și 

individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

evaluare orală 

și scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orala 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orala 

 

9.Evaluarea              Se realizeaza aprecierile finale, individuale si 

colective asupra modului de participare a elevilor la 

activitatile desfasurate pe parcursul orei, precum si 

asupra comportamentului lor. Se vor acorda 

calificative 

conversația caiete frontal Aprecieri 

verbale 
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    Se precizează tema pentru acasă. Transcrierea 

ultimului alineat al textului si exercitiul 3 din caietul 

special. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor:  Dobrovolschi Ionela 

 Școala Gimnazialǎ” Mihai Viteazul”, Fetești 

CLASA:   a VIII-a B 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă  şi Comunicare 

DISCIPLINA:  Limba şi  literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Literaturǎ și semnificații  

SUBIECTUL LECŢIEI:   Pastelul- Iarna, de Vasile Alecsandri 

TIPUL LECŢIEI:  Mixtǎ: actualizare și sistematizare a cunoştinţelor (în vederea pregătirii pentru Evaluarea Naţională) 

 

MOTIVAȚIA: Lecția se justificǎ, deoarece actualizeazǎ principalele cunoștințe teoretice ȋn legǎturǎ cu specia literarǎ- pastelul. Se va 

face recurs permanent la exercițiu și la dialog asistat de cǎtre profesor și pe baza unui demers deductiv se va ajunge la recunoșterea și 

definirea trǎsǎturilor speciei literare pastelul. Elevii vor fi puși ȋn fața unor exerciții care le exereseazǎ capacitatea de recunoaștere, 

analizǎ, observație, le dezvoltǎ atenția, creativitatea, expresivitatea limbajului, imaginația, originalitatea și vocabularul. Prin obiectivele 

propuse, lecția le va permite elevilor sǎ-și sistematizeze principalele noțiuni teoretice ȋn legǎturǎ cu specia literara ȋnvǎțatǎ. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

◼ Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

◼ Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

 

 

COMPETENŢE GENERALE 

• Receptarea  mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 

• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

 

  COMPETENŢE SPECIFICE 

 

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; 

1.4 sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat; 

2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată; 

2.3 utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii; 
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3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice 

studiate 

4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie.  

 

 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

COGNITIVE: 

 

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

 

O.1 să definească specia literarǎ- pastelul; sǎ o ȋncadreze ȋntr-un gen literar; 

O.2 să enumere trăsăturile speciei literare - pastelul; 

O.3 să exemplifice trăsăturile speciei literare pe textul suport; 

O.4 să recunoască structura unui text argumentativ; 

O.5 să încadreze un text în specia- pastel. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, analiza literară, lucrul cu textul, învăţarea prin cooperare, 

cvintetul, brainstorming, joc didactic Bulgǎrașul cu surprize, puzzle,ciorchinele, Power- Point. 

Materiale şi mijloace: fragmente selectate din texte literare, schema grafică, fişe de lucru, video-proiector, laptop, flipchart 

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe de elevi, activitate individuală. 

 

Bibliografice:  

❖ Iancu, Marin Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a, ed. a VI-a,  Corint, 1999 

❖ Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a VIII-a, 2009 

❖ Programa pentru disciplina Limba şi literatura română, Evaluarea Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a, 2011 

❖ Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006; 

❖ Anca Davidoiu-Roman, Mihaela Doboş, Luminiţa Paraipan, Dumitriţa Stoica, Limba şi literatura română, Evaluare Naţională, 2013, 

Editura Paralela 45 
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII – DEMERSUL DIDACTIC 

 

Momentele lecției Ob. 

op. 

Conceperea, organizarea, desfăşurarea Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Modalităţi de 

realizare a 

feedbackului 

EVOCAREA 

1. Momentul 

organizatoric 

 

1 min. 

   Profesorul asigură un climat favorabil derulării activităţii 

de învăţare. Se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei. 

Elevii se pregǎtesc pentru ora de limba și literatura 

romȃnǎ. 

Conversația Frontal şi 

individual 

 

Observarea 

comportament

ului verbal şi 

nonverbal 

2. Verificarea temei și 

a cunoștințelor 

anterioare. 

10 min. 

 Elevii au avut ca temǎ sǎ rezolve exerciții ce  vizeazǎ 

propoziția subordonatǎ atributivǎ. 

Profesorul verificǎ tema cantitativ și calitativ, solicitǎnd 

elevilor sǎ citeascǎ textele, prin sondaj, sǎ facǎ observații 

și corectǎrile ce se impun. Profesorul  verficǎ cunoștințele 

legate de aceastǎ subordonatǎ ,lansǎnd cateva ȋntrebǎri. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Problematiza-

rea 

Frontal și 

individual 

Evaluare oralǎ 

Observare 

sisatematicǎ a 

activitǎții și a 

comportamen-

tului elevilor 

3. Captarea atenţiei şi 

crearea momentului 

afectiv 

4 min. 

 

 

O.2 

  Profesorul cere elevilor sǎ-și deseneze  mȃna  și pe 

fiecare deget sǎ noteze   un cuvant care sǎ sugereze un 

aspect legat de anotimpul iarna. 

Elevii vor da citire cuvintelor notate. 

Profesorul ȋntreabǎ elevii dacǎ ȋși amintesc vreo creație 

literarǎ care are ca temǎ anotimpul iarna.    

Conversația 

euristică 

 

Observarea 

 

Reflecţia 

personală 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

Evaluare orală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamen-

tului elevilor 
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4. Anunţarea 

subiectului lecţiei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

1 min 

 

 

 

O.1- 

O.5 

    Profesorul precizează şi scrie pe tablă titlul lecţiei şi 

anunţă elevii că vor recapitula noţiunile legate de textul 

liric, specia literarǎ- pastelul, rezolvând diverse cerinţe de 

lucru posibile în cadrul examenului naţional. 

 

 

Explicaţia 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Observarea 

comportament

ului verbal şi 

nonverbal 

REALIZAREA 

SENSULUI 

5. Dirijarea  

ȋnvǎțǎrii 

 

25 min 

 

 

 

 

O.1 

O.2 

 

 

 

 

O.3 

 

     Profesorul propune elevilor sǎ audieze poezia Iarna, de 

Vasile Alecsandri, ȋn interpretarea actorului Cristian 

Alexandrescu, apoi solicitǎ catorva elevi sǎ recite și ei 

poezia. 

 Elevii ȋmpǎrțiți ȋn patru grupe primesc textul suport și  

fișele de lucru          ( Anexele 1 și 2 ). 

 

Pe baza fișei, elevii rezolvǎ mai ȋntȃi, individual pe caiete, 

exercițiile care vizeazǎ ȋnțelegerea textului. Ulterior , 

exercițiile sunt verificate frontal, la tablǎ. 

Profesorul solicitǎ elevilor sǎ lucreze pe grupe. Fiecǎrei 

grupe ȋi corespunde o cerințǎ care vizeazǎ aprofundarea 

textului dat. La final, cȃte un reprezentant din fiecare grupǎ 

va da rǎspunsul colectiv. 

Elevii vor participa la un joc didactic Bulgǎrașul cu 

surprize. Vor fi ȋmpǎrțiți bulgǎri confecționați din hȃrtie, ȋn 

interiorul cǎrora vor fi inserate trǎsǎturile pastelului și a 

altor specii literare. Elevii vor mima o bulgǎrealǎ, iar cel 

care prinde bulgǎrele va trebui sǎ recunoascǎ din trǎsǎturile 

inserate care aparțin pastelului ( Anexa 3 ). 

 

Jocul didactic 

 

 

Problematiza-

rea 

 

Reflecţia 

personală şi 

de grup 

Cadranele 

Lucrul cu 

textul 

 

Bulgǎrașul cu 

surprize 

 

 

 

 

Ciorchinele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

şi frontală 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale cu 

privire la 

răspunsurile 

elevilor 
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 Pe baza raspunsurilor primite de la elevi, profesorul va 

realiza un ciorchine  la tablȃ, care va cuprinde trasǎturile 

pastelului.  

Profesorul le ȋmparte elevilor o fișǎ- puzzle ce conține 

definiția pastelului.( Anexa 4 ). Dupǎ ce elevii asociazǎ 

elementele de puzzle, se citește definiția pastelul, pe care 

profesorul o scrie la tablǎ iar elevii ȋși noteazǎ ȋn caiete. 

 

Elevii îşi notează în caiete definiţia, caracteristicile şi 

exemplele. 

 

 

Puzzle 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

Brainstorming 

Ȋnvǎțarea prin 

descoperire 

 

REFLECȚIA 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

6 min. 

 

 

 

 

 

O.2- 

O.5 

 După ce elevii îşi notează în caiete definiţia şi 

caracteristicile genului epic, profesorul le prezintǎ un 

Power – Point prin care sintetizeazǎ trǎsǎturile pastelului. 

Elevii vor trebui sǎ alcǎtuiascǎ un cvintet referitor la 

atmosfera prezentatǎ ȋn poezia propusǎ pentru interpretare 

( Anexa 5 ). 

 

    

 

Explicația 

Lucrul cu 

textul 

 

Cvintetul 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Activitate 

individuală 

 

Profesorul face 

aprecieri 

asupra modului 

de realizare a 

sarcinilor de 

învățare. 

Interevaluare şi 

autoevaluare 

 

 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

cunoştinţelor 

 

2 min. 

 

 

O.4 

O.5 

 

Profesorul anunțǎ tema pentru acasǎ : 

Demonstrați ȋntr-o compunere de aproximativ 100- 150 de 

cuvinte cǎ poezia Iarna,de Vasile Alecsandri  se ȋncadreazǎ 

ȋn specia literarǎ- pastel.  

 

 

Exercițiul 

 

Muncă 

independentă 

 

 

Activitate 

individuală 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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9. Evaluarea 

activității 

și autoevaluarea 

2 min. 

 

 

 

Pe tot parcursul lecției, profesorul face aprecieri verbale, 

frontale şi individuale , corecteazǎ greșelile ,completeazǎ 

eventualele rǎspunsuri incomplete, iar la sfǎrșit noteazǎ 

elevii care au participat activ la lecție ( Feedback 1 ). Elevii 

rǎspund , cer lamuriri, pun eventuale ȋntrebǎri, iar la final 

completeazǎ fișa de autoevaluare Bagajul de cunoștințe( 

Feedback 2 ) 

 

 

 

Frontal şi 

individual 

Autoevaluare 

Aprecieri 

verbale- 

frontale şi 

scrise – 

individuale 

Concluzii 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                 Prof.ȋnv.primar, Radu Irina  

Şc.Gim. „H.M.Berthelot”, Ploieşti 

 

Aria curriculară: Om şi societate 

Obiectul de învățământ: Istorie 

Unitatea de învățare: Epoci, evenimente şi personalitᾰƫi 

Subiectul lecției: Popoare de ieri şi de azi. Cunoaşterea lumii prin cᾰlᾰtori. 

Recapitulare 

Tipul lecției: – lecţia de (re)sistematizare,consolidare, fixare a cunoştinţelor 

Competențe specifice: 

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice; 

1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu; 

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații 

variate despre trecut; 

2.3 Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au 

schimbat sau nu într-o anumită perioada de timp. 

Obiectiv fundamental: formarea deprinderii de a utiliza informaƫiile ȋnsuşite anterior ȋn rezolvarea unor 

sarcini aplicative. 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul orei elevii trebuie: 

O1- sᾰ asocieze diferite relicve istorice cu spaƫiul unde se regᾰsesc şi poporul cᾰruia au aparƫinut; 

O2- sᾰ identifice popoarele din Antichitate, Evul Mediu sau prezent şi legᾰturile dintre acestea, ȋn baza 

unor informaƫii oferite de profesor; 

O3- sᾰ localizeze, pe hartᾰ, diferite spaƫii istorice, ȋn baza unor criterii date; 

O4- sᾰ completeze cuvintele cerute ȋn rebus, ȋn baza informaƫiilor oferite de profesor; 

O5- sᾰ utilizeze corect un dispozitiv digital pentru a realiza o sarcinᾰ de lucru; 

O6- sᾰ rᾰspundᾰ corect unor ȋntrebᾰri formulate ȋn format digital; 

Strategia didactică: 

• Metode și procedee: expunerea, conversația, observarea ,rebusul, explicația, demonstrația, 

exercițiul,lucrul cu harta, prezentarea, chestionarul digital, problematizarea; 

• Materiale didactice și mijloace de învățământ:  manual digital, proiector, caiet, tablᾰ, soft 

educaƫional, fişᾰ de lucru, telefon mobil; 

• Forme de organizare: frontal,  individual; 

• Resurse umane: 35 elevi; 

• Resurse temporale: 40 minute.  

         Bibliografie:  

Programa şcolară pentru disciplina Istorie clasa a IV-a; 

https://wordwall.net/ro/resource/16592185 

https://create.kahoot.it/details/968bda22-6fe5-4bcd-98b9-1b13518d136d 

https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00

000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0

w 

https://wordwall.net/ro/resource/16592185
https://create.kahoot.it/details/968bda22-6fe5-4bcd-98b9-1b13518d136d
https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0w
https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0w
https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0w
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Nr. 

crt. 

Secvențele 

lecției 

Timp 1 

Conținut informațional 

Strategii didactice  

Evaluare 

Instrumente/ 

indicatori 

 

Metode și 

procedee 

 

Resurse 

materiale 

 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

2 min.           Asigurarea ordinii şi disciplinei de 

lucru; 

          Pregătirea materialelor, a 

instrumentelor de lucru; 

 

Expunerea Proiector, 

caiete 

Frontal Capacitatea de 

organizare 

2.  Captarea atenƫiei 

elevilor 

5 min. 

O1 

 

        Se introduce elevilor o prezentare a 

unor relicve istorice din Antichitate şi Evul 

Mediu, prin intermediul unui tur virtual, 

folosind o aplicaƫie web.  

Prezentare  

Observare  

Google Earth 

 

Proiector 

       

 

      Frontal 

Observarea 

sistematicᾰ 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

3 min. 

 

     

       

      Se anunƫᾰ titlul lecƫiei: Popoare de ieri 

şi de azi. Cunoaşterea lumii prin cᾰlᾰtori. 

Recapitulare şi obiectivele acesteia: 

     - rezolvarea exerciƫiilor recapitulative 

propuse; 

     - completarea unui rebus ȋn baza 

informaƫiilor primite; 

    - completarea unei fişe de lucru cu 

completarea digitalᾰ ca formᾰ de 

autoevaluare a cunoştinƫelor acumulate ȋn 

unitatea tematicᾰ.  

 

 

   Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablᾰ 

Marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematicᾰ 
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4. Recapitularea 

conţinuturilor  

 

10 min. 

O2 

O3 

       Folosind o prezentare interactivᾰ, se 

propune elevilor recapitularea cunoştinƫelor 

ȋnsuşite prin intermediul conƫinuturilor 

lecƫiilor prezentate ȋn unitatea tematicᾰ. 

Astfel, se cere elevilor sᾰ rezolve 

urmᾰtoarele exerciƫii: 

1. Identificarea popoarelor despre care se 

vorbeşte ȋn citatele expuse; 

2. Localizarea pe hartᾰ a popoarelor din 

Antichitate sau Evul Mediu; 

3.  Asocierea popoarelor din Antichitate sau 

Evul Mediu cu popoarele din zilele noastre; 

4. Reproducerea, pe hartᾰ, a drumului 

exploratorilor.  

Prezentarea 

PowerPoint 

Exerciƫiul  

Lucru cu 

harta 

Problematiza

-rea  

Proiector 

Soft 

educaƫional 

Marker 

Anexa 2 

Frontal 

Individual 

 

Capacitatea de a 

utiliza 

informațiile 

ȋnsuşite anterior 

ȋn diferite situaƫii 

de ȋnvᾰƫare 

5. Obţinerea 

performanţei 

 

8 min. 

O4 

 

       Se cere elevilor sᾰ completeze, pe tablᾰ 

şi pe fişa de lucru, un rebus. (Anexa 1) 

 

Rebusul Fişᾰ de lucru 

Stilou 

Tablᾰ 

Marker 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Capacitatea de a 

asocia cuvinte şi 

informaƫii 

7. Asigurarea 

retenţiei şi 

a transferului 

10 min. 

O5 

O6 

  

       Se solicitᾰ elevilor rezolvarea unui 

chestionar interactiv cu alegere dualᾰ 

folosind o aplicaƫie digitalᾰ, ȋn vederea 

autoevaluᾰrii.  

        

Chestionarul  

digital 

Kahoot 

Proiector 

Telefon 

mobil 

Soft 

educaƫional 

 

 

Individual 

 

Chestionarea 

scrisᾰ 

 Ȋncheiereaa 

lecƫiei  

2 min. 

 

 

            Se verificᾰ rezultatele obƫinute de 

elevi şi se stabileşte clasamentul. Elevii sunt 

recompensaƫi. 

Expunerea 

 

 

Proiector 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri vebale 
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            Se fac aprecieri la nivelul ȋntregii 

activitᾰƫi a elevilor.    
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LESSON PLAN 

Profesor: Neştian Viorica- Roxana 

                            Şcoala de provenienţă: Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Grade: 7th grade 

School Subject: English 

Level:  Intermediate 

Lesson: ‘’A Christmas Carol’’- dramatizing 

Type of lesson: lesson of assessment and control of knowledge 

 

GENERAL COMPETENCES: 

1. understanding and expressing conceptual meaning; 

2. making them confident when using the foreign language; 

3. developing awareness and showing understanding of the instructional dimensions of the foreign 

language process; 

4. understanding, expressing and interpreting in a foreign language, thoughts, feelings and facts orally or 

written; 

5. developing their abilities of multicultural understanding 

 

SPECIFIC COMPETENCES: 

1. to express themselves freely  

2. deducing the meaning of unfamiliar lexical items through contextual clues; 

3. initiating in discourse using Past Simple and Past Progressive 

4. to develop the writing, reading, speaking and listening skills 

 

AIMS: 

A. COGNITIVE:  

- to check the previously taught material 

- to interpret the story from different perspectives suggested by the Thinking Hats 

- to let students work on Past Simple /Past Progressive 

- to debate using the main idea of the story 

- to play a role 

B. AFFECTIVE: 

- to create interest about the story ‘’A Christmas Carol’’ 

- to make them confident when using English 

- to stimulate their creativity and imagination 

- to create a relaxed atmosphere proper to study 

 

C. MOVEMENT STRATEGIES: 

- the pupils will play different roles according to the story 

 

RESSOURCES:  

I Bibliographical: - ‘’A Christmas Carol’’- dramatizing 

Didactic strategy: directed, inductive 

1. methods and procedures: 
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- Role Play 

- ‘’Thinking Hats’’ 

- ‘’Hot Seat’’ 

- Conversation 

- Exercise 

- Explanation 

2. ways of organization: frontal/individual 

3. didactic ways: 

- colored chalk/ marker 

- blackboard/whiteboard 

- flipchart 

- hands out: colored big and small hats 

- stage 

 

III Temporal: 50 min 

IV Human: all the pupils in the class 
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Nr.  Stage of Lesson Teacher’s 

Activity 

Student’s 

Activity 

Interactio

n 

Skills Teaching 

Techniques 

Aids Aim Timing 

1 Checking 

attendance 

T checks 

attendance 

Ss answer T - Ss Speaking Conversatio

n 

 To check 

presence 

2 min 

2 

 

Checking 

homework 

T asks Ss to read 

their homework 

and checks it 

orally; 

T helps Ss to 

correct their 

mistakes 

Ss read their 

homework 

and correct 

the mistakes 

if necessary 

T – Ss 

 

Ss - T 

Reading 

Speaking 

Writing 

Conversatio

n 

 

Copy 

book 

To check 

if Ss 

understoo

d the 

previously 

taught 

material 

3 min 

3 WARM- UP T involves Ss in 

a Memory Game 

about what they 

did the previous 

day. T asks the 1 

S in each line 

say an action 

while the next 

one has to repeat 

it and add his 

own done 

action. 

 Ss say an 

action about 

their 

previous 

day after 

repeating 

the one/ 

ones said 

before. 

T-Ss 

 

S- S 

Speaking 

 

 

 

Listening 

Memory 

Game 

 To warm- 

up the 

atmospher

e in the 

class 

2 min 

3 Introduction of 

the new lesson 

T announces Ss 

that the lesson 

will turn them 

back into the 

past offering 

them the chance 

Ss seem 

enthusiastic 

about the 

story they 

are going to 

discover 

T – Ss 

 

 

Speaking 

 

 

 

Listening 

Conversatio

n 

 To 

introduce 

Ss the new 

topic of 

the lesson 

2 min 
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to discover some 

essential moral 

values that each  

must think 

about. 

and pay 

attention to 

the teacher. 

4 Announcing 

objectives 

T uses a flip 

chart writing the 

objectives of the 

lesson 

T announces Ss 

they are going to 

practice on Past 

Simple and Past 

Progressive all 

along the class. 

Ss look at 

T’s notes 

 

 

 

Ss listen 

carefully to 

their T 

T – Ss 

 

 

 

 

 

 

T - Ss 

Flip chart 

 

 

 

 

 

 

Conversatio

n 

Listening Flip 

chart 

Let Ss 

discover 

the 

objectives 

of the 

lesson 

2 min 

6 PRESENTATIO

N 

 

Activity 1 

T announces 

both Ss and the 

audience that the 

story will be 

performed by 

some of the Ss. 

Ss complete 

the task by 

using ‘’Role 

Play’’ 

T – Ss 

 

 

Ss – T 

S- S 

 

Speaking 

 

 

Listening 

 

 

Role Play 

 

 

Hand 

out 

To work 

on the 

story 

15 min 

7  

PRACTICE 

 

Activity 2 

T involves Ss in 

the ‘’HOT 

SEAT’’ activity 

offering them 

the information 

they need in 

order to fully 

understand their 

task. 

Each 

character 

sits, by 

turns, on a 

chair in 

front of the 

class 

answering 

their 

S-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatio

n 

 

  

 

 

 

 

To let Ss 

use 

English as 

6 min 
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 classmates’ 

questions 

based on the 

story 

they’ve just 

heard: 

Scrooge: 

‘’Why did 

you behave 

so cruel 

with your 

employees?/ 

Why did 

you change 

your 

attitude 

when 

discovering 

your 

future?’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Ss- T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscious 

raising 

questions 

much as 

possible 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION 

 

 

 

Activity 3 

‘’THINKING 

HATS’’- T 

divides Ss into 6 

groups and gives 

a colored hat to 

each group. T 

asks Ss to 

analyze the story 

from the 

perspective 

Ss in each 

group write 

the ideas 

(according 

to the hat 

they 

received) on 

a big sheet 

of paper. 

Then the 

T – Ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

 

 

 

 

 

 

 

Writing 

 

Conversatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realia 

 

 

 

 

 

 

 

Hand  

outs 

To check 

Ss’  level 

of 

understan

ding the 

topic 

 

 

 

 

8 min 
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indicated by the 

hat: BLUE- 

make a 

summary 

WHITE- what 

moral values 

does the story 

contain 

BLACK- the 

negative ideas in 

the story 

YELLOW- the 

positive aspects 

RED- what is 

the most 

impressive 

moment? 

GREEN- think 

of a different 

ending  

leader of the 

group 

comes in 

front of the 

classroom, 

sticks it on 

the 

whiteboard 

and presents 

the ideas of 

the group to 

the class. 

The other 

groups may 

come with 

new ideas.  

 

 

Ss – T 

 

 

 

 

 

 

 

S- S 

 

 

 

 

 

Listening 

 

 

 

 

 

 

Reading 

 

 

 

 

 

 

Exercise 

 

 

 

 

 

To let Ss 

use 

English as 

much as 

possible 

9 Activity 4 ‘’PASS THE 

STORY’’- T 

gives the S in 

the first desk a 

hand out 

containing the 

opening 

sentence of a 

story.  

Ss pass the 

story to the 

S on the 

right. Ss are 

not allowed 

to see more 

than the S’s 

on their left 

sentence. 

The last S 

T-Ss 

 

 

 

 

 

 

S- S 

 

 

Writing 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

Exercise Hand 

out 

To use 

their 

English in 

a natural 

way 

5 min 
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‘’Once upon a 

time there was 

a rich man 

named 

Scrooge.’’ 

calls out the 

story aloud. 

 

S- T 

10 General 

Feedback 

T asks Ss what 

they have learnt 

during the class 

Ss answer 

T’s 

questions 

T – Ss 

 

Ss - T 

Speaking Conversatio

n 

 To revise 

the taught 

material 

2min 

11 Verbal 

Appreciation 

T thanks all Ss 

for their work 

and 

congratulates 

and even marks 

the best ones. 

Ss praise 

each other. 

T- Ss Speaking  Catalog

ue 

To make 

them 

aware of 

their level 

and to 

raise their 

confidenc

e. 

2 min 

12 Giving 

homework 

 ‘’A Christmas 

Carol- all 

wrong’’. T asks 

Ss imagine a 

different version 

of the story, be 

it a positive or a 

negative one. 

 

Ss write 

down their 

homework 

for the next 

time 

T - Ss Listening Conversatio

n 

Copy 

book 

To 

consolidat

e what T 

taught 

them that 

English 

class 

1 min 
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PROIECT DE LECȚIE 

          

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: MICU MARIA         

 UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ 

          

           CLASA: a IV-a  

          ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

          DISCIPLINA: Limba şi literatura română                        

          UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Învățăm cum să învățăm” 

          SUBIECTUL: Legenda -”Legenda munților”                                                  

          TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoștințelor și a deprinderilor 

          SCOPUL LECTIEI:- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de lectură corectă şi conştientă şi de receptare a mesajului scris; 

                                              - dezvoltarea interesului pentru lectură. 

          COMPETENȚE SPECIFICE  LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE: 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 

3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii; 

3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare; 

4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi funcţionale. 

          COMPETENȚE SPECIFICE GEOGRAFIEI: 

1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute;  

3.3 Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice.  

          OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1- să citească corect, conştient, în ritm propriu, cu voce tare un text;  

O2 - să completeze cadranele  cu date exprimând propriile opinii, gânduri, sentimente în legătură cu faptele povestite în text; 

O3 - să ordoneze într-o succesiune  logică întâmplările prezentate în text; 

04 – să sesizeze valoarea de adevăr a unor informații din text: 

O5- să pună în legătură personajele cu acțiunile săvârșite; 

O6- să identifice elementele reale și pe cele imginare ale legendei; 

          OBIECTIVE PSIHOMOTORII: 

O7-  să își   concentreze atenţia,  gândirea și imaginaţia la activitățile propuse; 

O8- să  coopereze cu ceilalți colegi pentru rezolvzrea sarcinilor educative;  
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        OBIECTIVE  AFECTIV-ATITUDINALE: 

 O9- să manifeste  interes pentru lectură; 

         

        STRATEGIA DIDACTICĂ: 

● Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  metoda ,,Cadranelor”, munca independentă, Cubul, Linia valorică, 

,,Ordinul” 

● Mijloace de învăţământ: manual tipărit și digital, fise de lucru, jetoane,  steluțe din carton, videoproiector, calculator, cub, fișe de 

liru 

● Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală, diferențiată 

        DURATA: 50 minute   

        BIBLIOGRAFIE:  

● Pacearcă Ș., T., Mihăilescu, M., (2021), Limba și literatura română – manual pentru clasa a IV-a, Editura Intuitext, Bucureşti 

● Breben, S.; Gongea, E.; Ruiu, G.; Fulga, M., (2008) – Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves; 

● Ministerul Educaţiei şi Cercetării, (2014)– Programa şcolară pentru clasa a IV-a – Limba şi literatura română, Bucureşti; 

● Molan, V. , (2010)– Didactica disciplinei “Limba şi literatura română”în învăţământul primar, Editura Miniped, Bucureşti; 

 ● Ioan & Dacian Dorin Dolean , (2003) – “IDEI pentru activitatea la clasă”, Ed. Pro Vita, Cluj- Napoca. 
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                                                    FIȘĂ DE LUCRU  (grupa I)  

 

 

1. ”Explozia stelară”. Formulați întrebări în legătură cu textul citit: 

 * Cine..................................................................................................................? 

 

* Ce......................................................................................................................? 

 

* Cum..................................................................................................................? 

 

*De ce .................................................................................................................? 

 

*Unde..................................................................................................................?  

 

2. Completează ”Cadranele” cu informații din text: 

1.Ce sunete ai auzit? 

 

 

 

2.Ce imagini ai văzut? 

 

3.Ce alt titlu s-ar potrivi textului?  

 

 

 

4. La ce te-a făcut să te gândești? 

 

 

3.  Completează  A  (adevărat)  sau  F (fals)  în căsuțe.  

 

        Mai demult, Pământul era drept ca o câmpie. 
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        Doi pești uriași țineau Pământul în spinare, să nu se scufunde. 

        Pământul s-a scufundat în apă. 

        Ascultătorul s-a certat cu Arătătorul. 

        Când s-a cutremurat Pământul, s-au format munții și văile. 

 

                             

 

 

  FIȘĂ DE LUCRU  (grupa II)  

 

1. ”Explozia stelară”. Formulați întrebări în legătură cu textul citit: 

 * Cine..................................................................................................................? 

 

* Ce......................................................................................................................? 

 

* Cum..................................................................................................................? 

 

*De ce .................................................................................................................? 

 

*Unde..................................................................................................................?  

 

2. Completează ”Cadranele” cu informații din text: 

1.Ce sunete ai auzit? 

 

 

2.Ce imagini ai văzut? 

 

3.Ce alt titlu s-ar potrivi textului?  

 

 

4. La ce te-a făcut să te gândești? 
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3.  Ordonează ideile date, numerotându-le în ordine cronologică.  

Pentru fiecare idee principală notează cel puțin o idee secundară. 

 

        Patru pești uriași țineau Pământul pe spinarea lor, să nu se scufunde. 

          ............................................................................................................... 

  ......Demult, Pământul  era întins ca un șes, fără dealuri și fără văi. 

       ..................................................................................................................... 

        De atunci s-au format munții și văile. 

         ...................................................................................................................... 

        Pământul s-a cutremurat și s-a crăpat când cei doi pești s-au certat. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Etapele lecţiei Ob. 

op./

CS 

Derularea activității Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme 

de 

organiza

re 

Evaluare 

1.Momentul     

   organizatoric 

1min 

   Asigur climatul corespunzător 

desfăşurării în bune condiţii a 

orei de limba romana. 

conversaţia    

2.Captarea   

   atenției 

4min 

O5 

3.6 

  Cu ajutorul unei aplicații 

interactive din manualul digital 

ne vom reaminti care este rolul 

fiecăruia dintre cei patru pești 

care susțineau Pământul. 

conversaţia 

 

manual 

digital 

activitate 

interacti-

vă 

generarea 

automată a 

răspunsurilor 

3.Reactualizare

a   

   cunoștințelor 

5 min 

O1 

 

O3 

3.1 

 Voi solicita elevii să definească 

legenda. 

Se vor enumera câteva legende 

citite anterior.  

Se va citi textul din manual. 

 Vom aminti momentele 

importante ale acțiunii.0 

conversaţia 

 

 

citire în lanț 

 

manual 

activitate 

frontală 

aprecieri 

verbale 

4.Anunţarea   

   temei şi a  

   obiectivelor 

1 min 

O2 

3.4 

O7 

 

3.6 

 

O8 

  Anunţ elevii că vom continua și 

în această oră să discutăm despre 

Legenda munților, şi că, pe 

parcursul lecţiei, voi urmări:  

- citirea corectă; 

- formularea de întrebări și 

răspunsuri în legătură cu 

conținutul textului; 

- identificarea elementelor 

vizuale și audutive surprinse în 

text; 

- apecte reale si imaginare din 

legendă; 

- ordonarea ideilor / identificarea 

fragmentelor corespunzătoare 

ideilor date; 

- exprimarea părerilor personale 

legate de mesajul textului.   

conversaţia  activitate 

frontală 

 

5.Dirijarea  

   învăţării 

20 min 

 

 

 

 

*  Invit elevii să citească prima 

sarcină de pe fișa proiectată la 

tablă:  

conversaţia 

 

 

explica-ţia 

Videopro-

iector 

calculator 

 

activitate 

frontală 
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O2 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

3.4 

 

O3 

 

 

 

1. ”Explozia stelară”. Formulați 

întrebări în legătură cu textul 

citit: 

 * Cine......................................? 

* Ce..........................................? 

* Cum.......................................? 

*De ce ......................................? 

*Unde.......................................?  

Toate aceste cuvinte vor fi scrise 

pe steluțe galbene. Elevul care 

va veni în fața clasei trebuie să 

aleagă o steluță la întâmplare, să 

formuleze întrebarea 

corespunzătoare și să o scrie la 

tablă.  Colegii vor  inerveni dacă 

este cazul și vor completa pe fișa 

de lucru întrebările. 

 

* ,,Cadranele”- Proiectez la 

tablă sarcinile din patru cadrane: 

 1.Ce sunete ai auzit? 

 2.Ce imagini ai văzut? 

 3.Ce alt titlu s-ar potrivi 

textului?  

4. La ce te-a făcut să te gândești? 

   Copiii le citesc cu voce tare. 

Apoi,  vor discuta și vor 

completa ,,Cadranele” de pe  

tablă , după ce s-au pus de acord. 

   Voi citi cu voce tare ce au 

scris și voi aprecia atitudinile 

elevilor.     

* ,,Ordinul”:  Elevii vor avea de 

ordonat ideile principale, 

numerotându-le în ordine 

cronologică. 

 Pentru fiecare idee principală 

trebuie să identifice două idei 

secundare (prima grupă de 

nive)l. 

Elevii vor stabili valoarea de 

adevăr pentru enunțurile date (a 

doua grupă de nivel). 

 

 

 

explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

cadrane-lor, 

conversația, 

explica-ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc-Ordinul 

conversaţia 

 

munca 

indepen-

dentă 

/diferențiată 

 

 

steluțe din 

carton 

 

fișă de lucru 

 

videopro-

iector 

 

calculator 

 

 

planșe cu 

,,Cadrane-

le” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individua

lă 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

în grup 

(cu 

păstrarea 

distanței)   

 

 

 

   

 

 

 

activitate 

individua

lă  

inerevaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală 

 

 

 

 

verificarea 

atitudinii / 

comportamen

tului 

 

 

 

 

evaluare 

formativă 

scrisă 
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6.Obţinerea   

   performanţei 

O6 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

1.6 

 

*  ,,Cubul”-  Voi prezenta 

elevilor un cub de carton, cu cele 

șase fețe numerotate. Cel care va 

ieși în fața clasei, va arunca 

cubul, apoi va alege jetonul cu 

numărul care este arătat de cub. 

Fiecărui număr îi corespunde o 

sarcină. 

1. DESCRIE  cum arăta 

Pământul demult. 

2.COMPARĂ  aspectul 

Pământului înainte și după 

cutremur. 

3.ASOCIAZĂ fiecare pește cu 

punctul cardinal pe care îl 

reprezintă. 

4ANALIZEAZĂ  

comportamentul Ascultătorului. 

 5. APLICĂ enumeră formele de 

relief. 

6. ARGUMENTEAZĂ  modul 

de formare a văilor și munților. 

explicaţia 

 

conversația, 

 ,,Cubul” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane 

 

 

cub din 

carton 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală 

 

 

verificarea 

atitudinii / 

comportamen

tului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

 

O9    Fac aprecieri cu privire la 

desfăşurarea întregii activităţi.  

conversaţia  activitate 

frontală 
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LESSON PLAN 

 

TEACHER: BALABAN LUMINITA MARIA 

SCHOOL:COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „STEFAN CEL MARE” 

 

FORM:5th grade 

TEXTBOOK: Spot On, ed. Uniscan 

TITLE OF THE LESSON: My Busy Week 

DURATION: 50 minutes 

LESSON TYPE: Lesson of fixation of knowledge and of developing skills and abilities 

APPROACH: student-centred 

TOPIC: School activities 

TEACHING TECHNIQUES AND METHODS: individual work, pair work, differentiated learning, brainstorming, games, videos and poems. 

AIDS/ MATERIALS:  flashcards, notebooks, textbooks, whiteboard, handouts, projector, laptop, drawings, post it, felt-tip pens. 

AIMS: 

- To revise telling the time and days of the week. 

- To present the vocabulary of daily routines. 

- To practise the Present Simple Tense, first and third person singular. 

- To practise adverbs of time specific to the Present Simple Tense 

- To develop students ability to listen to a story and extract key information. 

- To develop students understanding and spelling of common everyday verbs, e.g. go to bed, work etc. 

- To build accuracy when forming present simple statements. 

SUBSIDIARY AIMS:  

- To provide specific information about people`s daily routines. 

- To provide fluency speaking practice in a question and answer in the context of daily routine. 
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STAGE TEACHER’S ACTIVITY Ss’  ACTIVITY INTERACTION SKILLS TIME PURPOSE 

1.Warm-up T greets Ss.  

 

T announces Ss they are having special 

guests and asks them to welcome the 

teachers. 

 

 T asks them how they feel like and 

promises that by the end of the lesson all 

of them will have been feeling wonderful. 

 

 T asks Ss the day and the date and writes 

them on the board and draws the sun, a 

happy or a sad one, depending on the 

weather. 

 

 T asks Ss what they celebrated the 

previous day. 

 

T asks Ss if they brought some riddles for 

Riddle time. 

Ss greet the T and the 

guests. 

 

 

Ss answer and share 

their moods and 

feelings. 

Ss write the date in 

their notebooks. 

 

Ss answer how they 

spent St. Nicholas 

Ss read some riddles 

and have fun. 

T – Ss 

 

Ss -T 

 

 

Speaking 

 

Writing  

 

2min. 

 

To engage Ss in a 

relaxing activity in order 

to create a warm 

atmosphere during the 

lesson. 

 

2. Checking 

homework 

 T tellsSs that before beginning the lesson, 

the assignment will be checked. 

 

T asks Ss what they had to prepare. 

 

 

Ss answer that they had 

to make a project with 

the title, My ideal 

house, the project 

including photos, 

pictures and also a 

description of the house 

T – Ss 

Ss - T 

IW 

 

Speaking  

Listening 

3 min. 

 

To check howSs 

prepared for the lesson 
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and why Ss consider it 

a dream house. 

Ss present their work. 

 

3. Lead-In 

T connects the assignment and the 

following lesson and asks Ss if they live in 

an ideal house and how often they clean 

the house or at least their room. 

 T asks Ss whether they like doing the 

chores.  

Ss answer 

 

Ss share their answers. 

 

T-Ss 

 

Ss - T 

 

 

 

 

Speaking  

 

Listening 

2min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To get Ss attention 

 

4. Introducing 

the new material 

 

T introduces the new lesson and presents 

the objectives and explains that they are 

going to practise the Present Simple Tense 

and asks Ss to remember the uses of 

Present simple tense. 

 

T introduces language to describe daily 

routine activities and asks Ss what day it is 

and Ss answer, the T asks them what they 

usually do on Tuesdays.  

T elicits Ss answers. 

T writes the date on the board. 

 T asks Ss to tell the class the things they 

usually like to do and the activities they 

sometimes try to avoid doing, such house 

 

 

Ss tell the uses of 

Present Simple 

 

 

 

Ss answer 

 

 

 

 

 

Ss write the date. 

 

T-Ss 

 

 

Ss- T  

 

 

IW 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

 

 

Listening 

 

Writing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2min. 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

To introduce the lesson 
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chores.T asks Ss to write the answers in 2 

columns. 

T asks Ss whether they are sleepy and 

wants to know if they had a good sleep 

and what time they went to bed the 

previous night and what time they woke 

up in the morning, in order to see their 

sleeping schedule.  

T shows a picture and elicit what the man 

is doing (going to bed). 

T tells the class they are going to watch a 

video of the man describing his everyday 

life. T plays the video on the first slide and 

pauses it after the question ”Why do you 

go to bed at 10 o clock in the monrning?” 

and T elicits possible reasons. T plays the 

answer, pausing to help with any unknown 

vocabulary.  T continues playing, pausing 

and eliciting predictions in this way for the 

rest of the video.  

T asks Ss to retell the story. 

Ss tell the activities that 

they usually like doing 

and the things they 

don`t do very often 

because they don`t like 

doing. 

 

Ss answer. 

Ss share with the class 

what time they usually 

go to bed and why. 

 

 

Ss answer. 

 

 

 

Ss watch the video and 

give answers. 

 

 

 

Ss answer that the man 

is going to bed. 

 

Ss answer. 

 

 

Ss retell the story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2min 

 

 

 

 

 

1min. 

 

 

 

3mins. 

 

 

 

2mins. 
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5.Consolidation  

T also asks Ss what they usually do on 

Saturdays, or at weekends, in general and 

see whether they have a special 

programme. 

 T brainstorms the learners answers and 

write them down on the board and Ss do 

the same on their notebooks. 

T plays a video about some persons`  daily 

routine and Ss watch it carefully.  

T asks Ss to open the textbook at page 66 

and look at the pictures. Then, T asks Ss to 

imagine they are Barry and using the 

phrases from exercise 1, to tell the class 

about their daily routine and specify which 

activities are the same as theirs and what 

extra activities they could add to the list. 

This time, Ss practise also 

listening,reading and writing skills.  

T plays a second video, this time about 

school days in the UK and T advices Ss to 

take notes on important pieces of 

information.  

After listening, T asks Ss to close the 

books and play Tic Tac Toe, in order to 

test their memory and asks them questions, 

like: Where do the 2 children study? What 

are their names? How many students are 

there in the class? When do lessons start? 

 

Ss answer questions 

about their own daily 

routine as well as they 

find out about their 

classmates routine. 

 

 

Ss watch the video. 

 

Ss open their books. 

Ss tell Barry`s daily 

routine. 

 

 

 

Ss listen and watch 

carefully and take 

notes. 

 

Ss close the books. 

Ss play the game. 

 

 

 

 

 

Ss play the game. 

One student describes 

the verb until the S 

 

IW 

 

 

 

PW 

 

Writing 

 

 

Reading 

 

 

 

Listening 

Speaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing  

 

Speaking 

 

 

 

3mins 

 

 

 

2min 

 

 

2min 

 

 

 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To consolidate their 

knowledge. 
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Etc. T asks 2 volunteers to come in front 

and write the answers on the board.  

 

T present the next activity, a vocabulary 

game, ”Back to the Board”. One volunteer 

comes in front and sits with his back to the 

board. T writes a verb on the board.  

T announces the SS that they are going to 

give a class interview and they receive 

worksheets with questions and they have 

to write down the answers.  

T gives Ss worksheets with extra practise 

on daily routine, fill in exercises and 

unscramble the words. 

with his back to the 

board says the word.  

Ss complete the 

answers. 

 

Ss fill in and 

unscramble the words. 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

6.Feedback 

 

T evaluates the way in which Ss 

participated and answered during the 

lesson and congratulates them for their 

good work. 

T gives each S a sticker. 

 

− 

 

T−Ss 

 

− 

2 min. To increase Ss’ 

confidence in using the 

language. 

 

7. Homework 

 

T gives Ss the assignment for the next 

class and explains that they have to write 

their own daily schedule, giving details 

about time, the day, the moment of the day 

 

Ss write down their 

homework. 

 

T-Ss 

 

 Writing 

 

1 min. 

 

To give an interesting 

activity to work at 

home. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                                                 

                                                                                         Prof.înv.preș. MICLE MARIA LILIANA 

                                                                       G.L.T.O.,,NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE 

 

1. Data:                                                                        

2. Tema anuală de studiu: ”Cum exprimăm ceea ce simțim?” 

3. Proiect tematic: TSI        

4. Tema săptămânii: ”Sunet și culoare” 

5. Grupa: Mică 

6. Categoria de activitate : Activitate pe domenii experienţiale (ADE) 

7. Domeniul experiential :Domeniul psiho-motric 

8. Tema activităţii: ”Caută-ți balonul pe terenul de joc!” 

9. Modalitatea de realizare: Joc de mișcare 

10. Tipul activităţii: de consolidare a deprinderilor motrice de bază:” alergare” 

11. Durata activităţi : 15 min 

12. Scopul activităţii: 

    Consolidarea deprinderii de a se deplasa în alergare într-o direcție dată cu pornire la semnal;  

13. Dimensiuni ale dezvoltării: 

 A.1 Dezvoltarea motricității grosiere și a motricității fine în contexte de viață familiare; 

14. Comportamente vizate 

 A.1.1 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

A.1.2 Participă la  activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare.  

 

15. Obiective operaţionale:  

 

• Op1.- să execute exerciţii de încălzire a unor segmente de corp având o poziţie corectă în timpul 

activității; 

• Op2.- să alerge în direcția dată, la semnal dezvoltându-și atenția și spiritul de observație; 

•  Op3.- să  adopte un comportament adecvat, respectând regulile de evitare a accidentelor. 

 

   16. Strategia didactică. Algoritmică 

a. Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul.                                 

b. Mijloace şi materiale didactice: 

• Demonstrative: fluier, balon colorat, medalion colorat, cercuri. 

• Distributive: baloane, medalione colorate. 

• c.  Modul  de organizare a activităţii copiilor : frontal , pe echipe, individual. 

17. Modalităţi de evaluare:  

Forma de evaluare  

▪  formativă  
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▪ Metode de evaluare prin analiză: aprecieri verbale, aplauze, obsevarea comporatamentului copiilor. 

18. Forma de organizare: 

Pentru organizarea colectivului  : formația  de adunare frontal 

Pentru pregătirea organismului pentru efort,: formația  de deplasare în cerc 

Pentru efectuarea exercițiilor de  influențare selectivă a aparatului locomotor, copiii vor fi organizați în 

formația de lucru frontal. 

În cadrul jocului, copiii vor fi organizațîn echipe de câte patru copii. 

Pentru revenirea organismului după efort se realizează prin: .Jocul liniștitor ”Umflăm balonul” formație 

de semicerc. 

19.Bibliografie 

 

• Curriculum pentru educaţia timpurie ( a copiilor de la naştere până la vârsta de 6 ani), 2019 

• Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculum 

pentru educaţia timpurie, 2019 

• Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

• Silvia Dima Daniela, Veniți să ne jucăm copii!, Editată de revista învățământului 1995. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Veriga și 

durata  

 

Conținut Dozare Formații  Indicații metodice Evaluare și 

indicatori de 

performanță 

1.Organizarea  

colectivului  

 

 

T=1 min 

-Organizarea colectivului  

-verificarea ținutei  

-anunțarea temei activității 

-Bună ziua copii!   

Pentru că se apropie ziua copiilor, 1 

Iunie ne pregătim de petrecere. Ne 

încolonăm frumos, unul după altul, 

fără să ne înghesuim și pornim... 

- Ne vom încălzi puțin corpul cu câteva 

mișcări! 

 

30s 

 

 

20s 

 

 

10s 

 

 

 

       În linie pe un rând. 

 

 

 

  Atenție. Drepți!      

Privirea în față! 

 

Respectarea 

poziției corecte 

pentru comanda 

Drepți! 

2. Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

 

T= 3 min 

- Mers și variante de mers 

Mergem la petrecere (mers în cadență)  

      

 

 

 

 

  - Mers pe vârfuri 

Suntem balerini ( mers pe vârfuri, 

brațele întinse, sus) 

 

   

 

  -Mers cu genunchii ușor îndoiți 

 

 

1tură 

 

 

 

 

 

1 tura 

 

 

 

 

 

 

   

În coloana câte unul, mers în 

cerc. 

 

 

 

 

 

În coloana câte unul, mers pe 

vârfuri cu brațele întinse sus,în 

cerc. 

 

 

 

Se corectează ținuta, 

mișcarea brațelor, 

poziția capului 

Mers obișnuit, 

privirea înainte!-

brațele se mișcă pe 

lăngă corp! 

 

Mers pe vârfuri cu 

brațele sus-întindem 

bine brațele, palmele 

față în față, privirea 

înainte! 

 

Evaluare continua 

 

Executarea  

exercițiilor de 

mers alternate cu 

variante de mers. 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Pasul uriașului (mâinile în șold, pas 

mare de uriaș) 

 

 

Alergare și variante de alergare 

 

      - Alergare usoara 

Ne grăbim să ajungem la petrecere și 

vom alerga ușor. (alergare ușoară)     

 

 

½ tură 

 

 

 

 

 

2 ture 

 

 

 

 

În coloana câte unul, mers cu 

genunchii îndoiți, în cerc. 

 

 

 

 

 

 

Alergare ușoară în coloană câte 

1, în cerc. 

 

 Mers fandat, mâinile 

în șold, genunchii 

ușor îndoiți. 

 

 

  

Alergare ușoară și 

elestică, desprinzând 

bine tălpile de pe sol 

cu brațele îndoite din 

cot, respirând pe nas. 

(cu gurița închisă) 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continua 

 

 

 

 

 

 

 

3.Influențarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

 

 

T= 3 min 

 

Ex. 1”Privim cerul, privim 

pământul” 

 P.I Stând depărtat cu mâinile pe șold. 

T1 Extensia capului („privim cerul”) 

T2 Arcuire 

T3 Aplecarea capului înainte („privim 

pământul”) 

T4 Arcuire 

 

Ex. 2 ”Brațe scurte, brațe lungi” 

 P.I Stând depărtat 

T1 Așezarea mâinilor pe umeri („brațe 

scurte”) 

 

 

 

 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2X 

 

În coloană câte unul, distanță 

de un braț întins orizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se ridică și se coboră 

capul, spatele drept! 

 

 

 

 

 

 

 

-Depărtat-luat cu 

spatele drept, brațele 

Evaluare continua 

 

Executarea 

exercițiilor vizând 

mișcarea 

diferitelor 

segmente ale 

corpului 
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T2 Ridicarea brațelor sus deasupra 

capului („brațe lungi”) 

T3 Coborârea mâinilor pe 

umeri(„brațe scurte”) 

T4 Revenire în P.I 

 

 

 

Ex 3 Culegem floricele 

 P.I Stând depărtat cu mâinile întinse 

pe lângă corp 

T1 Îndoirea trunchiului în față peste 

piciorul drept,brațele sunt bine întinse 

din cot. 

T2 Revenire în P.I 

T3 Îndoirea trunchiului în față peste 

piciorul drept,brațele sunt bine întinse 

din cot.  

T4 Revenire în P.I 

 

Ex 4 ”Apa frige” 

P.I Drept-stând, mâinile pe șolduri. 

T1 Ridicarea genunchiului drept sus 

T2 Coborârea genunchiului 

T3 Ridicarea genunchiului stâng sus 

T4 Revenire în P.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În coloană câte unul, distanță 

de un braț întins orizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

întinse sus pe lângă 

urechi! 

 

 

 

 

 

 

 

Depărtat-luat cu 

spatele drept îndoim 

trunchiul în față peste 

piciorul drept și peste 

piciorul stâng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridicăm genunchiul 

cât mai sus –la piept! 

 

 

Observare 

executării corecte 

a exercițiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continua 

 

 

Observare 

executării corecte 

a exercițiilor 
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4.Tema 

activității 

 

 

T-7 min 

”Caută-ți balonul pe terenul de joc” 

Jocul se desfășoară outdoor. În 4 

cercuri  vom așeza câte 4 baloane 

diferit colorate. La semnalul meu de 

fluier, copiii vor alerga la cercul cu 

baloane, respectând culoarea 

medalionului său. Echipa care se 

adună mai repede în cerc câștigă. La  

repetare, când copiii sunt împărțiti pe 

teren voi schimba locul baloanelor. 

 

 

3x 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor fi împărțiți în 4 

echipe, avand medalioane  

colorate. 

  

 

 La semnal (fluier) 

copiii vor alerga în 

direcția dată, 

respectând regulile 

jocului și cele de 

evitare a accidentelor. 

 

 

Evaluare continua 

 

Observarea 

executarii corecte 

a jocului,  cu 

respectarea 

regulilor. 

 

 Aplauze. 

5. Revenirea 

organismului 

după efort 

 

 

T= 1 min 

  

Pentru petrecere mai avem nevoie de 

baloane și ne vom juca jocul ”Umflăm 

balonul” –Joc liniștitor 

Toți copiii merg intr-un semicerc, se 

așează pe iarbă și imită umflarea unui 

balon. 

 

 

4x 

 

 

    Formație de semicerc  

 

Așezat-stând pe iarbă,  

inspirând aer pe nas și 

expirând aerul pe 

gură. 

 

Evaluare continua 

Observarea 

executării corecte 

a inspirației și a 

expirației. 

 

6.Aprecieri și 

concluzii 

T= 1min 

Vă felicit că ați reușit să adunați multe 

baloane. Acum  putem începe 

petrecerea! 

  

În formație de semicerc 

 

Așezat-stând pe iarbă. 

Evaluare verbală 

Aprecieri verbale 

prin laudă și 

încurajări 
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Proiect de lecție 

Negoiță Anca-Roxana 

Școala Gimnazială, Comuna Florești, 

Localitatea Florești, Județul Prahova 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala gimnazială, comuna Florești 

PROPUNĂTOR: NEGOIȚĂ ANCA-ROXANA 

DATA:  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

CLASA: a VII-a  

SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul 

TIPUL LECȚIEI: de comunicare de noi cunoștințe 

DURATA: 50 de minute 

SCOPURILE LECȚIEI: 

• Observarea informațiilor esențiale pe care le oferă textul; 

• Observarea și înțelegerea tipurilor de substantive, a procedeelor de formare a substantivelor și a 

locuțiunii substantivale; 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare; 

• Dezvoltarea abilităților de persuasiune; 

• Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă. 

COMPETENȚE GENERALE: 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri. 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

3.2. Redactarea, individual și/ sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în fața 

colegilor.  

4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală. 

4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE/ COMPETENȚE DERIVATE: 

O1/ C1: 

Elevii trebuie să recapituleze noțiuni despre substantiv fără a utiliza manualul sau alte surse, 

fiind obligatorie identificarea a cinci din nouă trăsături, într-un interval de cinci minute.  

O2/ C2: 

Elevii trebuie să descopere procedeele de formare a substantivelor, recunoscând modurile de 

formare a cuvintelor și fiind obligatorie identificarea ambelor procedee. 

O3/ C3: 

Elevii trebuie să identifice substantivele derivate cu sufixe moționale cu ajutorul noțiunilor 

însușite despre derivare, fiind obligatoriu să rezolve corect exercițiile propuse.  

O4/ C4: 
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Elevii trebuie să recunoască modalitățile de flexiune a substantivelor compuse, observând 

formele de singular și de plural ale acestora și fiind obligatoriu să rezolve corect 80% din exercițiile 

propuse.  

O5/ C5: 

          Elevii trebuie să recunoască locuțiunea substantivală, descoperind caracteristicile acesteia și 

fiind obligatoriu să rezolve corect 80% din exercițiile propuse. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a. Metode și procedee: conversația, metoda Fishbone Map, metoda Știu-descopăr- aplic, 

exercițiul; 

b. Forme de organizare a activității: activitate frontală îmbinată cu activitate individuală și lucru 

în echipă; 

c. Resurse: capacitățile receptive ale elevilor, cunoștințele lor anterioare, stiluri de învățare, 

inteligențe dominante, resurse materiale, timp (50 de minute); 

d. Materiale didactice: cretă, tablă, fișe de lucru, caiete, creioane. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Participarea cu interes la orice temă care nu se încadrează 

în șabloanele obișnuite; 

• Colaborarea fructuoasă elev-elev, elev-profesor; 

• Colaborarea în bune condiții în echipe. 

• Probleme în ceea ce privește cunoștințele 

anterioare ale elevilor; 

• Greșeli de exprimare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Promovarea cu succes a evaluărilor interne de pe 

parcursul anului școlar; 

• Cultivarea spiritului de echipă și de colaborare. 

• Criza de timp: 

• Dezinteresul elevilor. 

Bibliografie: 

• Programa școlară de Limba și literatura română, clasele V-VIII, Aprobate prin ordinul ministului, 

București, 2017. 

• Sâmihăian, F., Norel, M., Didactica limbii și literatura română, București, 2011. 

• Sâmihăian, F., Noi abordări în didactica limbii și literaturii materne, curs susținut în cadrul 

Universității București, Masterat, Didactici ale Disciplinelor Filologice.  

• Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica limbii române pentru gimanziu, Univers Enciclopedic 

Gold, București, 2019. 

• Limba și literatura română. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Art Klett, București, 2019.
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Activități de învățare Strategia didactică 
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e 

 

Profesor 

 

 

Elevi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

E
V

O
C
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R
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4 

min 

 - Salutul; 

- Notarea absențelor; 

- Verificarea temei; 

- Pregătirea pentru lecție. 

 

Conversația.  Activitate 

frontală. 

 

 

 

 

 

 Punctul de acces îl constituie primul 

exercițiu (Fișa de lucru) și discuțiile de pe 

marginea acestuia. 

 

Exercițiul; 

Conversația. 

 

Fișa de 

lucru; 

Tabla; 

Activitate 

frontală; 

Activitate 

pe echipe. 

Aprecieri 

verbale. 
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5 

min 

Profesorul citește 

enunțul primului 

exercițiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul scrie pe 

tablă răspunsurile 

elevilor. Ulterior, 

acesta adresează 

întrebarea Despre 

ce credeți că este 

lecția de astăzi? și 

scrie pe tablă titlul 

Substantivul. 

 

Elevii sunt invitați 

să noteze în caiete, 

împreună cu 

colegul de bancă, 

timp de trei minute, 

cât mai multe 

substantive comune 

și proprii din 

câmpul lexical al 

sentimentelor.  

 

Fiecare echipă 

citește și 

completează  

substantivele 

notate. Elevii 

răspund la 

întrebarea 

formulată de către 

profesor și notează 

în caiete titlul 

Substantivul. 

Caietele 

elevilor. 

Prin intermediul acestui exercițiu, elevii 

vor recapitula cunoștințele despre emoții 

și sentimente, valorificând prin 

substantive informațiile din această 

unitate (Harta sentimentelor). 
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33 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1/ 

C1 

Actualizarea cunoștințelor se realizează 

prin intermediul metodei Fishbone Map 

(exercițiul doi, fișa de lucru). 

 

 

 

 

 

Fishbone 

Map; 

Conversația. 

Fișa de 

lucru; 

Tabla. 

Activitate 

pe grupe. 

Aprecieri 

verbale. 

Profesorul le spune 

elevilor că vor forma 

patru grupe, cu câte 

patru elevi, invitându-i 

să completeze 

scheletul peștelui, în 

cinci minute. Acesta 

urmărește și evaluează 

verbal activitatea de 

grup. Profesorul 

realizează un Fishbone 

Map comun, pe tablă, 

care sintetizează și 

reglează lucrul pe 

grupe. 

Elevii formează 

grupele și 

completează 

organizatorul 

grafic, ținând 

cont de cerințele 

date.  

Fiecare grupă 

prezintă ce a 

lucrat și 

completează 

(dacă este cazul) 

răspunsurile 

necesare. 

Elevii vor folosi noțiunile și legăturile 

create pentru a dezvolta idei despre 

conceptul propus. Această activitate 

corespunde etapei Știu. 

 

 

Descoperirea noilor noțiuni se realizează 

cu ajutorul exercițiului trei (Fișa de lucru). 

Exercițiul; 

Predicția. 

Fișa de 

lucru; 

Activitate 

în echipe; 
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O2/ 

C2 

 

 

 

 

O3/ 

C3 

 

 

O4/ 

C4 

 

 

 

 

 

 

O5/

C5 

Profesorul le spune 

elevilor că se mențin 

grupele formate 

anterior, invitându-i 

să asculte textul de la 

exercițiul trei și să 

răspundă la 

întrebările date. 

Pentru fiecare 

întrebare, profesorul 

specifică faptul că se 

acordă un timp de 

lucru de trei sau patru 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul 

grupelor, elevii 

citesc mesajul 

Ioanei și 

formulează 

răspunsuri pentru 

cerințele date. 

Aceștia observă 

că există 

substantive 

simple, derivate și 

compuse. De 

asemenea, 

descoperă că 

substantivele 

derivate cu sufixe 

moționale pot 

forma substantive 

feminine de la 

masculine și 

invers. Totodată, 

vor observa că 

unele substantive 

compuse nu își 

modifică forma, 

fiind invariabile, 

iar în cazul altora, 

se modifică fie un 

element, fie 

ambele elemente. 

Caietele 

elevilor; 

 

 

Activitate 

frontală. 

Comple-

tare 

afirmații; 

Aprecieri 

verbale. 
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După fiecare 

întrebare, profesorul 

invită grupele să 

citească răspunsurile 

date, notând pe tablă 

rezolvările elevilor. 

Cu ajutorul 

ultimului 

exercițiu, vor 

observa că 

locuțiunea 

substantivală este 

un grup unitar de 

cuvinte, că este 

sinonimă cu un 

substantiv și se 

comportă în 

propoziție ca un 

substantiv. 

Elevii citesc 

rezolvările, 

corectându-le 

dacă este necesar. 

Această activitate corespunde etapei 

Descopăr și este urmată de notarea 

concluziilor în caiete: REȚIN. 

 

 

O2/

C2 

 

O3/

C3 

Profesorul le spune 

elevilor că vor aplica 

în mod individual 

noile noțiuni cu 

ajutorul exercițiului 

patru.  

 

Elevii sunt invitați 

să rezolve într-un 

interval de cinci 

minute exercițiul 

patru. 

 

 

Exercițiul. Fișa de 

lucru; 

Caietele 

elevilor. 

Activitate 

individua-

lă. 

Aprecieri 

verbale. 
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04/C

4 

Profesorul notează pe 

tablă răspunsurile 

elevilor. 

Elevii prezintă 

ceea ce au lucrat. 

Această activitate corespunde etapei 

APLIC. După rezolvarea fiecărei cerințe, 

se va face verificarea răspunsurilor, 

stimulând autoevaluarea. 

R
E

F
L

E
C

Ț
IA

 

  R
E

F
 

 

 

8 

min 

 Se realizează în permanență, cu ajutorul 

conversației din cadrul exercițiilor de 

actualizare a cunoștințelor și de 

descoperire a noilor informații, 

concretizându-se prin aprecieri verbale 

făcute de către profesor. Ultima etapă 

permite posibilitatea reluării pașilor 

parcurși anterior. 

Exercițiul. Fișa de 

lucru; 

Caietele 

elevilor. 

Activitate 

individua-

lă; 

Activitate 

frontală. 

Aprecieri 

verbale. 

Profesorul le spune 

elevilor că vor lucra 

exercițiul cinci, care 

presupune redactarea 

unui mesaj în trei 

minute. 

Profesorul urmărește 

respectarea 

cerințelor. Ascultă 

rezolvările elevilor, 

face aprecieri 

verbale și anunță 

Elevii redactează 

răspunsul lui 

Vlad, în trei 

minute, ținând 

cont de cerințele 

date: folosirea 

unui substantiv 

derivat cu sufix 

moțional, a unui 

substantiv colectiv 

la plural și a unei 
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tema pentru acasă: 

exercițiile 6 și 7 de la 

pagina 99 (manual).  

 

 

locuțiuni 

substantivale.  

 

Fiecare elev 

citește textul 

redactat. 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

1. Scrie în caiet, împreună cu colegul de bancă, timp de trei minute, cât mai multe substantive comune și proprii din câmpul lexical al sentimentelor. 

2.  

 

 

 

 _a____b__c_____d____e_____f______g______h_____i______________ 

 

 

a. Ce este substantivul? 

 

 

 

b. Care este clasificarea substantivelor în funcție de ceea ce denumesc? 

c. Care sunt genurile substantivului? 

d. Ce fel de substantiv este albină? Ce fel de substantiv este elefant? 

e. Ce numere are substantivul? 

f. Ce fel de substantivul este jale? Ce fel de substantiv este zori? 

g. Care este diferența dintre substantivele fată, mașină, băiat și fata, mașina, băiatul? 
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h. Care sunt cazurile gramaticale ale substantivului? 

i. Cum se numesc substantivele care au formă de singular și înțeles de plural? 

 

3. Citește mesajul pe care Ana i-l trimite pe Whatsapp colegului ei, Vlad, ca răspuns la întrebarea Ce ai făcut în vacanță? 

 WHATSAPP 

                                                                                             Ora:  08:54   

                                                                                             Baterie:   100%  

     Bună, Vlad! Așa cum îți spuneam înainte de vacanță, am fost în Marea Britanie. Am vizitat foarte multe locuri, dar cel mai important este 

faptul că mi-am făcut o nouă prietenă. Se numește Maria, este româncă, dar locuiește acolo. Îi plac foarte mult animalele, are un câine-lup, iar 

în camera ei are multe jucării de pluș: un gâscan, un rățoi etc. Într-o după-amiază, m-a învățat un joc cu un dreptunghi pe care vreau să vi-l arăt 

și vouă. La final, ne-am despărțit cu o strângere în brațe puternică, promițându-ne că vom păstra legătura. Tu ce ai făcut?  

 

a. Numește procedeul de formare pentru substantivele Marea Britanie și prietenă? Dar vacanță ce fel de substantiv este? 

b. Explică modul de formare al substantivelor: prietenă, româncă, rățoi, gâscan. 

c. Ce fel de substantive sunt Marea Britanie, dreptunghi, după-amiază, câine-lup? Care este forma de plural a acestor substantive? 

d. Găsește un sinonim potrivit pentru strângere în brațe. Ce parte de vorbire este sinonimul găsit și prin urmare, ca ce se comportă în propoziție? 

 

4. a. Cum s-a format cuvântul subliniat din textul: „Bugiulescu, ca de obicei la ora aia, era plecat la piață, iar Bugiuleasca, printr-o minune, nu stropea 

florile.” (Filip Florian, Toate bufnițele)  

b. Identifică substantivul compus din textul dat și notează pluralul său: „Dacă sunteți cum vorbește lumea (...) un răufăcător, de ce aveți aerul ăsta 

blând și pierdut, nu, ipoteza asta este exclusă.” (Ioana Pârvulsescu, Viața începe vineri) 

c. Identifică pluralul următoarelor substantive compuse: cuvânt-cheie, nou-născut, autocamion, făt-frumos, șarpe de casă, redactor-șef. 

d. Identifică locuțiunile substantivale din textele următoare și găsește câte un sinonim potrivit pentru acestea: 

• „Îi povesteam fabula cu greierele și furnica. Asculta cu mare luare-aminte, zicând numai când mă opream: Și p-ormă?” (I. Al. Brătescu- Scrisorile 

lui Mișu Gerescu) 

• „Și păreri de rău trecute 

Cad pe inima-i trudită.” (G. Topârceanu- Noapte de iarnă) 

 

5. Imaginează-ți că ești Vlad. Răspunde-i și tu Anei cu un mesaj de cel mult 30 de cuvinte, folosind: un substantiv simplu, un substantiv derivat, un 

substantiv compus la plural și o locuțiune substantivală. 

ÎNAPOI VLAD 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof.înv. preșc. FĂT BIANCA RAMONA 

G.L.T.O. ”NICOLAE STEINHARDT” 

GRUPA: mijlocie 

TEMA ANUALĂ:  Când/Cum și de ce se întâmplă? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: În lumea insectelor 

TEMA ZILEI: O zi cu albinuța Maya 

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă 

FELUL ACTIVITĂȚII: activitate integrată (ADP+ADE+ALA1+ALA2) 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

A1.Motricitate grosieră și motricitate  fină în context de viață familiare. 

C2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența în activități) 

E2.Cunoștinte și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 

A2.Conduita senzorio-motorie,pentru orientarea mișcării. 

COMPORTAMENTE VIZATE 

A1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

C1.1.Manifestă curiozitate și interes penru experimentarea și învățarea în situații noi. 

E2.1.Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația. 

A2.2.Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. 

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE: 

• DȘ   - Cine știe mai bine! –joc didactic 

• DOS- Insecte – lipire 

JOCURI  ȘI ACTIVITĂȚI ALESE 1: ALA 1+DOS 

• Sector Bibliotecă- ”Număr și scriu”–joc exercițiu 

• Sector Artă- ”Insecte”- lipire (DOS) 

• Joc de masă- ”Numără  și potrivește”  

• Nisip și apă: ”Caută insecte”  

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE 2: 

• ”Hai la joc ” –dramatizare 

SCOPUL ZILEI: 

  Consolidarea deprinderii de-a forma mulțimi, de-a număra crescător și descrescător  în limitele 1-5  

prin raportarea corectă a cifrei  la cantitate;   Consolidarea unor deprinderi  practice  în scopul realizării 

unor insecte; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1-să numere crescător și descrescător până la 5 respectând ordinea cifrelor în șirul  numerelor 

naturale; 

 O2-să-și consolideze număratul în limitele 1-5 asociind cantitatea la cifră; 

O3-să formeze mulțimi de insecte indicând cifra corespunzătoare; 

O4-să-și  confecționeze insecte lipind părțile componente ; 

O5-să contureze cifre prin unirea punctelor respectând spațiul dat; 

O6-să asocieze insectele la suportul dat  respectând  cifra indicată; 

O7-să caute insecte în lădițe numărându-le și indicând cifra; 
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O8-să se costumeze transpunându-se în rolul de insectă; 

O9-să execute mișcări sugerate de text respectând ritmul melodiei; 

SARCINĂ DIDACTICĂ: Să numere insectele  aduse de albinuța Maya formând  mulțimi după 

criteriul formei și să  asocieze  cifra la cantitate. 

REGULILE JOCULUI: Copiii sunt împărțiți în două echipe –echipa galbenă și echipa verde . Câte 

un copil din fiecare echipă va număra prietenele insecte  ale albinuței Maya,  va forma mulțimi  cu 

acestea după criteriul formei și le va așeza pe suportul potrivit (albinele la stup, buburuzele  la trifoi, 

fluturii la floare). Pe urmă va așeza cifra corespunzătoare fiecărei mulțimi în funcție de cantitatea 

acestora. 

ELEMENTE DE JOC: aplauze, căutarea, găsirea, mânuirea materialului, surpriza, imitarea unor 

onomatopee, transpunerea în rolul ales, închiderea și deschiderea ochilor; 

METODE ȘI PROCEDEEE DIDACTICE: conversația, explicația,  jocul,  exercițiul, 

problematizarea, observația, demonstrația, învățarea prin descoperire; 

 MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: albinuța Maya, scrisoarea 

albinuței Maya (anexa 1), prietenele insecte  aduse de  Maya, jetoane cu cifre de la 1-5, buline verzi, 

galbene pentru alegerea echipei, suport stup pentru albinuțe, suport floare pentru fluturi, suport trifoi 

pentru buburuze, decor de primăvară, cărți cu semne grafice la bibliotecă, carioci negre, insecte 

ascunse în lădițe cu nisip, în lădiță cu hârtie verde creponată, siluete de  flori cu cifre, clame cu fluturi, 

siluete în formă de fagure cu cifre, clame cu albinuțe, siluete de trifoi cu cifre, clame cu buburuze, CD-

uri, lipici, forme din hârtie pentru confecționarea insectelor, costume de insecte; 

METODE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentelor copiilor, analiza produselor 

realizate de copii, analiza  răspunsurilor date;   

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici și individuală; 

BIBLIOGRAFIE:  

❖ Curriculum pentru învăţămantul preşcolar (3-6/7ani), Ministerul Educației Cercetării și Tineretului, 

2008; 

❖ Smaranda Maria-Cioflica, Camelia Lazar, „Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineaţă”, Editura 

Tehno-Art, Petroşani, 2009; 

❖ Dr. Mihaela Ionescu, Carmen Anghelescu, Dr. Ioana Herseni, ”Repere fundamentale în învățarea și 

dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”, Editura Vanemonde; 

❖ Cristina Pavelea, Daniel Tudor Pavelea, ”Psihopedagogie aplicată în activitățile de practică 

pedagogică” editura ”Gheorghe Alexandru” , Craiova, 2005; 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Evenimentele 

didactice 

Conținut științific Metode  Materiale Metode 

de 

evaluare  

Organizarea 

activitții 

 Voi   pregăti   materialele necesare   pentru    

fiecare centru de activitate asigurând un   climat   

educational favorabil  în  concordanță    cu tema 

săptămânii. 

  Insecte 

pentru 

centru 

tematic  
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Întâlnirea de 

dimineață 

 

 

Copiii și educatoarea sunt așezați în semicerc și 

se salută. Asistentul zilei        va identifica ziua, 

data, anotimpul  în care ne aflăm,  precum și 

unele observații despre vreme. Vom număra câte 

fete și câți băieți suntem. La activitatea de grup 

voi folosi ”Cutia misterioasă” unde copiii vor 

pune întrebări pentru a descoperii ce se află în 

cutie: o albină.  

 

 

Conversația 

 

Exercițiul  

 

Calendarul 

Naturii, 

medalioane 

pentru 

asistentul 

zilei, cutia 

misterioasă

. 

 

 

Analiza 

răspunsuri

lor date. 

Captarea 

atenției 

O voi face cu ajutorul albinuței Maya și voi citi 

scrisoarea ei (anexa 1). 

Tot cu ajutorul albinuței Maya voi face și 

tranziția: vom zumzăi ca albinele  mergând în 

grădina din spatele sălii unde s-au ascuns 

prietenii Mayei. 

 

Conversația  

Expunerea   

scrisorii 

Exercițiul  

Albinuța 

Maya, o 

scrisoare, 

(anexa1) o 

poză cu o 

cutie unde 

s-au ascuns 

prietenii 

albinuței; 

 

Observația 

curentă  

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Prietenii Mayei s-au ascus de ea fiindcă nu știe 

să numere până la 5. 

 Vreți să o ajutăm să învețe să numere? 

  

Pentru a  învăța-o  pe Maya să numere și să 

formeze mulțimi astăzi noi ne vom juca un joc 

matematic : ,,Cine știe mai bine!” Ne vom 

împărții pe 2 echipe. La joc vor participa toți 

copiii, iar echipele se vor forma în funcție de 

culoarea bulinei extrase galbenă sau verde. 

Aceste echipe se vor întrece în numărat, formare 

de mulțimi precum și în recunoașterea cifrelor.  

-Va trebui să fiți foarte atenți  să rezolvați corect 

sarcinile deoarece câștigătorii vor fi 

recompensați. 

Explicația  

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicația  

 

 

 

 

 

Cutia în 

care se află 

prietenii 

Mayei. 

 

 

 

 

Buline  

verzi și 

galbene 

Observația 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

curentă 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

Voi face câteva exerciții de numărare în limitele 

1-5 crescător și descrescător voi arăta un jeton cu 

cifra 4, iar copiii vor zumzăi de atâtea ori cât ne 

arată cifra. Pe urmă le voi arăta un jeton cu patru 

buline și vor zumzăi de atâtea ori câte buline are 

jetonul. 

 

Explicația  

 

Demonstrația  

Exercițiul  

 

Jetoane cu 

cifre, 

jetoane cu 

buline 

 

 

Analiza 

raspunsuri

lor date 
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Fixarea 

cunoștințelor 

însușite 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor 

însușite 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor 

1. Explicarea jocului 

Voi chema câte un copil din fiecare echipă 

pentru a rezolva câte o sarcină. Pentru fiecare 

sarcină rezolvată corect, fiecare echipă va primi 

câte o bulină. Echipa cu cele mai multe buline 

câștigă.   

2. Jocul de probă 

Chem pe rând un copil din fiecare echipă; un 

copil va forma mulțimea de buburuze, iar altul 

va număra elementele mulțimii și va așeza cifra 

corespunzătoare.   

3. Executarea jocului 

Dacă copiii au înțeles ce trebuie să facă va începe 

jocul. Chem un copil din o echipă pentru a forma 

o mulțime. Apoi prin tranzitia: ”Un fluturaș a 

zburat și alege un copilaș” aleg un copil din 

următoarea echipă care va număra câte elemente 

are mulțimea, iar un altul va căuta cifra 

corespunzătoare. Voi proceda așa până vor 

forma toate mulțimile. Pentru fiecare răspuns 

corect fiecare echipă primește o bulină.   

4. Complicarea jocului  

La complicarea jocului copiii sunt rugați să 

închidă ochii.  Voi lua din mulțimea albinelor o 

albină, iar la mulțimea buburuzelor voi mai pune 

o buburuză. 

 

 

-Ce s-a întâmplat cu  mulțimea albinuțelor, dar 

cu mulțimea buburuzelor? Chem câte un copil 

pentru fiecare mulțime pentru a-le număra și a 

pune cifra corespunzătoare.  

5 Varianta II   

Copiii sunt rugați să fie atenți la ghicitori pentru 

că dacă vor răspunde corect vor primi buline. 

Ghicitoare problemă: 

1) Cu antene, aripioare 

Eu culeg polen din floare 

Hăinuța mea galbenă are  

Trei dungi negre pe spinare 

Cine sunt eu oare? 

-Câte dungi negre are albina? 

2) Roșie îmi e rochița 

 

Conversația  

 

 

 

Explicatia  

 

 

 

 

Demonstrația  

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercițiul   

 

 

 

 Jocul  

 

 

 

 

Surpriza  

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Siluete de  

albine, de 

buburuze și 

de fluturi; 

Suport stup 

pentru 

albinuțe, 

suport 

floare 

pentru 

fluturi,  

 

suport 

trifoi 

pentru 

buburuze,  

 

decor de 

primavera 

 

jetoane  cu 

cifre, 

buline 

verzi, 

buline 

galbene 

 

Siluete cu 

albinuțe, 

siluete cu 

fluturi, 

siluete cu 

buburuze, 

albine 

Jetoane cu 

cifre 

 

 

 

 

 

 

 

   

Observația 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsuri

lor date 
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însușite 

anterior 

 Patru bulinuțe  negre are 

Stau pe-o frunză azi la soare 

-Cum mă numesc eu oare? 

-Câte bulinuțe are buburuza? 

Voi stabili echipa câștigătoare numărând 

bulinele de la fiecare echipă. 

 

Explicația  

 

 

 

Problemati-

zarea 

Ghicitori   

 

Analiza 

răspunsuri

lor date 

 

 

 

 

Observația 

curentă 

 

 

  

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru că albinuța Maya și-a găsit prietenii ea 

dorește ca voi, să-i  mai confecționați și alți 

prieteni,  grădina să fie plină  de insecte. Eu v-

am pregătit la sectorul Artă materiale pentru a 

confecționa albinuțe și buburuze, dar atenție 

Maya dorește ca buburuzele  

și albinele să fie ca în ghicitoare  adică albinele 

să aibă 3 dungi negre și buburuzele 4 buline 

negre. Cine va trece pe la sectorul Artă Maya îi 

va da un abțibild. Când terminăm de făcut 

insectele le ducem în grădină lângă Maya. 

La sectorul  Joc de masă vom recunoaște cifra 

și vom pune  atâtea insecte pe suportul de 

floare, trifoi sau fagure cât ne arată cifra. 

La sectorul Bibliotecă va trebui să numărați 

câte insecte sunt lipite , să recunoașteți cifra și 

să o scrieți cu ajutorul punctelor. 

La sectorul Nisip și apă  veți căuta insecte  în 

lădițe. O să spuneți cum se numesc  și la fiecare 

lădiță puneți cifra cu câte insecte  ați găsit.  

Vă rog să vă alegeți sectorul unde doriți.  

 

 

 Conversația 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Explicația  

Exercițiul  

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Problematiza

rea 

 

 

  Materiale 

necesare 

confecțio-

nării 

insectelor 

 

 

Abțibilduri 

cu insecte 

 

 

 

Suporturi, 

cleme  

Cărți-

semne 

grafice 

Cutii cu 

nisip, cu 

hârie 

creponată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

copiilor 

 

 

 

Prin 

modul 

cum 

lucrează 

 

 

 

Asigurarea 

feed-back-ului 

-Ce  musafir a venit azi la noi? 

-Ce joc ne-am jucat pe echipe?  

-Ce ne-am confecționat la Artă? Dar la celelalte 

sectoare ce-am făcut? 

 

Pentru că noi suntem prietenii insectelor  ne 

vom costuma în insecte și vom  spune poeziile 

și cântecele învățate.  Ne vom bucura de 

venirea primăverii. 

    

 

Conversația 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

Costume 

de insecte: 

albine, 

fluturi, 

  

 

Analiza 

răspunsuri

lor date 
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Jocul  

greieraș și 

furnică. 

 

 

Prin 

modul 

cum își 

interpretea

-ză rolul 

Încheierea 

activității 

 

V-a plăcut să fiți insecte?  

Sunteți prieteni cu insectele? Deci avem grijă 

de insecte să nu le strivim  

( adică să nu le călcăm) pentru că sunt și ele 

vietăți  

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac 

aprecieri 

asupra 

modului 

în care au 

lucrat 
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Proiect de lecţie 

                                                                                                                                          Prof. înv. primar Drăgan Carmen 

                                                                                                                                          Școala Gimnazială „ I. G. Duca”                                        

Clasa։I  

Disciplina։Dezvoltare personală 

Unitatea de invatare: În familie 

Subiectul lecției: „Am grijă de mine, sunt sănătos” 

Tipul lectiei։formare de priceperi şi deprinderi 

Scopul: dezvoltarea deprinderilor  de igiena personală 

Discipline integrate։DP, CLR, MEM, AAVAP, MM  

Competenţe specifice։ 

DP 

1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

CLR 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate  

1.4. Exprimarea interesului  pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

MEM   

 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

AV/Ap 

2.6 Participarea la activităti integrate , adaptate nivelului de vârstă ,în care se asociază elementele de exprimare vizuală , muzicală, kinestezică 

MM 

2.1 Cântarea în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

 

Obiective operaţionale։ 

O1-să recunoască obiectele de igienă personală; 
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O2-să asocieze obiectele de igienă cu activităţile de igienă pentru care sunt folosite; 

O3-să încadreze activităţile de igiena în rutina zilnică; 

O4-să răspundă la întrebări pe baza imaginilor derulate pe videoproiector; 

O5-să recunoască comportamente pozitive în igiena personală. 

Mijloace didactice։  

a)Metode şi procedee։ Conversaţia , explicaţia , exerciţiul , problematizarea, jocul didactic, conversaţia euristică, predicţia. 

b)Mijloace de invatare: flipchart, videoproiector , fişa cu ghicitori, trusa cu obiecte de igienă,  fişe , copacelul toamnei, frunze, creioane colorate,  

foarfeca, lipici 

c)Forme de organizare։frontal, individual , in perechi. 

d)Resurse ։  

Umane: 38  elevi 

Temporale: 45 minute ( 35 minute activitate de invatare+ 10 minute actvitate recreativa) 

Bibliografie: 

• Programa şcolară  pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

3418/19.03.2013  

• https://www.didactic.ro/ 
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Scenariul didactic 

Momentele 

lecţiei 

Obiective 

operaţional

e 

Conţinut instructiv-educativ Mijloace didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale  

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 • Împart materialele necesare. Mă asigur ca toți elevii 

sunt pregătiți pentru ora de Dezvoltare personală.  

• Intalnirea de dimineata 

      Dirijez o conversaţie  pe următoarele teme :  

           ●Salutul;Prezenţa 

           ●Repere temporale (anotimpul, ziua din 

      săptămână, data, luna, anul) 

           ●Completarea calendarului naturii  

 

Conversaţia  Materialele 

necesare 

Frontal  Capacitatea de 

receptare a 

mesajului oral 

2.Actualizare

a 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ne amintim titlul lecției trecute-“Puncte tari si limite 

observabile”. 

• Completarea  „Copăcelului toamnei” cu frunzele pe 

      care fiecare copil si-a scris o calitate . 

      Vom compara numărul calităților scrise de copii,        

rezolvând astfel câteva exerciții de adunare si scadere. 

• Vom repeta in cor mesajul care ne va însoti întreaga zi:  

• „Fii bun cu ceilalti! 

•  Fii bun si cu tine! 

• Îmbratiseaza-te! 

• Bate-te pe umeri! 

• Am incredere in mine! 

•  Stiu ca pot oricat de greu ar fi! 

• O zi buna sa avem si spor in toate!” 

Conversaţia  

 

Conversaţia 

Explicaţia  

Exerciţiul  

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia  

Exerciţiul 

Problematiz

a-rea  

 

 

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

a enunţa titlul 

lecţiei 

 

Capacitatea de 

a compara 

numărul de 

obiecte a două 

mulţimi 

Capacitatea de 

a rezolva 

situaţia 

problemă 
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Exerciţiul 

 

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Capacitatea de 

a asocia 

obiecte cu 

activitatea la 

care sunt 

folosite 

3.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

O 1 

 

 

O 2 

• Le citesc elevilor ghicitori despre obiectele de igienă 

personală. Răspunsurile ghicitorilor vor completa un 

rebus scris pe tabla.( Anexa 1) 

• Dacă-l uzi , el face spumă 

            Și-ți alunecă din mână.(săpunul) 

• A lasat-o Dumnezeu 

C-a s-o bem si tu si eu ( apa) 

• Sa pot mirosi ofloare 

De ce am nevoie oare? (nas) 

• În mici tuburi se găsește 

      Dinții bine îi albește 

      Și de carii ne păzește.(pasta de dinţi) 

• O pernuta afanata 

Sta de tabla agatata( buretele) 

• Firisor luat de vant 

E in aer, pe pamant 

Si ma facesa stranut( praf) 

• O fetita jucausa 

Mereu sade dupa usa 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

Fişa cu 

ghicitori 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Capacitatea de 

a identifica 

obiectele 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

a recepta 

mesajul oral 
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Numai cand e invitata 

Face camera curata( matura) 

• Un arici mititel                                      

      Curățăm dinții cu el.(periuţa) 

• Covoras alb pe perete 

Are marker si burete.( tabla) 

 

• Îi anunţ pe elevi că am pregătit o surpriză pentru ei,daca 

se vor descurca bine vor primi o adevarată comoară 

pentru igienă. 

 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 • Îi anunţ pe copii că astăzi ne vom consolida 

deprinderile de a ne menţine curaţi pe tot parcursul zilei 

pentru a fi sănătoşi. 

 

Conversaţia   Frontal  Capacitatea de 

receptare a 

mesajului oral 

5.Dirijarea 

învăţării 

O5 

 

 

O5 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

• De ce trebuie să ne spălăm? ca să fim curați 

   De ce ne mentinem curați?ca să fim sănătoşi 

 

• Jocul „ Eu spun greşit, spune tu bine ! ”  

      -Înainte de a mă aşeza la masă îmi spăl urechile. 

      -Eu mă spăl pe dinți o dată pe săptămȃnă. 

      -Seara îmi piaptăn părul. 

      -Cȃnd mănȃnc am grijă să am mȃinile murdare. 

 

• Prezentarea pe videoproiector a unui material –„Sunt 

curat , sunt sănătos” 

• Discuții pe marginea imaginilor prezentate 

Conversaţia 

euristică  

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trusa cu 

obiecte de 

igienă 

Frontal  

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Capacitatea de 

a răspunde la 

întrebări 

Capacitatea de 

a identifica 

greşeli în 

rutina 

prezentată 

 

Capacitatea de 

a recepta 

mesajul oral 
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O 4 

 

 

 

 

 

O 3 

 

 

 

 

 

 

O 2 

 

O1 

 

-Care este legătura dintre curațenie si sănătate? 

-Ce este igiena? 

-Ce știți despre igiena corpului? 

-Când si cât de des trebuie să ne spălăm pe mâini? 

-Ce știți despre igiena vestimentației? Dar despre igiena 

locuinței? 

-Ce presupune igiena alimentației? 

-Care este programul zilnic al unui copil? 

 

 

Copiii vor numerota activitațile în ordinea firească a 

desfășurarii lor pe parcursul unei zile , completând 

exercițul 1 din caietul auxiliar. 

 

• Se va audia cântecul „Prietenii mei” 

 

• Copiii vor primi niste fise pe care le vor colora si 

decupa, ilustrând prin materialele realizate importanța 

spălării pe mâini, a spălării pe dinti si a băii 

saptămânale. Materialele realizate vor fi expuse si 

analizate.( anexele 2,3,4) 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate in 

perechi 

 

Capacitatea de 

a răspunde la 

întrebări 

 

Capacitatea de 

a denumi 

acţiunea la 

care este 

folosit fiecare 

obiect de 

igienă 

6.Asigurarea 

feedback-ului 

O 1 • Elevii vor primi cȃte o fişă pe care trebuie sa 

încercuiască obiectele necesare îngrijirii dintilor, a 

părului si a corpului , să bifeze imaginile în care este 

obligatorie spălarea mâinilor și să unească  părtile 

corpului cu obiectul necesar pentru igienă.( Anexa 5) 

Jocul 

didactic 

Fişe  

Creioane 

colorate 

Individual Capacitatea de 

a recunoaşte 

obiectele de 

igienă 

personală 
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7.Încheierea 

activităţii 

 • Explic tema pentru acasă. 

 

 

• Apreciez activitatea elevilor la oră .Cei care au fost 

atenţi şi au răspuns frumos vor primi o față zȃmbitoare. 

 

Conversaţia 

explicaţia  

Fişe  Frontal  Capacitatea de 

receptare a 

mesajului oral 

Capacitatea de 

evaluare şi 

autoevaluare 

 

 

ANEXA  

IGIENA PERSONALA 

1. Ỉncercuieste imaginile care reprezintǎ obiecte pe care le folosim  

➢ pentru ingrijirea dintilor    

                            
 

➢ pentru ingrijirea pǎrului 

 

                                     
➢ pentru ingrijirea corpului 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://img.envy.ro/img/products/123x123_634-Sampon-par-vopsit.jpg&imgrefurl=http://www.envy.ro/frumusete/Ingrijirea-parului/Sampoane/sorteazaDupa--nume/directie--descendenta&usg=__nwGVLAdldBI8x9QiXivzuE25jUM=&h=123&w=123&sz=8&hl=ro&start=68&um=1&tbnid=SUlvEJqj61NWqM:&tbnh=89&tbnw=89&prev=/images?q=sampon+par+copii&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60&um=1
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2. Numiţi situaţiile în care este obligatorie spălarea mâinilor si puneti un X sub imagine. 

 

    

 

3. Uneşte imaginile corespunzătoare: 

                                  

                                                         

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/4560/batiste-nazale-zewa-deluxe-parfumate-zd3~4559488.jpg&imgrefurl=http://www.shopmania.ro/magazin~online-menaj~produs-batiste-nazale-zewa-deluxe-parfumate-zd3~p-4559488.html&usg=__GSWv0k8ANxB2dDAKHQhSHrbXuKw=&h=161&w=175&sz=7&hl=ro&start=3&um=1&tbnid=boVJtDYgHbgNqM:&tbnh=92&tbnw=100&prev=/images?q=batiste+nazale&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://uniformata.ro/en/produse/ProsopRosu.jpg&imgrefurl=http://uniformata.ro/en/prosoape.html&usg=__dWw0UBWnlwV3rSA8ZlQADqfN8hc=&h=422&w=400&sz=33&hl=ro&start=19&um=1&tbnid=weDp7wTCMvQfOM:&tbnh=126&tbnw=119&prev=/images?q=prosop&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://jhm.jde.fr/imagesJournal/1518toilettes.jpg&imgrefurl=http://jhm.jde.fr/articles/listByAutotag?rub=sous&symfony=86617fbcbaacf15d674ca07a0f7e1679&usg=__K1-Um9rpPfQhJFKqqnB2SqeUNpc=&h=666&w=500&sz=45&hl=ro&start=76&tbnid=JQFplNT9J1m-MM:&tbnh=138&tbnw=104&prev=/images?q=enfants+sous+le+douche&gbv=2&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.santepratique.fr/ressources/gallery/Traiter_allergie___.jpg&imgrefurl=http://www.santepratique.fr/asthme-enfant.php&usg=__ixBQr2AtRIJqy8GDNc2rSynbVlw=&h=264&w=380&sz=67&hl=ro&start=163&um=1&tbnid=h8TtamGxhQ2PEM:&tbnh=85&tbnw=123&prev=/images?q=hygiene++du+corps+des+enfant&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=160&um=1
http://www.cote-momes.com/media/grandir-3-12-ans/psy/enfants-et-animaux-domestiques-leurs-amis-les-betes/enfant-animaux-ouverture-istock-000005170943small-6390-556x556.jpg
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.allier.fr/uploads/Image/77/IMF_THUMB_155_WEB_CHEMIN_1237_1239268843.jpg&imgrefurl=http://www.allier.fr/145-devenir-assistante-maternelle.htm&usg=__jYjymkh8a9oOnv5eZkszgvfhi0U=&h=207&w=155&sz=10&hl=ro&start=167&um=1&tbnid=GCu511IZbt2cOM:&tbnh=105&tbnw=79&prev=/images?q=hygiene++du+corps+des+enfant&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=160&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.magazine-avantages.fr/data/photos/F0/7d8a6a2f5_table.jpg&imgrefurl=http://www.magazine-avantages.fr/,a-13-ans-il-se-goinfre-a-table-et-ne-parait-jamais-rassasie,107,46,5&usg=__vDUNhg91dQ2Cbk-_0v7ARYERLyc=&h=329&w=329&sz=70&hl=ro&start=110&tbnid=IPPoLdSrMHQtAM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=le+repas+des+enfants&gbv=2&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=100
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.cadouriok.ro/product_img/?path=peruca-copil-party-roz-29813_D.jpg&imgrefurl=http://www.cadouriok.ro/det_6000_peruca-roz-copil-party.htm&usg=__hr6f2KJbBe9qeuQwF546_8ErxqI=&h=400&w=300&sz=32&hl=ro&start=7&um=1&tbnid=l49BXESK5GB3OM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images?q=peruca&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.info-ghid.com/site_img/120947495671.jpg&imgrefurl=http://www.info-ghid.com/cauta-tratament+de+albire+a+dintilor.html&usg=__Y-pw6YeuBB4TvOrNLKPOwtu9aHE=&h=150&w=150&sz=6&hl=ro&start=183&um=1&tbnid=lz6ojX45eOs4YM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=dintii&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=180&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://proestetic.ro/wp-content/uploads/2009/04/maini.png&imgrefurl=http://proestetic.ro/totul-despre/ingrijirea-mainilor/&usg=__v_4UOAayd-_SVJ4F2jpBH3_xWiI=&h=251&w=400&sz=74&hl=ro&start=49&um=1&tbnid=vfT7M2m7PSsTVM:&tbnh=78&tbnw=124&prev=/images?q=maini&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=40&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://sanatate.jurnalul.ro/usr/thumbs/thumb_446_x_0_4767-88105-12_17_sante3copy.jpg&imgrefurl=http://sanatate.jurnalul.ro/stire-ortopedie/de-ce-apar-monturile-502723.html&usg=__Dg0z6XeY-kv34hhD3PfKZ_gfATw=&h=339&w=446&sz=33&hl=ro&start=39&um=1&tbnid=56Z3w0VYAmzWUM:&tbnh=97&tbnw=127&prev=/images?q=degetele&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.nou-nascuti.ro/imagini/articole/advertoriale_bella/Betisoare.jpg&imgrefurl=http://www.nou-nascuti.ro/bella-happy.html?id=907&usg=__ROlQXSIlyaqIzlfppkkn8pROHBg=&h=395&w=450&sz=20&hl=ro&start=61&um=1&tbnid=n__Iw9tT6Zlk9M:&tbnh=111&tbnw=127&prev=/images?q=betisoare+de+urechi&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://images.okazii.ro/auctions/2009/04/08/21598225-1-500_500.jpg&imgrefurl=http://www.okazii.ro/catalog/29880457/Unghiera-Mare.html&usg=__jlxyc6gnhc343WFr3TftwX10TbQ=&h=500&w=468&sz=22&hl=ro&start=4&um=1&tbnid=aJEnUyc3PiRX0M:&tbnh=130&tbnw=122&prev=/images?q=unghiera&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.divahair.ro/images/speciale/articole/anca_diva/2009.06.09/pieptene.jpg&imgrefurl=http://www.divahair.ro/frumusete/ingrijirea_parului/mierea,_ingredientul_minune_pentru_parul_tau.&usg=__BdW8XRlB5Bvz_EDHfvMR3RFR-oc=&h=200&w=235&sz=7&hl=ro&start=58&um=1&tbnid=Hfp2z8YwH32zeM:&tbnh=93&tbnw=109&prev=/images?q=pieptene&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=40&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.nightbuyers.ro/produse/m/sapun_dove_cream_bar.jpg&imgrefurl=http://www.nightbuyers.ro/sapun_dove_cream_bar-228-0.html&usg=__ws39WL12F1TPiwtenjIkUiLGpaU=&h=200&w=178&sz=16&hl=ro&start=1&um=1&tbnid=IZMpd-xS14oyPM:&tbnh=104&tbnw=93&prev=/images?q=sapun+dove&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.gradinite.com/site/img/articole/30/poza_mare.jpg&imgrefurl=http://www.gradinite.com/site/Articole/detalii/30-pasta-de-dinti-sanatate.html&usg=__T3mLSgxOjs4ooCEz59VF2cOXVtA=&h=212&w=180&sz=36&hl=ro&start=68&um=1&tbnid=y2xIYhe5GrOPBM:&tbnh=106&tbnw=90&prev=/images?q=pasta+de+dinti&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60&um=1
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Proiect didactic  

Data:                                                                                                                 GROPENEANU TANȚA 

                                                                                 Şcoala Gimnazială Dorobanțu, jud. Tulcea  

Aria Curriculară: Arte  

Disciplina: Muzică și mișcare 

Subiectul: Cucule pasăre sură 

Tipul de activitate: predare-învățare- evaluare 

Scopul activității: Dezvoltarea capacității de  interpretare muzicală și îmbogățirea  memoriei muzicale 

și însușirea cântecului “Cucule pasăre sură!” prin exersarea deprinderilor ritmice. 

Competențe specifice: 

Muzică și mișcare: 

1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensități, înălțime și viteză de succesiune 

contrastante. 

2. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual asociind dirijatul intuitiv.  

3. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical.  

Obiective operaționale: 

O1: să execute corect exercițiile de încălzire și omogenizare a vocii păstrând ritmul, durata, înălțimea 

sunetelor; 

O2: să-și însușească corect elementele de tehnică vocală; 

O3: să interpreteze cântecul, individual și în grup; 

O4: să explice sensul expresiilor lingvistice întâlnite. 

Strategia didactică:  

• Metode și procedee: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, interpretarea individuală și în 

grup. 

• Materiale didactice: ilustrație, fișe, tabletă 

• Mod de organizare: frontal, individual, pe echipe. 

• Material bibliografic:  

1. Ana, Motora- Ionescu, Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV, EDP, București, 1978 

2. Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasele pregătitoare, I și a II a, aprobată în 2013. 

 

• Resurse temporale: 45 minute. 
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Desfășurarea activității 

 

 

Momentele lecției 

 

OB. 

OP. 

 

 

Conținutul instructiv-educativ 

 

 

Strategia didactică 

 

 

Evaluare Metode 

și procedee 

Mod de 

organizare 

Materiale 

didactice 

 

1. 

Moment organizatoric 

 

 

 

În vederea desfășurării lecției se are în 

vedere: 

- aerisirea clasei 

- pregătirea materialului didactic 

- asigurarea disciplinei și fixarea poziției 

corecte   în bancă 

 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

  

Evaluez poziția 

elevilor în bancă 

 

 

2. 

Introducerea în 

activitate  

(captarea atenției) 

 Se face prin iniţierea unei conversaţii 

despre caracteristicile anotimpului de 

Primăvară. 

• Care sunt cele 4 anotimpuri? 

• In ce anotimp suntem acum? 

Vom enumera câteva caracteristici ale 

anotimpului primăvara: 

-este anotimpul când natura reînvie; 

-florile şi copacii înfloresc; 

-apar anumite fructe de primăvară; 

-pasarile călătoare  se reîntorc în ţara 

noastră; 

Le arată elevilor ilustraţii cu anotimpul de 

primăvara 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Observația 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Ilustrație 

 

 

Evaluez capacitatea 

de concentrare a 

atenției și 

corectitudinea 

răspunsurilor 

3. 

Anunțarea scopului și a 

obiectivelor 

  Așadar astăzi vom cânta. Vom învăța un 

căntecel nou, care se numește Cucule pasăre 

sură și vom repeta cântecul Samba florilor  
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Acestea ne vor ajuta să ne pregătim pentru 

anotimpul de vara ce  urmeză, în care natura 

şi păsările sunt într-o deplină armonie. 

Conversația 

 

 

Frontal 

 

 

4. 

Cultura vocală 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

Copiii sunt stimulați să efectueze câteva 

exerciţii de respiraţie (într-o singură 

respiraţie) : ”Mirosim floricele”, “Suflăm în 

lumânare”,  ”Umflăm balonul”. Apoi se 

execută o suită de exerciții de omogenizare a 

vocii (vocalize): ma-me-mi-mo-mu; 

atingându-se mai multe note muzicale şi se 

intoneaza gama. 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

 

Frontal  

  

Evaluez deprinderea 

de executare 

simultană a 

exercițiilor de 

încălzire 

5. 

Verificarea 

cunoștințelor și 

competențelor dobândite 

anterior 

 

 

O3 

 

 

Se cântă în colectiv cântecele învățate 

anterior: Samba Florilor şi altele. 

 

Interpretare 

vocală 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 

 

 

Evaluez 

corectitudinea 

interpretării vocale, 

calitatea  memorării 

 

6. 

Formarea de noi 

competențe 

 

 

Moment aperceptiv 

intuitiv 

 

 

 

 

Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru că se apropie anotimpul cald şi vrem 

să-i aducem un omagiu astăzi vom învăța 

cântecul : Cucule pasăre sură. 

 

Voi spune o ghicitoare:  

Singuratic si hai hui 

Își cântă numele lui  

(cucul)    

Ce moțată dragii mei 

A prins creanga într-un tei? 

( pupăza) 

                   

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de a identifica 

răspunsul după 

descrierea în versuri 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 Se împart fișe cu textul noului cântecel, apoi 

urmează audierea cântecului pentru a reţine 

linia  melodică.Vom explica acele cuvinte al 

căror sens nu este cunoscut elevilor. 

Analizăm conţinutul melodiei prin câteva 

întrebări: - despre ce este vorba în cântec 

-cum vi se pare că a fost melodia; veselă sau 

tristă? 

- care este mediul de viaţa al păsării despre 

care se vorbeşte în cântecel. 

Voi cânta  cîntecul: 

 

Cânt prima strofă singură, apoi cu copiii: 

 

Cucule pasare sura cuc 

Cucule pasare sura cuc 

     Ce tot canti la noi pe sura 

Cuculeana lugojana cuc 

Cu-cu 

 

 

 Repetam de doua ori aceste versuri. 

 Cant strofa I si adaug strofa a II-a: 

 

Ori ti-e foame ori ti-e sete cuc 

Ori ti-e foame ori ti-e sete cuc 

Ori ti-e dor de codrul 

verde                                                                     

Cuculeana lugojana cuc 

Cu-cu 

 

Demonstrația  

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Fișe        

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de a formula 

răspunsuri corecte 

privind conținutul 

textului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de a recepta linia 

melodică și versurile 
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Repetăm împreuna cele două strofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cânt prima şi a doua strofă şi adaug a treia 

strofă: 

Nici mi-e foame nici mi-e sete cuc 

Nici mi-e foame nici mi-e sete cuc 

Ci mi-e dor de codrul verde 

Cuculeana lugojana cuc 

Cu-cu 

 

Cânt cu copiii strofa I, a II-a si adaug și 

strofa a III-a 

  

 

 

7. 

Obținerea performanței 

și conexiunea inversă  

(feedback-ul) 

 

 

 

O3 

 

 

 

Se interpretează, integral, cîntecul colectiv, 

apoi pe grupe de câte 5 și apoi individual câte 

o strofă. Apoi vor interpreta grupați pe două 

echipe: echipa fetelor și echipa băieților- 

fetele vor interpreta versurile iar băieții 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de interpretare 

individuală și 

colectivă 
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refrenul. Apoi vom cânta după melodie 

împreună 

 

8. 

Încheierea activității 

 

 

 

 

  

Se fac aprecieri verbale cu privire  la 

participarea la oră și se acordă stimulente 

elevilor. 

 

 

  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

  

Aprecieri orale cu 

privire la prestația 

individuală și 

colectivă. 
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România-i ţara mea! - Proiect de lecție 

 

Profesor învățământ primar Procopiu Ioana- Roxana  

 Școala Gimnazială ”Radu Tudoran”, Comuna Blejoi, Județul Prahova 

 

Clasa: pregătitoare  

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

 Tema cercului: Modalități de integrare a lecturii în activitatea de predare-învățare-evaluare în cadrul 

disciplinelor de studiu din învățământul primar 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Tema activităţii integrate: România-i ţara mea! 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activităţii: dobândire de cunoştinţe 

Scopul activităţii: dezvoltarea şi consolidarea sentimentelor patriotice ale micilor şcolari 

Competenţe  specifice: 

Dezvoltare personală 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

2.3. Explorarea caracteristicilor obiectelor şi a interacţiunii simple cu acestea; 

3. 1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar; 

Competenţe integrate: 

CLR 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 

3.3. identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje; 

MEM 

1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat. 

AVAP 

2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct; 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare; 

MM 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

۞ să completeze corect calendarul naturii; 

۞ să desprindă din povestea audiată și vizionată mesajul activităţii; 

۞ să denumească însemnele naţionale prin cuvinte corespuzătoare (stema, steag- drapel, imnul 

României, port national); 

۞ să răspundă corect la întrebările adresate- la sarcinile de pe cub; 

۞ să coopereze în vederea realizării sarcinilor pe grupe; 

۞ să formuleze în mod conştient propoziţii despre frumuseţile ţării; 

۞ să interpreteze cântece şi jocuri muzicale, acompaniaţi sau nu; 

۞ să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie; 
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RESURSE: 

  A.Metodologice: 

* strategii didactice: lectura, conversaţia, jocul didactic, explicaţia, cubul, problematizarea expunerea. 

* mijloace de învăţare: ecusoane, un cub, steguleţe, foarfece, carioci, lipici,calculator, videoproiector, 

diplome,fişe cu sarcinile de pe cub, 

https://www.youtube.com/watch?v=8td9dzFDp,  

https://www.youtube.com/watch?v=BFG92NHVJhA; 

* forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

 B. Temporale: 

* 35 minute activitatea propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă; 

 C. Umane: 27 elevi 

 D. Spaţiale: sala de clasă aranjată pe două grupe; 

EVALUARE: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor activităţii; 

BIBLIOGRAFIE: 

o MEC-Programe şcolare pentru discipline la Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa  a II-a, aprobată prin 

OM 3418/19.03.2013; 

o Ghidul cadrului didactic –CP, Ed. Delta Cart Educaţional 2013; 

o didactic.ro 

Scenariul didactic 

1.Momentul     organizatoric   

Se amenajează spaţiul clasei într-o manieră optimă desfăşurării activităţilor propuse: clasa e decorată 

în ton cu sărbătoarea şi mobilierul e aranjat pe două grupe. 

2.Captarea atenţiei 

Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă”. Copiii împreună cu mine spun versurile: 

Dimineata, in grădină,/ Pe o tufă de sulfină,/ Zeci de aripi colorate/ Stau frumos aliniate./ Au iesit cu 

mic, cu mare/ Albine la înviorare./ Dă comandă de pe-o floare/ O regină antrenoare:/ 1-2 ne răsucim,/ 

3 si 4 arcuim,/ 5 si 6 ne-nvârtim/ 7, 8 acum sărim!/ 9, 10 respirăm.../ Aripile scuturăm!/ Ne clătim 

acum cu rouă.../ Gata! Începem o zi nouă!/ Sunteti pregătiți de zbor?/ ZIUA BUNĂ, TUTUROR! 

Copiii se vor pregăti pentru salut. Le spun: ”Bună dimineaţa, românaşi şi româncuţe!” 

“De ce credeţi că v-am salutat aşa?”(...pentru că suntem  români).” Azi ne vom saluta aşa: băieţii vor 

spune: Bună dimineaţa, pui de românaşi! Vă salută acum băieţii poznaşi! 

Fetele vor spune: Bună dimineaţa, pui de româncuţe! Vă salută acum fetele drăguţe! 

 Apoi toţi împreună: ”Bună dimineaţa, Românie ca o floare! Te salută acum clasa pregătitoare!” 

Copii se salută cum le-am explicat. 

Se realizează prezenţa:  

“Să vedem cine-i prezent/ Poate cine e absent?/ Ne-am salutat,/Că nu sunt absenţi am aflat. 

Vremea iute s-o aflăm/ Calendarul completăm.” 

Se completeaza ,,Calendarul naturii”cu data: ziua, luna,  anul, anotimpul, starea vremii pentru ziua 

respectivă si se stabileşte îmbrăcămintea adecvată: “Ce zi e azi? Ce zi a fost ieri? Ce zi va fi mâine? În 

ce lună suntem? În ce anotimp? Cum este vremea?” Elevii aşază jetoanele pe panou. 

3.Anunţarea temei şi a obiectivelor 

“Dragi copii, am primit o scrisoare! Sunt foarte curioasă de la cine este si ce scrie în ea! Steluța ne-a 

scris-o.” Se citește scrisoarea primită. 
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Dragi copii, 

              Este prima scrisoare pe care v-o trimit de la începutul anului școlar. Am o mare rugăminte 

la voi! Aș vrea sa va rog să mă ajutați să înțeleg de ce este așa de importantă ziua care se apropie cu 

pași repezi, ziua de 1 Decembrie. Eu am găsit si un filmuleț pentru voi, ca sa ma ajutați. Vă rog să-l 

urmăriți cu multă atenție și să realizați sarcinile pe care vi le-am lăsat ascunse sub steluțele din clasă. 

Sunt convinsă că veți dori să ma ajutați! Nu-i așa? Vă mulțumesc mult! Dacă veți reuși să mă faceți 

să înțeleg de ce este așa de importantă ziua de       1 Decembrie, voi avea și o surpriză pentru voi.  

Cu drag,  

prietena voastră, Steluța. 

4.Dirijarea învăţării 

Se vizionează filmul de pe Youtube intitulat ”Poveste de 1 Decembrie”. Apoi voi provoca elevii la 

discuţii legate de textul ascultat: 

“Despre cine e vorba în această poveste?(.. despre o mamă care își pierduse copiii.)  

Cum era bătrâna?(….tristă, plângea) 

Ce purta bătrâna?(…un cojocel din lână albă) 

Ce au făcut copiii când s-au întors acasă?(….fiecare a cusut câte o floare pe cojocul alb al mamei) 

Câți copii avea femeia? (…10 copii) 

De ce s-a petrecut o minune cu mama bătrână?( ….pentru ca era foarte fericită: se întorseseră copiii ei 

acasă). 

Cum se numea mama?(....România) Ce a facut ea când și-a văzut copiii?(…i-a îmbrățișat fericită). 

Ce s-a întâmplat la 1 Decembrie? (…România s-a format prin unirea tuturor teritoriilor românești). 

Se desprinde mesajul lecturii, răspunzând la întrebarea: “Ce deducem noi din această poveste?(… că 

România este ţara noastră, că România e casă bună pentru fiecare român!)  

Voi afişa mesajul lecturii pe tablă. 

Care sunt simbolurile României? 

“Un bun român, un român adevărat, trebuie să ştie care sunt simbolurile României, adică acele obiecte, 

imagini, însemne care reprezintă o ţară.” Intuind simbolurile din prezentare le voi face o scurtă 

prezentare a lor: ”Steagul, drapelul României este primul simbol al ţării. Este un tricolor format din: 

albastru, galben, roşu, având culorile dispuse în benzi verticale, de dimensiuni egale. Alături de 

drapelul tricolor, un alt simbol este stema României. Ea are ca element central un vultur ce 

întruchipează curajul, hotărârea, puterea. Alături de steagul, stema şi Ziua Naţională a României- 1 

Decembrie, un alt simbol este Imnul de Stat, adică Deşteaptă-te, române! (prima strofă o tot repetăm 

ca să o ştim bine) dar şi portul nostru popular. Aceste simboluri naţionale ne reprezintă pe noi românii, 

ca popor, ca ţară atât pe continentul Europa cât şi în lume.” 

5. Obţinerea performanţei şi realizarea feed- back-ului 

“Vă propun jocul:  Răspunde repede şi bine!  “ 

Le explic cum vom  proceda: “Fiecare grupă are de rezolvat câte 3 sarcini, alternativ. Unul din voi 

rostogoleşte cubul. Eu vă citesc sarcina şi daţi răspunsul corect.” 

Sarcinile de pe feţele cubului sunt: 

Compară: steagul ROMÂNIEI cu cel al FRANŢEI! 

Descrie: stema ţării(spune cum este)! 

Asociază: povestea audiată cu harta României și colorează regiunea în care locuiești. 

Aplică: Cântaţi o strofă din Imnul României  

Analizează: priveşte imaginile şi enumeră însemnele ţării noastre, ROMÂNIA! 
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Argumentează:” Ţara noastră este frumoasă.” 

6. Activitate     recreativă 

”Prin răspunsurile date, mi-aţi dovedit că ştiţi foarte multe lucruri despre simbolurile ţării noastre. 

Românii, locuitorii acestei ţări, sunt şi harnici. Şi voi la fel. Aşa că vom împodobi harta României cu 

steaguri tricolore şi românaşi prinşi în horă.” 

Elevii unei grupe vor decupa steaguri tricolore,  iar cei ai celeilalte grupe vor orna cu semne grafice 

costumele românaşilor prinşi în horă. 

Produsele se vor lipi în jurul hărţii şi se va observa modul în care au lucrat, apreciind munca depusă. 

Apoi îi chem la dans astfel: 

“Unu, doi,/ Vino să te prinzi cu noi!/ Vino-ncoa, nu mai sta,/ Hai şi joacă uite-aşa!” 

Elevii vor forma un cerc şi pe melodia”Drag mi-e jocul românesc!” ne vom prinde în horă. 

“Am cântat, hora noastră am dansat!/ La locuri să revenim/ La frumuseţi ale României să privim.” 

Elevii se vor aşeza şi vor viziona un film despre România. 

După vizionare voi concluziona: 

”Îmi cere inima s-o spun încă o dată:/ Asta-i ţara mea! Nu-i așa că-i minunată?” 

 7. Încheierea activităţii 

Evaluarea s-a făcut pe tot parcursul orei. 

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor la lecție, precum și asupra 

comportamentului lor pe parcursul orei. Vor primi diplome de buni românaşi şi bune româncuţe și le 

voi oferi steguleţe. 
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PROIECT DIDACTIC – OXIZI 

Autor – prof. ILIE NORICA 

Școala Gimnazială nr. 4 Moreni, Dâmbovița 

Clasa:  a VII-a  

Disciplina de studiu: Chimie  

Unitatea de învățare Substanțe chimice 

Tipul lecţiei:  Predare - învățare 

Competenţe specifice: 1.1. Identificarea unor proprietăți/fenomene, substanțe/amestecuri în contexte cunoscute   

1.2. Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute prin utilizarea 

terminologiei specifice chimiei 

1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanțe simple sau 

compuse și transformări ale substanțelor  

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele 

2.2. Utilizarea echipamentelor de laborator și a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţi/fenomene  

Conținut conceptual: 

 

Oxizi 

Oxizi metalici 

Oxizi nemetalici 

Compuși binari 

Pigmenți 

Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1 – să definească și să identifice oxizii; 

O2 – să denumească corect oxizii metalici și nemetalici; 

O3 – să modeleze corect formule chimice ale oxizilor; 

O4 – să enumere proprietăți fizice și utilizări ale unor oxizi; 

O5 – să rezolve aplicații numerice pe baza formulelor oxizilor. 

Resurse 

procedurale 

Metode şi procedee 

didactice: 

Conversația euristică, problematizarea, observarea directă, învățarea cu ajutorul calculatorului 
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(strategia 

didactică) 

Mijoace de 

învăţământ: 

Manualul, manualul digital 

Fișe de lucru Tarsia 

Jocul didactic (manualul digital, Kahoot) 

Fișe de lucru – sarcini diferențiate 

Sticle de ceas conținând mostre ale unor oxizi 

Magneziu 

Forme de organizare 

a activităţii: 

Activitate pe grupe  

Resurse bibliografice: Sanda Fătu – Metodica predării chimiei 

Manual de Chimie – Editura Intuitext 

Durata:  50 minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Secvenţele 

lecţiei/dozare 

timp 

Obiective 

operațion

ale 

 

Eşalonarea conţinutului Strategia didactică  Evaluare 

Activitatea  

profesorului 

Activitatea  

elevilor 

Metode 

didactice 

Mijloace 

de  

învăţămâ

nt 

Forme de 

organizare  

1. Moment 

organizatoric / 2” 

 Verifică prezența elevilor. 

Notează absenții. 

Elevii enumeră 

absenții. 

  Frontal   

2. Captarea 

atenției 

2” 

O4 Mie îmi plac bijuteriile cu 

conțin cristale colorate, cred 

că ați observat asta! Vouă vă 

plac? Cunoașteți denumiri ale 

acestora?  

Oare ce obțin dacă ard 

magneziu? 

 

V-ați gândit că la ora de 

chimie putem să știm ce 

elemente, ce substanțe conțin 

acestea? 

Elevii, ajutați de 

profesor, pot 

enumera exemple 

de astfel de pietre 

semiprețioase 

(safir, rubin, 

smarald etc.). Le 

puteți descrie? 

Se realizează 

arderea 

magneziului! 

Problematizare 

Experimentul de 

laborator 

 Frontal Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 

3. Reactualizarea 

cunoștintelor şi 

deprinderilor / 

12” 

 Profesorul propune elevilor să 

rezolve un puzzle referitor la 

conținuturile lecției 

anterioare, puzzle conceput 

cu ajutorul formulatorului/ 

aplicației Tarsia 

Elevii, împărțiți 

pe grupe, rezolvă 

puzzle. 

Instruirea 

asistată de 

calculator 

Fișe 

puzzle 

Pe grupe Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 
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4. Anunţarea 

subiectului lecţiei 

şi a obiectivelor  / 

2” 

 Profesorul amintește că orele 

anterioare s-a discutat despre 

metale și nemetale, substanțe 

simple, și propune studiul 

substanțelor compuse.  

Profesorul solicită ajutor 

pentru a descoperi, cu ajutorul 

laptopului sau al unor 

telefoane, ce este safirul sau 

rubinul. 

Modelează la tablă formula 

chimică a oxidului de 

aluminiu. 

Se anunță titlul lecției 

(OXIZI) și obiectivele lecției 

noi. 

Notează titlul 

lecției. 

 

 

 

Elevii descoperă 

că este vorba 

despre corindon, 

oxidul de 

aluminiu. 

 

 

 

 

Elevii notează 

titlul lecției. 

Problematizarea 

Instruirea 

asistată de 

calculator 

Laptop 

Smartpho

ne 

Individual Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 

5. Dirijarea 

învățării/ 10” 

 

 

O1 

O2 

O3 

Profesorul modelează, pe 

tablă,  formulele unor oxizi și 

cere elevilor să identifice 

elementul chimic comun. 

Profesorul defineste oxizii:  

Oxizii sunt compuși binari ai 

oxigenului cu alte elemente, 

metale sau nemetale.  

Se explică sensul termenului 

binar.  

Oxizii au formula generală: 

Elevii identifică 

oxigenul ca 

element chimic 

comun. 

 

Elevii notează 

definiția. 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

Modelarea 

Instruirea 

asistată de 

calculator 

Manual 

Manual 

digital 

 

 

Individual  

Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 
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E2On , n=valența elementului 

E 

Profesorul identifică, 

împreună cu elevii, 

clasificarea oxizilor în oxizi 

metalici și oxizi nemetalici. 

Cu ajutorul manualului digital 

(exercițiu – joc), se descoperă 

regulile de denumire ale 

oxizilor 

(https://manuale.edu.ro/manu

ale/Clasa%20a%20VII-

a/Chimie/U0MgSU5UVUlU

RVhUIFNS/#) 

 

Elevii notează 

clasificarea. 

 

 

Elevii 

identifică/descope

ră regulile de 

denumire ale 

oxizilor metalizi 

și nemetalici. 

6. Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

cunoştinţelor şi 

deprinderilor  

15” 

O2 

O3 

O4 

O5 

Se împart elevii în grupe. 

Fiecare grupă are propriile 

sarcini de lucru, cu grade de 

dificultate diferite. 

 

În funcție de timp, se propune 

și jocul Kahoot! 

Elevii rezolvă 

sarcinile și le 

prezintă în fața 

clasei. 

Problematizarea 

Conversația 

euristică 

Algoritmizarea 

Fișe de 

lucru 

diferenția

te 

 

Aplicația 

Kahoot 

Pe grupe Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 

7. Realizarea 

feed-back-ului 

 5” 

 Profesorul solicită elevilor 

(fiecărei grupe)  părerile 

referitoare la: 

Astăzi , am............ 

Bine a fost că..... 

Consider că ............... 

 

 

 

Elevii răspund. 

Metoda ABC Fișe de 

lucru 

Frontal Orală  
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8. Aprecieri şi 

recomandări 

2” 

 Se fac aprecieri asupra 

desfășurării lecției. 

Se notează elevii remarcați. 

Tema pentru acasă – Cu 

ajutorul manualului și al 

altor surse, identificați minim 

10 utilizări ale oxizilor.  

Elevii notează 

tema pentru acasă 

    

 

ACTIVITATE PE GRUPE 

GRUPA 1  

SARCINA DE LUCRU: 

1. Calculați masa de dioxid de carbon ce conține 12,044 · 1025 atomi de 

oxigen.  

2. Calculați masa a 10 moli  amestec echimolar de oxid de magneziu și 

oxid de calciu. 

GRUPA 2  

SARCINA DE LUCRU: 

1. Denumiți oxizii: SO3, Al2O3, Cr2O3, CaO, CuO, NO. 

2. Pentru oxidul de fier (III), calculați raportul atomic și raportul masic de 

combinare. GRUPA 3 

GRUPA 3 

SARCINA DE LUCRU: 

Din următoarea listă de formule chimice, încercuiți cu o linie oxizii metalici și cu două linii oxizii nemetalici: CaCO3, SO3, HCl, KOH, Al2O3, 

Zn(NO3)2, Cr2O3, CaO, CuO, NiSO4, NO, Ag2O. Apoi denumiți acești oxizi. 

 

 

GRUPA 4  

SARCINA DE LUCRU: 

Observați oxizii din listă și completați tabelul: 

Denumirea Formula chimică Oxid metalic / oxid nemetalic Starea de agregare Culoare 

oxid de magneziu     

oxid de calciu     

oxid de cupru (II)     
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dioxid de carbon     

 

GRUPA 5                                         SARCINA DE LUCRU:   

Fișa de lucru – TARSIA – Metale și nemetale – rezolvare puzzle 

 

                                            
    



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3703 

 

,, TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ’’ 

PROIECT DE LECȚIE CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

,,ÎMPĂRĂȚIA EMOȚIILOR’’ 

                                                                                               PROF.  MATEI  DANIELA 

                                                                                                         Școala Profesională Specială ,,Ion Teodorescu’’ Slobozia 

ȘCOALA ................... 

PROFESOR .................... 

DATA: ............ 

CLASA: . 

DISCIPLINA: Consiliere și orientare                                                                                   

SUBIECTUL: ,,De la emotie ,la agresivitate’’-Împărăția emoțiilor 

TIPUL LECȚIEI:  Lecția de formare a priceperilor și deprinderilor 

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată 

MOTIVAȚIA: Dezvoltarea abilităților emoționale ale elevilor este importantă pentru că ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți, ajută copiii 

să se înțeleagă pe sine, previne apariția problemelor emoționale și de comportament. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

• Dezvoltare personală 

• 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal; 

• 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlară; 

• 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul. 

Comunicare în limba română  

• 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 

• 2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală; 

 

Matematică și explorarea mediului 

• 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familial; 

• 4.2. Identificarea relațiilor de tipul ,,dacă...atunci...” între două evenimente succesive ; 
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Arte vizuale și abilități practice  

• 2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă și de deficiență, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 

kinestezică; 

 

• Obiective operaţionale:  

❖ cognitive 

➢ să încadreze temporal evenimentele zilei, prin completarea Calendarului naturii; 

➢ să identifice emoţii de bază (bucurie, tristețe, frică, furie), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal; 

➢ să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională; 

➢ să exprime trăiri personale prin intermediul elementelor de limbaj plastic; 

❖ afectiv-atitudinale 

✓ să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare activă; 

❖ obiective psiho –motrice: 

➢ să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de profesor. 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 

➢ dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea corectă 

a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare; 

➢ dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea gândirii logice; 

➢ dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse; 

➢ dezvoltarea socio-emoţională: prin valorificarea experiențelor elevilor, implicarea în desfășurarea jocurilor didactice (în cadrul cărora își exprimă propriile 

sentimente și trăiri). 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul de rol, jocul didactic (metode 

didactice),descoperirea. 

• MIJLOACE DIDACTICE:  Calendarul naturii, mesajul zilei, planșa-suport, calculator, videoproiector, tabla, creta colorată, cartonașe cu situații, 

panou pentru afișat, chipuri de copii, carioci, creioane colorate, Copacul emoțiilor; 
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• FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, pe grupe 

• RESURSE:   UMANE: 7  elevi 

                                   TEMPORALE: 50 de minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010.  

• Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de 

formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

•  MECTS- Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului  Nr. 

3418/19.03.2013, București; 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

OB. 

OP. 

 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

STRATEGII  DIDACTICE  

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

FORME DE 

ACTIVITA

TE 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 - Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de 

Consiliere și orientare: aerisirea sălii de clasă, 

amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii, 

pregătirea materialului didactic. 

 

Prezența:  După ce ne-am adunat 

                  Și frumos ne-am salutat 

                  Colegii ne-am întâlnit 

                  Oare cine n-a venit? 

Repere temporale: anotimpul, ziua, data, luna, 

anul; 

Calendarul naturii: meteorologul de serviciu este 

solicitat să completeze calendarul naturii; 

Noutatea zilei: Solicit elevilor să privească spre 

fereastră. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 
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2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 

  

Se va face prin vizualizarea unui mini clip animat, 

atractiv, care este în strânsă legătura cu tema pe 

care o vom aborda în această zi.  

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică 

3. ANUNȚAREA 

SUBIECTULUI 

LECȚIEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

OPERAȚIONALE 

 - Copiii sunt anunțați că vom desfășura o activitate 

de dezvoltare personală în care vom vorbi despre 

emoții și comportamente generate de acestea, vom 

recunoaște emoțiile de bază, vom împărtăși situații 

în care am trăit anumite emoții și vom exprima prin 

mimică și gesturi emoțiile sugerate. 

- Se anunţă titlul lecţiei noi:  

,,De la emotie ,la agresivitate’’-Împărăția emoțiilor             

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamentu- 

lui nonverbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezint elevilor povestea ,,Împărăția Emoțiilor” 

 

    Îi invit pe copii într-o călătorie în Împărăția 

Emoțiilor. Ajungem în Ținutul Bucuriei unde toate 

vietățile sunt vesele. Continuând călătoria ajungem 

în Ținutul Tristeții, unde se aud cântece triste. Ne 

continuăm călătoria imaginară și ajungem în Ținutul 

Furiei, unde toate viețuitoarele sunt furioase. Ne 

întoarcem acasă.  

 

- Cer elevilor să aleagă ținutul în care s-au simțit cel 

mai bine. Elevii aleg ținutul unde s-au simțit cel mai 

bine, argumentând alegerea făcută. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Joc senzorial: 

,,Spune ce 

simți!”  

 

 

Povestea 

,,Împărăția 

Emoțiilor”  

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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O2 

 

 

 

O2 

 

 

O2 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevii sunt așezați în cerc, ținându-se de mână. La 

un moment cer elevilor să strângă mâna colegului, 

după care fiecare trebuie să spună ce a simțit în acel 

moment: durere, putere, căldură, bucurie, etc. 

- Indiferent ce facem, transmitem emoții celor din 

jurul nostru și simțim emoții din partea lor. 

-Elevii sunt împărțiți în patru grupuri, fiecare grupă 

completând ciorchinele chipului extras 

- Completăm ciorchinele pentru fiecare chip cu 

caracteristicile emoției respective. 

 

Entuziasmat               încrezător 

        Încântat                                   bucuros 

            Vesel                   fericit 

                mâhnit                                     

îndurerat            abătut                           supărat       

posomorât                           trist 

 

              speriat      

îngrijorat 

           alarmat                         înspăimântat 

              temător        panicat     

 

     surprins            uluit 

      șocat      uimit 

         mirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorchinele, 

Anexa 3 

,,Chipul 

bucuros” 

 

 

,,Chipul 

trist” 

 

 

 

,,Chipul 

speriat” 

 

 

,,Chipul 

surprins” 

 

 

 

 

 

,,Cufărul 

emoțiilor” 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O1 

Pe masă sunt așezate cartonașe cu imagini. Fiecare 

elev ia un cartonaș și denumește emoția respectivă: 

bucurie, tristețe, furie, teamă. După această 

prezentare, emoțiile pozitive se expun, iar cele 

negative se închid într-un cufăr.  

       

- Elevul numit scoate un cartonaș cu emoții dintr-un 

coșuleț, denumește emoția prezentată în desen, o 

mimează și o așază în copacul potrivit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copacul 

Emoțiilor, 

Anexa 4 

- salcia tristă 

 -bradul fericit 

 -plopul 

temător 

 -stejarul 

furios 

 

 

 

 

 

 

 

5. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

Elevilor li se prezintă diferite situații-problemă, 

elevii având sarcina de a mima emoția 

corespunzătoare. Ei trebuie să identifice propriile 

trăiri emoționale și consecințele reacțiilor 

emoționale conștientizând că două persoane pot 

avea reacții diferite în aceeași situație. 

Situații prezentate: 

-Un coleg îți distruge jucăria. 

-Un copil te lovește. 

 

 

 

 

 

 

Joc-exercițiu: 

Cum te-ai 

simți dacă...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

Probă practică 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3710 

 

 

 

O3 

 

-O colegă îți ia caietul pentru a copia tema făcută 

de tine. 

-Colegii îți fac o surpriză plăcută de ziua ta.  

-Un câine fioros se îndreaptă spre tine. 

-Te cerți cu un prieten. 

-Câștigi la un concurs. 

-Părinții pleacă fără tine la cumpărături. 

-Colegii nu te acceptă în jocul lor 

-Prietenul tău te-a făcut mincinos. 

 

                         

Anexa 5 

 

6. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

O4 Propun un exercițiu de relaxare. Copiii stau pe 

scaune , închid ochii, spunându-le că ,,suntem la 

duș, apa ne spală corpul de furie, teamă, ne spală 

capul, trunchiul..., acum suntem curați, deschidem 

ochii și adunăm emoțiile negative și le aruncăm la 

coșul de gunoi. Trecem prin poarta fericirii, 

ajungem în poiană unde toată lumea este veselă, 

cântă, dansează”. 

 

Elevii cântă cântecul ,,Dacă vesel se trăiește...” 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Calculator 

Boxe 

 

 

Individual  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 - După terminarea activității,Norul Bucurie ne 

aduce vești de la păsări care vă trimit drept 

mulțumire această minge-surpriză. 

 

 

Conversația 

 

 

Mingiuța- 

surpriză 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

individuale și 

colective 
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-Elevii rostogolesc mingea spunând fiecare cum s-a 

simțit la activitate. 

- Se fac aprecieri verbale individuale și colective 

asupra modului de lucru și a participării la 

activitate. Se evidențiază cât de important este să 

recunoaștem, să denumim și să exprimăm propriile 

trăiri sufletești, pentru a comunica cât mai profund 

cu ceilalți pentru a înțelege și a fi înțeles si de 

asemenea se subliniază ideea de a învăța să evităm 

și să combatem comportamentele agresive. 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3712 

 

Anexa  1 

Împărăţia Emoţiilor 

A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. Ajungem în 

Ţinutul Bucuriei. În Ţinutul Bucuriei, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut 

are doar două anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai 

frumoasă decât cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar 

şi strigăte de bucurie. Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot 

timpul vesele... nu renunţă la chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci când lucrurile nu 

se întâmplă aşa cum ar dori ele.  

  Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut 

al anotimpului toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă 

foarte mult şi este foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete. 

Vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna acestui ţinut. Chipul ei este 

tot timpul trist, iar ochii înlăcrimaţi. 

Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei. Ţinutul Furiei este un ţinut în 

care natura se dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele bubuie cu putere, fulgerele 

luminează cerul ca un foc de artificii, plouă foarte mult. Atât Furia, stăpâna acestui ţinut, cât şi 

vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase: ţipă, se ceartă, plâng... 

 Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Dudeşti, jud. Brăila 

Profesor:  SOARE GEORGETA 

Clasa: a V-a  

Disciplina : Istorie 

Unitatea de învăţare:  Lumea romană 

Tema: Creştinismul 

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe 

Durata : 50 min. 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Competențe specifice:  

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice;  

2.1. Folosirea unor termeni de specialitate ȋn descrierea unui eveniment/ proces istoric;  

2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informații din surse istorice;  

2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse 

diferite; 

3.2. Descrierea rolului unor personalități ȋn desfăşurarea evenimentelor istorice;  

4.2. Utilizarea resurselor multimedia ȋn scopul ȋnvățării. 

Strategii didactice: 

 a) metode şi procedee: - comparaţia, expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, lucrul cu 

manualul, prezentare power-point 

b) mijloace didactice: - manual, documente, tabla, creta, caietul de notiţe, fişe de lucru, dicţionar 

explicativ, laptop, videoproiector 

c) forme de activitate: - frontală, individuală, pe grupe. 

 

Bibliografie:              

1. V., Băluțoiu, Maria, Grecu, ISTORIE,  Manual pentruclasa a V-a, EdituraDidacticăşiPedagogică;  

2. Magda, Stan, ISTORIE,  Manualpentruclasa a V-a, EdituraLitera;  

3. S., Stoica, D., S., Becheru, ISTORIE,  Manualpentruclasa a V-a, Editura CD Press 
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DESFĂŞURAREA LECȚIEI / SCENARIU DIDACTIC 

Etapele lecţiei/ 

timp 

Comp

e 

tențe 

specif

ice 

Conţinutul 

lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică 

metode mijloace forme 

1.Moment 

organizatoric (1’) 

  Notează absenţele. 

Pregăteşte materialele necesare desfăşurării 

lecţiei. 

Elevul de serviciu 

prezintă situaţia 

absenţelor. Elevii îşi 

pregătesc manualele şi 

caietele. 

-conversatia -manual 

-caiete 

 

-frontal 

2.Reactuali-zarea 

cunoştinţelor 

însuşite anterior 

(15’) 

 Lumea  

romană 

Solicită elevilor, pe grupe,  să rezolve 

cerințele din Fişa de lucru. 

 

Elevii vor rezolva Fişa 

de lucru nr. 1 

-conversaţia  

-explicaţia 

Fişa de 

lucru   

nr. 1 

-individual 

- pe grupe 

3.Anunţarea 

lecţiei noi şi 

competențele 

urmărite(2’) 

  

Creştinis 

mul 

 

Scrie pe tablă titlul lecţiei noi şi planul de 

predare. 

 

Prezintă competențele urmărite 

Elevii receptează 

mesajul 

Notează în caiete titlul 

lecţiei  

-explicaţia 

-conversaţia 

  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3715 

 

4.Dirijarea 

predării – 

învăţării 

     (20’) 

 

 

 

 

1.1.  

 

 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

1)Naşterea, 

viaţa, 

moartea lui 

Iisus 

Hristos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Continuit

atea 

creştinismu

lui 

 

 

  Cu ajutorul elevilor se realizează schița 

lecției la  tablă:  

- Cine este considerat ȋntemeietorul 

creştinismului?  

 

- Unde s-a născut el?  

 

- Cum se numeau locuitorii Palestinei?  

- Ce ştiți voi despre evrei, din sem. I? 

 

 

- ce informații aveți voi despre Isus Hristos 

şi creştinism de la orele de religie, 

ȋndeosebi? 

 

- pe baza textului din manual, pg. 82,  

(Biblia, Epistola către romani a Sf. Apostol 

Pavel) prof. solicită elevilor să identifice 

ȋnvățăturile religiei creştine;  

 

- religia creştină a fost răspândită de 

discipolii lui Isus Hristos numiți apostoli. 

- Ce apostoli cunoaşteți voi?  

- 12 apostoli- 

- predică de la 30 de ani, în Galileea; 

- săvârşeşte mai multe minuni; 

- este judecat şi crucificat; 

 - învie a treia zi şi se ridică la ceruri. 

Se face schema pe tablă. 

Noul Testament cuprinde:  

Elevii ascultă, gândesc 

şi formulează 

răspunsurile:  

- Isus Hristos 

- ȋn Palestina, la  

Betleem 

- evrei  

- primul popor 

monoteist din istorie, 

au fost sclavi ȋn Egipt 

- părinții săi: Iosif şi 

Maria  

- s-a născut ȋntr-o iesle 

- a fost botezat ȋn râul 

Iordan  

- a fost răstignit ȋn 

timpul ȋmpăratului 

Pilat  

- să-şi iubească 

semenii, să fie drepți, 

cinstiți, să trăiască ȋn 

pace etc. 

 

Ascultă explicațiile 

prof.  

- Petru, Andrei, Toma, 

Iacob, Filip, Matei etc. 

 

 

 

 

-explicaţia 

 

 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

tabla 

 

 

 

fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manual 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

-activitate 

pe grupe 
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3)Împăraţi 

care 

acceptă 

creştinismu

l ca religie 

oficială 

4 evanghelii(Marcu, Matei, Luca şi Ioan) – 

descrie  viața lui Isus;  

Faptele apostolilor- ȋnceputul creştinismului 

Epistole  

Apocalipsa  

- in secolul I, comunitatile crestine se 

inmultesc; 

- sunt conduse de preoti; 

- crestinii se intalnesc in catacombe; 

- crestinii sunt peresecutati, considerati 

martiri; 

-313, imparatul Constantin cel Mare accepta 

crestinismul- Edictul de la  Milano; 

-Teodosie cel Mare , in 392, declara 

crestinismul religie de stat a Imperiului 

Roman 

Notează în caiete 

schema lecţiei de pe 

tablă 

 

 

 

 

Ascultă explicațiile 

profesorului 

 

 

 

 

 

5.Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului (5’) 

4.2.  Prezentarea power-point Elevii urmăresc 

prezentarea 

Prezentare 

power-point 

Video 

proiector 

frontal 

6. Obtinerea 

performantei (5’) 

  Elevii primesc fişe de evaluare pe care 

trebuie să le rezolve 

Elevii rezolvă fişa de 

evaluare 

 -fişe de 

lucru 

-pe grupe 

7.Evaluarea 

(1’) 

  Face aprecieri verbale asupra fişei de 

evaluare şi noteaza elevii în funcţie de 

activitatea desfăşurată 

Elevii sunt atenţi la 

aprecierile făcute de 

profesor. 

 catalog  
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8.Tema pentru 

acasă (1’) 

  Ȋntucât ne apropiem de testarea scrisă vă rog 

să recapitulați toate lecțiile despre care am 

vorbit ȋn cadrul unității de ȋnvățare  

,, Lumea romană’’ 

Elevii notează tema şi 

ascultă explicaţiile 

oferite . 

-explicaţia   

 

 

Noul Testamentcuprinde:  

 

EVANGHELIILE MARCU 

MATEI şi LUCA 

IOAN 

înainte de 70 

70-90 

100 

 

ViaţaluiIisus 

FAPTELE 

APOSTOLILOR 

(LUCA) 80-90 Începutulcreştinismului 

EPISTOLE Pavel către Romani, Corinteni, Galateni, 

Thessalonicieni 

IACOV,PETRU, 

IOAN şi IUDA 

48-58 

 

58-90 

 

Scrisori cu 

sfaturipentrurezolvareaproblemelordiferit

elorcomunităţi 

APOCALIPSA (IOAN) sfârşitulsecolului I Viziuneasfârşituluilumii 
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FIŞĂ DE EVALUARE 

Grupa nr. 1  

Ordonaţicronologicurmătoareleevenimente: 

1.De la 30 de ani, IisusîncepesăpredicecuvântulluiDumnezeu 

2.Condamnarea la moarteprincrucificare 

3.Iisus se naşteînBetleem 

 

 

Grupa nr. 2 

Ordonaţicronologicurmătoareleevenimente: 

 

1.Discipolii luiIisusrăspândescvesteacă la treizile de la moartevaînvia 

2.Crucificarea luiIisus 

3. BotezulDomnuluiIsusȋnapeleIordanului 

 

Grupa nr. 3  

    Cum s-au numitîmpăraţiiromani care au acceptatcreştinismul? 

 

Grupa nr. 4. 

Completaţipropoziţiile: 

Apostoliierauînnumăr de……………………….. 

Iisuspredicapentrucei………………………….. 

Constantin cel Mare acceptăcreştinismulînanul…….prin…………………….. 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3719 

 

Fisa de lucru nr. 1  

 

GRUPA NR. 1 

Ȋncercuițiliteracorespunzătoarerăspunsuluicorect:  

1. Roma a fostfondatăȋnanul:        a) 1 ;   b) 753 ȋ. H;  c) 106;  d) 271 

2. Primulrege al Romei a fost : a) Traian; b) Remus; c) Romulus;  d) Augustus  

3. Denumireadatăunuisistem de construcțiişiinstalații de transport a apei, de la locul de captarepână la cel de consum:      

a) forum;   b) amfiteatru;  c) apeduct;  d) terme 

4. Unitateamilitară fundamental a armateiromane, alcătuită din corpul de cetățeni  senumea:  

a) cohort;  b) centurie;  c) legiune; d) castru 

5. Scavi care luptăȋnareneleromane cu alțiluptătorisau cu fiaresălbatice se numeau: 

a) luptători; b) gladiatori;  c) centurioni; d) infanterişti. 

 

GRUPA NR. 2 

Citiți cu atențieafirmațiile de maijos.Dacăapreciațicăafirmațiaesteadevăratăbifați cu literaA.Dacăafirmațiaestefalsă, bifați cu F. 

1. Familia alcătuieştebazasocietățiiromane.      

2. Romanii sunt primulpopor din istorie care introduce forma de guvernarenumitărepublica. 

3. Panteonul din Roma esteconstruitȋntimpuldomnieiȋmpăratuluiTraian.  

4. Copiiiȋnvârstă de 12 ani studiazăretorica (oratoria), adicăarta de a vorbifrumosȋn public.  

5. De o mare popularitate la romani se bucurăJocurileOlimpice. 
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GRUPA NR. 3 

Completațiȋndreptulfiecăreiimaginidenumireacorespunzătoare:  

 
 

1. …………………………………………………………              2.  ……………………………………………………………… 

 

 
3. ………………………………………………………                                        4. ……………………………………………… 
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Grupa nr. 4-  Citiți cu atenție următorul text: 

„Instaurarea Imperiului este opera lui Octavian Augustus, primul împărat roman. Singur stăpân al Romei, după înlăturarea lui Marc Antoniu, 

Octavianus începe reorganizarea Imperiului, la capătul căreia se produce o schimbare profundă în evoluția lumii romane. El acumulează întreaga 

putere în stat, sub pretextul restaurării păcii, securității și prosperității Republicii Romane!  

Om politic abil, el deschide o eră nouă, sub aparența consolidării structurilor republicane. El va deține simultan funcții cum ar fi: tribun, consul, 

mare preot etc.. Idealul său politic este unul conservator: restaurarea Romei în toată măreția trecutului și valorilor ei. În literatură, istorie, artă, 

drept și chiar în religie sunt promovate valorile tradiționale romane, în luptă cu influențele venite din Orient. Roma este considerată, oficial, 

„caput mundi” (centrul lumii).”  

                                                                      ( Stelian Brezeanu, manual de istorie universală) 

Pe baza textului, rezolvați următoarele cerințe: 

1. Ce pretext a utilizat Octavianus pentru a acumula întreaga putere în stat?  

2. Ce funcție/magistratură deținută de Octavianus crea impresia contemporanilor că aveau de-a face, în continuare, cu Republica? 

3. Transcrieți din text idealul politic urmărit de Octavianus.  

4. Cum era văzută/considerată Roma?  
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Proiect didactic 

 

Ardelean Ramona Ioana 

Şcoala Gimnazială „Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani 

• Unitatea de învățare: Popoare de ieri și de azi (2)-Evul Mediu 

• Subiectul/Tema lecţiei: Recapitulare 

• Tipul lecţiei: recapitulare  și sistematizare 

• Scopul lecției: Stimularea și menținerea interesului pentru această disciplină; 

                       Dezvoltarea tehnicilor de muncă în colectiv;formarea unor calități morale și de personalitate cerute de munca în comun              

• Competenţa specifică vizată: 

3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă; 

• Metode, procedee și tehnici didactice: conversația, explicația, exercițiul, metoda cadranelor, jocul didactic 

• Mijloace de învăţământ: caietul elevului, manualul tipărit și digital, fișe de lucru, coli, flipchart, laptop, videoproiector 
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Nr. 

crt. 

Etapele 

lecţiei / 

Timp 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Activitatea         profesorului Activitatea             

elevilor 

Metode, 

procedee și 

tehnici did. 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

    Asigurarea unui climat educaţional 

favorabil. 

  Elevii își pregătesc  

materialele necesare 

pentru începerea 

orei de istorie. 

 Conversația  Caiet 

instrumente 

de scris 

Frontal   

2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

    Port o discuție cu elevii care face 

referire la ce am discutat ora 

anterioară: „Domnitori români de 

seamă”, „Întemeierea statelor 

medievale românești”. 

Scriu data și titlul pe tablă. Anunț 

obiectivele pe înțelesul lor. 

 Sunt atenți la 

anunțarea 

temei(planul de 

recapitulare). 

 Conversația 

explicația 

Flipchart  

Coli  

Frontal   

3. Dirijarea 

învățării    

 3.2.2 

 

 

3.2.3 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 

4.3.1 

 

 Propun două jocuri interactive: 

„Asociază perioadele cu 

evenimentele corespunzătoare” și 

„Alege pentru fiecare domnitor din 

imagine secolul/secolele în care a 

domnit și numele său”. 

 Împart clasa în patru grupe. Fiecare 

grupă va primi câte o fișă de lucru 

care face referire la un domnitor 

român: 

Grupa I: Ștefan cel Mare 

https://www.youtube.com/watch?v

=vw6R6gAXWp8 

 Elevii participă cu 

interes la jocurile 

propuse. 

 

 

 

 

Elevii sunt atenți la 

explicarea sarcinilor 

de lucru: vor avea de 

completat cadranele  

cu informații din 

textul primit. 

 Conversația 

Explicația 

Jocul didactic 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Metoda 

cadranelor 

 

 

 

Manualul 

digital 

Axa 

timpului 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

instrumente 

de scris 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

 

 

 

 Observarea 

sistematică 

a atitudinii 

elevilor față 

de sarcina 

de lucru 

Proba orală 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
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3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Grupa a II-a: Mihai Viteazul 

https://www.youtube.com/watch?v

=vv7XbGTmGqw 

https://www.youtube.com/watch?v

=dSo5zOfgTV 

Grupa a III-a: Mircea cel Bătrân 

https://www.youtube.com/watch?v

=WQEgf6k1PCM 

Grupa a IV-a: Vlad Țepeș 

https://www.youtube.com/watch?v

=vw6R6gAXWp8 

Explic sarcinile de lucru. 

Supraveghez și ofer sprijin celor 

care au nevoie. 

După terminarea timpului de lucru 

solicit copiilor să prezinte ceea ce au 

avut de lucrat. 

 

Distribui fișe de lucru fiecărui copil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verific prin sondaj fișele de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii prezintă ceea 

ce au lucrat. 

 

 

 

Elevii sunt atenți la 

explicarea sarcinilor 

de lucru: 

completarea unor 

texte lacunare, 

realizarea de 

corespondențe între 

termenii istorici dați 

și explicația 

acestora, scrierea 

numelui fiecărui 

domnitor în funcție 

de înfățișarea sa. 

Rezolvă exercițiile 

propuse în fișa de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Exercițiul  

Conversația  

 

 

 

 

 

 

Fișele de 

lucru în 

grup 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Tema de 

lucru în 

clasă 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Proba scrisă 

https://www.youtube.com/watch?v=vv7XbGTmGqw
https://www.youtube.com/watch?v=vv7XbGTmGqw
https://www.youtube.com/watch?v=dSo5zOfgTV
https://www.youtube.com/watch?v=dSo5zOfgTV
https://www.youtube.com/watch?v=WQEgf6k1PCM
https://www.youtube.com/watch?v=WQEgf6k1PCM
https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
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 Elevii verifică fișele 

de lucru. 

  

4. Asigurarea 

retenției și 

transferului 

   Dau tema pentru acasă: exercițiile 

1,2 și 3 pagina 23 din manual. 

 Sunt atenți la 

comunicarea și 

explicarea temei. 

  Conversația 

   Explicația  

Manual 

tipărit 

Frontal   Tema 

pentru 

acasă 

5. Aprecieri şi 

recomandări 

    Se vor face aprecieri generale şi 

individuale asupra participării 

elevilor la lecţie, precum şi asupra 

comportamentului lor pe parcursul 

orei. 

 Sunt atenți la 

aprecierile cadrului 

didactic. 

  Conversația 

 

 Frontal    
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Semnele de ortografie şi de punctuaţie  

Prof. Filimon Jenica-Alina 

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci 

 

 

        Competențele generale formulate în programă sunt asociate  conținuturilor de  

lectură, redactare,  elementelor  de construcție a comunicării și elementelor  de interculturalitate. 

Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor în diferite 

situații de comunicare este una dintre finalitățile  învățării. Pentru finalitatea practică a conţinuturilor; 

elevii vor putea să construiască mesaje scrise corect, respectând normele ortografice şi de punctuație 

în vigoare; de asemenea, elevii  vor ști să identifice valoarea stilistică a semnelor de punctuaţie şi de 

ortografie, conţinut necesar în cadrul examenului de bacalaureat. 

                              Din perspectivă interdisciplinară, în cadrul unei lecții ce are ca subiect  SEMNELE 

DE ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAȚIE, se va face apel la cunoştinţe dobândite în anii anteriori de către 

elevi, la diverse discipline. Se  urmăreşte activarea elevilor, formarea unor deprinderi de gândire şi 

comunicare valoroase, de lungă durată. 

 Printre competențele vizate se numără: 

  1.1Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în înţelegerea şi în producerea diverselor 

texte; 

 1.5 Utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale/scrise în diverse situaţii de 

comunicare 

  1.4 Redactarea unor texte diverse 

3.3 Exprimarea unui punct de vedere argumentat 

 

 Strategia didactică  vizează metode şi procedee precum: problematizarea, conversaţia 

euristică/dirijată, turul galeriei, învăţarea prin descoperire, ciorchinele, brainstormingul. 

  

Secvenţe 

didactice 

Conţinut 

instructiv-

educativ 

Timp  Obiective / 

Competenţe 

Metode, 

procedee 

Conexiune 

inversă 

1. Momentul 

organizatoric  

 30 

sec. 

Asiguararea 

condiţiilor optime 

pentru desfăşurarea 

lecţiei; 

  

2. Captarea 

atenţiei  

Anunţarea 

titlului lecţiei; 

30 

sec. 

   

3. Enunţarea 

obiectivelor 

lecţiei şi 

precizarea 

competenţelor 

pe care trebuie 

să le 

Trasarea 

sarcinilor de 

lucru 

adecvate 

temei 

(distribuirea 

fişelor de 

1-2 

min. 

Să identifice semnele 

de 

punctuaţie/ortografie; 

 

Să comenteze 

valoarea stilistică a 

Lucrul cu 

fişe, 

Activitate în 

perechi 
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demonstreze 

elevii, la 

sfârşitul lecţiei 

lucru, 

pregătirea 

DEX-ului, a 

DOOM-ului) 

semnelor de 

punctuaţie/ortografie 

4. 

Reactualizarea 

ancorelor 

     În acest 

moment al 

procesului 

didactic se 

fixează 

conoştinţele 

anterioare şi se 

creează 

premizele 

abordării noului 

material; 

 

Secvenţ

e 

didactic

e 

Conţinut  Ti

mp 

Obiective/ 

Competenţe 

Metode, 

procedee 

Activitat

ea 

profesor

ului 

Resurse Activitatea 

elevului 

5. 

Predare

a noilor 

cunoşti

nţe 

(dirijar

ea 

învăţări

i) 

 

I. Pornind 

de la fişele 

de lucru – 

Anexa 1- 

(care conţin 

texte din 

care elevii, 

organizaţi în 

patru grupe, 

vor extrage 

semnele de 

punctuaţie şi 

pe cele de 

ortografie) 

şi de la 

răspunsurile 

elevilor, se 

identifică şi 

se 

sintetizează 

la tablă: 

semnele de 

 

6 

mi

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

semnele de 

punctuaţie/or

tografie; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura; 

Conversaţ

ia dirijată; 

Problemat

izarea; 

Descoperi

rea; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

 

Coordone

ază 

discuţia şi 

scrie pe 

tablă 

concluziil

e după 

fiecare 

modul. 

 

 

Fişe de 

lucru; 

Modelul 

grafic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează 

după fişele de 

lucru, 

foloseşte 

fişele de 

lectură/dicţio

narele, 

ordonându-şi 

răspunsurile 

după 

structura 

indicată de 

profesor la 

întrebări. 

 

Pune 

întrebări. 
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punctuaţie: 

semnul 

întrebării, 

semnul 

exclamării, 

două 

puncte, 

punctele de 

suspensie, 

ghilimelele, 

parantezele, 

punctul şi 

virgula; 

semnele de 

ortografie: 

apostroful, 

cratima,  

semnele 

care pot 

îndeplini 

ambele 

funcţii: 

bara oblică, 

blancul, 

punctul, 

linia de 

pauză, 

cratima, 

virgula 

 

 

II. Elevilor 

(organizaţi 

în 10 

perechi) li se 

distribuie 

alte fişe- 

Anexa 2-, 

conţinând 

texte/enunţu

ri pornind de 

la care ei 

trebuie să 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

mi

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

mi

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

contextele în 

care sunt 

folosite 

semnele de 

punctuaţie/or

tografie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să 

comenteze 

valoarea 

stilistică a 

semnelor de 

punctuaţie/or

tografie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemat

izarea, 

Descoperi

rea; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperi

rea; 

Conversaţ

ia; 

Pune 

întrebări. 

 

Împreună 

cu elevii 

face o 

schemă la 

tablă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

 

Pune 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru; 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru; 

Foi A3, 

creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi A4, 

carioca 

Fişe de 

lucru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează 

după fişele de 

lucru, 

foloseşte 

fişele de 

lectură/dicţio

narele 

 

 

 

 

 

 

Lucrează 

după fişele de 

lucru 

Sintetizează 

informaţia pe 

coli, 

evidenţiind 

prin culori 

diferite 

semnele de 

punctuaţie/ort

ografice; 

Contribuie la 

realizarea şi 

completarea 

schemelor pe 

tablă 
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identifice 

funcţiile 

semnelor de 

punctuaţie/o

rtografie 

  

 

III. Toţi 

elevii 

primesc o 

altă fişă de 

lucru- 

Anexa 3-, 

care 

cuprinde  

texte, 

pornind de 

la care ei 

trebuie să 

identifice 

valoarea 

expresivă a 

câtorva 

semne de 

punctuaţie/o

rtografie 

 

 

 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

Observă 

activitatea 

elevilor; 

face 

observaţii 

Oferă 

suport 

informaţi

onal, dacă 

este 

cazul; 

 

 

 

Rezolvă 

sarcinile de 

lucru, 

răspunde, 

argumentează 

6. Feed-

backul 

 Elevii 

primesc 

plicuri- 

Anexa 4- 

care conţin 

foi A4, cu 

numele unui 

semn de 

punctuaţie/o

rtografie 

înscris pe 

ele şi 

informaţii 

cu privire la 

rolul 

acestora, la 

8 

mi

n.  

Să 

sintetizeze 

noţiuni, 

concepte, să 

le folosească 

în contexte 

adecvate; 

 

Conversaţ

ia dirijată; 

Problemat

izarea; 

 

Pune 

întrebări 

problemat

izante. 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

Observă 

activitatea 

Tabla/sc

hemele 

Recompune 

“ciorchinele”, 

explică, 

argumentează 

răspunsurile, 

prin 

intermediul 

liderului de 

grup, 
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nivel 

sintactic ori 

stilistic. Li 

se cere să 

ordoneze 

informaţiile, 

pornind de 

la ceea ce au 

învăţat în 

timpul orei. 

Evaluarea 

răspunsurilo

r se 

realizează 

prin metoda 

„turul 

galeriei”- 

fiecare 

pereche, din  

cele 10 

formate 

anterior, 

evaluează, 

în cascadă, 

lucrarea 

colegilor 

 

elevilor; 

face 

observaţii 

 

 

7. 

Evaluar

ea 

formati

vă 

Testul de 3 

minute- 

Anexa 5- 

Evaluarea se 

realizează 

reciproc (în 

pereche), 

folosindu-se 

baremul de 

corectare 

oferit de 

profesor 

3 

mi

n. 

 

 

2 

mi

n. 

Să corecteze 

enunţuri care 

conţin 

greşeli; 

Să 

construiască 

diverse 

situaţii de 

comunicare, 

folosind 

semen de 

punctuaţie; 

Lucrul 

individual

; 

Evaluarea 

reciprocă; 

Notează 

pe tablă; 

Comentea

ză; 

Apreciază

; 

Testul şi 

baremul 

de 

corectare 

şi de 

notare 

Răspunde la 

întrebări. 

Argumenteaz

ă. 

8. 

Obţiner

ea 

Elevilor li se 

proiectează, 

cu ajutorul 

videoproiect

3 

mi

n. 

 Problemat

izarea; 

Conversaţ

ia dirijată; 

Pune 

întrebări; 

Apreciază

; 

Tabla/sc

hemele 

 

Pune 

întrebări. 

Răspunde la 

întrebări; 
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perfor

manţei 

orului, 

imaginea şi 

explicaţii 

privind 

semen de 

punctuaţie 

extreme de 

rar folosite-

Anexa 5- 

Realizarea 

evaluării ( 

prin note, 

aprecieri, 

prin 

valorificarea 

testului de 3 

min.) 

 Comentea

ză; 

Dezbate; 

Sesizează 

justeţea unor 

afirmaţii; 

9. 

Asigura

rea 

retenţie

i şi a 

transfer

ului 

Teme pentru 

studiul 

independent: 

4 grupe: 

Comentaţi 

valorile 

stilistice ale 

semnelor de 

punctuaţie 

din textele 

următorae; 

Corectaţi 

erorile din 

enunţurile 

următoare 

(pentru 

elevii cu 

ritm lent de 

învăţare) 

 

1 

mi

n. 

Vezi 

obiectivele 

prioritare;  

 Fixează 

reperele 

de lucru 

 Notează tema 
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ANEXA 1 

Fişă de lucru 

 

Grupa I 

 Identificaţi semnele de punctuaţie din următoarele fragmente: 

a) „Despre echilibru vorbim şi acum. Despre cumpănirea resurselor şi redimensionarea necesităţilor. 

Despre asta vorbim tot timpul. Despre asta vorbeam şi azi dimineaţă, când am fost strigat de un vecin: 

- Auzi, mă? Cică s-a găsit petrol! Că petrolul nu e biotic, cum au tot vrut să ne facă să credem unii şi 

alţii ca să ne poată controla. Petrolul e o substanţă abiotică, se creează continuu, n-are nicio treabă cu 

fosilele şi cu dinozaurii, iar rezervele nu vor seca niciodată.  

Da… despre echilibru e vorba.”  

(articolul O cultură a echilibrului de Michael Haulică- scriitor şi critic de literatură SF, din revista 

„Ştiinţă & Tehnică”, Nr. 6, septembrie 2011, pag. 69) 

 

b) „Eu aici îs trecător... cuvânta, cu oala în mână, dumnealui Ioniţă comisul; eu încalic şi pornesc în 

lumea mea... Roibu’ meu îi totdeauna gata, cu şaua pe el... Cal ca mine n-are nimeni... încalic, îmi 

plesnesc căciula pe-o ureche şi mă duc, nici nu-mi pasă..." 

De dus însă nu se ducea. Stătea cu noi. 

- Într-adevăr... îi răspunse într-un rând moş Leonte; cal ca al dumnitale nu se găseşte, să umbli nouă 

ani, la toţi împăraţii pământului! Numai pielea lui câte parale face! Când mă gândesc, m-apucă 

groaza...” 

(Mihail Sadoveanu- Iapa lui Vodă) 

 

Grupa II 

Identificaţi semnele de ortografie din următoarele fragmente: 

a) „Despre echilibru vorbim şi acum. Despre cumpănirea resurselor şi redimensionarea necesităţilor. 

Despre asta vorbim tot timpul. Despre asta vorbeam şi azi dimineaţă, când am fost strigat de un vecin: 

- Auzi, mă? Cică s-a găsit petrol! Că petrolul nu e biotic, cum au tot vrut să ne facă să credem unii şi 

alţii ca să ne poată controla. Petrolul e o substanţă abiotică, se creează continuu, n-are nicio treabă cu 

fosilele şi cu dinozaurii, iar rezervele nu vor seca niciodată.  

Da… despre echilibru e vorba.”  

(articolul O cultură a echilibrului de Michael Haulică- scriitor şi critic de literatură SF, din revista 

„Ştiinţă & Tehnică”, Nr. 6, septembrie 2011, pag. 69) 

 

b) „Eu aici îs trecător... cuvânta, cu oala în mână, dumnealui Ioniţă comisul; eu încalic şi pornesc în 

lumea mea... Roibu’ meu îi totdeauna gata, cu şaua pe el... Cal ca mine n-are nimeni... încalic, îmi 

plesnesc căciula pe-o ureche şi mă duc, nici nu-mi pasă..." 

De dus însă nu se ducea. Stătea cu noi. 

— Într-adevăr... îi răspunse într-un rând moş Leonte; cal ca al dumnitale nu se găseşte, să umbli nouă 

ani, la toţi împăraţii pământului! Numai pielea lui câte parale face! Când mă gândesc, m-apucă 

groaza...” 

(Mihail Sadoveanu- Iapa lui Vodă) 
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ANEXA 2 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de ortografie 

1. Anii ’60 sunt celebri datorită mişcării Hippie.                                                                                        

(apostroful) 

2. Restaurantele Mc Donald’s sunt preferate de copii. 

3. Eugene O’Neill este un cunoscut dramaturg american. 

 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie/ortografie 

 1. Relaţia individ/societate este subiectul conferinţei de astăzi.                                                  

(bara oblică) 

2. „A fost odată ca-n poveşti/ A fost ca niciodată” 

3.S-a stabilit că 2/3 dintre elevii participanţi vor primi diplome. 

 

4. Maşina circula cu 100 de km/h. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

(blancul) 

Ce diferenţiază următoarele cuvinte/grupuri de cuvinte: câteodată/câte o dată; niciunul/ nici unul; 

altă dată/altădată? 

Construiţi câte un enunţ cu fiecare cuvânt/grup de cuvinte. 

 

 

 

 

 

Corectaţi greşelile din următoarele enunţuri:                                                                                             

(punctul) 

1. Am constatat că un nr mare de participanţi a obţinut premii. 

2. D-ta. mi-ai spus că s-a recoltat cca. Jumătate din suprafaţa cultivată. 

3. Oraşul nostru este aşezat în N.-E. 

4. Ai cumpărat un kg. de mere? 

5. La chimie am aflat că Na. se mai numeşte şi sodiu. 

6. Numărul bolnavilor de S.I.D.A. a crescut.  
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Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie/ortografie 

1. „Tatăl meu- Ion Ionescu- era un bărbat adevărat”                                                                      __ 

                                                                                                                                                                                 

(linia de pauză) 

2. „Faţa ei- lună plină” 

3. „- N-aş vrea- îmi zise el- să te supăr!” 

 

4. Prietenia „canadiano- nord-americană” este recunoscută de toţi. 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie 

1. Lacrimile îi curgeau din ochi valuri-valuri!                                                                           -     

(cratima) 

2. Distanţa Bucureşti-Botoşani se parcurge în şase ore. 

3. În intervalul 10-15 iunie va avea loc acest concurs. 

4. S-a clasat al II-lea. 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de ortografie 

1. Mâncarea s-a ars!                                                                                                                                           

-   (cratima) 

2. Nu-i nici prea-prea, nici foarte-foarte! 

3. Ex-preşedintele Franţei a susţinut o declaraţie în faţa presei. 

4. Albă-ca-Zăpada este un personaj îndrăgit. 

5. „M-or troieni cu drag/Aduceri-aminte!” 

6. 10-le primit m-a bucurat mult. 

7. Show-ul a fost reuşit. 

8. Itemul al treilea m-a pus în dificultate. 

9. Ne-no-ro-ci-tu-le, iar ai dat-o în bară! 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie/ortografie 

1. Am cumpărat cireşe, mere, pere şi banane.                                                                                          

 

2. “Şi-n tine, călătorule, o să plouă” 

3. Maria, fiica mătuşii mele, a sosit astăzi. 

 

      4. Cu chiu, cu vai am reuşit să răspundem. 

      5. Se auzi de mai multe ori: cioc, cioc, cioc şi apoi: trosc, pleosc! 

      6. A insistat doar, doar îl voi ajuta. 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3735 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie 

1. “Goe zice cu ton de comandă:                                                                                 : 

- Mam’ mare, de ce nu mai vine?” (I.L.Caragiale)                                                                                                        

(două puncte) 

2. Iubita mea avea: ten ciocolatiu, ochi verzi, nas cârn şi un râs dumnezeiesc. 

 

3. Avea o singură problemă: să ajungă la timp. 

4. S-a antrenat zilnic: va învinge. 

 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie 

    1. “Viziunea poetului este transcrisă nu o dată sub semnul unei evidente detaşări”  

                                                                                                                                                                                                

„…” (ghilimelele) 

     2. Valoarea „estetică”a unei asemenea lucrări nu ne impresionează. 

     3. A fost prins cu “iarbă” în rucsac. 

 

 

ANEXA 3 

 

Analizează valorile stilistice ale semnelor de punctuaţie/ortografie din textele următoare: 

 

1. „Dom’ profesor, vă rog să mă scuzaţi c-am întârziat, fiin’că nu mi-a sunat ceasu’”. (apostroful) 

 

2. „Poa’ să plouă că nu-mi pasă,  

M-a făcut mama frumoasă”        

 (apostroful) 

 

3. “Şi singur un nor mai sclipeşte  

 pe ceruri – un păstrăv de-argint.” 

(Ion Pilat, Imagini, toamna)    (linia de pauză) 

 

4. „Din punctul de vedere al copacilor,  

 soarele-i de-o dungă de căldură,  

 oamenii – o emoţie copleşitoare...” 

(N.Stănescu, Laudă omului)   (linia de pauză) 

 

5. “Lumea senină,  

 Luna cea plină  

Şi marea lină  

 Icoană-i sunt.     

(M.Eminescu, Prin tăcute nopţi)     (cratima) 
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6. - O, Doamne, ce copil obositor,  

 Oftează gerul. 

 (Ana Blandiana, Întrebări)      (virgula) 

 

7. “Nu ştiu ce să spun...cred că are dreptate...poate că..., dar, totuşi...”   (punctele de 

suspensie) 

 

 

8. Valoarea „estetică” a unei asemenea lucrări nu ne impresionează.   (ghilimelele) 

 

ANEXA 4 

 

  

 

 

 

 

           

    

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

  

 

BARA OBLICĂ 

BLANCUL 

PUNCTUL 
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SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE  

 

 

 

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

   

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

LINIA DE PAUZĂ 

CRATIMA 

 

APOSTROFUL 
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SEMNUL ÎNTREBĂRII 

SEMNUL EXCLAMĂRII 

  

 

 

 

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

  

VIRGULA 
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DOUĂ PUNCTE 

PUNCTELE DE 

SUSPENSIE 

GHILIMELELE 

  

 

 

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 
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PARANTEZELE 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

           

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

BARA OBLICĂ 

 

 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

când are valorile:  
- pe, supra: „2/3”, spre: „în 

data de 1/2 mai”,  
- dintre: „relaţia 

indivd/societate”, ori: 
„portret fizic şi/sau moral” 

- când delimitează versurile în 
transcrierea continuă, fără alineat: 
„A fost odată ca-n poveşti/ A fost 
ca niciodată” 

- în formulele ce indică unităţi de 
măsură: km/h 
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BLANCUL 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

- diferenţiază cuvintele 
scrise într-un cuvânt de 
celelalte: „câte o dată/ 
câteodată” 

„niciun/nici un” 
Obs: nici un se scrie aşa când 
este format din:  

1. conjuncţie şi articol: 
„Nu e nici un om prost, 
nici un incult” 

2. conjuncţie şi numeral: 
„N-am nici un frate, nici 
mai mulţi” 

3. conjuncţie şi pronume 
nehot: „N-a venit nici 
unul, nici celălalt” 

 

Realizează aşezarea în pagină 
a unui text 
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PUNCTUL 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- se pune la sfârşitul propoziţiilor 
enunţiative (afirmative sau 
negative): 
 Maria citeşte. 
 Maria nu citeşte. 
 
 
Marchează o pauză în vorbire 
„Merg la munte. Vii şi tu?” 
 

- în abrevieri (dacă păstrează una/mai 
multe litere din partea iniţială a 
cuvântului: „etc., nr.” 
OBS: Nu se pune punct după: 

- d-ta, cca 
- puncte cardinale: N, V, S, E 
- simbolurile unităţilor de măsură: 

cm, kg, km 
- simbolurile din matematică, 

chimie: Na, Cl 
- abrevieri împrumutate: HIV, 

SIDA 
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CRATIMA 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- între cuvintele repetate 
când formează o unitate: 
„valuri-valuri” 
- între numerale, pentru a 
exprima o aproximaţie: 
„Doi-trei elevi” 
- precizează limita de: 
spaţiu: „Distanţa 
Bucureşti-Botoşani” 
- precizează limita de: timp: 
„În intervalul 10-15 sept” 
- precizează ierarhia într-o 
clasificare: „al II-lea” 
 

Poate avea caracter permanent sau accidental 
1. LEAGĂ: 
- cuvinte pronunţate împreună: „s-a ars” 
- cuvinte care se repetă: „nici prea-prea, nici 

foarte-foarte” 
- perfixele ex-, ante-, pro-, post- în unele cuvinte sau 

abrevieri: „ex-preşedinte” 
- elementele componente ale unor cuvinte compuse: 

„bună-credinţă”, „Albă-ca-Zăpada” sau locuţiuni: 
„aduceri-aminte” 

- articolul hotărât enclitic sau desinenţa unor cuvinte 
cu formă fixă, abrevieri, împrumuturi: „Y-ul”, „10-
le”, PNL-ul”, „Show-uri” 

OBS Dacă finalul cuvântului nu prezintă deosebiri faţă de 
limba română, atunci nu se foloseşte cratima: „itemul”, 
„trendul” 
 

2. DESPARTE: 
 - silabele unui cuvânt pronunţat sacadat pentru 
intensificarea sensului: „Ne-no-ro-ci-tu-le!” 
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LINIA DE PAUZĂ 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delimitează apoziţiile/construcţiile intercalate: 
„Tatăl meu- Ion Ionescu- era un bărbat 
adevărat” 
- înaintea unei comparaţii căreia îi lipseşte 
adverbul de comparatie: „Faţa ei- lună plină” 
- marchează intervenţia autorului/naratorului 
în vorbirea directă sau la sfârşitul ei: „- N-aş 
vrea- îmi zise el- să te supăr!” 

 

- în scrierea unor cuvinte complex 
compuse, care conţin cel puţin un 
cuvânt scris cu cratimă: 
„canadiano- nord-american” 
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VIRGULA 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Desparte  
- părţi de propoziţie în cadrul propoziţiei  
1.Desparte termenii unei enumeraţii: 
 Am cumpărat cireşe, mere, pere şi 
banane. 

2.Desparte un substantiv de o apoziţie/ 
apoziţia de restul propoziţiei.  

 Zeus, fiul lui Cronos, ... 
3. Desparte un substantivul în vocativ 
de restul propoziţiei. 
“Şi-n tine, călătorule, o să plouă”  (Ion 
Pillat, Iarnă) 
Priveşte-le, nebunule, de-aproape! 
(Radu Stanca, Arhimede şi soldatul) 

se foloseşte cu o funcţie asemănătoare cu a 
cratimei: 

- în interiorul unor locuţiuni adverbiale cu 
structură simetrică: cu chiu, cu vai; de 
bine, de rău; 

- între interjecţii identice care se repetă: 
cioc, cioc, cioc; nani, nani; sau între 
intejecţii cu valoare apropiată: trosc, 
pleosc; 

- între cuvinte care se repetă- identic: doar, 
doar sau cu unele modificări:încet, 
încetişor; 
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ANEXA 5 

SEMNE DE PUNCTUAŢIE PE CARE NU LE FOLOSEŞTI APROAPE NICIODATĂ 

Crucea şi crucea dublă †‡ 

 

Se mai numesc şi "obelisk", respective "obelisk dublu" sau crucea cu un singur capăt şi crucea cu două 

capete. Semnifică o coloană care elimină din textul tău informaţiile în surplus. În trecut a fost folosit 

pentru a marca repetiţiile excedentare din traduceri. Astăzi semnul mai este folosit doar ca un fel de 

notă de subsol. 

 

Semnul de omisiune ^ 

I se mai spune şi "pană", "săgeată în sus", "accent circumflex" şi "căciuliţă". Denumirea în engleză 

vine de la latinesul "caret", care însemnă "lipseşte", ceea ce se potriveşte şi cu rolul pe care îl are în 

scriere: machează lipsa unui lucru dintr-un text. 

 

Linia fracţionară / 

Nu trebuie confundată cu linia oblică care este puţin mai verticală şi este folosită în loc de "sau". Linia 

fracţionară separă valorile unele de altele, iar în trecut era folosită de britanici pentru separarea 

valorilor din bancnote în monezi. 

Constelaţia de trei asteriscuri     * 

            *         * 

Se mai numeşte "constelaţie" sau "triplu asterix". Se foloseşte destul de rar pentru a marca rupturi în 

text sau trecerea la un alt pasaj, subcapitol. Mai poate însemna şi "fără titlu". 

Ghilimelele franceze «…» 

Ghilimele franceze nu se folosesc în scrierea din limbile germanice, iar în alte limbi, cum ar fi româna, 

se folosesc pentru a marca un citat într-un alt citat. Numele vine de la numele Guillaume, tipograful 

francez care le-a folosit pentru prima dată în secolul al XVI-lea. 

Bara verticală | 

Folosită în operaţiile matematice cu funcţii aceasta înseamnă "sau" în algebră. În operaţiile matematice 

se citeşte "se divide" 

Semnul "deoarece"                  ▪ 

    ▪      ▪ 

Este opusul lui "astfel încât" şi este folosit în operaţii logice precum Silogismele. 

Semnul de diviziune § 

Arată ca un dublu "S" suprapus şi este folosit în special în domeniul juridic pentru a marca o pauză 

între paragrafe. 

"P" chior ¶ 

Şi acest simbol este folosit pentru delimitarea paragrafelor între ele. Se mai numeşte şi "P" orb, iar în 

trecut numele lui englezesc "Pilcrow" era folosit de clasa de mijloc pentru a desemna paragraful. 

Semnul ironiei ¿ 

Semnul ironiei este folosit pentru a indica faptul că există un alt înţeles al frazei. De obicei unul ironic 

sau sarcastic. Deci este un semn pentru oamenii isteţi, care vor să-i facă pe cei mai naivi să se simtă 

prost. 

Test  

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3747 

 

1. Sunt scrise corect:  

a) un du-te-vino; un linge-blide; un pierde-vară; un zgârie-brânză; 

b) un dute-vino; un linge blide; un pierde vară; un zgârie brânză; 

c) un dute vino; un lingeblide; un pierdevară; un zgâriebrânză; 

2. Identifică exemplul/exemplele greşit/e: 

a) Făcutu-sa tema?; 

b) Jeluim-aş şi n-am cui; 

c) Î-mi spune inima ceva; 

d) Dămi-l pe cel pe care l-am văzut; 

e) Să-l întrebăm pe cel ce la văzut 

3. Pune semnele de punctuaţie potrivite în secvenţa următoare: 

„ Lasă-mă nene îngăimă copilul sfios şi se întoarse spre mine spunând 

- Dacă eşti aşa de bun de ce nu mă ajuţi?” 

4. Alege semnele de punctuaţie pentru a exprima cel puţin două sensuri diferite ale enunţurilor: 

a) Nu plâng din cauză că mi-e frică 

b) Ioana scrie tema 
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PROIECT  DIDACTIC 

Huiu Veronica 

Scoala Gimnaziala Unirea 

Data:  aprilie 2022 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Matematică- Geometrie 

Titlul lecției: Ariile patrulaterelor-extindere 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă 

Durata: 50min 

 

Competenţe generale: 

CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 

definite 

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice 

CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei 

situaţii concrete 

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a 

algoritmilor de prelucrarea a acestora 

CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă 

CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din 

diferite domenii. 

 

Competenţe specifice lecţiei: 

C.S.1.  Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date  

C.S.2. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate  

C.S.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme 

 C.S.4.  Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere  

C.S.5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de 

segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii 

C.S.6. Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice în corelaţie cu anumite situaţii 

practice 

 

Competenţe derivate: 

C.1.   Să explice oral diferența dintre perimetru și arie a unui patrulater; 

C.2. Să utileze formulele pentru perimetru și arie în probleme; 

C.3. Să calculeze lungimi de segmente folosind aria sau perimetrul unui patrulater. 

C.4. Sǎ-şi  aminteascǎ  proprietǎţile triunghiului dreptunghic şi sǎ le foloseascǎ în rezolvarea problemelor 

C.5. Să-și amintească definiţiile funcţiilor geometrice și valorile corespunzătoare unghiurilor de 

30°,45°și 60° 

C.6. Să determine şi să cunoască aria unui triunghi cunoscând două laturi şi sinusul unghiului dintre ele. 

C.7. Să utilizeze  instrumentele geometrice pentru a reprezenta prin desen relaţii între elementele unor 

figuri sau configuraţii geometrice (congruenţă, paralelism, perpendicularitate) 
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Metode si procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, exerciţiul 

aplicativ, lucrul pe grupe, jocul didactic. 

 

Resurse:materiale: - Manual clasa a VII-a, Dana Radu, Eugen Radu, ed. Teora 

                             - Mate 2000+consolidare, Anton Negrilă, Maria Negrilă, ed. Paralela 45,2016 

                            -  cretă albă, colorată, caiete de notiţe, instrumente pentru tablă,  trusă  

                                 geometrică, fişe de lucru,  fişe de muncă independentă, coșuleț cu întrebări 

     b) umane:  -  clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare 

                       -  activităţi frontale, individuale și pe grupe 

      c) timp: 50 min. 
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Desfăşurarea lecţiei 

Etapele 

lecţiei 

Comp. 

spec. 

Activităţile lecţiei Timp Metode Evaluare 

 Moment 

organizatoric 

 - verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în catalog; 

- verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare desfăşurării orei; 

- asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfăşurare a orei; 

 

1’ 

  

 Captarea 

atenţiei si 

verificarea 

temei 

 - verificarea temei elevilor prin sondaj,utilizând dialogul profesor 

–elev, elev-elev, prin confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar 

diferenţe mari la rezultat se rezolvă exerciţiul la tablă; 

 

2’ 

Activitate 

comună 

Observare 

sistematică 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

C.S.4. 

C.S.5. 

Voi adresa o serie de  întrebări elevilor: 

Cum putem determina aria unui triunghi? 

Dar a unui triunghi dreptughic? 

Dar a unui triunghi echilateral? 

 

Elevii vor răspunde la întrebările profesorului. 

Aria unui triunghi se poate calcula folosind una dintre următoarele 

formule: 

    -
2

b h
A


=   

   - ( )( )( )A p p a p b p c= − − −  , unde 
2

a b c
p

+ +
=   

-  
sin sin sin

2 2 2

a b C b c A a c B
A

     
= = =   

Aria unui triunghi dreptunghic se calculează folosind formula 

 1 2

2

c c
A


=      

Aria triunghiului echilateral are formula 
2 3

4

l
A =   

5’ Conversaţi

a euristică 

Analiza 

răspunsurilor 
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Precizarea 

temei si a 

obiectivelor 

operationale 

 Profesorul anunță  tema de astăzi  și enunță competențele. Profesorul 

notează titlul pe tablă. „ Ariile patrulaterelor-extindere” 

 

Elevii ascultă și notează în caiete titlul lecției. 

 

1’ 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.1. 

C.S.2. 

C.S.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Profesorul reamintește elevilor cum se calculează aria unui 

patrulater oarecare și propune un exercițiu în care se dorește să se 

calculeze aria unui patrulater ortodiagonal. 

 

 Aria unui patrulater convex. 

Aria unui patrulater convex este egală cu suma ariilor triunghiurilor 

în care acesta se descompune. 

 

Aria unui patrulater ortodiagonal. 

    Aria unui patrulater ortodiagonal este egală cu semiprodusul 

diagonalelor. 

  

Pentru determinarea ariilor patrulaterelor particulare învățate 

profesorul împarte clasa în 4 grupe și oferă fiecărei grupe câte o fișă 

de lucru unde se vor completa formulele de arie deja cunoscute și 

care vor conține și probleme propuse pentru calcule de arii (anexa 1). 

Aria paralelogramului 

Înălțimea paralelogramului este distanța dintre o latură și latura 

opusă ei, h. 

Aria se calculează cu formula A b h=    

O altă formulă pentru aria paralelogramului: 

Daca notam cele doua laturi cu l si L, mai putem scrie aria 

paralelogramului și astfel: ( )sin ,A l L l L=     

 

 

 

 

24’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţi

a euristică 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţ

ia  

 

 

Conversaţi

a euristică 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Analiza 

Răspunsurilo

r 
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C.S.4. 

C.S.5. 

C.S.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. În formula ariei se va folosi unghiul ascuțit al 

paralelogramului. 

Aria dreptunghiului. 

A l L=    

                                               

 

 

 

Aria pătratului 

                         

 
2

2

2

d
A l= =  , unde 2d l=  diagonala pătratului  

  

      

 

     Aria rombului. 

      Aria rombului se poate calcula cu una dintre formulele: 

*  Rombul fiind un paralelogram putem folosi formula de la 

aria paralelogramului.    sau 

*  

* Rombul fiind un patrulater ortodiagonal putem folosi 

formula de la patrulaterul ortodiagonal 

 

 

 

Aria trapezului 

( )
2

B b h
A

+ 
=   

    sau 

Brainstorm

ing 
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   Știind că linia mijlocie a trapezului este                                                  

putem să scriem că . .A l m h=    

                                                     

 

 

Evaluare  Voi face aprecieri individuale şi colective asupra activității 

desfăşurate. Elevii care s-au remarcat în mod deosebit vor fi notaţi. 

1’  Conversația 

Tema pentru 

acasă 

 Se propune ca temă exercițiile rămase din  Fişa de lucru 1’   

 

 

  FIȘA DE LUCRU 

 GRUPA I – Aria paralelogramului 

 

           PARTEA I: 

           Completați spațiile punctate: 

* Laturile opuse ale unui paralelogram sunt ………………….și …………………….două câte două. 

* Unghiurile opuse ale unui paralelogram sunt …………………………, iar cele alăturate sunt…………………………. 

* Diagonalele unui paralelogram  se…………………………………………… 

* Înălțimea paralelogramului este …………………………….. 

* Aria paralelogramului se calculează folosind formula…………………………… 

* O diagonală a paralelogramului împarte paralelogramul în două triunghiuri……………………. 

* Cele două diagonale ale paralelogramului împarte paralelogramul în 4 triunghiuri…………….. 
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PARTEA a II-a : 

1. Calculaţi: 

a) Aria unui dreptunghi cu dimensiunile de 10cm și 12cm. 

b) Aria unui pătrat cu latura de 8 cm. 

c) Aria unui pătrat cu diagonala de 7cm. 

 

2. Calculați aria dreptunghiului ABCD, dacă AC = 24cm și BC = 10 cm. 

 

3. Fie ABCD un dreptunghi cu CD=12cm. Știind că ( ) 60m ACD =   ,   aflați aria dreptunghiului. 

 

 

 

ANEXA 1 

FIȘA DE LUCRU 

 GRUPA a III-a – Aria rombului 

 

     PARTEA I: 

                        Completați spațiile punctate:  

* Rombul are toate laturile……………….. 

* Unghiurile opuse ale unui romb sunt …………………………, iar cele alăturate sunt…………………………. 

* Diagonalele rombului sunt ………………………….., ……………..……. unghiurilor și se…………………………… 

* Aria rombului se calculează  folosind………………………. sau……………….. 

PARTEA a II-a: 

 

1. Calculaţi: 

a) Aria unui romb cu diagonalele de 15cm și 18cm. 

b) Aria unui romb cu latura de 8 cm și măsura unui unghi de . 

c) Aria unui romb cu latura de 7cm și înălțimea de 9cm. 

 

2. Un romb are latura de 30cm și o diagonală  de 36cm. Aflați aria rombului și distanța dintre două laturi paralele ale acestuia. 
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3. Fie rombul ABCD, cu AB=36cm și ( ) 60m A =   . Calculați: 

a) lungimile diagonalelor rombului 

b)perimetrul și aria rombului 

c)distanța dintre două laturi opuse ale rombului. 

 

 

ANEXA 1 

FIȘA DE LUCRU 

                 GRUPA a IV-a – Aria trapezului 

     PARTEA I: 

   Completați spațiile punctate:  

* Trapezul are două laturile……………….. și două……………………………. 

* Laturile paralele ale trapezului se numesc………………………………….. 

* Trapezul isoscel are laturile neparalele……………………… , ughiurile ……………………………………….. și 

diagonalele………………………………… 

* Trapezul dreptunghic are…………………………………. 

* Aria trapezului se calculează cu formula……………………….. 

* Linia mijlocie a trapezului este…………………….cu bazele și are formula………. 

* Aria trapezului se mai calculează și cu formula……………………….. 

PARTEA a II-a: 

1. Calculaţi: 

a) Aria unui trapez cu bazele 14cm și 8cm și înălțimea de 6cm. 

b) Aria unui trapez dreptunghic cu baza mică de 8cm, iar laturile neparalele egale cu 9cm și, respectiv, 15cm. 

c) Aria unui trapez isoscel cu baza mică de 6 cm, una dintre laturile neparalele egale cu 12cm și măsura unui unghi de 45  . 

2. În trapezul dreptunghic ABCD cu , AB>CD, , cunoaștem AD=8cm, AB=18cm și BC=10cm. Aflați: 

 a)aria trapezului; 
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Proiect de lecţie 

 

Plan de lecție propus de: prof. dr. BONTEANU RALUCA CRISTINA 

Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 

Clasa: a X-a 

Disciplina:    ISTORIE 

Unitatea de învățare: RELAȚIILE INTERNAȚIONALE. MARILE CONFLICTE ALE SECOLULUI XX (I) 

Titlul lecției: PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

Tipul lecției: Mixtă 

Scopul:  Transmiterea,  sistematizarea,  consolidarea și  evaluarea cunoștințelor privind Primul Război Mondial; îmbogățirea limbajului istoric; 

dezvoltarea capacitățior de operare cu materialele puse la dispoziție; valorificarea valențelor educative oferite de tema care tratează primul război 

mondial. 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Utilizarea vocabularului și a informației în comunicarea orală sau scrisă 

2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 

 3. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți 

4. Sensibilizarea față de valorile estetice ale culturii 

5. Utilizarea surselor istorice a metodelor și tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei 

1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric 

2.1 Recunoașterea și acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor și proceselor istorice 

2.4 Recunoașterea continuității, schimbării și a cauzalității în evoluția socială 

2.5 Examinarea consecințelor directe și indirecte ale acțiunii umane 

5.1 Construirea de afirmații pe baza surselor și formularea de concluzii relative la sursele istorice 

5.2 Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic 

5.3 Plasarea evenimentelor și proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive:  la sfârșitul lecției toți elevii vor trebui: 

O1 să descopere cauzele Primului Război Mondial; 
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O2 să demonstreze înțelegerea faptului că acțiuni precum: încheierea convențiilor politice și militare, pacea de la București au putut avea mai mult 

decât o cauză și au generat mai mult decât o consecință; 

O3 să dovedească priceperi și deprinderi de a se informa direct din izvoarele de bază ale temei studiate cu convingerea că documentul istoric este 

substanța științifică a lecției, ceea ce dă acesteia conținut veridic. 

Afective: 

O1 să evoce faptele a cel puțin două personalități ale Primului Război Mondial, exprimându-și opiniile despre ele și dovedind toleranță față de alte 

exemple și păreri exprimate de colegi; 

O2 să militeze pentru atenuarea antipatiei dintre rase și națiuni, pentru progresul ideii de solidaritate, să tempereze pofta de agresiune. 

Psihomotorii: 

O1 să localizeze pe hartă principalele direcții ale fronturilor. 

STRATEGII DIDACTICE: conversația, comparația, problematizarea, descoperirea, exercițiul. 

Resurse materiale: manual, fișe de lucru, videoproiector, laptopuri. 

Resurse spațiale:   sala de clasă dotată cu un calculator și un videoproiector (sau laboratorul de informatică). 

Resurse temporale: 50 de minute 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Nr. 

crt. 

Evenimentul 

instrucțional 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Timp Strategii Tipuri și tehnici 

de evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Profesorul asigură o atmosferă prielnică 

desfășurării activității didactice. 

Pregătesc 

materialele 

necesare 

desfășurării lecției 

1 min. Conversația  

2. Captarea 

atenției  

Profesorul prezintă prin intermediul tablei digitale 

filmul „Flori și Sânge”, lăsându-i pe elevi să 

descopere principalele cauze ale declanșării 

Primului Război Mondial 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU  

Elevii valorifică 

cunoștințele, 

demonstrând 

cauzele primului 

război mondial 

Profesorul  

împarte Fișa nr. 1 

5 min. Conversația 

Explicația 

Utilizarea de 

către elevi, a 

învățării 

problematizate 

Frontală 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU
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3. Enunțarea 

obiectivelor 

și anunțarea 

titlului 

lecției 

Enunță obiectivele și scrie titlul lecției pe tablă. Notează în caiete 

titlul lecției și 

ascultă cu atenție 

așteptările 

profesorului 

5 min. Conversația Frontală 

4. Actualizarea 

cunoștințelor 

Propune elevilor să caute cu Google Search 

informații privind Primul Război Mondial. 

 

Elevii vor 

prezenta cele mai 

importante idei 

selectate. 

 

4 min. Conversația Frontală 

5. Prezentarea 

sarcinilor de 

învățare 

Profesorul prezintă pretextul și caracteristicile 

războiului, fronturile de luptă și principalele bătălii. 

Profesorul solicită elevilor să citească Fișa nr. 2 

pentru a identifica caracteristicile războiului și 

forțele beligerante și Fișa nr. 3 pentru a argumenta 

rezistența eroică a armatei române pentru apărarea 

ființei naționale a statului  roman în Primul război 

Mondial. 

 

Elevii notează în 

caiete expunerea. 

Citesc fișa și 

extrag cauzele 

Primului Război 

Mondial 

 

Elevii 

menționează 

caracteristicile 

războiului și 

identifică pe hartă 

țările participante 

în cele două 

blocuri militare și 

principalele 

acțiuni ale 

fronturilor. 

15 

min. 

Exercițiul 

Conversația 

 

Frontală 

 

Pe perechi 

6. Obținerea 

performanței 

După ce împarte clasa în două grupe , distribuie 

fiecărei grupe un rol în scena executării unui raport 

Fiecare grupă 

prezintă 

10 

min. 

Joc de rol În echipă 
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și asigurarea 

feed-back-

ului 

despre evoluția situației militare din august până în 

decembrie 1916. O grupă va scrie către primul 

ministru Ion I. C. Brătianu. Alta va scrie pentru 

public căutând să găsească un mesaj încurajator 

pentru oameni. Concluzii la ambele rapoarte: De ce 

România a trebuit să evacueze o mare parte a 

teritoriului? Cum va evolua situația în anul 1917? 

rapoartele dintr-o 

perspectivă 

diferită. 

7. Evaluarea 

rezultatelor 

 Reprezentantul 

fiecărei grupe 

prezintă în fața 

clasei concluziile 

5 min.   

8. Asigurarea 

retenției 

Elevii vor primi tema:  

Să presupunem că sunteți comandanți germani ce 

puteți decide în primăvara anului 1915 folosirea 

pentru prima data a armei chimice. Exprimați-vă 

atitudinea față de o astfel de decizie și  aduceți 

argumente în sprijinul sau contra acestei decizii. 

 5min.  Explicația 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI LINKURI UTILE 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU  

1. Manualul de Istorie,  clasa a X-a, Valentin Băluțoiu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU
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Fișa nr. 1 

      În linii mari, ușor generalizat, atât în Europa cât si în țările din afara ei s-au produs o serie de tensiuni politice, economice şi sociale care au 

antrenat și au pregătit încetul cu încetul drumul spre prăpastie. Umilirea Franței (1870-1871), colonizarea Africii în urma Congresului de la Berlin 

(noiembrie 1884 până în februarie 1885) când fiecare dintre participanți doreau să își impună foarte bine punctul de vedere și anume că francezii 

luptau pentru posesiuni teritoriale, reale ale solului, britanicii militau pentru comerțul liber, iar belgienii doreau asedierea Congo-ului, setea de 

putere a Germaniei de după plecarea lui Bismarck (1890), culminând cu formarea blocurilor politico-militare: Antanta și Puterile Centrale și, de 

asemenea, ideea reîmpărțirii lumii pe calea cât mai scurtă. În acest context orice mic incident putea declanșa conflictul iminent. 

(Henry Kissinger, Diplomația) 

 

• Extrageți cauzele Primului Război Mondial. 

 

    Fișa nr. 2 

 Conflictele ample, ale căror repercursiuni încă se resimt sub negura timpului au la bază o serie de greșeli care doar prin cunoașterea istoriei se pot 

îndrepta sau evita. 

     Unul dintre evenimentele pe care se bazează studiul, marcant din punct de vedere istoric este Primul Război Mondial(1914-1918) recunoscut 

atât prin caracterul mondial(implicarea mai multor state aparținând mai multor continente) cât și prin amplitudine, complexitate și uzarea de 

strategii și armament militar inovatoare care au schimbat definitiv imaginea Europei. 

    Războiul, întotdeauna sângeros și cu grave repercursiuni asupra omenirii, are în premieră un caracter mondial antrenând atât blocurile politico-

militare(Antanta și Puterile Centrale) cât și state din afara Concertului European precum SUA și Japonia și merită o atenție sporită. 

 

• Identificați una dintre caracteristicile Primului Război Mondial. 
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Fișa nr. 3 

„De luni de zile luptăm cu îndârjire pentru apărarea colțului de țară care mai rămăsese liber. Rândurile noastre se răreau, mulți căzând secerați de 

proiectilele dușmane și de boli. Uitasem ce înseamnă un adăpost cald și o masă omenească, iar despre cei dragi, rămași sub ocupația dușmanului, 

de mult nu mai știam nimic. Strânsesem în inimile noastre atâta obidă, încât aveam senzația că stau gata să pleznească. Zile de grea restriște 

trecuseră peste noi și altele și mai cumplite ne așteptau. Niciodată nu ne-a trecut însă prin  minte că am fi putut fi definitiv învinși. Niciodată n-am 

putut crede, chiar atunci când artileria dușmană ne pisa tranșeele, palmă cu palmă, îmbibând cu carnea și sângele nostru țărâna în care ni se 

odihneau strămoșii. Ne pregăteam pentru ea. Eram doar la noi acasă, ne luptam pentru casa noastră, a străbunilor și urmașilor.” 

(Scrisoare a unui ofițer român, Iarna anilor 1916/1917) 

 

• Argumentați rezistența eroică a armatei române pentru apărarea ființei naționale a statului  roman în Primul război mondial. 
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LESSON PLAN 

 

                                                                                                                  Prof. CREȚESCU NICOLIȚA 

                                                                                                                  Colegiul Național TRAIAN 

                                                                                                                  Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 Grade: 10th grade 

 Level: Upper Intermediate 

 Textbook: Upstream Upper Intermediate 

       Number of classes/week: 2 

       Skills: listening, writing, reading, speaking 

 Duration: 50 minutes 

 Unit 2: Moods and Feelings 

       Resources: textbook, worksheets, audio CDs, computer, blackboard, chalk, notebooks, etc. 

   

    Objectives: By the end of the lesson the students will be able: 

1. to use specific vocabulary referring to moods and feelings; 

2.  to consolidate newly acquired vocabulary; 

3.  to listen for detailed comprehension; 

4.  to asking about and expressing feelings; 

5. to practice (in speaking and listening) the specific information. 

  

 

Timing Stage 

and 

Grouping 

Procedure Aim 

1-2` 

Teacher to 

students 

 

 Greetings and conversation 

 

To create a suitable 

atmosphere for the new 

lesson 
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Activity 2 (5')  

Checking 

 homework  

 

a) The students take turns to read their homework   

b) The teacher checks if their homework is done correctly 

 

Evaluation and checking 

of how the students 

worked at home 

Activity 3 (10')  

 

Introduction of 

the  

new topic  

  

Individual work, 

 

Pair work   

a) The teacher introduces the theme of the lesson by asking about 

the  

the way they feel (sad, happy, nervous) 

b) Students offer their opinions. 

c) The teacher asks the students to associate the way they feel  

with a colour they see in the classroom.  

d) The students give examples.  

e) The teacher tells the students to open their textbooks and  

writes the title of the lesson on the blackboard. Then, the  

teacher draws the students’ attention to exercise 1, page 23. 

f) The students match the sketches with the groups of adjectives. 

g) The students make sentences using the adjectives discussed. 

h) The teacher checks if the sentences are correct. 

i) The teacher asks one student about the way she/ he feels about  

cooking. 

j) The student answers and then she/ he asks other students 

 about their feelings.  

The teacher encourages the students to give answers using the 

new vocabulary.  

 

 

To discuss about their 

feelings using as many 

adjectives as they can 

Activity 4 (5`) 

 

Listening  

activity 

 Individual work 

a) The teacher tells the students to listen to the CD and to write 

how each person feels, for example: Speaker 1 feels bored.  

a) The students give the answers. 

b) The teacher corrects them. 

 

To listen in order to be 

able to write how each 

speaker feels 
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Activity 5 (10`)  

 

Individual work  

 

Pair work 

a) The teacher draws the students’ attention to exercise 1 page 26.  

b) The teacher divides the blackboard into two for negative and 

positive adjectives. 

c) The students come to the blackboard and write the adjectives in 

the correct column. 

d) The teacher tells the students to rewrite the sentences from 

exercise 1b. page 26 using the adjectives in the list.  

For example: 1. Jack is in a terrible mood today. 

                       2. Maria feels nervous today.    

The teacher encourages the students to give as many examples as 

they can. 

e) The teacher draws the students’ attention to exercise 2 page 26.  

The students match the feelings to the physical sensations and 

then make sentences, as in the example: I was so angry my face 

was red.  

 

To practice specific 

vocabulary talking about 

moods and feelings 

Activity 6 (5’) 

Listening activity  

 

Individual work 

a) The teacher plays the CD twice and tells the students to match 

each of the five speakers with the way they feel. 

b) The students give the answers. 

c) The teacher checks the answers. 

 

To listen in order to be 

able to match the 

speakers to the 

statements 

 

Activity 7 (10’) 

 

Pair work 

a) The teacher gives the students some worksheets and explains 

that the adjectives expressing feelings have been misplaced and 

they have to use them in the correct sentence. 

b) The students solve the exercise in pairs. 

c) The teacher checks the answers.  

 

To consolidate newly 

acquired vocabulary 

Activity 7 ( 2 ' )   

Homework 

assignment 

a) The students are asked to do ex. 6 page 26 at home.   

b) The teacher explains how they should solve the exercise. 
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Activity 8  

Evaluation ( 1`) 

Evaluation will be used in close connection with the teaching/ 

learning objectives stated at the beginning of the lesson.  

The teacher will appreciate the students’ work during the lesson. 
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PROIECT DE LECŢIE-  

LEGEA LUI OHM PENTRU O PORȚIUNE DE CIRCUIT 

Prof. Olga Peczi 

Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii 

Construcţia: 

• Disciplina: Fizică 

• Unitatea de învăţare: Circuite electrice 

• Subiectul: Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 

• Tipul lecţiei: mixtă 

• Locul de desfăşurare: Sala de clasă  

• Competenţe generale: Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică 

• Competenţe specifice: 

- Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii ştiinţifice diverse; 

- Folosirea unor metode şi instrumente pentru înregistrarea, organizarea şi prelucrarea datelor 

experimentale şi teoretice; 

- Sintetizarea dovezilor obținute din investigații științifice în vederea susţinerii cu argumente a unei 

explicații/generalizări; 

- Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a fenomenelor fizice complexe identificate în natură 

şi în diferite aplicaţii tehnice; 

- Explicarea de tip cauză - efect, utilizând un limbaj științific adecvat, a unor fenomene fizice simple 

identificate în natură și în diferite aplicații tehnice;  

- Extragerea de date științifice relevante din observații proprii și/sau din diverse surse;  

- Organizarea datelor experimentale, ştiinţifice în diferite forme de prezentare; 

- Evaluarea critică autonomă a datelor obţinute şi a evoluţiei propriei experienţe de învăţare;  

- Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi, modele fizice pentru a răspunde argumentat 

la probleme/situații-problemă de aplicare și/sau de raționament;  

- Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale fizicii în rezolvarea de probleme simple/situaţii 

problemă.  

• Activități de învățare: 

- stabilirea experimentală a relaţiilor între mărimile fizice implicate în legea lui Ohm; 

- realizarea unor circuite simple, în echipă, pentru evidenţierea legii lui Ohm; 

- utilizarea corectă a voltmetrului şi a ampermetrului pentru măsurarea tensiunii aplicate unui element 

de circuit (rezistor, bec) şi intensitatea curentului prin acesta;  

- înregistrarea datelor experimentale într-un tabel; 

- reprezentarea grafică a unor mărimi fizice studiate; 

- interpretarea reprezentărilor grafice a mărimilor fizice studiate; 

- explicarea argumentată a relaţiei de interdependenţă dintre mărimile fizice care apar într-o expresia 

legii lui Ohm; 

- enunţarea legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit; 

- rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea practică; 

- utilizarea instrumentelor de reflecţie asupra propriei învăţări, adaptate situaţiei de învăţare (chestionar 

de autoevaluare .)  
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Strategii didactice:  

1.Principii didactice: 

- principiul participării şi învăţării active;  

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse; 

2.Metode de învăţământ: 

- metode de comunicare orală: expunere, conversaţie, problematizare; 

- metode de acţiune: exerciţiul, învăţare prin descoperire; 

3.Procedee de instruire: 

- explicaţia în etapa de comunicare; 

- învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de experimente; 

- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor; 

4.Forme de organizare: frontală şi în grup; 

5.Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor; 

Material didactic: 

- alimentator didactic, rezistoare electrice cu R =100   ( 2 buc.), ampermetru 

 ( 0- 1 A), voltmetru ( 0-10 V), conductori de legătură, întrerupător; 

- aritmogrif; 

- chestionar de autoevaluare. 

Evenimentele 

lecţiei 

Activitatea din lecţie Strategia 

didactică 

Moment 

organizatoric 

( 2 minute) 

- organizarea şi pregătirea clasei  

- verificarea frecvenţei,  

Conversaţia  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

( 5  minute) 

Reactualizează cunoştinţele învăţate legate de circuit 

electric, curent electric, intensitatea curentului electric, 

tensiune electrică, rezistenţă electrică, prin rezolvarea unui 

aritmogrif (Anexa 1) 

E: - dezleagă individual aritmogriful, apoi se consultă cu 

colegii de grupă; 

P: - foloseşte retroproiectorul pentru a completa aritmogriful 

cu răspunsurile corecte date de elevi; 

      - corectează şi completează răspunsurile elevilor; 

Conversaţia 

Concluzii  

 

Captarea 

atenţiei 

(  1 minut) 

P: - Ai văzut adesea păsările odihnindu-se pe firele de înaltă 

tensiune. Ce crezi suferă ele sau nu şoc electric ? Care este 

cauza şocului electric intenisitatea curentului electric sau 

tensiunea electrică? 

- Pentru a răspunde la această întrebare vom studia cum 

depinde intensitatea curentului electric ce trece printr-un 

resistor de rezistenţa acestuia şi de tensiunea aplicată la 

bornele rezistorului?  

Conversaţia 

frontală  
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Informarea 

elevului asupra 

obiectivelor 

urmărite. 

( 2 minute) 

P: - anunţă că coloana verticală a aritmogrifului conţine 

numele legii, care defineşte dependenţă dintre intensitate 

curentului prin rezistor şi tensiunea aplicată acestuia; 

   - enunţă obiectivele urmărite în cadrul lecţiei: realizarea 

unui circuit electric simplu; măsurarea tensiunii aplicate 

elementului de circuit şi a intensităţii ce trece prin acesta; 

interpretarea grafică a  valorilor măsurate;  

P: - Scrie titlul pe tablă: Legea lui Ohm 

Titlu scris pe 

tablă 

Prezentarea de 

material nou de 

lucru 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

conexiunii 

inverse 

 

 

Obţinere de 

performanţă 

(25 minute ) 

P: - pentru enunţarea legii lui Ohm trebuie efectuat 

experimentul 1 şi 2;  (Anexa 2); 

    - constituie grupele, împarte fişele de activitate 

experimentală şi materialele necesare realizării primului 

experiment de pe fişa de lucru. 

E: - lucrează în grup, notează constatările pe fişa de lucru 

- constatările în urma experimentului 1: dacă tensiunea la 

bornele rezistorului creşte de două sau de trei ori, atunci 

intensitatea curentului ce trece prin rezistor creşte 

proporţional. 

- experimentul 2 sublinează acelaşi lucru: dacă rezistenţa 

electrică se măreşte de două ori, atunci intensitatea 

curentului electric ce trece prin rezistor va descreşte de două 

ori.  

P: - conduce interpretarea rezultatelor, pune întrebări: Ce 

formă are graficul I=f(U)? Ce concluzie se desprinde din 

grafic? 

E: - interpretează graficul, concluzionează că I este d.p. cu 

U, 

     -  urmărind cele două experimente vor definii legea lui 

Ohm: într-un circuit intensitatea (I) curentului electric este 

direct proporţională cu tensiunea (U) aplicată şi invers 

proporţională cu rezistenţa (R) din circuit. 

E: - sub îndrumarea profesorului definesc formula 

matematică a legii lui Ohm:   

I = 
R

U
 

 

Prezentarea 

sarcinilor de 

învăţare 

Obţinere de 

performanţă 

( 3 minute) 

P : - cere elevilor să definească relaţiile pentru tensiune şi 

rezistenţă electrică 

E: - definesc: U= I•  R; 

                      R= 
I

U
 

P: - menţionează : în cazul unui rezistor a cărui rezistenţă 

este constantă, dacă tensiunea creşte, intensitatea curentului 

va creşte proportional cu tensiunea şi invers. Un astfel de 
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rezistor care respectă fidel legea lui Ohm se numeşte rezistor 

ohmic. 

Asigurarea 

conexiunii 

inverse  

( 6 minute) 

E: - rezolvareă problema de pe fişă,  

     - un elev din fiecare grupă prezintă rezultatul problemei. 

Dacă există elevii care au neclarităţi, adresează întrebări. 

Dacă persistă dubii, atunci problema trebuie cercetată în 

continuare. 

P: - moderează discuţiile 

Metoda 

exerciţiului 

Muncă în grup 

Învăţare prin 

descoperire 

Autoevaluarea 

performanţelor 

( 6 minute) 

P:- notează  elevii care s-au remarcat prin activitatea 

desfăşurată şi răspunsurile formulate 

E: îşi autoevaluează performanţele- completând 

chestionarul de evaluare (Anexa 3) 

Autoevaluarea 

performanţelor 

( 6 minute) 

 

Anexa 1 

Fişă de lucru 

Completând corect spaţiile orizontale ale aritmogrifului de mai jos, veţi obţine pe verticala AB numele 

legii, care defineşte relaţia dintre intensitatea curentului prin rezistor şi tensiunea aplicată acestuia, 

formulată de către germanul George Simon Ohm în anul 1825. 

 A  

1  V O L T M E T R U  

2  R E Z I S T O R  

3  E N E R G I E  

4  E L E C T O N I  

5  I N T E N S I T A T E A  

6 R E Z I S T E N Ţ Ă E L E C T R I C Ă  

7  C O U L O M B  

8  R E Z I S T E N Ţ A  

9  V O L T  

10  H I D R A U L I C 

11  A M P E R  

 B  

 

1. Măsoară tensiunea electrică; 

2. Are simbolul                                          ; 

3. Lucrul mecanic constituie una dintre formele transferului de ...............; 

4. Purtători de sarcină electrică a căror mişcare formează curentul electric, în metale; 

5. Mărime fizică ce caracterizează debitul de sarcină electrică a curentului; 

6. Defineşte opoziţia manifestată de o porţiune de circuit la trecerea curentului electric; 

7. Unitate de măsură pentru sarcină eletrică;  

8. Se măsoară în ohmi. 

9. Unitate de măsură pentru tensiune electrică în S.I. 

10. Un circuit electric poate fi comparat cu un circuit..........; 

11. Unitate de măsură fundamentală în S.I 
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Anexa 2 

FAE 

Subiectul: LEGEA LUI OHM PENTRU O PORŢIUNE DE CIRCUIT 

Obiectivul: “Cum depinde intensitatea curentului electric ce trece printr-un resistor de rezistenţa 

acestuia şi de tensiunea aplicată la bornele rezistorului? “ 

Materialul didactic: alimentator didactic, rezistoare electrice cu R =100   ( 2 buc.), ampermetru 

 ( 0- 1 A), voltmetru ( 0-10 V), conductori de legătură, întrerupător. 

Schema dispozitivului: 

Modul de lucru: 

• Realizează circuitul de mai sus; 

• Fixează tensiunea la bornele rezistenţei la valoarea U 1 =2 V; 

• Citeşte indicaţia ampermetrului, notează valoarea indicată de 

ampermetru cu I 1  şi  notează această valoare în tabelul 1; 

• Fixează tensiunea la bornele rezistenţei la valoarea U 2 =2U = 4V, citeşte 

indicaţia ampermetrului, noteaz-o cu I 2 şi înscrie această valoare în tabelul 

1; 

• Fixează tensiunea la bornele rezistorului la valoarea U 3 =3U = 6V, citeşte indicaţia ampermetrului, 

noteaz-o cu I 3 şi înscrie această valoare în tabelul 1; 

• Compară valorile I1, I2, I3 din tabelul 1. 

Tabelul 1 

Nr. crt. R ( ) U (V) I(A) 

1. 100 U1 = I1 = 

2. 100 U2 = I2 = 

3. 100 U3 = I3 = 

• Trasează graficul I = f(U) pe hârtie milimetrică 

Constatări: 

Dacă tensiunea la bornele rezistorului creşte de două sau 

de trei ori, atunci intensitatea curentului ce trece prin 

rezistor.............................................................................. 

 

 

 

 

Schema dispozitivului: 
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Modul de lucru: 

• Realizează circuitul 2; 

• Fixează tensiunea la bornele 

rezistenţelor la valoarea U = 4V, citeşte 

indicaţia ampermetrului, noteaz-o cu I1 şi 

înscrie valoarea acesteia în tabelul 2; 

• Compară valorile lui I şi I1 din 

tabelul 2. 

 

Tabelul 2 

Nr. crt. U (V) R ( ) I(A) 

1. 4 R1 = 100= R I  = 

2. 4 R2 = R1 + R2 =200 =2R I1 = 

 

• Trasează graficul I = f(U) pe hârtie milimetrică: 

Constatări: 

Dacă rezistenţa electrică se măreşte de două ori, atunci 

intensitatea curentului electric ce trece prin 

rezistor................................................................................... 

 

 

Concluzii:  

• Intensitatea curentului electric ce trece printr-un rezistor este............................. cu tensiunea electrică 

aplicată la bornele rezistorului  I  

• Intensitatea curentului electric ce trece printr-un rezistor este ................................ cu rezistenţa 

electrică a acestuia: I  

 

Anexa 3 

Chestionar de autoevaluare 

1. Parcurgând cu atenție ceerințele temei și rezolvând sarcina de lucru am 

învățat................................................................................................................................................. 

2. Noțiunile învățate îmi sunt necesare la.............................................................................................. 

3. La realizarea sarcinii de lucru am întămpinat dificultăți precum...................................................... 

4. Cred că aș putea îmbunătății performanța dacă................................................................................. 

 

A 

V K 

R 

E 

R 
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PROIECT DIDACTIC: Legile lui Kirchhoff – rezolvări de probleme 

 

Profesor Dr. Adina Antici 

Liceul Teoretic “Miron Costin”, Iaşi 

 

Clasa: a X-a  

Profil: real, specializarea matematicǎ – informaticǎ 

Unitatea de învăţare: Circuitul ramificat 

Tema lecţiei: Legile lui Kirchhoff  

Tipul lecţiei: rezolvǎri de probleme 

Metoda de verificare a cunoştinţelor: oralǎ 

Scopul lecţiei: - aprofundarea cunoştinţelor ce privesc reţelele electrice şi legile lui Kirchhoff 

Durata: 50 minute 

Competenţe generale 

➢ Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionării şi utilizării 

unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi  

➢ Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică  

➢ Comunicarea  

➢ Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător  

Competenţe specifice 

C1 – Fixarea şi aprofundarea cunoştinţelor despre  reţelele electrice;  

C2 – Enunţarea legilor lui Kirchhoff; 

C3 – Descrierea algoritmilor utilizaţi în rezolvarea de probleme; 

C4 – Aplicarea  legilor lui Kirchhoff în rezolvarea de probleme. 

Strategii didactice 

a) Metode şi procedee 

✓ Conversaţia euristicǎ; 

✓ Explicaţia; 

✓ Algoritmizarea; 

✓ Problematizarea; 

✓ Exemplificarea; 

✓ Exerciţiul; 

✓ Descoperirea dirijată. 

b) Forme de organizare 

✓ Frontală; 

✓ Pe grupe; 

✓ Individuală. 

c) Mijloace de instruire 

✓ Tablǎ, cretǎ, burete, flipchart. 

d) Surse informaţionale 

✓ Manual fizică, clasa a X-a, Ed. Polirom, autori S. Talpalaru, D.Haralamb, C. Corega, G. Negrea, C. 

Rus; 

✓ Probleme de fizicǎ pentru liceu, Ed. Academiei Romane, autori: G. Cone, Gh. Stanciu; 

✓ Probleme şi teste grilǎ de fizicǎ, Ed. TipoMoldova, autor: R Luca; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3773 

 

✓ Modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat, proba E, variante 2009; 

✓ Caiete 

✓ fişe de activitate pe grupe de nivel. 

e) Resurse psihologice 

➢ Capacitatea de învăţare de care dispune clasa; elevii posedă cunoştinţe legate de reţelele electrice; 

➢ Diagnosticul motivaţiei: elevii prezintă interes pentru lecţie, deoarece li s-a descris câmpul de 

aplicabilitate al acesteia; 

➢ Motivaţia învăţării: elevilor le este explicat faptul că noţiunile din această unitate de învăţare au 

numeroase aplicaţii practice. 
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 SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

Secvenţele 

activităţii 

didactice 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Procedee de 

evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

2 minute 

Se verifică prezenţa 

Se asigură condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

Elevii se pregătesc 

pentru activitate. 

Conversaţia Observarea 

 

2. 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

6 minute 

Propune o scurtǎ recapitulare şi solicitǎ 

rǎspunsuri la câteva întrebǎri: 

- Ce este o reţea electricǎ? 

- Care sunt elementele unei reţele electrice? 

- Cum se enunţǎ legile lui Kirchhoff? 

- Care sunt relaţiile matematice ale legilor lui 

Kirchhoff? 

Rǎspund 

corespunzǎtor. 

Elevii notează pe 

flipchart 

informaţiile 

solicitate. 

Conversaţia Analiza 

răspunsurilor 

primite 

 

3. Anunţarea 

temei lecţiei 

2 minute 

 

Profesorul anunţă tema şi competenţele 

urmărite: Legile lui Kirchhoff – rezolvǎri  de 

probleme 

Înmâneazǎ fiecǎrui elev o fişǎ cu probleme 

propuse spre rezolvare, pe douǎ grupe de nivel. 

 

Noteazǎ tema 

lecţiei, primesc 

fişele cu probleme. 

  

4. Rezolvarea 

problemelor 

38 minute 

Propune spre rezolvare prima problemǎ din 

cele douǎ fişe de lucru. Citeşte enunţul 

problemelor şi noteazǎ datele la tablǎ. 

Nivel 1 

1. Pentru circuitul electric din figurǎ, se 

cunosc: 𝐸1 = 12 𝑉, 𝐸2 = 8 𝑉 , 𝑅1 = 𝑅2 = 

𝑅3 = 𝑅4 = 4Ω. Se neglijeazǎ rezistenţele 

interne ale surselor. Sǎ se determine 

 

 

 

 

 

 

Ascultǎ şi noteazǎ 

datele problemei. 

 

Conversaţia 

euristică 

Problemati-

zarea 

Analogia 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite 
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intensitǎţile curenţilor electrici prin fiecare 

ramurǎ a reţelei.  

 
Nivel 2 

1. Completaţi tabelul urmǎtor cu 

intensitǎţile  curenţilor ale cǎror valori nu sunt 

indicate: 

 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

6A 2A              

A 

12A 7A  

 A 

5A  

A 

300 

mA 

800 

mA 

             

A 

0,1

A 

500 

mA 

          

mA 

200 

mA 

           

A 

 

 

Se gândesc şi 

schiţeazǎ pe caiete 

rezolvarea. 

Rezolvǎ problema. 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completeazǎ 

tabelul cu valorile 

obţinute. 

Exerciţiul 

Dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 
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Lasǎ un timp de gândire elevilor apoi numeşte 

câte un elev din fiecare grupǎ sǎ rezolve 

problema la tablǎ. 

 

Face împreunǎ cu elevii interpretarea 

rezultatului. 

 

Propune spre rezolvare a doua problemǎ din 

cele douǎ fişe de lucru. Citeşte enunţul 

problemelor şi noteazǎ datele la tablǎ. 

Nivel 1 

2. Sǎ se stabileascǎ de câte ori se modificǎ 

tensiunea la bornele rezistorului de rezistenţǎ 

R prin închiderea întrerupǎtorului K (se 

neglijeazǎ rezistenţele interne ale surselor). 

 
 

Nivel 2 

2. Pentru circuitul din figurǎ se 

cunosc: 𝐸1 = 𝐸2 = 1,5 𝑉. 𝐸3 = 𝐸4 = 4,5 𝑉, 

𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟3 = 𝑟4 = 0,5𝛺, 𝑅1 = 1Ω, 𝑅2 =

2Ω, 𝑅3 = 1Ω, 𝑅4 = 4Ω, 𝑅5 = 5Ω. Sǎ se 

calculeze intensitatea curentului electric prin 

circuit. 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

 

 

 

 

 

 

 

Se gândesc şi 

schiţeazǎ pe caiete 

rezolvarea. 

 

 

Rezolvǎ 

problemele. 
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Lasǎ un timp de gândire elevilor apoi numeşte 

câte un elev din fiecare grupǎ sǎ rezolve 

problema la tablǎ. 

Face împreunǎ cu elevii interpretarea 

rezultatului. 

 

Propune spre rezolvare a treia problemǎ din 

cele douǎ fişe de lucru. Citeşte enunţul 

problemelor şi noteazǎ datele la tablǎ. 

Nivel 1 

3. Sǎ se calculeze curentul prin bateria din 

figurǎ şi sǎ se determine curentul care trece 

prin rezistenţa R2. Se cunosc: 𝐸 = 6 𝑉, 𝑅1 =

2Ω, 𝑅2 = 6Ω, 𝑅3 = 3Ω, 𝑅4 = 1,5Ω (se 

neglijeazǎ rezistenţa internǎ a sursei). 

 

 

 

 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

 

 

  

 

 

 Se gândesc şi 

schiţeazǎ pe caiete 

rezolvarea. 

Rezolvǎ 

problemele. 
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Nivel 2 

3. În schema din figurǎ rezistoarele au 

rezistenţele 𝑅1 = 1Ω şi 𝑅2 = 2Ω. Pâna la 

închiderea întrerupǎtorului K prin R1 trece 

curentul 𝐼1 = 2,8𝐴 iar dupǎ închiderea lui prin 

R2 trece curentul 𝐼2 = 1𝐴. Sǎ se afle rezistenţa 

interioarǎ a sursei. 

 
Lasǎ un timp de gândire elevilor apoi numeşte 

câte un elev din fiecare grupǎ sǎ rezolve 

problema la tablǎ. 

 

Face împreunǎ cu elevii interpretarea 

rezultatului. 

 

 

 

 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

5. Asigurarea 

feed-back-

ului, tema 

pentru acasă  

2 minute 

Se notează activitatea elevilor care au rezolvat 

probleme la tablǎ 

Profesorul anunţă tema pentru acasă: 

problemele nerezolvate din fişa de lucru. 

Notează tema şi 

sunt atenţi la 

indicaţiile 

profesorului. 

Activitate 

frontală 

Observarea. 

Aprecierea 

răspunsurilor 
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Plan de lecţie Proprietăţi ale funcţiilor continue pe intervale 

Profesor Robu Cristina-Maria 

Liceul Teoretic “Dunărea” Galaţi 

 

Clasa: a XI-a 

Profil: Real, specializarea Matematică-Informatică 

Disciplina: Matematică – Analiză matematică 

Unitatea de învăţare: Continuitate 

Tema lecţiei: Proprietăţi ale funcţiilor continue pe intervale 

Tipul lecţiei: Transmitere de noi cunoştinţe 

Durata: 50 minute 

Competenţe generale 

 

✓ Folosirea terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare; 

✓ Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice în rezolvarea de probleme; 

✓ Exprimarea şi redactarea coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor 

de rezolvare a unei probleme; 

✓ Analizade situaţii-problemă în scopul descoperirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor. 

 

Competenţe specifice 

 

➢ Explorarea unor proprietăţi cu caracter local/global ale unor funcţii utilizând continuitatea; 

➢ Cercetarea existenţei soluţiilor reale pentru o ecuaţie dată, utilizând teorema Bolzano; 

➢ Rezolvarea unor tipuri de inecuaţii folosind semnul unei funcţii continue pe intervale. 

 

Strategii didactice 

 

a) Principii didactice 

❖ Principiul accesibilităţii şi individualităţii; 

❖ Principiul învăţării active; 

❖ Principiul legării teoriei de practică. 

b) Metode şi procedee 

Conversaţia euristică; 

Explicaţia; 

Observaţia; 

Problematizarea; 

Exerciţiul; 

Descoperirea. 

c) Forme de organizare 

o Frontală; 

o Individuală. 

d) Conţinutul învăţării 

• Manual matematică, clasa a XI-a, Editura Carminis, autori M. Burtea, S. Burtea; 

• Culegere de probleme, clasa a XI-a, Editura Carminis, autori M. Burtea, S. Burtea; 
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• Elemente de analiză matematică, clasa a XI-a, Editura Mathpress, autori M. Ganga; 

• Manula matematică, clasa a XI-a, Editura Aramis, autori Ilie Petre Iambor; 

• Lecţii de analiză matematică, Piatra Neamţ, autori S. Dumitreasa, V. Postolică, V. Ţifui. 

 

e) Resurse materiale 

Videoproiector, tablă, marker, fişă de lucru 

 

f) Secvenţele activităţii didactice 

1. Moment organizatoric; 

2. Verificarea cunoştinţelor anterioare; 

3. Captarea atenţiei, anunţarea temei; 

4. Conţinutul noii învăţări; 

5. Fixarea noţiunilor predate şi feed-back; 

6. Notarea şi concluziile finale. 

Conţinutul noii învăţări 

a) Existenţa soluţiilor unei ecuaţii 

Fie 𝐼 ⊂ 𝑹 un interval, 𝑓: 𝐼 → 𝑹 o funcţie continuă pe I şi a, bI. Să lecturăm Gf: 

 

 

 

 

 

 

Se observă că valorile funcţiei în valorile a şi b au semne contrare, adică punctele A(a, f(a)) şi 

B(b, f(b)) sunt separate de axa Ox, adică Gf intersectează axa Ox cel puţin într-un punct. Se pune 

problema dacă această proprietate se menţine pe orice funcţie continuă. Răspunsul este dat de 

următorul rezultat: 

Teoremă (Cauchy-Bolzano) 

Fie 𝑓: 𝐼 → 𝑹 o funcţie continuă pe intervalul I şi a, bI, a<b. Dacă valorile f(a) şi f(b) ale 

funcţiei f au semne contrare, adică f(a).f(b)<0, atunci există c(a,b) astfel încât f(c)=0. 

Observaţii: 1. Din teorema anterioară rezultă că, dacă o funcţie f:I→  , continuă pe I are 

valori de semne contrare în punctele a, bI, atunci ecuaţia f(x)=0 are cel puţin o soluţie în intervalul 

(a, b). 

  2. Dacă f este strict monotonă, atunci soluţia este unică (deoarece f este 

injectivă). 

Acest rezultat permite să arătăm că anumite ecuaţii au cel puţin o soluţie într-un interval dat. 

Exemple: 

a) Demonstraţi că ecuaţia x2+2lnx=0 are cel puţin o soluţie în intervalul I=[e-1, 1]. 

Sol: Considerăm funcţia f: [e-1, 1]→𝑹; f(x)=x2+2lnx. Se observă că f este continuă pe I.  

Calculăm 







= 1f(1)

0<2- 
e

1
=)f(e

2

1-

 f(e-1).f(1)<0   ( ) cI astfel încât f(c)=0   c are o soluţie 

în [e-1, 1]. 

f(b) 

f(a) 
x0 

y 

x 

a 

 

O 

B 

A 
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b) –x3+6x+20=0, x 𝑹 

Este soluţie unică? Răspunsul este da, deoarece f este strict monotonă, ca sumă de funcţii strict 

monotone. 

 

b) Stabilirea semnului unei funcţii continue 

Din figura anterioară se observă că pe intervalul (a, x0), respectiv (x0, b), graficul funcţiei este 

sub axa Ox, respectiv deasupra axei Ox, ceea ce arată că f are numai valori negative, respectiv pozitive 

pe fiecare interval în parte. 

Teoremă: Dacă 𝑓: 𝐼 → 𝑹 este continuă pe intervalul I şi f(x)  0, ( ) xI, atunci f are acelaşi 

semn pe intervalul I (deoarece are proprietatea lui Darboux). 

Observaţie: Acest rezultat permite ca pentru o funcţie continuă să se poată stabili semnul pe 

un interval pe care ea nu se anulează, cunoscând doar semnul unei valori a funcţiei într-un singur punct 

din interval. 

Exemple: Stabiliţi semnul funcţiei 𝑓: 𝑹 → 𝑹 şi să se rezolve inecuaţiile f(x) 0, în cazurile: 

a) f(x)=x4-10x2+9;  b) f(x)=(x-2)(x-1+2x) 

Sol: 

a) f(x)=0 x{ 1,  3} 

    f continuă      f păstrează acelaşi semn (semn constant) pe fiecare 

din intervalele (- , -3), (-3, -1), (-1, 1), (1, 3), (3,  ). 

x -   -3  -1  1  3  +  

f(x)  + 0 - 0 + 0 - 0 +  

f(-4)=f(4)=105 

f(0)=9 

f(-2)=f(2)=-15 

Se poate alcătui tabelul de mai sus. 

Soluţia inecuaţiei este x[-3, -1] [1, 3] 

b) Din f(x)=0  x-2=0   𝑥1 = 2 

   sau 

   x+2x=1   cu soluţie unică 𝑥2 = 0(unicitatea se demonstrează cu 

ajutorul proprietăţii de monotonie). 

x -   0  2  +  

f(x)  + 0 - 0 +  

f(-1)=
2

9
 

f(1)=-2 

f(3)=10 

Soluţia inecuaţiei f(x) 0 este x[0, 2] 

 

 Fixarea noţiunilor predate şi feed-back 

Se propune rezolvarea la tablă a unui set de aplicaţii fin fişa de lucru, după ce, în prealabil, s-

au reamintit rezultatele predate. 
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Notarea şi concluziile finale 

Se notează elevii activi. 

Se anunţă tema pentru acasă: aplicaţiile rămase  din fişa de lucru. 

 

 

 

Fişă de lucru 

 

 

1. Să se arate că ecuaţiile de mai jos au cel puţin o soluţie în intervalul indicat: 

 

a) x4+3x+1=0, x[-1, 0] 

b) ex+x=0, x[-1, 1] 

c) sinx+cosx-1=0, x[−
𝜋

4
,

𝜋

4
] 

d) ln(1+x2)+x-1=0, x[0, 1] 

e) x2+2lnx=0, x[e-1, 1] 

f) –x3+6x+20=0, 𝑥 ∈ 𝑹 

 

2. Stabiliţi semnul funcţiilor 𝑓: 𝑹 → 𝑹 şi rezolvaţi inecuaţiile f(x) 0, în cazurile: 

 

a) f(x)=x4-10x2+9;                   b) f(x)=(x-2)(x-1+2x) 

 

3. Rezolvaţi inecuaţiile: 

 

a) x3-x2-14x+24<0 

b) 
2

652 23

−

+−−

x

xxx
>0 

c) 
132

3

−−

−

x

x
 4 

d) 
1lg

3lg3lg2

−

+−

x

xx
<1 

e) 
xx

x

164

)3(log
2

2

5

−

+
<0 

f) sinx+cosx<
xcos

1
 

g) 
33.49

3.79

+−

−
xx

xx

 1 

h) 
x−− 251

24


65

1

−−x
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Secvenţele 

activităţii 

didactice 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode Procedee de 

evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

3 minute 

Profesorul asigură 

condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

Verifică prezenţa 

elevilor 

Elevii se 

pregătesc 

pentru lecţie. 

Conversaţia Observarea 

2.Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

5 minute 

Profesorul verifică tema 

prin sondaj. 

Solicită elevilor 

enunţarea şi notarea 

teoremei lui Weierstrass 

şi teorema lui Darboux. 

Elevii notează 

la tablă 

informaţiile 

solicitate. 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Analiza 

răspunsurilor 

primite 

3.Captarea 

atenţiei, 

anunţarea 

temei 

2 minute 

Profesorul anunţă titlul 

lecţiei noi şi îl notează 

pe tablă. 

Elevii notează 

în caiete. 

Conversaţia Observarea 

4.Conţinutul 

noii învăţări. 

30 minute 

Profesorul prezintă pe 

retroproiector teorema 

Cauchz-Bolzano şi 

propune spre rezolvare 

două aplicaţii. 

Se discută modul în care 

se poate stabili semnul 

unei funcţii continui pe 

un interval, se enunţă 

teorema. 

Elevii sunt 

atenţi la 

explicaţii, 

notează 

partea 

teoretică pe 

caiete. Se 

lucrează la 

tablă 

aplicaţiile 

propuse. 

Conversaţia 

euristică. 

Explicaţia. 

Problematizarea. 

Exerciţiul 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite 

5.Fixarea 

noţiunilor 

predate şi 

feed-back 

5 minute 

Se propune spre 

rezolvare un set de 

probleme din fişa de 

lucru după ce, în 

prealabil se reamintesc 

noţiunile predate. 

Un elev 

lucrează la 

tablă, restul 

clasei notează 

pe caiete. 

Exerciţiul 

Dialogul. 

Conversaţia 

euristică 

Descoperirea 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

6.Notarea şi 

concluziile 

finale 

5 minute 

Se notează elevii activi 

şi se anunţă tema pentru 

acasă. 

Notează 

tema. 
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Exprimarea emoţiilor 

Proiect didactic 

 

PROFESOR: Varga Carmen 

ŞCOALA Gimnazială „Octavian Goga”, Baia Mare 

CLASA: a V-a A 

OBIECTUL: Limba şi literature română 

SUBIECTUL LECŢIEI: Exprimarea emoţiilor 

UNITATEA DE ȊNVĂŢARE: Leagănul dorului 

TIPUL LECŢIEI: lecţie de fixare a unor  priceperi şi deprinderi 

COMPETENŢE GENERALE: 

➢ 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral; 

➢ 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

COMPTENŢE SPECIFICE:  

• 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin 

participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite; 

• 1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament 

comunicativ politicos faţă de interlocutor(i); 

• 4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor 

comunicative. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

COGNITIVE la sfârşituloreieleviivor fi capabili: 

• să defininească cuvântul emoție pornid de la experiențele personale; 

• să identifice emoțiile dintr-un text citit/ ascultat; 

• să facă diferența dintre emoții pozitive și emoții negative;  

• să integreze emoțiile în diferite situații de comunicare 

 AFECTIVE: 

• Să manifeste  interes pentru rezolvarea sarcinilor date; 

• Să manifeste spirit de colegialitate şi de cooperare în cadrul grupului. 
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METODE ŞI PROCEDEE: Comunicarea, conversația, învățarea prin descoperire, problematizarea, joc de rol, turul galeriei 

FORME DE ORGANIZARE:  

-activitatea frontal şi independent individuală; 

-activitatea pe grupe. 

MIJLOACE:  texte literare şi nonliterare, fişe de lucru, planşe cu texte, table, laptopul 

BIBLIOGRAFIE: 

-„Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a V-a, Cătălina Popa, Onorica Tofan, Elena Corcăcel, Viorica Isaia, Editura Intuitext, 2017 

-Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, București, 2014. 

RESURSE: 

-texte literare şi nonliterare 

 -capacităţile receptive ale elevilor. 

-laptop 

TIMP: 50 de minute 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

 

Nr 

crt 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

Timpul

alo 

cat 

 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A 

ELEVILOR 

 

METO 

DE 

 

Mijloace 

 

Forme de 

organiza 

re 

 

Evalua 

re 

 

1. 

 

 

MOMENT 

ORGANIZATO

RIC 

 

1 min 

 

-se notează absenţii, se stabileşte ordinea şi se 

pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei; 

 

conversaţia 

  

Frontală 
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2. 

 

ACTUALIZA 

REA 

CUNOŞTIŢE 

LOR 

 

 

 

5 min 

 

 

-se discută despre mesajele trimite prin sms sau 

chat şi despre rolul emoticoanelor folosite ȋn 

locul cuvintelor sau pentru a ȋntări o idee. 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

Caietele de 

temă 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Evaluare 

iniţială 

 

 

3. 

 

ANUNŢAREA 

OBIECTIVE 

LOR 

 

1 min 

 

 

Se comunică elevilor, în limbaj accesibil, 

obiectivele cognitive enunţate mai sus. 

 

 

conversaţia 

  

Frontală 

 

 

 

4. 

 

 

 

CAPTAREA  

ATENŢIEI 

 

 

 

6 min 

 

 

 

 

-elevii vor asocia emoticoane potrivite 

diverselor stări: ȋncântare, furie, uimire, teamă, 

amuzament 

 

conversaţia 

 

 

Tabla,  

 

flipchart 

 

Frontală 

 

 

 

 

observarea

comporta-

mentelor 

elevilor 

 

5. 

 

PREZENTARE

A OPTIMĂ 

A CONŢINUTU 

LUI ŞI  

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

25  min 

 

-elevii vor deduce definiţia emoţiilor  

-ei vor defini emoţiile şi le vor clasifica ȋn 

pozitive sau negative (Anexa 1) 

-elevii sunt ȋmpărţiţi pe 3 grupe. Câte un 

reprezentant al fiecărei grupe va mima ȋn faţa 

clasei situaţiile date: 

1. Eşti singur/singură acasă şi ai primit un 

telefon de la un coleg care te anunţă că ai 

câştigat premiul 1 la un concurs. 

2. Te afli ȋn camera ta şi de afară se aude un 

bubuit. 

 

 

Problema 

tizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-manualul 

 

 

 

 

-fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsuri

-lor 

elevilor 
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3. Ai stabilit cu un coleg/colegă să mergeţi la 

cineva. Filmul ȋncepe, ȋnsă el/ea nu a sosit şi 

nici nu răspunde la telefon. 

-ceilalţi din grupă trebuie să ghicească emoţia 

redată 

-se ascultă poezia „Mezul iernei”, de Vasile 

Alecsandri. Se identifică emoţiile transmise de 

poezie. 

-pe grupe se rezolvă următoarele sarcini de 

lucru: 

1. Identifică imaginile vizuale şi auditive 

2. Identifică comparţiile şi epitetele din text 

3. Precizează structura poeziei. Identifică 4 

cuvinte care rimează. Alcătuieşte un scurt text 

sau o poezie cu 3 cuvinte din textul suport. 

Se prezintă lucrările. 

-elevii au ca cerinţă rezolvarea sarcinilor de 

lucru şi prezentarea ȋn faţa clasei (Anexa 2) 

 

 

 

Joc de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turul 

galeriei 

 

 

 

 

 

 

-tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

6. 

 

 

RETENŢIA 

 

 

10 min 

 

-profesorul prezintă 3 planşe. Fiecare grupă va 

transmite celorlate 2 grupe emoţiile trăite, 

 

 

Problemati 

zarea 

 

 

Fişe de lucru 

 

 

Frontală 

 

observarea

comporta-
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    ŞI 

TRANSFERUL 

folosind câte un enunţ asertiv, exclamativ, 

respectiv interogativ. 

 

 

mentelor 

elevilor 

 

7. 

 

ASIGURAREA 

FEED-BACK-

ULUI 

 

 

1 min 

 

 -se face pe parcursul întregii lecții, prin 

aprecieri verbale 

-elevii vor completa o fişă de autoevaluare 

(Anexa3) 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

notare 

8.  

TEMA 

PENTRU 

ACASĂ 

 

1 min 

 

- Realizați un portret chinezesc, completând 

tabelul dat (Anexa 4) 

 

 

 

Conversația 

  

 

Frontală 
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Anexa 1 

EXPRIMAREA EMOŢIILOR 

 

Emoţiile…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Asociază emoţiile din prima coloană cu explicaţiile oferite:  

    

1. Tristeţea a) Nelinişte adâncă şi tulburătoate, provocată de 

un pericol real sau imaginar 

2. Dezgustul  b) Aversiune faţă de o mâncare, faţă de un lucru 

sau de o persoană 

3. Frica 

 

c) Iritare sufletească extremă, ȋn care se pierde 

stăpânirea de sine 

4. Furia d) Mulţumire şi satisfacţie sufletească 

5. Bucuria e) Apăsare sufletească, mâhnire, amărăciune 

 

Clasifică emoţiile de mai sus ȋn: 

a) Pozitive: 

b) Negative: 

 

 

 

 

Anexa  

 

Echipa 1 

 

1. Asociază o culoare la emoția de mai sus și motivează alegerea făcută. 

2. Prezintă emoția printr-o formă geometrică. 

3. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția sau prezintă emoția printr-un cântec. 
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Echipa 2 

 

1. Asociază o culoare pentru emoția de mai sus și motivează alegerea făcută. 

2. Prezintă emoția printr-o formă geometrică. 

3. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția sau prezintă emoția printr-un cântec. 

 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 

PORTRET CHINEZESC 

 

Pentru mine, 

dacă.... 

....ar fi o 

CULOARE, 

ar fi.... 

....ar fi un 

GUST, ar 

fi..... 

......ar fi un 

ANIMAL, ar 

fi.... 

.....ar fi un 

GEST, ar 

fi...... 

....ar fi un 

CȂNTEC,  

ar fi.... 

bucuria      

dezgustul      

frica      

tristeţea       

furia      

 

 

Autoevaluare 

 

Am înțeles 

 

Nu mi-a plăcut 

 

Mai am o întrebare despre 

 

Îmi dau nota ........ și sunt 
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PROIECT DIDACTIC 

„Mierea de albine și sănătatea” 

PROF. ÎNV. PREȘC. TOMA ALINA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” BACĂU 

 

DIRECTOR, 

PROF. MARCU GEORGIANA 

GRUPA MARE 

TEMA: Când, cum și de ce se întâmplă? 

PROIECTUL TEMATIC: „Magia primăverii” 

SUBPROIECT: „Bâzâit de insecte” 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

SUBIECTUL LUDIC: „Mierea de albine și sănătatea” 

MIJLOC DE REALIZARE: convorbire 

TIPUL DE ACTIVITATE: recapitulare și sistematizare de cunoștințe 

OBIECTIVUL CADRU: Atitudine pozitivă față de sănătatea sa și a celor din jur; manifestarea 

comportamentului pozitiv față de mediul natural; 

OBIECTIVUL DE REFERINȚĂ: Să  aplice în viața de zi cu zi cunoștințele dobândite la activitățile 

din grădiniță. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 COGNITIVE: 

OC1:să recunoască caracteristicile elementare ale mierii: gust, culoare, miros; 

OC2:să realizeze ce importanță are mierea în alimentația oamenilor, dar mai ales a copiilor; 

OC3:să formuleze întrebări referitoare la albine și mierea de albine conform metodei ,,explozia 

stelară”; 

OC4:să identifice propozițiile adevărate propuse în cadrul jocului; 

OC5:să corecteze propozițiile false propuse în cadrul jocului; 

OC6:să coopereze cu ceilalți preșcolari pentru realizarea sarcinilor. 

MOTRICE: 

OM1:să pregătească limonada, având la dispoziție ingredientele și rețeta; 

OM2:să-și reprime mișcările inutile în timpul activității; 

OM3:să-și mențină poziția corectă a corpului în toate etapele activității. 

 AFECTIVE: 

OA1:vor exprima impresii și trăiri proprii despre albine, mierea de albine, folosindu-se de experiența 

personală. 

 

INVENTAR DE RESURSE: 

RESURSE UMANE:22 de copii 

RESURSE TEMPORALE:30-35  de minute 

RESURSE METODICE: 

 STRATEGIA DIDACTICA: mixtă 

 METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicația, explozia stelară, problematizarea,  

exercițiul, demonstrația; 
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MIJLOACE DIDACTICE: suporturi pentru explozia stelară (o steluţă mare şi cinci steluţe 

mici), imagini cu albine, stupi, miere de albine, apicultori,miere de albine, apă, lămâie, pahare, 

lingurițe, jetoane pentru concurs, steluțe pentru concurs; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individuală. 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

1.Berciu, Stela, „Îndrumător pentru învățământul preșcolar”, Editura Petrion, București, 1998; 

2.Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, ,,Metode interactive de grup” -ghid 

metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves, Bucureşti, 2002. 

3.Mitu, Florica, Antonovici, Ștefania, „Jocuri didactice integrate pentru învățământul preșcolar”, 

Editura Humanitas, 2005; 

4. Revista ,,Învăţământul Preşcolar” – Nr. 3- 4 / 2010, Ed. Arlechin, Bucureşti, 2010. 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

EVENIMENT 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII 

DIDACTICE 

 

 

 

 

1.CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 

 

 

 

 

 

 

2.ENUNȚAREA 

OBIECTIVELOR 

ȘI ANUNȚAREA 

TEMEI 

 

 

 

 

 

3.PREZENTAREA 

OPTIMĂ A 

CONȚINUTULUI 

 

 

- aerisirea sălii de gupă; 

-așezarea masuțelor corespunzător activității; 

- introducerea organizată a copiilor în sala de 

grupă. 

Preșcolarilor le va fi prezentată o ghicitoare sub 

formă de surpriză: 

„Hărnicuța zburătoare 

Caută din floare-n floare. 

Fagurii i-a încărcat 

Cu nectarul parfumat. 

O respect, n-am ce să fac, 

Dac-o superi are ...ac!” 

 

Le voi spune copiilor că astăzi vom vorbi 

despre un aliment dulce, care nu e nici 

prăjitură, nici zahăr, nici înghețată. Le voi cere 

să ghicească despre ce aliment este vorba, 

ținând cont și de ghicitoarea anterioară. 

Le voi prezenta copiilor borcanul cu miere și le 

voi explica rolul steluțelor utilizate ulterior. 

 

 

 

Preșcolarii vor formula întrebări de tipul 

„Cine?”, „Unde?”, „Cum?”, „De ce?” la care 

doresc răspuns , ajutându-se de imagini 

sugestive despre albine și viața lor: 

 

METODE: 

Conversația      

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Ghicitoare 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Frontală 

 

 

 

 

METODE: 

Convorbirea 

Problematizarea 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Ghicitoare 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Frontală 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explozia stelară 

Explicația 
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4.DIRIJAREA 

INVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.OBȚINEREA 

PERFORMANTEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cine adună nectarul florilor? 

 Cine îngrjește albinele? 

 Din cine este alcătuită familia de albine? 

Cine consumă miere? 

*Cum este gustul mierii de albine? 

Cum este culoarea mierii de albine? 

Cum miroase mierea? 

Cum adună albinele polenul? 

Cum prepară mierea? 

*Unde este casa albinelor? 

Unde sunt așezați/amplasați stupii? 

De unde adună polen albinele? 

*Ce obținem de la albine? 

De ce fac albinele miere?   

Ce importanță are mierea de albine în 

alimentația omului? 

De ce consumam miere de albine? 

De ce este sanătoasă mierea pentru copii și 

adulți? 

De ce te înțeapă albina? 

 

Preșcolarii sunt organizați în două grupe și se 

va desfășura jocul-concurs „Adevărat sau fals”. 

Educatoarea spune o propoziție pentru fiecare 

grupă, iar preșcolarii trebuie să decidă dacă  

propoziția este  adevărată sau falsă, indicând 

paleta cu litera A sau F. Dacă propoziția este 

falsă, preșcolarii au obligația de a o corecta. 

Câștigătoare va fi grupa care obține mai multe 

steluțe. 

*Exemple de propoziții utilizate la concurs: 

Albina este o insectă.-A 

Albina are culoarea roșie.-F 

Albina adună polenul florilor.-A 

Mierea de albine este dăunătoare.-F 

Albina este leneșă.-F 

Mierea conține vitamine și minerale.-A 

Mierea se folosește la îndulcirea ceaiului.-A 

În stupi trăiesc multe albine.-A 

Mierea este acră.-F 

Apicultorii îngrijesc albinele.-A 

Furnica adună nectarul florilor.-F 

Mierea este ca un medicament.-A 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Borcanul cu miere 

Imagini 

Steluțe 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Frontală 

Pe grupe 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explozia stelară 

 Explicația 

Borcanul cu miere 

 

Frontală 

Pe grupe 

Individuală 

 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explicația 

Problematizarea 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Palete cu A și F 

Steluțe 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Pe grupe 

Individuală 
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6.EVALUAREA 

 

 

 

7.RETENȚIA ȘI 

TRANSFERUL 

 

 

 

 

 

 

Iarna albina zboară din floare în floare.-F 

Albina este o pasăre.-F 

Arma alibinelor este acul.-A 

Regina coordonează activitățile în stup.-A 

Corpul albinei  este acoperit cu blană.-F 

Lucrătoarele adună nectarul.-A 

Lucrătoarele fac mierea.-A 

Albinele se hrănesc cu miere.-A 

 

La sfârșit voi face aprecieri generale și 

individuale asupra modului cum s-au 

comportat în timpul activității. 

 

Le voi spune că mierea are multe vitamine, este 

un aliment hrănitor și ne ajută să creștem mari 

și sănatoși. 

Mierea se foloseste și la îndulcirea laptelui, a 

ceaiului, dar și la prepararea prăjiturilor.  

Preșcolarii vor primi  pahare și lingurițe, miere, 

apă și lămâie și vor prepara limonadă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explicația 

Exercițiul 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

pahare și lingurițe, 

miere, apă și lămâie 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Pe grupe 

Individuală 
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Calitățile și competențele întreprinzătorului de succes 

prof. Aida Lupulescu 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

 

Proiect didactic 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Bănățean Timișoara 

Data: 27.10. 2020 

Profesor: Aida Lupulescu  

Disciplina: Educaţie anterprenorială 

Clasa: a X-a  

Subiectul lecţiei: Calitățile și competențele întreprinzătorului de succes 

Obiectivul fundamental: 

Formarea şi exersarea unor aptitudini antreprenoriale, necesare pentru organizarea unei societăţi 

fundamentate pe un bagaj adecvat de cunoştinţe teoretice şi practice. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii ar trebui să fie capabili: 

● să definească până la sfârşitul orei noţiunile: calitate, competență în contexte diferite; 

● să utilizeze corect minim trei conceptele specifice antreprenoriatului în aplicaţiile realizate pe 

parcursul orei; 

● să identifice, în ultima etapă a lecţiei, relaţia calitate-competență-întreprinzător de succes în 

contextul prezentat; 

● să recunoască, într-un text dat, minim cinci calitățile și competențe ale unui întreprinzător de 

succes pe parcursul a 10 minute.  

Tipul de lecţie: comunicare de noi cunoştinţe 

Forme de organizare a activităţii: individuală, pe grupe, frontală 

Metode şi procedee: jocul didactic Kahoot, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia. 

Mijloace de învăţământ: fişa de activitate, platforma Kahoot, internet, manual. 

 

Bibliografie: 

Larry C. Farrell- Cum să devii antreprenor. Dezvoltă-ţi propria afacere!, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2011. 

Lazăr Natalia, Mitrache Maria – Educaţie antreprenorială: Manual pentru clasa a X –a, Editura 

Didactică şi Pedagogica, Bucureşti, 2012. 

Scenariul didactic 

Metodologia 

aplicată 

Activitatea desfăşurată Organiza 

rea 

activităţii 

Mijloace de 

învăţământ 

integrate în 

lecţie 

Captarea atenţiei- Notarea absenţelor 

Conversaţia introductivă 

    3 min. 

Activitate 

frontală 

Catalog 
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Reactualizarea 

celor învăţate 

anterior 

Reactualizarea cunoştinţelor 

învăţatea anterior prin 

intermediul platformei Kahoot 

Verificarea temei de casă 

5 min. 

Activitate 

individuală, 

frontală 

 

Joc de evaluare 

 

Anunţarea temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Notarea titlului pe tablă şi de 

către elevi în caiete. 

Enunţarea obiectivelor 

operaţionale şi formularea 

sarcinilor de lucru pentru 

obţinerea performanţei  2 min. 

     2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Prezentarea noului 

conţinut şi a 

sarcinilor de 

învăţare 

1. Prezentarea conţinutului de 

instruire. Se folosește 

platforma Kahoot 

2. Prezentarea algoritmului de 

lucru şi a jocului Kahoot 

                                        2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Internet 

Kahoot 

 

 

 

Obţinerea 

performanţelor 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O1 

Elevii răspund la întrebarea 

„De ce unii antreprenori au 

succes și alții nu?” prin 

corelare interdisciplinară. 

Definim : calitatea, 

competența. 

  Raportarea rezultatelor 

activităţii                        

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O2 

Se prezintă conceptele 

specifice 

antreprenoriatului.Elevii 

participă activ în cadrul 

procesului de învăţare 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O3 

Elevii noteaza exemple de 

calități și competențe ale 

întreprinzătorului de succes. 

Elevii participă activ in cadrul 

procesului de invăţare. 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru  

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de activitate 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 
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Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O4 

Descriem consecintele 

activitatii specifice omului. 

Elevii propun noi activităţi ale 

antreprenorului, specifice 

perioadei de turbulenţe 

economice. 

                                  20 min . 

Activitate, 

frontală, 

individuală 

 

 

Asigurarea feed-

backului. 

Evaluarea 

Se folosește jocul Kahoot 

pentru evaluare si pentru 

obținerea feedback-ului         

15 min               

Activitate 

frontală, 

individuală 

Jocul Kahoot 

Asigurarea retenţiei 

şi transferului 

Tema pentru acasă: 

Proiect: Realizarea unui referat 

cu tema:”Munca este sursa 

bunăstării oamenilor”                        

3 min. 

Activitate 

pe grupe 

Bibliografie 

Reviste de 

specialitate 

 

Calculatorul  

 

Matricea de evaluare 

     Instrumente 

         de  

evaluare 

 

 

Obiective  

ale unitatii  

de invatare 

Proba 

scrisa 

(testul 

de 

cunoştin

ţe) 

 

Proba 

orala 

Proba 

practica 

(proiect) 

Tema 

de 

lucru 

in clasa 

Tema 

pentru 

acasa 

( daca 

este 

cazul ) 

Observa

rea 

sistemati

ca a 

elevilor 

Refer

at 

Etc

. 

1. Să explice 

noţiunea 

“Individul ca 

întreprinzător”. 

 

 X    X   

2.Să utilizeze 

corect 

conceptele 

specifice 

antreprenoriatul

ui. 

  

 

 

 X  

 

x  

 

 

3. Să identifice 

relaţia om(fiinţă 

socială)-mediu 

înconjurător. 

 X  X  X   
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4. Să 

argumenteze 

necesitatea 

antreprenoriatul

ui  

   x x 

 

X   
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Motivația muncii 

prof. Aida Lupulescu 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

 

Proiect didactic 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Bănățean Timișoara 

Data: 06.10. 2021 

Profesor: Aida Lupulescu  

Disciplina: Educaţie anterprenorială 

Clasa: a X-a  

Subiectul lecţiei: Motivaţia muncii 

 

Obiectivul fundamental: 

Formarea şi exersarea unor aptitudini antreprenoriale, necesare pentru organizarea unei societăţi, 

fundamentate pe un bagaj adecvat de cunoştinţe teoretice şi practice. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii ar trebui să fie capabili: 

● să explice, în aproximativ două rînduri, noţiunile: munca, motivaţie pe parcursul primelor 20 

de minute ale lecției. 

● să utilizeze corect, în două contexte diferite, minim trei concepte specifice antreprenoriatului 

pe parcursul orei; 

● să identifice două elemente ale relaţiei motivaţie-muncă în contextul prezentat în aplicația 

rezolvată în ultimele 15 minute ale lecției. 

 

Tipul de lecţie: comunicare de noi cunoştinţe 

Forme de organizare a activităţii:individuală, pe grupe, frontală 

Metode şi procedee: jocul didactic Kahoot, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia. 

Mijloace de învăţământ: fişa de activitate, platforma Kahoot, internet, manual. 

 

Bibliografie: 

Larry C. Farrell- Cum să devii antreprenor. Dezvoltă-ţi propria afacere!, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2011. 

Lazăr Natalia, Mitrache Maria – Educaţie antreprenorială: Manual pentru clasa a X –a, Editura 

Didactică şi Pedagogica, Bucureşti, 2012. 

Scenariul didactic 

 

Metodologia 

aplicată 

Activitatea desfăşurată Organiza 

rea 

activităţii 

Mijloace de 

învăţământ 

integrate în 

lecţie 

Captarea atenţiei- Notarea absenţelor 

Conversaţia introductivă 

Activitate 

frontală 

Catalog 
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    3 min. 

Reactualizarea 

celor învăţate 

anterior 

Reactualizarea cunoştinţelor 

învăţatea anterior prin 

intermediul platformei Kahoot 

Verificarea temei de casă 

5 min. 

Activitate 

individuală, 

frontală 

 

Joc de evaluare 

 

Anunţarea temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Notarea titlului pe tablă şi de 

către elevi în caiete. 

Enunţarea obiectivelor 

operaţionale şi formularea 

sarcinilor de lucru pentru 

obţinerea performanţei  2 min. 

      2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Prezentarea noului 

conţinut şi a 

sarcinilor de 

învăţare 

1. Prezentarea conţinutului de 

instruire. Se folosește 

platforma Kahoot 

2. Prezentarea algoritmului de 

lucru şi a jocului Kahoot 

                                        2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Internet 

Kahoot 

 

 

 

Obţinerea 

performanţelor 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O1 

 

Elevii răspund la întrebarea 

„De ce munca este necesară 

pentru dezvoltarea societăţii în 

care trăim ?” prin corelare 

interdisciplinară. Definim : 

munca, motivaţia. 

   Raportarea rezultatelor 

activităţii                        

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O2 

Se prezintă conceptele 

specifice antreprenoriatului. 

Elevii participă activ în cadrul 

procesului de învăţare 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O3 

Elevii noteaza elementele 

componente ale motivaţiei 

umane. 

Elevii participă activ in cadrul 

procesului de invăţare. 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

Activitate, 

frontală, 

individuală 

 

 

 

Fişa de activitate  

 

 

 

 

 

Fişa de activitate 

 

 

 

 

Kahoot 
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Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O4 

Descriem consecintele 

activitatii specifice 

omului :munca. 

Elevii propun noi activităţi ale 

antreprenorului, specifice 

perioadei de turbulenţe 

economice. 

                                  20 min  

 

Asigurarea feed-

backului. 

Evaluarea 

Se folosește jocul Kahoot 

pentru evaluare si pentru 

obținerea feedback-ului         

15 min               

Activitate 

frontală, 

individuală 

Jocul Kahoot 

Asigurarea retenţiei 

şi transferului 

Tema pentru acasă: 

Proiect: Realizarea unui referat 

cu tema:”Munca este sursa 

bunăstării oamenilor”                        

3 min. 

Activitate 

pe grupe 

Bibliografie 

Reviste de 

specialitate 

 

Calculatorul  

Matricea de evaluare 

 

     Instrumente 

         de  

evaluare 

Obiective  

ale unitatii  

de invatare 

Proba 

scrisa 

(testul 

de 

cunoştin

ţe) 

 

Proba 

orala 

Proba 

practica 

(proiect) 

Tema 

de 

lucru 

in clasa 

Tema 

pentru 

acasa 

( daca 

este 

cazul ) 

Observa

rea 

sistemati

ca a 

elevilor 

Refer

at 

Etc

. 

1. Să explice 

noţiunea 

“Individul ca 

întreprinzător”. 

 X    X   

2.Să utilizeze 

corect 

conceptele 

specifice 

antreprenoriatul

ui. 

  

 

 

 X  

 

x  

 

 

3. Să identifice 

relaţia om(fiinţă 

socială)-mediu 

înconjurător. 

 X  X  X   
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4. Să 

argumenteze 

necesitatea 

antreprenoriatul

ui  

   x x 

 

X   
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Prof. 

DAN Săndica-Ionica,  

Școala Gimnazială  „Alexandru Vechiu”, Zăvoaia, județul Brăila 

 

 
DATA:  

PROF. ÎNV. PRIMAR: DAN Săndica-Ionica 

CLASA: I -A 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială  „Alexandru Vechiu”, Zăvoaia 

ARIA  CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 

UNITATEA TEMATICĂ: ,, Experimentăm şi calculăm până la 100, fără trecere peste ordin” 

SUBIECTUL LECŢIEI: „Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100,  fără 

trecere peste ordin – Z+Z/ Z-Z; ZU+U/ ZU-U; ZU+Z/ ZU-Z”/ „An. Anotimpuri. Lunile anului” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare de cunoştinţe 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE:  Matematică şi explorarea mediului 

                                                                        Comunicare în limba română 

                                                                        Arte vizuale şi abilități practice 

                                                                        Muzică şi mişcare 

      

COMPETENŢE GENERALE : 

1. Utilizarea numerelor în calculele elementare 

2. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat 

3. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 

4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

MATEMATICĂ  ŞI  EXPLORAREA  MEDIULUI  

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – 100, recurgând fregvent la 

numărare; 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență, ˂, ˃, =, +, -) în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat;  

5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere, cu sprijin în obiecte, 

imagini  sau reprezentări schematice . 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ   

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite; 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;  

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

PROIECT DIDACTIC 
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2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:  

a) cognitive: 

     O1 - să efectueze oral şi în scris adunări şi scăderi cu numere naturale, în concentrul 0-100 fără   

            trecere  peste ordin; 

     O2 - să opereze cu terminologia specifică  operaţiilor de adunare şi scădere, în rezolvarea unor    

            sarcini; 

     O3 - să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi  

            problemelor; 

     O4 - să completeze exerciţii cu semnele de operaţie învăţate; 

     O5 - să rezolve probleme cu numere naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.    

b) psiho-motrice: 

      O.m.1: să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes sugerat de cadrul didactic; 

      O.m.2: să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului în timpul scrierii. 

c) afective: 

O.a.1: să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participarea activă; 

O.a.2: să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului. 

 

 

         Resurse: 

I.        Metodologice  

Strategii didactice: 

1.METODE ȘI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, problematizarea, 

metoda cubului,  jocul didactic, munca independentă 

2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, fişe de evaluare, scrisoare, fluturaş, prezentare 

PPT, laptop, videoproiector, flipchart, planşe, creioane colorate 

3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe , activitate independentă 

4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

autoevaluare, evaluare orală, evaluare scrisă,  aprecieri verbale, stimulente medalii 

II. Temporale 

- 35 minute activitatea propriu-zisă  

- 10 minute activităţi recreative.  

III. Umane -  19 elevi.
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IV. IV.Bibliografice: 

• ştiinţifice:     

***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii mici”, 2013 

• oficiale:      

   *** Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului,  Aprobată prin ordin al 

ministrului Nr.  3418/19.03.2013    

✓ Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta,  Matematică și explorarea mediului – 

manual pentru clasa I, partea a II-a, Editura CD PRESS, București, 2014 

✓ Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta, Caiet de lucru, clasa I, Editura CD PRESS, 

Bucureşti, 2014 

✓ www.didactic.ro  

http://www.didactic.ro/
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Momentele 

lecţiei/ 

Dozare 

Ob..op./ 

Comp. 

vizate 

 

Conţinutul informaţional şi demersul didactic 

 

Elemente de strategie didactică 

Modalităţi 

de  

evaluare 

(tehnici şi 

instrumente 

de evaluare) 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămâ

nt 

 

Forma de 

organizar

e 

1. Moment 

organizatori

c 

1 min 

 Se asigură condiţiile optime necesare desfăşurării٭ 

lecţiei. 

 .Elevii sunt aşezaţi pe segrupe٭

 

Conversaţi

a  

  

Frontal  

 

2. Captarea 

atenţiei 

3 min 

 

 

CLR 

1.4 

 

OM1 

 

OA1 

Învăţătoarea prezintă elevilor un mesaj din partea Zânei 

Primǎvarǎ, adus de un fluturaş:  ( Anexa  ). 

Dragi copii, vă felicit pentru modul în care aţi rezolvat 

sarcinile primite în cadrul orelor de Comunicare în 

limba română. Ceea ce vă pot spune este că m-am întâlnit 

cu cocoşul din povestea „Punguţa cu doi bani”şi este 

foarte fericit că l-aţi ajutat să înveţe două litere („ţ”mic 

de mână şi de tipar). În continuare vrea să rămână cu noi 

şi la ora de matematică şi explorarea mediului. Are un 

mesaj pentru voi: 

„Dragii mei, 

Mi-aţi demonstrat la orele de Comunicare în limba 

română că mă iubiţi, de aceea, vă rog să mă ajutaţi să 

trec obstacolele pe care mi le pune boierul şi să îmi iau 

punguţa cu cei doi galbeni înapoi ca să mă pot întoarce 

acasă la moşneag. 

 Ce spuneti, mǎ mai puteţi ajuta? 

Mǎ bucur!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţi

a  

 

 

 

 

Fluturaşul 

cu 

Scrisoarea   

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsuri-

le elevilor 
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Învăţătoarea explică elevilor că pentru a-l ajuta pe cocoş 

să treacă obstacolele trebuie să rezolve anumite exerciţii 

şi probleme matematice. 

Cocoşul le-a pregătit o surpriză elevilor pentru sfârşitul 

orei. 

(medalii cu personaje din poveşti) 

3.Actualiza-

rea 

cunoştinţelo

r anterioare 

3min 

MEM 

1.4 

OC1 

OA1 

Întrebări despre lecţia anterioară. („Scăderea 

numerelor naturale ZU – Z”) 

Verific tema calitativ şi cantitativ. În acest timp, elevii 

rezolvă pe o fişă de muncă independentă un exerciţiu. ( 

ANEXA 1) 

Se verifică oral munca independentă. 

Sunt evidenţiaţi elevii care au rezolvat corect tema, au 

scris caligrafic şi au un caiet îngrijit. 

 

 

 

Conversaţi

a 

Observaţia  

 

 

Caietele 

elevilor 

Fişe de 

lucru 

 

 

Frontal 

Individual  

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1 min. 

 Astǎzi la ora de matematicǎ îl vom ajuta pe Cocoş, sǎ 

parcurgă probele date, rezolvând exerciţii şi probleme cu 

adunări şi scăderi/ 0-100 fără trecere peste ordin. 

Sunteţi gata, putem începe? 

Explicaţia   Frontal   
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5. Dirijarea 

învăţării 

16  min 

 

OC1 

OC2 

MEM 

1.6 

OM1 

 

 

 

 

OC1 

OC4 

 

OM1 

CLR 

1.4 

 

MEM 

3.1 

 

 

   

OC1 

OC2 

OC3 

OM1 

OM2 

 

 

OBSTACOLUL 1- FÂNTÂNA 

„Iată colo pe imaş 

20 de iepuraşi, 

10 pleacă, 10 vin 

Oare, Câţi mai sunt acum? 

-Prin ce  operaţii matematice aţi aflat numărul 

iepuraşilor? 

-Cum se numesc numerele care se adună? 

-Dar rezultatul adunării? 

-Cine este descăzutul? 

-Dar scăzătorul? 

-Cum se numeşte rezultatul scăderii? 

-Ce număr este cu 10 mai mare decât 27? 

Aflaţi diferenţa numerelor 40 şi 10! 

La suma numerelor 5 şi 5, adăugaţi 45. 

Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu 

fântână: 

-Desparte în silabe cuvântul „fântână”. 

-Lunile de iarnă sunt: ............., ................, 

.......................... . 

OBSTACOLUL 2- CUPTORUL 

1.Află numerele cu 10 mai mari decât numerele scrise 

pe flori, după model. 

 

 

Conversaţi

a euristică 

Exerciţiul 

Problemati

-zarea 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

Conversaţi

a 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planșa 

Flip-chart 

Marker 

 

 

Jeton 

fântână   

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

Jeton  

cuptor 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

Cub 

 

 

 

Frontal  

Pe grupe 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

Individual  

 

 

 

 

 

Frontal 

  

Pe grupe 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aplauze 

 

 

Observare 

sistematică  
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OA2 

OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

OC5 

 

OM1 

CLR 

2.1 

 

 

 

MEM 

5.2 

OC5 

OA2 

CLR 

2.1 

Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu cuptor: 

-Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul „cuptor” alcătuită 

din trei cuvinte. 

-Lunile de primăvară sunt: ............., ................, 

.......................... . 

OBSTACOLUL 3 – CIREADA 

Se va realiza prin metoda  „Cubului”. Câte un 

reprezentant al fiecărei grupe va arunca cubul şi va lua 

fişa corespunzătoare. 

( faţa 1: DESCRIE; faţa 2: COMPARĂ; faţa 3: 

ASOCIAZĂ, faţa 4: ANALIZEAZĂ; faţa 5: 

ARGUMENTEAZĂ; faţa 6: APLICĂ) 

Se explică fiecare cerinţă în parte; fiecare grupă are la 

dispoziţie pentru a rezolva cerinţele de pe fişă, 5 minute. 

Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu 

cireadă: 

-Desparte în silabe cuvântul „cireadă” . 

-Lunile de vară sunt: ............., ................, .................... . 

 

OBSTACOLUL 4 – CĂMARĂ 

Rezolvaţi problema:  

 
Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu 

cămară: 

Explicaţia  

 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

Exerciţiul  

 

 

 

Jeton 

cireadă 

 

 

 

 

 

Jeton 

cămară 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

Jeton 

cămară 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

 

Individual  

 

Pe grupe 

 

 

Individual  

Răspunsuri-

le elevilor 

 

Apecieri 

verbale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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-Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul „cămară” alcătuită 

din trei – cinci cuvinte. 

-Lunile de toamnă sunt: ............., ................, 

......................... . 
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6. Obţinerea 

performanţe

i  

5 min 

 

 

 

OC3 

OC4 

 

OM1 

MEM 

1.6 

Joc ştafetă:  

Prezint la flip-chart un exerciţiu. 

 

 
Exerciţiul este prezentat pe o planşa la flip-chart şi este 

rezolvat de către elevi la flip-chart. 

 

Exerciţiul 

 

 

Joc 

didactic 

 

 

Planşă 

Flip-chart 

marker 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aplauze, 

aprecieri 

colective 

 

7.Evaluarea  

5 min 

OC1 

OC5 

MEM 

1.4 

Elevii primesc o fişă de evaluare . (Anexa   ) 

Se face o evaluare orală imediată. 

 

 

Exerciţiul 

Conversaţi

a 

 

 

Fişă de 

evaluare 

 

Act. 

independe

n-tă 

Aprecieri 

verbale  

Scrisă  

8.Activitate 

în 

completare 

10 min 

OM2 

AVAP 

2.3 

MM 

2.1 

 

Desenează codul culorilor. (ANEXA  ) 

(În funcţie de timpul rămas se prezintă un material ppt 

despre anotimpuri) 

Cântec: „Înfloresc grădinile” 

 

  

Explicaţia 

exerciţiul 

 

Fişă de 

lucru 

Creioane 

colorate 

Videoproi

ec-tor 

 

 

Individual  

Frontal  

Aprecieri 

verbale 

Aplauze  

9. 

Încheierea  

activităţii 

1min 

 Tema pentru acasă: ex.5/22- manual 

Se vor face aprecieri globale asupra participării copiilor 

si a modului de lucru pe parcursul activităţilor. 

Elevii primesc medalii cu personaje din poveşti. 

Conversaţi

a 

 

Medalii  

 

Frontal 

Aprecieri 

verbale  
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PROIECT   DE   ACTIVITATE   INTEGRATĂ 

 

Prof.înv.preșcolar: Deacăn Iuliana-Valentina 

Grădinița P.P ”Licurici” Ovidiu,  Jud. Constanța 

 

DATA: 10 februarie 2020 

NIVELUL / GRUPA: 3- 5 ani, nivel I, grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Lumea apelor” 

TEMA  ACTIVITĂŢII: „Peștișorul de aur” 

ELEMENTE   COMPONENTE  ALE  ACTIVITĂŢII  INTEGRATE: 

• Activităţi de Dezvoltare Personală: 

                                       Jocul liber 

                           Rutine: deprinderi de păstrare a igienei personale 

                           Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, peștișori aurii!” 

 

                      Tranziții: „„Peștisori de aur suntem  

                                                           Și prin apă înotăm 

                                                           Ne-nvârtim, ne răsucim 

                                                           Și spre centre noi pornim.” 

 

• Activităţi Liber Alese 1: 

                          Știință: - ,,Curiozități din lumea subacvatica” – observare 

                                            peștișori în acvariu                                                 

                                        - ,,Viețuitoare marine ” – selectare imagini 

                           Bibliotecă: - ,,Scrie solzii peștelui!” – exercițiu grafic        

                           Artă: - ,,Solzii peștișorului fermecat” – pictură 

                           Joc de rol:  -„De-a pescarii”  

                           Nisip și apă: -„Castelul Peștișorului de aur”  

 

                Tranziții:     ,,Tare mult voi ați muncit, 

                                                Sarcinile le-ati îndeplinit, 

                                                În trenuleț să ne așezăm 

                                               Spre baie să ne îndreptăm!” 

 

• Activităţi pe Domenii Experienţiale:  ,,Peștișorul de aur”                      de Aleksandr Puskin (Domeniul 

Limbă și Comunicare – povestirea educatoarei; Domeniul Om și Societate – lucrare practică). 

• Activităţi Liber Alese 2 :  

               ,,Dansul pescarilor”– joc de mișcare; 

               ,,Peștișorii și rechinul”– joc distractiv. 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacității de înțelegere și exprimare a propriilor emoții 

valorificând creații literare și practice. 
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

•  Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

• Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă); 

• Autocontrol și expresivitate emoțională; 

• Activare şi manifestare a potenţialului creativ; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența ȋn activități). 

 

 COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Demonstrează că înțeleg mesajele simple ; 

• Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în situații uzuale în calitate de auditor/vorbitor ; 

• Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de texte literare; 

• Demonstrează creativitate prin activități practice, în conversații și povestiri ; 

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

OBIECTIVE: 

O 1 – Să observe şi să selecteze elemente specifice lumii subacvatice; 

O 2 – Să traseze elemente grafice (solzii peștișorului); 

O 3 – Să aplice culoarea prin diverse tehnici învățate (ștampilare cu tijă de țelină);  

O 4 – Să se transpună în rolul pescarului, utilizând costumația și uneltele de pescuit; 

O 5 – Să asculte cu atenție povestirea educatoarei pentru a reține succesiunea momentelor acțiunii și 

mesajul transmis prin textul literar; 

O 6 – Să formuleze cel puțin un enunț corect din punct de vedere gramatical referitor la mesajul 

transmis în urma audierii textului literar; 

O 7 – Să lipească elemente (solzii peștișorului) pe o suprafață dată (siluetă peștișor) folosind corect 

tehnicile lipirii; 

O 8– Să manifeste spirit de fair-play și colaborare în realizarea sarcinilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

 

           Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia, 

jocul, Explozia stelară; Turul Galeriei; metoda Orff. 

 

            Resurse materiale: acvariu cu peștișori; siluete pești din lemn; enciclopedii “Animale 

marine”, cărți cu imagini ce reprezintă animale subacvatice; imagini cu pești;  cărticele „Peștișorul de 

aur”; suporturi de carton sub formă de peștișor; carioci; acuarele; tije de țelină; siluetă de carton 

(peștișor); forme de nisip și ustensile specifice; pești din plastic; pelerine pescar; undițe; acvarii de 

lemn cu figurine peștișori cu magneți; planșe reprezentând scene din poveste; cutia fermecată cu 

surprize; șorțul povestitor; ; figurine din fetru cu personajele din poveste;  steluțe din carton auriu; 

Zâna Apelor și peștișorul de aur (personaje); peștișori din polistiren; staniol auriu; pastă de lipit; 

coronițele peștișorului de aur; cărticicele de povești, de citit și de colorat (,,Peștișorul de aur”); scoici.    

  

         Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 
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SCENARIUL  ACTIVITĂȚII 

           Este o zi deosebită. Sala de grupă este pregătită să-şi primească oaspeții de seamă. Primirea 

copiilor se realizează printr-un salut specific ales de fiecare copil. Preșcolarii grupei se joacă bucuroși 

în sala de grupă în cadrul jocului liber, alegându-și jucăria și partenerii de joc. În sala de grupă, aceștia 

au descoperit la sectorul Știință acvariul cu peștișori și imagini cu pești și animale marine. În această 

zonă va avea loc Întâlnirea de dimineață. Încântați, copiii încep să discute despre peștișori : cât de 

frumos sunt colorați, ce repede înoată, că le-ar plăcea să aibă și ei acasă un acvariu. Acest moment s-

a constituit într-unul oportun pentru a-i anunța pe copii că astăzi vom vorbi despre peștișori. După ce 

ne-am așezat în cerc, în jurul acvariului, le-am propus copiilor să începem Întâlnirea de dimineață 

cu salutul.  

          Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei cu o formulă specifică : 

„Bună dimineața și bine ați venit la grădiniță, dragi peștișori aurii!”.  

                 „Bună dimineața, salutăm 

                   Și voioși ne așezăm 

                   Într-un cerc frumos și mare 

                   S-ascultăm copilul care 

                   Azi vrea să ne povestească 

                   Și să ne uimească. ” 

          Se realizează prezența la activitate: „După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii 

ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit?”.  

          Copiii vor completa calendarul naturii încercând să recunoască în ce zi a săptămânii ne aflăm. 

După ce adresez întrebarea : „A început o nouă zi,/ Cum e vremea azi, copii? ”, meteorologul de 

serviciu va fi rugat să spună cum este vremea. Acesta va prezenta vremea completând calendarul 

naturii, precizând câteva caracteristici ale vremii, pe baza întrebărilor puse de educatoare.  

          Preșcolarii sunt invitați la activitatea de grup - ,,Baby Shark Dance” – metoda C.L.I.L – joc cu 

text și cânt ȋn limba engleză. Gimnastica de înviorare se va desfășura sub formă de exerciții motrice 

ușoare (mișcări ale capului, brațelor, picioarelor).  

          Împărtășirea cu ceilalți se va realiza printr-un schimb de impresii cu privire la viețuitoarele 

marine. Copiii își exprimă diverse sentimente, trăiri: „Dacă aș fi o vietate din apă, mi-aș dori să fiu... 

De ce? ”. Acest moment solicită întreaga grupă și contribuie la realizarea unei intercunoașteri, la 

exprimarea liberă în fața celorlalți, învățând să asculte și să-și exprime trăirile.  
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          Noutatea zilei este anunțată de un nou personaj, introdus de educatoare, și anume Zâna Apelor 

care a sosit împreună cu peștișorul de aur  și îi informează pe preșcolari că le va spune astăzi o frumoasă 

poveste despre peștișorul care putea îndeplini dorințele oamenilor buni. Le precizez că peștișorul de 

aur a venit la ei în grupă să se joace împreună, deoarece la mare este frig și nu sunt copii cu care să se 

joace. Aceștia au adus o cutie fermecată în care se află multe surprize. Le voi citi scrisoarea pe care a 

adus-o peștișorul de aur.  

                                                        

Dragi copii, 

         Am așteptat cu nerăbdare să ajung la voi în grupă, deoarece am auzit că voi sunteți niște copii 

foarte cuminți și știți să vă jucați foarte frumos. La mare este frig acum și nu sunt copii cu care să mă 

joc. Așa că am hotărât să vin la voi, să ne jucăm împreună. Vreți? Eu am adus de la mare o mulțime 

de surprize pentru voi cu care să ne jucăm. Veți afla povestea mea și a pescarului iar pentru copiii 

cuminți am și recompense. O să vă spun pe parcursul zilei ce surprize v-am pregătit. 

                                                                          Cu drag, 

                                                                          Peștișorul de aur 

 

         Educatoarea prezintă copiilor ce conține cutia fermecată cu surprize și în termeni accesibili 

explică activitățile pe care le vor desfășura în această zi și precizează pe scurt sarcinile pe care le vor 

îndeplini în cadrul activităților.  

          Se anunță tema activității: „ Peștișorul de aur”.Fiecare copil va primi din cutia fermecată un 

stimulent (peștișori divers colorați, utili pentru împărțirea pe centre) și vor fi grupați pe cinci arii de 

stimulare.  

          Tranziția de la întâlnirea de dimineață la Activități liber alese se face cu ajutorul versurilor : 

„Peștisori de aur suntem  

                    Și prin apă înotăm 

                    Ne-nvârtim, ne răsucim 

                    Și spre centre noi pornim.” 

           Educatoarea prezintă copiilor centrele care sunt deschise (Știință, Bibliotecă, Artă, Joc de rol, 

Nisip și apă). Apoi anunță temele acestora : 

           La centrul Știință, copiii vor observa peștișorii din acvariu, îi vor descrie și vor selecta imaginile 

care reprezintă animale marine, denumindu-le și specificând caracteristicile acestora.  

           La centrul Bibliotecă, copiii vor avea sarcina să traseze semicercul cu deschidere spre stânga 

(solzii peștișorului) pe suport de carton sub formă de peștișor.  

           La centrul Artă, se vor realiza solzii peștișorului fermecat prin acoperirea unei suprafețe (silueta 

de carton a peștișorului) cu culoare, utilizând tehnica ștampilei (cu tijă de țelină).    

           La centrul Joc de rol, copiii vor intra în rolul pescarilor, vor utiliza costumele puse la dispoziție 

(pelerine) și unelte corespunzătoare (undițe, peștișori din plastic, găletușe, mincioc, năvod, -jucării), 

acvarii din lemn cu peștișori tot din lemn cu magneți.  

           La centrul Nisip și apă, copiii construiesc din nisip, apă și scoici un castel al peștișorului de 

aur, folosindu-se de instrumentele de lucru pentru nisip (găleată, forme de nisip, greble pentru nisip) 

la măsuța pentru nisip și apă.   

           După intuirea materialelor propuse pentru jocuri, copiilor li se vor oferi ecusoane sub formă de 

peștișori divers colorați. Copiii se vor grupa în funcție de ecusoanele alese iar pe măsuțe vor găsi la 

fiecare centru câte un peștișor de aceeași culoare cu ecusonul ales.  
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          Voi trece pe la fiecare centru de activitate deschis, le voi explica copiilor modul de realizare a 

temelor propuse, algoritmul desfășurării jocurilor, urmărind repartizarea sarcinilor, cooperarea în 

timpul lucrului, păstrarea ordinii, finalizarea lucrărilor. Voi da posibilitatea copiilor să treacă pe la 

fiecare sector de activitate pentru a aprecia activitatea colegilor și pentru a ajuta. Se reamintește 

copiilor comportamentul așteptat în timpul acestor activități: să lucreze frumos, să vorbească încet 

pentru a nu deranja pe alții, să colaboreze cu membrii grupului pentru a realiza sarcinile. În timp ce 

lucrează sunt îndrumați și urmăriți. Voi da explicațiile necesare.  

          Evaluarea : după finalizarea sarcinilor voi face aprecieri asupra întregii activități de la centre, a 

modului de participare a copiilor la activitate și a comportamentului acestora.  

          După realizarea sarcinilor la centrele de interes, vom trece prin rutinele zilnice care constau în 

spălarea mâinilor pentru a ne feri de boli și pentru îndepărtarea microbilor. Copiii se vor grupa doi câte 

doi și vor merge ordonați la baie.  

          Tranziția :    ,,Tare mult voi ați muncit, 

                                  Sarcinile le-ati îndeplinit, 

                                  În trenuleț să ne așezăm 

                                  Spre baie să ne îndreptăm!” 

 

           Vom face trecerea către activitățile pe domenii experiențiale, printr-o tranziție,   cântecul 

„Peștișorul năzdrăvan” : 

„Pește mic cu aripioare 

Și codița sclipitoare 

Hai sa-noți cu mine-n lac, 

Când ne cântă un brotac. 

Tu faci tumbe, tu faci tumbe, 

Eu mă oglindesc în unde 

Și cu apă mă stropești, 

Numai să mă-nveselești!”  

 

           Cu tranziția „Peștișorul năzdrăvan” Zâna Apelor îi invită pe copii să le spună povestea promisă 

la începutul zilei. Din cutia fermecată cu surprize, Zâna scoate șorțul povestitor împreună cu siluetele 

personajelor din poveste și le oferă doamnei educatoare. 

           În cadrul Domeniului Limbă și Comunicare educatoarea le va spune copiilor povestea  

„Peștișorul de aur” de Aleksandr Puskin. Educatoarea expune povestea clar, accesibil și expresiv 

pentru a putea trezi emoții și pentru a asigura motivația învățării iar siluetele din fetru ale personajelor 

din poveste vor reda ceea ce povestește. Expresivitatea expunerii se va realiza prin modularea vocii, 

schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, pauze logice, psihologice și gramaticale, 

accentuări și scăderi ale intensității vocii, repetiții, mimică și gestică.  

           Cu ajutorul metodei Explozia stelară copiii vor povesti întâmplarea pescarului. Învățămintele 

povestirii vor fi desprinse de către copii cu ajutorul întrebărilor: CINE? CE? UNDE? DE CE? CÂND?. 

Drept recompensă pentru răspunsurile date, Zâna Apelor le oferă copiilor câte o coroniță de aur, 

precum cea a peștișorului, pe care o vor folosi la jocul distractiv de la ALA 2.   

           Zâna Apelor le amintește copiilor că peștișorul de aur îndeplinise dorințele cerute și din această 

cauză i-au căzut solzii și nu mai putea îndeplini nicio dorință. Zâna îi roagă să îi pună solzii peștișorului 

la loc pentru ca acesta să își recapete puterile magice.  
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           Tranziția către a doua activitate se va face cu ajutorul versurilor : 

                              „Ca fluturașii noi zburăm, 

                                Precum peștișorii înotăm, 

                                Spre măsuțe ne-ndreptăm, 

                                Pe scăunele ne așezăm 

                                Și începem să lucrăm 

                                Peștișorul de aur să îl ajutăm! ” 

 

            În cadrul Domeniului Om și Societate, se va desfășura activitatea practică unde preșcolarii 

vor realiza solzii peștișorului din poveste. Captarea atenției se realizează prin prezentarea modelului 

realizat de educatoare și fiecare copil va primi un peștișor din polistiren căruia va trebui să îi lipească 

solzii de aur (staniol auriu). Se vor intui materialele puse la dispoziție pentru realizarea temei și se vor 

explica tehnicile specifice lipirii. Înainte de începerea activității se vor executa exerciții pentru 

încălzirea mușchilor mici ai mâinii. Voi acorda ajutor acolo unde este nevoie. Peștișorii cu solzi de aur 

vor fi expuși la castelul realizat din nisip și apă. Copiii vor analiza și aprecia modelul de realizare în 

funcție de respectarea indicațiilor date folosindu-se metoda Turul galeriei.  

           În cadrul Activităților Liber Alese 2 (ALA 2), se va desfășura jocul de mișcare ,,Dansul 

pescarilor” folosind metoda Orff, în cadrul căruia copiii mânuind undițele și bețe din lemn vor bate 

pe ritmul muzicii după indicațiile educatoarei.   

           După acest moment, se va desfășura jocul distractiv ,,Peștișorii și rechinul”. Copiii vor fi 

împărtiţi în două echipe. Fiecare echipă primește un numar egal de peștișori (roz și verzi). Din locul 

marcat copiii trebuie să arunce peștișori în gura rechinului. Câștigă echipa care a hrănit rechinul cu cei 

mai mulți pești.  

           În încheierea activității integrate, se fac aprecieri generale asupra desfășurării întregii 

activități. Copiii vor fi aplaudați și lăudați asupra modului cum au lucrat și au participat la activitate. 

Aceștia vor fi recompensați de către Zâna Apelor și peștișorul de aur cu câte o cărticică de povești, de 

citit și de colorat (,,Peștișorul de aur”) și câte o scoică adusă de la mare. Peștișorul de aur le mulțumește 

copiilor pentru că au vrut să se joace cu el și îi felicită pentru faptul că sunt copii isteți și l-au ajutat să 

își recapete solzii, astfel acesta putând să îndeplinească dorințele oamenilor buni precum bătrânul 

pescar.   
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“Aur și argint, toamna a plecat, iarna a venit” 

Profesor Costea Anca-Gabriela 

Grădinița Cu Program Prelungit Nr.52 Oradea 

Tema anuală:  Când,cum și de ce se întampla? 

Tema săptămânii:  ”Ne-am jucat și am învățat! ” -evaluare sumativă 

Tema zilei: “Aur și argint, toamna a plecat, iarna a venit” 

Tipul activității:  Sistematizare, consolidare și  evaluare a cunoștințelor 

• Activitate didactică de recapitulare și sistematizare a cunoștintelor, priceperilor și deprinderilor; 

• Activitate didactică de consolidare a cunoștințelor si deprinderilor; 

• Activitate didactică de evaluare a cunoștințelor , priceperilor și deprinderilor. 

Mijloc de realizare: Activitate integrată: ADP-ALA-ADE (DS+DOS) 

Forma de organizare: pe grupuri, frontal,individual 

Scopul activității:  

Reactualizarea, evaluarea și consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

dobândite anterior  în vederea: dezvoltării  creativității și expresivității limbajului oral, a stimulării 

curiozității privind explicarea și înțelegerea lumii înconjurătoare, a capacitații de cunoaștere și 

înțelegere a mediului înconjurător, a stimulării calităților intelectuale, de voință și  afective în 

vederea aplicării independente a deprinderilor însușite,  precum și a formării și consolidării unor 

abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică și  a exprimării originalitatii,in scopul 

realizarii sarcinilor propuse. 

 

Activități de învatare: 

ADP:  a) Întâlnirea de dimineață: „Povestea omului de zăpadă”- povestea educatoarei 

           b)Tranziția se realizeaza printr-un cantec „Omul de zăpadă”.(anexa 1) 

ALA1:    a) Joc logic (alege și potrivește) : „Tablou de iarnă / Tablou de toamnă” 

                b) Joc de masă (puzzle): “Iarna în imagini” 

               c) Artă (pictură): „Ninge ca-n povești” 

ALA2: Joc distractiv (traseu aplicativ): „Prin zăpadă, cu zăpadă” 

ADE: DS+DOS  „Frumusețea iernii” -activitate integrată 

          DS- „Iarna e o bucurie!”-joc didactic 

          DOS- „Iarna pe uliță”-activitate practică 

Obiective operaționale 

ADP+ALA1+ADE+ALA2 

• Să utilizeze calitățile expresive ale limbajului oral și ale celui corporal în transmiterea unor idei și 

sentimente pe baza temei alese; 

• Să realizeze individual sau în grup, lucrări practice inspirate  din natură și viața cotidiană, 

valorificând deprinderile de lucru însușite; 

• Să identifice,să selecteze, să grupeze să plaseze  elemente  după diferite criterii stabilite în sarcinile 

didactice; 

• Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, fiind capabili să comunice 

impresii pe baza observărilor efectuate; 
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• Să fie capabili să utilizeze deprinderile insușite în diferite contexte, având ca obiectiv parcurgerea 

traseul stability; 

• Sa manifeste creativitate in realizarea lucrarii,  găsind utilitate tuturor materialelor puse la dispozitie. 

Strategii didactice 

▪ Metode si procedee:  Conversația, explicația, demonstrația, expunerea, observația, exercițiul, 

problematizarea, lucrul în echipă, stabilirea succesiunii evenimentelor, interviul, lotus, 

brainstorming.  

▪ Mijloace didactice: 

 IDD: calendarul naturii, machetă cu prezența la grupă, siluete din polistiren cu personajele din 

poveste, panou, magneți, jetoane divers illustrate. 

ALA1:    a) Joc logic (alege și potrivește) : „Tablou de iarnă / Tablou de toamnă”: panou cu 

imagini reprezentative pentru anotimpul iarna, panou cu imagini reprezentative pentru anotimpul 

toamna, jetoane care ilustrează copii în diverse ipostaze specifice celor două anotimpuri, lipici. 

           b) Joc de masă (puzzle): “Iarna în imagini”: piese de puzzle care ilustrează  diferite imagini 

de iarnă, panou suport pentru piesele de  puzzle. 

           c) Artă (pictură): „Ninge ca-n povești”: planșă care ilustrează un sumar peisaj de iarnă, 

ștampile de diferite forme, bețișoare cu vată, pensule, acuarelă. 

ALA2: Joc distractiv (traseu aplicativ): „Prin zăpadă, cu zăpadă”: fulgi de zăpadă        

confecționați din hârtie, urme de picioare din hârtie gumată, copaci, baloane cu confetti, suport 

muzical. 

ADE: DS+DOS  „Frumuseța iernii” -activitate integrată 

          DS- „Iarna e o bucurie!”-joc didactic: două panouri din polistiren cu oameni de zăpadă, 

jetoane cu diferite imagini, suporți cu forme geometrice, bandă dublu-adezivă, floare de lotus din 

hârtie. 

          DOS- „Iarna pe uliță”-activitate practică: machetă din polistiren, căsuțe din polistiren, bulgări 

din polistiren, pălării din hârtie gumată,  crenguțe de copac, brazi din hârtie, aracet, pensule, zapadă 

artificială, vată. 

▪ Metode de evaluare: aprecieli verbale, observarea sistematică a comportamentului fiecărui copil, 

metoda interviul. 

▪ Durata: O zi 

▪ Bibliografie:  

„Metode interactive de grup-ghid metodic”, editura Arves;  

„Curriculum pentru invatamantul prescolar” , Bucuresti 2008; 

 „Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”, editura    V si I Integral-

Bucuresti, 2005”; 

 „Aplicarea  noului curriculum pentru educatie timpurie -o provocare”, editura Diana; 

 „Laborator prescolar –ghid metodologic” ,editura Miniped, Bucuresti-2017 .         

 

Scenariul zilei 

1.ADP 

   Activitatea începe cu întâlnirea de dimineață:   

Salutul: „Bună dimineața dragi copii! 

                Mă bucur că sunteți aici! 

                A început o nouă zi 
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                Bună dimineața  dragi copii!” 

Prezenţa se va face prin completarea panoului cu pozele copiilor prezenți. 

După realizarea prezenţei îndrept atenţia copiilor spre calendarul naturii: 

Se va completa calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor care ilustrează fenomenele meteo , 

îmbrăcămintea adecvată anotimpului iarna,aspect de iarnă. 

Impărtășirea cu ceilalti: Copiii emit păreri despre propria stare de spirit în raport cu  vremea  de 

afară . 

Activitatea de grup:  Se realizează printr-o poveste de iarnă -“Povestea omului de zăpadă “ .      Voi 

expune povestea cu ajutorul siluetelor care ilustrează personajele din poveste. 

 Pentru însușirea conținutului poveștii, la finalul activitatii din cadrul IDD, copiii vor lucra, 

sub îndrumarea mea, la panou folosind  metoda stabilirii succesiunii de evenimente. 

Noutatea zilei:  Prezența omului de zăpadă în grupă, pe tot parcursul zilei, constituie o noutate .  

Trebuie sa participăm la toate jocurile și sarcinile de lucru pe care acesta ni le-a adus  pentru a-i 

dovedi cât de multe cunoștințe am acumulat pe parcursul primului semestru de grădiniță.  

Se anunță  și obiectivele propuse la toate activitățile din ziua respectivă. 

Tranzitia se realizeaza printr-un cantec „Omul de zăpadă”- (Anexa 1). 

2.ALA1 

Voi îndruma copiii spre centrele de interes pregatite . 

La centrul Joc logic (alege și potrivește) copiii vor trebui să aleagă din mai multe coșuri, 

jetoanele potrivite fiecărei imagini  care reprezintă anotimpul iarna și anotimpul toamna. Astfel să 

reconstituie un peisaj de iarna cu copii la sanius , la schi, copiii care merg cu colindul,etc.,precum și 

un peisaj de toamnă cu copii care culeg fructe, adună frunze uscate, sunt îmbrăcați adecvat fiecărui 

anotimp, etc 

La centrul Joc de masă (puzzle) sunt pregatite imagini si piese de puzzle  mari, decupate din 

plăci de polistiren, pe care copiii vor trebui să le potrivească și să reconstituie imaginile. Piesele vor 

fi așezate pe un suport în plan înclinat, ca la final să rezulte puzzle-uri tablou . 

 La centrul  Artă (pictură) copiii au la dispozitie o coală de carton pe care vor trebui să 

picteze, în principal prin tehnica ștampilării, fulgi de zăpadă, brazi și oameni de zăpadă. Lucrarea nu 

este individual ci colectivă, dimensiunea cartonului fiind considerabilă.   Toate lucrările realizate la 

ALA1 vor fi vizualizate si evaluate, iar apoi expuse în sala de grupă . 

Tranzitia: Se face intonand cantecul ”Omul de zăpadă”(Anexa 2) 

3. ADE 

DS+DOS-  „Frumusețea iernii” 

 Copiii vor intra în sala de grupă întâmpinați fiind de către mine cu materielele pregătite 

pentru  desfășurarea jocului didactic. Voi  aseza copiii in semicerc si voi explica jocul propus. 

Captarea atentiei o voi realiza prin prezentarea unei machete care infațișază floare de lotus și un om 

de zăpadă.  

Voi anunța titlul jocului propus “Iarna e o bucurie”, 1-2 copiii repetând titlul. Apoi voi 

explica regulile jocului. 

  Pentru început copiii vor recita , în grup, o poezie de iarnă. Apoi vom trece la executarea 

jocului propriu zis. Unul dintre copii va recita individual o poezie despre omul de zăpadă. Apoi, pe 

doua panouri care înfățișează doi omuleți de zăpadă, unul vesel și altul trist, copiii vor avea de sortat 

jetoane cu comportamente pozitive și negative. Cea de-a treia sarcină de joc o constituie regăsirea 
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formelor geometrice în obiecte uzuale, astfel copiii vor sorta jetoane cu obiecte, lucruri pe care le vor 

lipi în cadrane  cu forma de pătrat, triunghi, dreptunghi și cerc. 

      În complicarea jocului ne vom îndrepta atenția către omul de zapadă și către floarea de lotus.  

Copiii vor alege opt imagini cu caracteristici principale ale anotimpului iarna, iar mai apoi vor 

verbalize pe baza lor, ca la final să atașeze, pe rând,  imaginile pe floarea de lotus. Ultima sarcină din 

jocul didactic va fi intonarea unui cântec cunoscut de către copii și anume Omul de zăpadă (Anexa 

3), moment care va fi desfășurat și cu mișcările sugerate de text. 

În a doua etapa a activitatilor pe domenii experientiale voi invita copiii la masute,unde au 

pregatite materiale pentru realizarea unei lucrari practice si anume „Iarna pe uliță”. Înainte de a 

observa materialele puse la dispoziție, ne vom încălzii mușchii fini ai mâinilor printr-o  euritmie 

(Anexa 4). Fiecare copil are toate materialele de care are nevoie pentru realizarea lucrării propuse: 

coș  cu aracet, pensulă, machetă cu căsuță, bulgări  și fulgi de zăpadă artificială, brăduț, copac. 

  Activitatea se desfășoară pe un fond muzical liniștitor.  Voi expune lucrarea mea, gata ,după 

care vom descoperi împreună materialele puse la dispoziția copiilor. Voi explica tehnica de lucru, 

lăsând copiii să se exprime cât mai artistic și creativ în realizarea lucrări,i respectând cerințele temei.. 

Voi oferi sprijin tuturor copiilor în realizarea lucrării practice. 

La final voi expune lucrările în sala de grupă, iar ca metodă de evaluare voi aplica metoda 

interviului.  

Tranzitia : O voi realiza intonand cantecul “Cad fulgii de nea”(Anexa 5). 

 

4. ALA2 

   În ultima etapă, copiii vor avea o activitate placută și anume Joc distractiv (traseu aplicativ) 

„Prin zăpadă, cu zăpadă”.  Voi explica jocul: copiii vor fi împărțiți in doua grupe. Fiecare grupă va 

avea un coș cu fulgi de zăpadă. Pe rând, fiecare membru din echipă va trebui să transporte, pe un 

traseu stabilit, câte un fulg de nea, ca mai apoi să-l agațe într-un copăcel aflat la finalul traseului. 

Echipa care termină prima fulgii din coș, este declarată câștigătoare. Jocul se va desfășura pe fond 

musical.  

    La finalul zilei copiii vor fi recompensați cu aprecieri verbale și cu dulciuri. 

 

 

 

 

ANEXA 1. 

cântec 

Țanțoș stă-n ogradă 

Parcă-i o minune 

Omul de zăpadă 

Cu ochi de cărbune. 

Dintr-un morcov, nasul 

Cușma, o tigaie 

Și-n jur,la tot pasul 

Mare hărmălaie 

 

 

ANEXA 2. 

Omul de zăpadă 

cântec 

Ce-i atâta gălăgie 

Colo-n margine de sat?  

Chiuind de bucurie 

Mulți copii s-au adunat. 

-Ia te uită! Toți grămadă 

‘Nalță omul de zăpadă. 

Din cărbuni i-au pus doi ochi 

Și-o tigaie cenușie 

Ține loc de pălărie 
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Și o țoală e cojocul. 

E hazliu, bată-l norocul 

Parc-ar fi o jucărie 

Haideți, hai veniți copii 

Și mai mari și mititei 

Și cu toții împreună 

Să-nvârtim o horă mare 

Omul nostru de zăpadă 

Veseli vrea ca să ne vadă. 

                            

                         ANEXA 3 

                   Omul de zăpadă 

                            cântec 

 ANE

XA 3. 

Cineva de-aseară stă-n ograda mea 

Îmbrăcat într-un palton de nea 

Ninge tare și îmi vine să-l adăpostesc la mine 

În nămeți și ger să nu mai stea 

Însă mama mă convinge 

Că e fericit când ninge 

Și-i țin de urât fulgii de nea. 

Iar la foc, haina-i drăguță 

Se transformă-ntr-o băltuță 

Căci moșneagul din ograda mea 

Nu-i decât un omuleț de nea. 

Omul de zăpadă stă-n ograda mea 

Îmbrăcat într-un palton de nea 

Ninge tare și îmi vine 

Să-l adăpostesc la mine 

În nămeți și ger să nu mai stea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4. 

euritmie 

Fără-nghesuieli,  

Fără îmbrânceli, 

Fără-mpiedicare 

-La loc fiecare! 

Rămâi în picioare 

Că sigur nu doare 

Ca un călător 

-Tropăie ușor. 

Ia, uite un nor! 

Sari într-un picior! 

Soarele-a apus. 

-Mâna stângă sus! 

Ce mai e de spus? 

-Mâna dreaptă-n sus! 

Uite un bursuc! 

-Mâna pe năsuc! 

Mâinile sunt calme. 

-Să batem din palme! 

Copilul frumos 

Stă pe scaun, jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ANEXA 5. 

cântec 

Cad fulgii de nea 

Cerne iarna, cerne , cerne 

Fulgușorii argintii 

Magia de nea se-așterne 

Peste case și copii 

R.x2 Cad fulgii de nea și căciula mea 

Seamănă cu o acadea 
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Săniuțele se-adună acolo sus pe derdeluș 

Râde omul de zăpadă 

Sub căciula de căuș. 
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                                                               PROIECT DE LECŢIE 

POPA MARIA-DOINA,  

Liceul Tehnologic ”ALEXE MARIN”- Slatina, Olt 

 

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic ” ALEXE MARIN ” 

Data : 30.05.2022 

Clasa : a X-a B 

Profesor : POPA Maria-Doina  

Obiectul : Matematică - algebră 

Unitatea de învăţare : Metode de numărare 

Titlul lecţiei : Aplicaţii --”Binomul lui Newton” 

Tipul lecţiei : Fixare și consolidare 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

▪ Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise; 

▪ Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii problemă date; 

▪ Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv; 

▪ Exprimarea caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării modului de numărare; 

▪ Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic cu ajutorul elementelor de combinatorică; 

▪ Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor. 

 VALORI ŞI ATITUDINI 

➢ Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune; 

➢ Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a 

capacităţii de concentrare; 

➢ Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura 

rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii; 

➢ Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene 

sau pentru rezolvarea unor probleme practice; 

➢ Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

• Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, 

descoperirea dirijată, brainstorming;  

• Modul de organizare al clasei: frontal, individual;  

• Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; 

aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).  

 

RESURSE 

• Materiale didactice : tablă , marker ( diferite culori pentru evidențierea formulelor, a rezultatelor 

obținute în rezolvare), fişa de lucru, manual 
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• Umane : elevii clasei  , profesorul 

• Temporale : 50 minute 

• Locul : sala de clasă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie : 

- Matematica, manual pentru clasa a X-a. Trunchi cumun+Curiculum diferentiat (Constantin Nita, Ion 

Chitescu, Dan Mihalca, Monica Dumitrescu ) , Anul publicarii: 2011 ,  Editura DIDACTICĂ și 

PEDAGOGICĂ 
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DESFĂȘURAREA  LECȚIEI 
 

 

Structura 

lecţiei 

                                              Conţinut şi sarcini de instruire Strategie 

didactică 

Modalităţi  

de evaluare 
                                    Activitatea profesorului Activitatea  elevilor 

                 1                                                        2                                                                                              3             4             5 

❶ Moment 

organizatoric 

(2 min) 

Se creează condiţii optime pentru buna desfăşurare a lecţiei. 

Verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor asigurarea 

unei atmosfere adecvate de lucru pentru buna desfăşurare a orei . 
 

Elevii vor răspunde 

la strigarea 

prezenţei , având pe 

bănci caietele de 

notiţe și manualul 

 

 

conversaţia 

 

 

❷ Captarea  

atenţie (3 min ) 

Asigurarea climatului psihopedagogig necesar desfaşurarii orei de 

matematică. Ordonez materialele necesare şi port discuţii 

introductive. 

Reactualizarea cunoştiinţelor despre binomul lui Newton şi 

formula termenului general. 

Elevii sunt atenţi , 

îşi impart fişele de 

lucru şi participă 

activ la scurta 

recapitulare din ora 

trecută . 

 

 

conversaţia  

 

analiza  

răspunsurilor  

❸ Anunţarea                                                                           

subiectului 

 lecţiei (2 min) 

Anunţ titlul lecţiei : Aplicaţii la ”Binomul lui Newton” 

Prezentarea competenţelor  

 

Elevii sunt atenţi şi 

notează titlul lecţiei 

în caiete . 

 

conversaţia 

 

❹Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

(35 min ) 

Pe tot parcursul lecţiei profesorul  colaborează la rezolvarea 

exerciţiilor de pe fişă cu clasa de elevi . Pentru fiecare subpunct 

profesorul solicită un elev doritor spre al rezolva la tablă ; în acest 

fel se lucrează cu cât mai mulţi elevi , evitând astfel ca activitatea 

să fie acaparată de un grup restrâns . 

Dacă nu sunt doritori , profesorul numește  un elev oferindu-i 

sprijin în rezolvarea exerciţiului . 

  

Elevii sunt atenţi, 

notează în 

caiete,răspund la 

întrebări, ies la 

tablă pentru 

rezolvarea 

 

conversaţia 

euristică 

explicaţia 

exerciţiul 

problematizarea 

lucru individual 

 

aprecierii 

verbale 

 

analiza 

răspunsurilor 
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Sunt rezolvate exerciţiile în ordinea în care apar în fişa de lucru . 

Vom începe cu exerciţiul 1. pentru a consolida dezvoltarea unui 

binom cu ajutorul formulei lui Newton și apoi rezolvăm exercițiile 

propuse în fișa de lucru în ordinea dorită de ei. 

① a) (𝑥 + 2)5 = 𝐶5
0𝑥5 ⋅ 20 + 𝐶5

1𝑥4 ⋅ 21 + 𝐶5
2𝑥3 ⋅ 22 + 

                                  +𝐶5
3𝑥2 ⋅ 23 + 𝐶5

4𝑥1 ⋅ 24 + 𝐶5
5𝑥0 ⋅ 25  

Elevii trebuie să observe atât numărul de termeni care apar în 

dezvoltare cât şi modul de rezolvare . 

b) (𝑥 −
1

𝑥
)

7

= [𝑥 + (−
1

𝑥
)]

7

= 𝐶7
0𝑥7 (−

1

𝑥
)

0

+ 𝐶7
1𝑥6 (−

1

𝑥
)

1

+  

+𝐶7
2𝑥5 (−

1

𝑥
)

2

+ 𝐶7
3𝑥4 (−

1

𝑥
)

3

+ 𝐶7
4𝑥3 (−

1

𝑥
)

4

+ 𝐶7
5𝑥2 (−

1

𝑥
)

5

+  

+𝐶7
6𝑥 (−

1

𝑥
)

6

+ 𝐶7
7𝑥0 (−

1

𝑥
)

7

  

Elevii trebuie să observe modul de grupare a termenilor binomului 

pentru a avea o sumă şi a reduce problema la problema precedentă  

Se continuă calculele până când rezultatul ajunge în forma finală : 

(𝑥 −
1

𝑥
)

7

= 𝑥7 − 7𝑥5 + 21𝑥3 − 35𝑥 + 35 ⋅
1

𝑥
− 21 ⋅

1

𝑥3
+ 

                              +7 ⋅
1

𝑥5 −
1

𝑥7  

În mod analog se tratează punctele c) şi d) unde se urmăreşte 

capacitatea elevilor de a lucra cu puteri raţionale , respectiv 

numere complexe . 

② a) 𝑇6 = 𝐶10
5 (√𝑥

3
)

5
⋅ (

𝑥

2
)

5

=
63

8
⋅ 𝑥6 ⋅ √𝑥23

  

Elevii trebuie să înţeleagă cum se aplică formula termenului 

general . 

b) Pentru a înţelege mai bine despre care termen este vorba , 

putem să numărăm termenii binoamelor dezvoltate la exerciţiu 1. 

Astfel elevi trebuie să observe că dezvoltarea are 11 termeni şi 

exerciţiilor 

propuse.  

 

descoperire 

dirijată 

brainstorming 
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termenul din mijlc este 𝑇6 , care se calculează folosind formula 

termenului general . 

c) Scriind formula termenului general obţinem  

𝑇𝑘+1 = 𝐶18
𝑘 (√𝑥

5
)

18−𝑘
⋅ (

1

𝑥
)

𝑘

  de unde trebuie observat că ne 

interesează doar factorii care conţin 𝑥  : 

𝑥
18−𝑘

5 ⋅ 𝑥−𝑘 = 𝑥
18−6𝑘

5   , de unde urmărim ca puterea lui 𝑥 să fie 0 şi 

obţinem 𝑘 = 3 , deci vom concluziona ca 𝑇4 este termenul căutat . 

③ Fiind  similar exerciţiului anterior , profesorul solicită un elev 

la tablă care ajutat de întreaga clasă va încerca o rezolvare .  

④ Pentru a simplifica problemaprofesorul propune să se calculeze 

termenii raţionali din dezvoltarea (√2 + √4
3

)
8
 , fiind o putere mai 

mică , poate fi scrisă dezvoltarea binomului utilizând formula lui 

Newton . Se va observa care sunt termenii raţionali ai acestei 

dezvoltări iar apoi utilizând formula termenului general putem 

calcula numărul termenilor raţionali ai dezvoltării noastre 

urmărind ca puterea lui 2 sa fie număr întreg . Obţinem 6 divide 𝑘  

⑤ Începem prin a da exemplu de şir în progresie aritmetică : 

1,3,5,7,9,11. ..  

Astfel, profesorul cere elevilor să completeze şirul cu încă 3 

termeni și apoi să stabilească o relaţie între 3 termeni oarecare , de 

exemplu : 3,5 şi 7 .  Trebuie să observe ca 5 =
3+7

2
 . Apoi enunţăm 

pe general această proprietate : 𝑎𝑛 =
𝑎𝑛−1+𝑎𝑛+1

2
 . 

Se scriu coeficienţii binomiali ai termenilor 5,6,7 care sunt : 

𝐶𝑛
4, 𝐶𝑛

5, 𝐶𝑛
6  , apoi se aplică proprietatea enunţată mai sus şi din 

ecuaţia astfel obţinută aflăm 𝑛 ∈ {7,14} . 

⑥ Dezvoltăm cele două binoame ţinând seama de exerciţiul 1, 

unde observăm cum trebuie aranjat al doilea binom , apoi le 

adunăm şi observăm că rezultatul este un număr natural . 
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⑦ Se sugerează scrierea lui 11100 ca (12 − 1)100 , apoi 

dezvoltând binomul vom obţine că toţi termeni îl conţin pe 12 în 

afară de ultimul care este (−1)100 , deci 11100 = 𝑀6 + 1  de unde 

deducem că 𝑟 = 1 . 

 

❺Asigurarea 

conexiunii 

inverse  

(feedback) 

( 5 min ) 

Ori de căte ori este nevoie, se reiau noțiunile teoretice studiate.  

Pe tot parcursul lecţiei şi printr-un set de întrebări finale , 

profesorul discută asupra strategiei folosite în rezolvarea 

problemelor propuse .  

Elevii sunt atenţi , 

notează în caiete , 

răspund la întrebări 

şi sugerează alte 

metode de rezolvare 

acolo unde este 

cazul . 

  

 

analiza  

răspunsurilor 

❻ Evaluare 

(2 min ) 

Înainte de finalul lecției, profesorul acordă  note pentru 

activitatea şi răspunsurile elevilor din această oră 
 

Ascultă            

          

Exerciţiu Aprecieri 

individuale 

şi frontale 

asupra 

modului 

de 

participare 

la lecţie.  
 

❼Temă pentru 

acasă (1 min ) 

 Ca temă pentru acasă se propune  elevilor, alegere din manual a 

câte unui exercițiu asemănător cu  modelele celor  rezolvate în 

clasă. 

Notează tema 

pentru acasă . 
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FIŞĂ DE LUCRU_ Clasa a X-a 

APLICAȚII_BINOMUL LUI NEWTON 

 

 

① Aplicând formula  Binomului lui Newton, dezvoltați : 

a). (𝑥 + 2)5         b). (𝑥 −
1

𝑥
)

7

           c). (√𝑥 − √𝑥
4

)
6
          d). (1 − 𝑖)6  

② Să se determine :    

  a) Termenul al 6-lea al dezvoltării (√𝑥
3

+
𝑥

2
)

10

 . 

  b) Termenul din mijloc al dezvotării (3𝑎 −
1

√𝑎
)

10

 . 

  c) Termenul în care nu apare 𝑥 în dezvoltarea (√𝑥
5

+
1

𝑥
)

18

 . 

③ Determinaţi termenul din dezvoltarea binomului (√
𝑥

√𝑦3 + √
𝑦

√𝑥
)

17

 în care 𝑥  şi 𝑦 au    exponenţii 

egali . 

④ Determinaţi numărul termenilor raţionali ai dezvoltării (√2 + √4
3

)
100

 . 

⑤ Coeficienţii binomiali ai termenilor al cincilea , al şaselea şi al şaptelea din dezvoltarea (1 + 𝑥)𝑛 

sunt în progresie aritmetică . Să se determine 𝑛 . 

⑥ Arătaţi că numărul [(2 + √3)
𝑛

+ (2 − √3)
𝑛

] ∈ ℕ, ∀𝑛 ∈ ℕ∗ . 

⑦ Determinaţi restul împărţirii lui 11100 la 6 . 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

DATA: 20. 02.2020 

PROPUNĂTOR : Goga Lenuţa 

CLASA: a VIII-a  

OBIECTUL : Limba si literatura română 

TEMA : Baltagul, de Mihail Sadoveanu 

TIPUL LECŢIEI : Modulară 

DURATA : 50 min. 

MODULUL I : Lectură şi decodare 

MODULUL II : Conceptul de roman 

MODULUL III : Similitudini între romanul Baltagul şi balada Mioriţa 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 OBIECTIVE COGNITIVE: 

 La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

  OC1: Să identifice tema romanului şi  semnificaţia titlului 

  OC2: Să identifice cele două componente din structura romanului:cea simbolistică-

mitică şi  cea epică-realistă 

  OC3: Să identifice similitudinile între romanul Baltagul şi balada Mioriţa 

 OBIECTIVE AFECTIVE: 

  OA1: Să includă mesajul textului în sistemul personal de valori estetice şi morale 

  OA2: Să aprecieze valoarea literar-artistică a textului discutat 

  OA3: Să trăiască iluzia literaturii ca pe o suprarealitate 

 

RESURSE PROCEDURALE: 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, expunerea, brain-

stormingul, lucrul diferenţiat, pe grupe de elevi.  

 MATERIALE: manualul, textul integral, prezentarea Power Point, tabla, creta 

 

BIBLIOGRAFIE : 

●   Limba şi Literatura Română- manual pentru  clasa a VIII a,  

● Textul integral al romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu 

 

LECTURĂ ŞI DECODARE 

Î1: Care este tema romanului Baltagul? 

 R1: Tema romanului o reprezintă viața la țară a țăranului moldovean și tradițiile lui. 

 R2: Lumea satului arhaic moldovenesc și a pastorilor de la munte este tema acestui roman. 

 R3: Tema  romanului o reprezintă lumea satului arhaic moldovenesc de la munte, cu 

obiceiurile și tradițiile lui, și lumea păstorilor, cu obiceiurile acestora. 

SR: Tema romanului  Baltagul este  viața țăranilor și a păstorilor moldoveni, cu tradițiile lor arhaice 

și cu obiceiurile specifice fiecărui moment al existenței . 

 

Î2: Care este semnificația titlului romanului? 
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 R1: In mitologia românească, baltagul era arma  cu care  era facută dreptatea. 

 R2: Baltagul: printre alte trăsături ale lui, era aceea că, atunci când era folosit pentru dreptate, 

nu se păta de sânge. In basme, este furat de zmei şi redobândit de personajele pozitive. 

 R3: Baltagul înseamnă secure cu două tăişuri, dar şi labirint. In roman, apare drumul şerpuit  

în care Vitoria, precum Isis din Mitul lui Osiris îşi caută soţul, reprezentând atât un labirint interior, 

al frământarilor, cât si unul exterior, al  drumului săpat în stânca munţilor. 

 

SR: Mitologia românească priveşte baltagul ca pe instrumentul dreptăţii, care nu se păta de sânge 

atunci când săvârşea dreptatea. Deseori, în basme este furat de zmei şi este recăpătat de personajele 

dreptătii. Cuvântul baltag, în greacă, poate avea și sensul de labirint. In roman, apare un labirint 

interior şi unul exterior, ambele având un rol important în drumul Vitoriei şi în construirea firului 

narativ. 

 

SS: Tema romanului o reprezintă viaţa la ţară a ciobanilor şi a ţăranilor moldoveni de la munte,  cu 

tradițiile şi obiceiurile acestora, prezente în fiecare moment al vieţii. Baltagul este privit, în gândirea 

românească, ca o unealtă de înfăptuire a dreptății, care nu se pătează de sânge atunci când face 

dreptatea în jur.Termenul de baltag are şi sens de labirint, iar romanul prezintă două labirinturi: unul 

interior,  al frământarilor, şi unul exterior, al drumului săpat in  stâncă. 

 

CONCEPTUL DE ROMAN 

Prin coroborarea prezentării Power Point cu activitatea elevilor, se defineşte conceptul romanului 

Baltagul. 

Î1: Care sunt tipurile de roman prezente în scrierile lui Sadoveanu? 

 R1: Romane ale regresiunii cu intrigă lirică, romane patetice cu intrigă nestructurala şi 

romanul mişcărilor milenare cu intrigă antropologică. 

R2: Romanele istorice sadoveniene descriu o lume reticentă față de  modern.Acest tip de 

roman predomină în creaţia sadoveniană (Fratii Jderi, Zodia Cancerului etc.). 

R3: Sadoveanu asociază trecutului natura, folclorul, filozofia populară, care se regăsesc în 

permanenţă în fundalul istoric. Cunoscător al cântecelor bătrânesti, al legendelor şi al baladelor, 

scrierile de evocare istorică sadoveniană sunt construcţii baladești. 

SR: Tipurile de roman sadovenian se împart pe mai multe planuri. Există atât romane ale regresiunii, 

romane patetice, cât și romane ale mişcărilor milenare, pentru care reprezntativ este Baltagul. 

Romanul istoric este poate cel mai  reprezentativ pentru opera sadoveniană, aici, autorul asociind 

trecutul cu natura şi folclorul. 

 

Î2: Cum concepe Sadoveanu romanul şi care este concepţia predilectă a lui faţă de roman? 

 R1: Romanul este o punte de legătură între natură şi lumea înconjurătoare. 

 R2: Romanul sadovenian neagă orașul, considerându-l loc al înstrăinării, şi îşi îndreaptă 

atenţia către lumea satului şi către trecutul istoric glorios al românilor (Baltagul, Fratii Jderi, Neamul 

Soimareştilor etc). 

 R3: Un mare accent se pune pe romanul istoric, în care Sadoveanu îmbină cele mai frumoase 

elemente ale prozei sale şi aşază romanul istoric în postura de păstrător al tradiţiilor şi obiceiurilor 

româneşti. 
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SR: Sadoveanu consideră romanul ca pe o  conexiune între natură şi lumea înconjurătoare, încearcă 

să dea la o parte orașul cu alienarea lui şi să se apropie de lumea satului şi a păstorilor de munte, de 

lumea istorică a românilor cu personajele ei celebre. 

 

SS: Având  o tipologie variată de romane, care se întind pe majoritatea planurilor prozaistice, 

Sadoveanu încearcă  să conceapă un roman liber de stresul oraselor şi îl face un exponat al naturii 

lumii arhaice de la sate şi al istoriei poporului nostru. 

 

SIMILITUDINI  

ÎNTRE ROMANUL BALTAGUL ȘI BALADA MIORIȚA 

 

Î1: Care este prima asemănare şi cea mai evidentă între cele două opere? 

 R1: Apariţia versurilor mioritice la începutul romanului. 

 R2: Sadoveanu încearcă să păstreze substanţa epică a baladei, în care sunt prezenţi trei 

ciobani, la fel ca şi în romanul Baltagul. 

 R3: Prezenţa cadrului natural montan moldovenesc, prezenţa animalului credincios şi un plai 

care este  o adevarată „gură de rai”. 

SR: Versurile mioritice de la începutul romanului, substanţa epică a baladei cu cei trei ciobani şi 

plaiul descris ca o adevarată „gură de rai” sunt tot atâtea elemente care amintesc de balada Mioriţa. 

 

Î2: Este lumea Baltagului continuarea lumii Mioriţei? 

 R1: Romanul poate fi considerat o continuare a baladei populare.  

 R2: Romancierul a pornit de la cunoscuta baladă populară românească, pe care a apreciat-o 

ca pe cea mai nobilă manifestare spirituală a neamului nostru.  

 R3: Majoritatea evenimentelor baladei Miorita sunt transpuse în roman în dreptul Vitoriei 

Lipan şi al lui Nechifor. Se poate considera că Mioriţa a semnificat în conştiinta autorului Baltagului  

o adevarată obsesie pozitivă. 

SR: Romanul poate fi considerat ca o continuare sau o  reprezentare a evenimentelor Mioritei. 

Pornind de la binecunoscuta baladă, Sadoveanu creează romanul, prezentând evenimentele şi 

construind romanul în aşa fel încât citirea lui îţi aduce în minte scenele Mioritei: oiţa credincioasă, 

cei trei ciobani, măicuţa batrână, plaiurile de rai ale munţilor Moldovei etc. 

 

SS: Personajele, versurile de început, evenimentele şi toate celelalte lucruri amintesc de balada 

Miorița. Romanul poate fi considerat o continuare a Mioriţei, aducând imediat în minte scenele 

magice ale baladei. Sadoveanu, în sens pozitiv, a fost obsedat de balada Mioriţa, înserând 

evenimente şi scene din ea în roman. 
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e)   2.Conceptul de roman 

 

• Tipurile de roman sadovenian se 

împart pe mai multe planuri. 

Există romane ale regresiunii, 

romane patetice, și  romanul 

mişcărilor milenare, al cărui 

reprezentant de seamă este 

Baltagul. Romanul istoric este 

poate cel mai  reprezentativ pentru 

opera sadoveniană, unde el 

asociază trecutul cu natura şi 

folclorul. 

• Sadoveanu consideră romanul ca 

pe o  legătură între natură şi lumea 

înconjurătoare şi  încearcă să dea 

la o parte orasul cu înstrăinarea lui 

şi să se apropie de lumea satului şi 

a păstorilor de munte, de lumea 

istorică a romanilor, cu 

personajele ei celebre. 

• S.S.- Având  o tipologie variată de 

romane care se întind pe 

majoritatea planurilor prozaistice, 

Sadoveanu încearcă  să conceapă 

un roman liber de stresul oraselor 

şi îl face un exponat al naturii, al 

lumii arhaice de la sate şi al 

istoriei poporului nostru. 

1.Lectura si decodare 

 

- Tema romanului  Baltagul este  

viaţa grea a ţăranilor şi păstorilor 

moldoveni,  cu tradiţiile lor 

arhaice şi obiceiurile specifice 

fiecărui moment al vieţii . 

- Mitologia românească priveşte 

baltagul ca pe instrumentul 

dreptăţii,  care nu era pătat de 

sânge atunci când săvârşea 

dreptatea. Deseori, în basme, 

baltagul este furat de zmei şi este 

recăpătat de personajele dreptăţii. 

Cuvântul baltag, în greacă, poate 

avea sensul şi de labirint. În roman 

apare un labirint interior şi unul 

exterior, ambele având un rol 

important în drumul Vitoriei şi în 

construirea firului narativ. 

 

- S.S.-Tema romanului o reprezintă 

viaţa a ciobanilor şi ţăranilor 

moldoveni de la munte,  cu 

tradiţiile şi obiceiurile acestora,  

prezente în fiecare moment al 

vieţii. Baltagul este privit în 

gândirea româneasca şi ca unealtă 

de dreptate care nu se păteaza de 

sânge atunci când face dreptatea în 

jur.Termenul de baltag are şi sens 

de labirint, iar romanul prezintă 

două labirinturi: unul interior, al 

frământărilor, şi unul exterior, al 

drumului săpat în  stâncă. 
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ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DOMENIUL OM SOCIETATE 

 

 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița P.P. Nr.3 Petroșani 

EDUCATOARE: profesor învățământ preșcolar Carp Rodica Adriana 

DATA: 20.01.2022 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: Nivel I, 3-5 ani - Grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Călătorie în regatul de gheață” 

DOMENIUL EXPERENȚIAL: DOS - Domeniul om si societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Cadouri cu surpriză pentru Olaf”  

FORMA DE REALIZARE: Lipire și asamblare 

TIPUL DE ACTIVITATE:  Consolidare de priceperi și deprinde 

SCOPUL ACTIVITĂŢII :  Consolidarea priceperii şi deprinderii de a lipi şi asambla diferite 

materiale pentru a realiza o lucrare practică. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare. 

Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate. 

Autocontrol şi expresivitate emoţională. 

Curiozitate, interes şi iniţiativă în învăţare. 

Activare şi manifestare a potenţialului creativ . 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi variate, specifice vârstei. 

Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate. 

Demonstrează abilităţi de solicitare şi de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice. 

Demonstrează creativitate prin realizarea de activităţi  practice. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

1. Cognitive: 

• Să cunoască unelte simple de lucru utilizându-le corect pentru realizarea temei propuse. 

• Să folosească tehnica de lucru sugerată – lipire și asamblare pentru a realiza cutia de cadou. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3836 

 

• Să denumească materialele şi ustensilele puse la dispoziţie. 

• Să asambleze corect părţile componente pentru realizarea cadoului. 

 

2. Afective: 

• Să participe cu plăcere la desfăşurarea activităţii. 

• Să  execute sarcina dată manifestând spirit cooperant. 

• Să dobândească sentimentul de bucurie şi satisfacţie faţă de rezultatul propriei munci. 

• Să aprecieze obiectiv propria lucrare precum şi lucrările colegilor. 

 

3. Psiho - motrice: 

• Să mânuiască corespunzător materialele didactice puse la dispoziţie. 

• Să păstreze curăţenia la masa de lucru. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: observația. conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei. 

Resurse materiale: cutii albe de carton, farfurie albastră  în care se află părțile componente ale lui 

Olaf (cap, păr, nasturi, mâini), lipici, morcovi și fulgi. 

Forme de organizare:Frontal, individual. 

Durata: 30 minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.  Curriculum pentru educație timpurie 

2. ,,Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie” 2019 

3.  Educaţia este un orizont, nu o destinaţie - Scrisoarea metodică MEN nr. 42328  

4.  G. Dumitru, M. Modoran, M. Moroianu, E. Simiciuc, C. Novac, J. Bangă, I. Ionescu – Metodica 

activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar, vol. II, Ed. Didactica Nova, Craiova, 

2008 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Etapele 

 activității 

 

Conţinutul ştiinţific 

 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare/ 

Metode si 

indicatori Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

1.Moment 

organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii: 

- pregătirea mobilierului şi a materialelor necesare; 

- asigurarea unui climat educaţional favorabil, în 

concordanţă cu tema zilei; 

- aerisirea sălii de grupă. 

 

 

 

 

Mobilierul 

grupei 

 

 

2. Captarea 

şi orientarea 

atenţiei 

 

 

Regina Elsa îi invită pe copii în locul unde trebuie să 

fie depozitate cadourile, dar observă cu tristețe că acolo 

se află doar un cadou, ( modelul realizat de mine așezat 

pe masa) propunându-le astfel copiilor ca la activitatea 

practică de azi să confecționeze împreună cadouri 

pentru Olaf pentru a-i face o surpriză. 

Se orientează atenţia copiilor către materialele din fața 

lor. 

Conversaţia 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se anunţă tema activităţii - „Cadouri cu surpriză pentru 

Olaf”  şi voi enumera  obiectivele pe înțelesul copiilor.  

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Capacitatea 

copiilor de 

concentrare 

a atenției. 

3. Reactua- 

lizarea 

cunoştinţelor 

 

Se vor purta scurte dicuții cu copiii despre momentele 

din poveste. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Imagini cu 

povestea 

”Regatul de 

gheață”  

Aprecieri 

verbale 

individuale 

și generale 
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5.Prezentare

a noului 

conţinut şi 

dirijarea 

învăţării 

 

Intuirea  materialul didactic: se intuiește materialul 

aflat pe măsuțe: o cutie albă de carton și o farfurie 

albastră în care se află capului omului de zăpadă Olaf, 

un morcov, două crenguțe, trei fire de păr, două buline 

negre, fulgi. 

Prezentarea modelului:  se prezintă copiilor modelul, 

insistând  asupra materialelor folosite, a lipiciului, a 

materialelor de lipit, asupra tehnicilor de lucru și 

ordinea efectuării lor. 

Demonstrarea procedeului de lucru: Educatoarea 

demonstrează copiilor modul prin care se realizează 

tema propusă: 

- vom așeza în interiorul cutiei un morcov care reprezintă 

surpriza pentru Olaf , după care vom închide cutia; 

- lipim capul omului de zăpadă Olaf pe cutie în partea de 

sus; 

-  lipim părul deasupra capului; 

- pe lateralele cutiei lipim cele două crenguțe, care 

reprezintă mâinile lui Olaf; 

- în partea de jos lipim cele două buline negre, care 

reprezintă nasturii; 

- pentru a decora cât mai frumos cadoul, vom lipi fulgii pe 

lateralele cutiei sau pe spatele acesteia. 

După  explicarea  tehnicii de lucru se trece la realizarea  

acestora de  către copii. 

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii 

Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a 

musculaturii mici a mâinilor. 

 

“Mâinile le ridicăm 

Pe cap noi le așezăm 

Observația 

Conversția 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Observaţia 

Expunerea 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

Cadoul surpriză 

pentru Olaf 

 

 

 

 

 

 

Cutii albe din 

carton 

o farfurie 

albastră în care 

se află părțile 

componente ale 

lui Olaf ( cap, 

păr, nasturi , 

mâini) 

capul lui Olaf 

1 morcov 

fulgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de 

a intui 

materialele 

de lucru. 
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Și apoi pe ochi, pe nas, 

Pe urechi ne- a mai rămas. 

Iute batem din picioare, 

Palmele le lovim tare! 

6.Obţinerea 

performanţei 

Realizarea  propriu-zisă: 

Voi da semnalul de începere a lucrului.  

Realizarea temei se va face pe fond muzical. 

Pe parcursul activităţii, voi da indicaţii cu privire la 

respectarea cerinţelor şi a tehnicilor de lucru, le voi 

aminti faptul că pentru a păstra aspectul îngrijit al 

lucrării trebuie folosită o cantitate  potrivită de lipici și 

voi oferi sprijin copiilor care îl  solicită. Îi voi stimula 

şi aprecia verbal   folosind formule încurajatoare.  

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Cutii albe din 

carton 

o farfurie 

albastră în care 

se află părțile 

componente ale 

lui Olaf ( cap, 

păr, nasturi , 

mâini) 

capul lui Olaf 

1 morcov 

fulgi 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

realiza 

lucrarea, 

utilizând 

tehnica 

prezentată. 

 

7.Încheierea 

activității 

 

După realizarea  cadourilor, copiii le vor aşeza pe masă 

și se va face analiza lucrărilor prin metoda Turul 

galeriei. 

Se vor lua în considerare următoarele criterii :  

- respectarea tehnicilor de lucru, 

-acurateţea lucrărilor realizate, 

Observația 

 

Turul galeriei 

 

 

 

Recompense 

 

Abilitatea 

de a aprecia 

și de a se 

autoaprecia. 
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-finalizarea lucrărilor. 

Se fac aprecieri generale şi individuale privind 

comportamentul copiilor pe durata întregii activităţi 

fiind recompensaţi. 

Îşi face apariţia Olaf care le aduce copiilor o scrisoare 

de mulţumire, se citeşte scrisoarea şi drept recompensă 

pentru surprizele pregătite de ziua lui, le propune 

copiilor să înceapă petrecerea de ziua lui. 

Trecerea către etapa a III a prin a-i cânta lui Olaf  ”La 

mulți ani”. 
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Proiect didactic 

 

Lupulescu Dan 

Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” Timișoara 

Data: 18 05 2022 

Disciplina: Matematică - geometrie 

Clasa:a VI-a  

Unitatea de învățare: Proprietățile triunghiului 

Tema lectiei: Proprietățile triunghiului echilateral 

Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoștințe 

 

Strategii didactice: 

Metode: Învăţarea prin descoperire, conversaţia, metoda exerciţiului, observaţia, explicaţia 

Mijloace: tabla, tabla smart, caietele, instrumentele geometrice, manuale digitale 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

Competențe specifice: 

1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie plană asociate noţiunii de triunghi; 

2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghiului; 

3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și a proprietăților unor triunghiuri particulare pentru 

determinarea caracteristicilor unei configurații geometrice 

4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale 

liniilor importante în triunghi; 

5.6. Analizarea unor construcţii geometrice în vederea evidenţierii unor proprietăţi ale triunghiurilor  

Obiective operaționale: 

      1. Să recunoască și să deseneze un triunghi echilateral (3’); 

      2. Să analizeze un triunghi echilateral în vederea evidențierii a două proprietăți ale acestuia (8’); 

      3. Să utilizeze proprietățile pentru a demonstra că un triunghi este echilateral în trei exercitii (9’) 

; 

      4. Să exprime în limbaj geometric simbolic şi figurativ cel puțin două caracteristici ale 

triunghiurilor echilaterale într-un exemplu (12’); 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

 

ETAPELE LECŢIEI C. S. RESURSE PROCEDURALE EVALUAR

E De conţinut De 

timp 

Forme de 

organizare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Momentul 

organizatoric 

     Prezenţa elevilor la oră 

    Pregătirea colectivului de elevi pentru buna desfăşurare 

a orei   

5 min Frontal Conversaţie 

 

  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

asimilate anterior 

1.6 

2.6 

4.6 

    Verificarea temei şi rezolvarea exerciţiilor din temă la 

care elevii au întâmpinat dificultăţi      

    Se verifică frontal cunoașterea: 

- noțiunii de triunghi; 

- noțiunii de triunghi isoscel; 

- proprietăților triunghiului isoscel 

    La sfârșitul acestei etape sunt evidențiați elevii care au 

răspuns corect. 

10 min Frontal 

individual 

Conversaţie 

Explicație 

Exercițiul 

caiete, tabla, 

tabla smart, 

manualul 

digital 

orală 

Captarea atenției și 

dirijarea învățării 

1.6 

2.6 

5.6 

       Se anunţă tema şi se notează pe tablă titlul lecției: 

Proprietățile triunghiului echilateral și obiectivele acestei 

lecții, mai precis că la sfârșitul orei elevii trebuie să fie 

capabili să enunțe definitia și proprietățile triunghiului 

echilateral, să enunțe modalitățile prin care se poate 

demonstra că un triunghi este echilateral și de asemenea să 

rezolve probleme utilizând cele enunțate anterior. 

       Se solicită elevilor să-și reamintească noțiunea de 

triunghi echilateral iar apoi aceasta va fi scrisă pe caietul de 

matematică. 

     Este propusă spre rezolvare aplicația 1 de pe fișa de 

lucru. 

20 min Frontal , 

individual 

Conversaţie 

Exerciţiul 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Tabla, tabla 

smart 

Instrumente 

de geometrie 

 

orală 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3843 

 

      În urma rezolvării aplicației propuse se enunță 

proprietatea referitoare la unghiurilor unui triunghi 

echilateral; 

     Este propusă spre rezolvare aplicația 2 de pe fișa de 

lucru. 

     În urma rezolvării aplicației propuse se enunță 

proprietatea referitoare la faptul că înaltimile, medianele, 

bisectoarele și mediatoarele corespunzătoare oricărei laturi 

a unui triunghi echilateral coincid; 

          Este propusă spre rezolvare aplicația 3 de pe fișa de 

lucru. 

     În urma rezolvării aplicației propuse sunt enunțate 

modalitățile de a demonstra că un triunghi este echilateral; 

Consolidarea 

cunoştinţelor, 

obținerea 

performanței şi 

asigurarea feed-back 

-ului 

2.6 

3.6 

4.6 

1. Este propusă spre rezolvare aplicația 4 

    Se cere unui elev să noteze datele problemei, ipoteza şi 

concluzia, apoi un alt elev să realizeze desenul. 

    Sunt solicitaţi cât mai mulţi elevi la realizarea 

demonstraţiei 

    La finalul orei sunt reactualizate noțiunile învățate și 

este propusă ca temă pentru acasă rezolvarea exercițiilor 2, 

3, 4 și 8 de la pagina 207 din manual (E.D.P.)  

15 min Frontal , 

individual 

Conversaţie 

frontală 

Explicaţie  

Exerciţiul 

demonstraţie 

Tabla, caiete 

Instrumente 

de geometrie 

Aprecieri 

verbale 
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FIȘĂ de lucru 

 

Aplicația 1:  Utilizând instrumente geometrice desenează pe caiet un triunghi echilateral ABC cu lungimea laturii de 6 cm. Utilizând raportorul 

determinați măsurile unghiurilor triunghiului. Ce observați? 

 

 

Aplicația 2:  Utilizând figura construită la aplicația 1 și instrumentele geometrice construiți cele 3 înălțimi ale triunghiului. Ce observați? 

 

Aplicația 3:  a) Ce puteți afirma despre un triunghi cu toate unghiurile congruente? (justificați) 

                      b) Ce puteți afirma despre un triunghi isoscel care are măsura unui unghi egală cu 60𝑜? (justificați) 

                   c) Ce puteți afirma despre un triunghi în care înălțimea și mediana fiecărei laturi coincid? Dar dacă ar coincide înălțimile și bisectoarele 

sau înălțimile și mediatoarele? (justificați) 

 

Aplicația 4:  În exteriorul triunghiului isoscel ABC, 𝐴𝐵 ≡ 𝐴𝐶, se construiesc triunghiurile echilaterale ABD și ACE.  

a) Demonstrați că 𝐵𝐸 ≡ 𝐶𝐷; 

b) Dacă în plus punctele D, A și E sunt coliniare demonstrați că triunghiul ABC este isoscel 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3845 

 

 PROIECT DIDACTIC 

Chețeg Alexandra – Raluca 

Școala Gimnazială ”Dosa Daniel” Valea Izvoarelor 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Dosa Daniel” Valea Izvoarelor 

CLASA:  I  

PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Chețeg Alexandra Raluca 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

TITLUL LECŢIEI: „ Banii. Leul – monede și bancnote” 

TIPUL LECŢIEI: predare-învățare 

SCOPUL LECŢIEI: Identificarea și recunoașterea bancnotelor și monedelor, a valorii lor și aplicarea 

datelor în rezolvarea problemelor și schimburilor valorice 

DURATA: 45 minute 

DATA: 26.05.2022 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

CG.1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 

CG6. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimări 

 

COMPETENŢE SPECIFICE:                                     

CS1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare; 

CS6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenționale standard și 

nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1: Să facă distincție între monede și bancnote; 

O2. Să recunoască monedele de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani și bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 

lei, 100 lei; 

O3. Să rezolve exerciții de adunări și scăderi folosind banii; 

O4: Să rezolve probleme – joc simplu de tip venituri și cheltuieli; 

O5: Să utilizeze banii în jocul ”La cumpărături”  

 

STRATEGII DIDACTICE: 

➢ RESURSE PROCEDURALE: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, problematizarea, 

brainstorming 

➢ RESURSE MATERIALE: monede și bancnote, fișe de lucru, jetoane, planșe 

➢ FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

➢ RESURSE UMANE: 25 elevi. 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. Programa şcolară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului. (2013). Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

2. Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Metematică și explorarea mediului. Manual pentru clasa I, Editura Didactică și Pedagogică S.A., București, 

2019 

3. Didactic.ro 

4. Twinkl.ro 

NR. 

CRT. 

SECVENŢA 

DIDACTICĂ 

C

G6

/C

G1 

 

CONŢINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 

RESURSE 

PROCEDURA

LE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

Voi asigura condițiile necesare pentru 

buna desfășurare a lecției, pregătirea 

materialului didactic, organizarea 

colectivului de elevi. 

 

 

 

 

 

 

Materiale 

necesare 

activităţii 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

2. 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 Adresez câteva întrebări referitoare la 

lecțiile precedente: 

1. Ce unitate de măsură pentru lungime 

cunoașteți? (centimetrul) 

2. Câți centimetri are 1 metru? (1m = 100 

cm) 

3. Litrul este unitatea de măsură pentru ... 

(capacitatea vaselor) 

4. Care sunt unitățile de măsură pentru timp? 

(ora, săptămâna, luna, anul) 

Conversația  Frontal Orală 
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5. Cu ce instrument măsurăm durata unei 

zile? (ceasul) 

 

3. 

 

Captarea atenției 

 Rog elevii să deschidă plicurile care sunt 

pe bănci și să îmi spună ce găsesc în ele. 

(bani) 

Conversația Plicuri cu 

bancnote și 

monede 

Frontal  

 

4. 

 

 

 

Anunțarea temei 

 Anunț elevii că astăzi la matematică și 

explorarea mediului vom învăța despre 

unitățile de măsură pentru valoare – banii, 

vom discuta despre monede și bancnote, 

vom învăța să recunoaștem banii și să îi 

folosim. 

Rog elevii să deschidă caietele și să scrie 

data și titlul ”Banii”. 

Conversația Caietele 

elevilor 

Frontal  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adresez elevilor întrebarea: Ce știm 

despre bani? 

Solicit elevilor să îmi spună cât mai multe 

lucruri despre bani ( formă, mărime, 

culoare, material, pentru ce muncesc 

oamenii, care este răsplata muncii lor, de 

ce avem nevoie de bani, când folosim 

banii, cum se numește moneda noastră). 

Prezint monede și bancnote din România 

și cer elevilor să le compare pentru a-și 

însuși felul acestora.  

Rog elevii să noteze în caiete: 

- 1 Leu = 100 bani 

- Monede: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani 

- Bancnote: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 

lei. 

Conversația 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Explicația 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monede și 

bancnote 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri orale 
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Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț elevii că în continuare vom avea de 

rezolvat niște sarcini pentru a demonstra 

că știm să folosim banii. 

1. Descrie 

În pușculiță sunt ... monede și ... bancnote. 

2. Compară 

Compară cele două pușculițe. 

3. Asociază 

Unește bancnotele cu valoarea potrivită 

scrisă în chenar. 

4. Analizează 

Alege ( colorează) banii necesari pentru a 

cumpăra mașinuța. 

5. Argumentează 

De ce nu poate cumpăra Mihai ursulețul? 

6. Aplică 

Ordonează crescător bancnotele și 

monedele de pe fișă. 

La final, verificăm la tablă rezolvarea 

fișei. 

 

Anunț copiii că vom juca jocul ”La 

cumpărături” 

Fiecare elev va primi o fișă cu diferite 

produse și prețul acestora. Elevii trebuie să 

calculeze suma necesară pentru fiecare coș 

și să stabilească cu ce bancnote vor plăti 

coșurile de cumpărături.  

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

Jocul didactic 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 – fișă 

de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca răsplată pentru munca depusă, elevii 

vor afla un secret. Vom așeza câte o 

monedă sub foaia caietului și o vom 

creiona. Vom observa cum moneda se 

imprimă pe fila caietului. 

 

 

 

 

 

Anexa 2 – fișă 

de lucru 

 

Bancnote 

 

Monede 

 

 

 

Frontal 

Individual 

7. Realizarea feed-

back-ului 

 

 Astăzi despre ce am învățat? Ce monede și 

bancnote cunoaștem? Ce măsurăm cu 

banii? De ce este bine să știm să folosim 

banii? Pot avea încredere părinții să le 

faceți mici cumpărături? 

Conversația    

 

8. 

Încheierea 

activității 

 

 

 

       Se fac aprecieri asupra modului în 

care elevii au participat la oră. 

      

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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Proiect de activitate în alternativa 

Step by Step 

Profesor pentru învăţământul primar: 

BACIU IONELIA-DORINA 

Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny“ Focşani, Vrancea 

 

Competenţe specifice: 

Comunicare în limba română:  

2.4 Exprimarea propriilor idei în context cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; 

3.4  Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând 

interes pentru lucrul cu cartea. 

 

Matematica şi explorarea mediului: 

1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea de 1-5 

elemente dintr-o mulţime dată; 

5.2  Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în 

concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor. 

 

Arte vizuale şi abilităţi practice: 

1.3 Manifestareacuriozităţiifaţă de explorarea de mesajeartistice simple, exprimatevizual; 

2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct. 

 

Dezvoltare personală: 

2.1   Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

2.3 Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu 

acestea. 

 

Obiective operaționale: 

Centrul de citire:  

• să recunoască personajele pozitive şi negative din povestea „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin 

Gruia; 

• să asocieze corect un cuvânt dat cu sinonimul lui; 

• să reprezinte printr-un simbol specific sentimentele generate de întâmplările din text; 

• să exprime prin desen, lucrând în echipă, un aspect reprezentativ din lectura „Ciuboţelele Ogarului“, 

după Călin Gruia 

 

Centrul de joc de rol: 

• să formuleze oral întrebări referitoare la conţinutul lecturii „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin Gruia, 

folosind metoda activ-participativă „Explozia stelară“; 

• să identifice cu precizie personajele principale din text; 

• să coloreze corespunzător măşti specifice pentru personajele din text; 

• să recite rolul dat din sceneta „Ciuboţele Ogarului“, după Călin Gruia. 
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Centrul de arte: 

• să identifice însuşiri potrivite pentru „Hanul Ursului“, folosind metoda activ-participativă „Floarea 

de lotus“; 

• să coloreze, în perechi, imagini specifice din poveste (Ogarul şi Iepurele, Ursul, Hanul Ursului); 

• să asambleze, prin lipire pe planşa suport, elementele colorate; 

• să decoreze, în echipă, cât mai creativ, lucrarea „La Hanul Ursului“. 

 

Centrul de matematică: 

• să completeze corect numerele care lipsesc dintr-un şir dar; 

• să compare două numere în concentrul 0-10; 

• să compună/descompună cu precizie numere naturale în concentrul 0-10; 

• să efectueze exerciţii de adunare şi de scădere cu numere naturale în concentrul 0-10; 

• să rezolve probleme cu o operaţie, explicând corespunzător rezultatul obţinut; 

• să compună, în echipă, probleme cu ajutorul unor imagini sugestive date; 

 

Centrul de ştiinţe: 

• să identifice asemănări şi deosebiri ale Iepurelui şi Ogarului, folosind metoda activ-participativă 

„Diagrama Venn“; 

• să completeze corespunzător însuşirile personajelor, în spaţiile specifice ale Diagramei Venn; 

• să reprezinte corect, printr-un desen sugestiv, lucrat în perechi, aspecte din povestea „Ciuboţelele 

Ogarului“, după Călin Gruia; 

• să aranjeze, în echipă, desenele realizate în ordinea desfăşurării acţiunii din povestea studiată.  

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee didactice: 

• conversaţia euristică, reproductivă, de reactualizare, de fixare şi consolidare, exerciţiul, explicaţia, 

demonstraţia, dezbaterea, problematizarea, observaţia, studiul de caz, brainstorming-ul, jocul de rol, 

metodele activ-participative: „Masa rotundă“, „Diagrama Venn“, „Foarea de lotus“, „Turul 

galeriei“, „Cadranele“, „Explozia stelară“, „Pălăriile gânditoare“ 

Materiale didactice: 

• planşele didactice reprezentând ,,Agenda şi Mesajul zilei”, integrama „Ciuboţelele Ogarului“, jocul 

„Caută drumul cel mai scurt către Hanul Ursului!“, filmuleţ „Ciuboţelele Ogarului“, fişe de lucru 

pentru matematică, planşa cu desene pentru compunerea problemelor, planşa „Diagrama Venn“, 

planşa „Floarea de lotus“, planşa „La Hanul Ursului“, planşa „Cadranele“, planşa „Explozia 

stelară“, măscuţe, ecusoane pentru centre, criterii de evaluare, planşa „Copăcelul fericit“,„Pălăriile 

gânditoare“, diplome pentru autoevaluare, specifice fiecărui centru de activitate. 

Mijloace didactice: 

•  jucărie muzicală-semnal sonor pentru deplasarea la centrele de activitate: Stepy, videoproiector, 

laptop, filmuleţ „Ciuboţelele Ogarului“. 

Forme de organizare a activităţii: 

• frontal, individual,  în perechi, în echipă, individualizat.  

Forme de evaluare: 
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• observaţia sistematizată, aprecieri verbale, evaluarea reciprocă, autoevaluarea – „Copăcelul fericit“, 

„Turul galeriei“, „Pălăriile gânditoare“, diplome. 

 

Întâlnirea de dimineaţă 

 

▪ Copiii sunt asezaţi în semicerc, pe scaune; 

▪ Se începe activitatea cu cântecul: 

,,Bună dimineaţa, Soare !“, „Domnule Soare“ 

▪ Citirea şi discutarea planşei cu ,,Agenda zilei”; aceasta cuprinde reperele orare la care se desfăşoară 

activităţile specifice din această zi: 

   

AGENDA ZILEI 

 9-9,30 Întâlnirea de dimineaţă 

9,30-10       Activitate la centre: 

• Comunicare: Povestea „Ciuboţelele ogarului“, după Călin Gruia 

Metoda „Cadranele“ 

Joc de rol:„Explozia stelară“ 

            Sceneta „Ciuboţelele Ogarului“ 

• Matematică:„Masa rotundă“ 

                           Exerciţii şi probleme cu operaţii de adunare şi de scădere în concentrul 0-10 

• Ştiinţe:„Diagrama Venn“ 

Arte:  „Floarea de lotus“ 

                                        Colaj „la Hanul Ursului“ 

 

11-11,30 Evaluare:„Turul galeriei“, „Copăcelul fericit“ 

▪ dezbatere privind calendarele-tip: calendarul cu figuri geometrice al lunii martie, calendarul naturii, 

calendarul zilelor de naştere, calendarul prezenţei; 

▪ se interpretrează cu tot grupul diverse cântecele pentru copii: „Am la ţară, la bunici“, „Românaşul“, 

„Prietenii mei“, „Furnicuţa“, „Căţeluşul mofturos“, „Ursuleţii s-au trezit“, “Elefantul Cici“; 

▪ se prezintă planşa specială cu Mesajul zilei de astăzi: citire în lanţ, citire selectivă după anumite cerinţe 

date; explicarea cuvintelor necunoscute din text, selectarea  personajelor principale, negative şi 

pozitive, recunoaşterea elementelor reale şi fantastice, dezbaterea ideilor rezultate din text, 

identificarea sarcinilor de la centre; 

 

DRAGI COPII, 

 

MOŞ MARTIN ESTE FERICIT! AZI VA AVEA MUSAFIRI. LA HANUL LUI VOR VENI 

IEPURELE ŞI OGARUL. 

A PREGĂTIT BUCATE ALESE. MIROSUL LOR UMPLE ÎNCĂPEREA. MÂNCAREA VA 

COSTA 2 GALBENI. 

OARE CINE VA PLĂTI? 
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*Dezleagă integrama următoare şi vei afla care este motivul pentru care s-au certat 

Iepurele şi Ogarul! 

 

SOLUŢIA 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

(2 CUVINTE) 

 

G C G E U I G 

A I O L L E R 

L U L E U P A 

B B G O I U S 

E O I G H R S 

N T R A A E R 

I E F R N E U 

     Cuvintele: 

 HAN; 

 IEPURE; 

 URS; 

 GRAS; 

 GALBENI; 

 GOL; 

 FRIG. 

 

SOLUŢIA CIUBOŢELELE OGARULUI 

 

▪ JOC,, CAUTĂ DRUMUL CEL MAI SCURT CĂTRE HANUL URSULUI!“  

  Rezolvare de adunări şi de scăderi în lanţ cu numere în concentrul 0-10. 

  Compararea rezultatelor obţinute 

 

▪ FILMULEŢ „CIUBOŢELELE OGARULUI“ 

▪ Joc ,, Ecusonul norocos ”: 

Acest joc se organizează în scopul aranjării copiilor la centrele de activitate. Fiecare copil va 

primi un ecuson specific centrului de activitate la care va lucra astăzi.  

➢ Copiii se duc la centre, îşi lipesc etichetele corespunzătoare la panou, apoi, la semnalul sonor 

al lui Stepy, îşi iau materialele specifice şi citesc sarcinile existente care îi îndrumă pas cu pas în 
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realizarea exerciţiilor propuse individual, în perechi şi în echipă. Sarcinile sunt de mai multe 

feluri:comune, individualizate şi suplimentare. 

 

Activitate la centre 

 (Sarcini de lucru) 

 

Centrul de comunicare: 

➢ Rezolvaţi, în echipă, sarcinile prevăzute pe planşa „Metoda cadranelor“ 

1. Asociază cuvântul cu sinonimul lui! 

(târg-iarmaroc; ogar-câine; han-pensiune; galbeni-bani; ciuboţele-ciuboţele) 

2. Identifică personajele pozitive şi negative din poveste! 

3. Exprimă sentimentele în legătură cu faptele personajelor principale! 

4. Desenează un aspect preferat din text! 

 

Centrul de joc de rol: 

➢ Scrieţi,în echipă, întrebări potrivite referitoare la textul „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin 

Gruia!  

(Metoda „Explozia stelară“: CINE?, CUM?, CÂND?, UNDE?, CÂT?); 

➢ Colorează individual Măscuţa! (IEPURE, OGAR, URS). 

 

Centrul de matematică: 

➢ Rezolvaţi, în echipă, prin metoda „Masa rotundă“, următoarele fişe de lucru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Compuneţi şi rezolvaţi probleme, în echipă, folosind imaginile date!(ANEXA MEM) 
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Centrul de ştiinţe: 

➢ Descoperiţi, în echipă,  asemănări şi deosebiri între Iepure şi Ogar, utilizând „Diagrama Venn“; 

➢ Desenaţi, în perechi, următoarele aspecte din poveste: Călătoria Iepurelui şi a Ogarului, La 

Hanul Ursului, Pedeapsa Ogarului; 

➢ Aranjaţi desenele obţinute în ordinea desfăşurării acţiunii din text! 

 

Centrul de arte: 

➢ Descoperiţi, în echipă, însuşiri pentru Hanul Ursului, folosind metoda „Floarea de lotus“! 

➢ Coloraţi, în perechi, Iepurele şi Ogarul, Ursul, Hanul Ursului! 

➢ Realizaţi, în echipă, colajul „La Hanul Ursului“, asamblând elementele colorate şi decupate! 

➢ Decoraţi cât mai frumos colajul obţinut! 

 

Evaluare 

 

▪ După cântecul lui Stepy care indică finalizarea lucrului la centrele de activitate, copiii trec la centrul 

următor; 

▪ Cântecul ,, Românaşul”este interpretat cu grup mare; 

▪ Deoarece din Agenda zilei de astăzi s-a observat că se realizează doar o singură rotaţie la centre, acum 

este momentul pentru evaluare. Elevii revin în semicerc. Câte un reprezentant de la fiecare centru de 

activitate prezintă produsele activităţii desfăşurate în echipă; 

▪ Joc: ,,Stepy spune !”(se execută doar comanda însoţită de expresia: ,,Stepy spune!”, urmând ca elevii 

ce nu reuşesc să se concentreze, să fie eliminaţi din joc. Câştigătorul va conduce activitatea de evaluare 

în continuare); 

 Se prezintă sceneta „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin Gruia 

 Se realizează evaluarea finală prin metoda activ-participativă: „Pălăriile gânditoare“ 

 

PĂLĂRIA ALBĂ– POVESTITORUL – Realizează rezumatul!; 

PĂLĂRIA NEAGRĂ – CRITICUL – Identifică elementele negative! 

PĂLĂRIA ROŞIE– PSIHOLOGUL – Exprimă sentimente! 

PĂLĂRIA GALBENĂ– CREATIVUL – Creează finalul pozitiv! 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ – LIDERUL – Condu jocul/Prezintă personajele! 

PĂLĂRIA VERDE– GÂNDITORUL – găseşte soluţii alternative! 

 

 AUTOEVALUARE – aşezarea unui post-it floricică în „Pomişorul fericit“ mai sus sau mai jos, 

în funcţie de cât de activ a fost copilul la lecţie; 

 ACORDAREA UNUI STIMULENT: DIPLOMA „IEPURAŞUL FERICIT“ 
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PROIECT DIDACTIC 

Ivan Rodica 

Colegiul Tehnic Henri Coandă, Timișoara 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Numărul 30 

CLASA: a VII-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA DE ȊNVĂŢARE:  Granițe între lumi 

SUBIECTUL : Pronumele personal 

TIPUL LECŢIEI: de actualizare a cunoștințelor  -consolidare 

SCOPUL LECŢIEI: utilizarea corectă a limbii române literare în contexte variate 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

DURATA:50 de minute 

 

COMPETENŢE GENERALE:  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative 

4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative.  

4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare 

corectă;  

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă. 

Obiective operaționale: 

O1. identificarea pronumelor personale ; 

O2. precizarea categoriilor gramaticale ale pronumelui; 

O3. identificarea funcțiilor sintactice și a cazurilor pronumelui; 

O4. diferențierea pronumelor personale de alte părți de vorbire. 

Strategia didactică 

Metode de predare: Spargerea gheții, Exerciţiul, Explicaţia, Conversaţia, Problematizarea, Jocul 

didactic, Rebusul, Ciorchinele, Eseul de cinci minute. 

Mijloace şi materiale didactice: tablă, marker, laptop, caiete, fişe de lucru, cartonașe, prezentare în  

Powerpoint, videoproiector.  

Forme de organizare: frontal, individual, perechi. 

Evaluare: Evaluare formativă, orală,  Aprecieri verbale, Observaţia sistematică, Corectitudinea 

răspunsurilor şi a exprimării. 
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Bibliografie:  

1. Pamfil, Alina – Limba şi literatura română. Structuri didactice deschise,   Ed. Paralela 45, Cluj-Napoca, 2003. 

2. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, clasele a V-a – a VIII-a, 2017, Ministerul Educației Naționale, București. 

3. Sâmihăian, Florentina, Dobra, Florentina, Halaszi, Monica, Corcheș, Horia, Davidoiu-Roman, Anca, Limba română. Manual pentru clasa a 

VII-a, Editura Art Klett, 2019. 

4. Sâmihăian, Florentina; Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca-Davidoiu Roman, Horia Corcheș,  Limba și literatura română. Caietul elevului, 

clasa a VII-a, București, Editura Art Klett. 

Etapele lecției 
T

im
p

 

C
o
m

p
et

en
țe

 

v
iz

a
te

 

Conținutul învățării STRATEGIA DIDACTICĂ Evaluare 

Metode Mijloace Forma de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

2’  Se asigură condiţiile necesare defăşurării 

optime a activităţii: asigurarea liniştii, 

pregătirea materialului didactic. 

Conversația  Frontal  

2. Verificarea 

temei 

4’  Verificarea calitativă (prin sondaj) a temei 

pe care elevii au avut-o de rezolvat. 

Profesorul intervine, corectând dacă este 

cazul, făcând observaţii şi aprecieri. 

Conversația de 

examinare 

Caiete  Frontal  Aprecieri 

verbale 

3.Captarea 

atenției 

5’  În debutul orei, elevii vor fi solicitați 

să completeze rebusul primit. Vor 

descoperi pe verticală noțiunea de 

pronume. 

  

Explicația 

 

Spargerea 

gheții 

(gândirea 

activă) 

Caiete  Frontal 

 

 

Individual 

Observaţia 

sistematică 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 
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4. Anunțarea 

titlului și a 

competențelor 

vizate 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anunţă titlul și obiectivele lecției. 

Profesorul notează titlul pe tablă, iar elevii 

îl notează pe caiete.  

 

Explicația 

 

Manual 

Caiete 

Tablă 

Marker 

Frontal 

 

 

5.Prezentarea 

noului 

conținut și 

dirijarea 

învățării 

25

’ 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

Profesorul va scrie un text pe tablă și cere 

elevilor să sublinieze pronumele 

personale, punând întrebări elevilor, 

pentru a le reactualiza cunoștințele despre 

pronume.  

Ce este pronumele personal? Care sunt 

persoanele pronumelui personal? 

Pronumele personal are gen? Pentru ce 

cazuri are forme pronumele personal?  

Pe baza acestor întrebări elevii vor 

completa un ciorchine.  

Această activitate are rolul de a-i ajuta pe 

elevi să-și reamintească cunoștințele 

dobândite în clasa aVI-a. 

Profesorul împarte elevilor o fișă cu 

formele pronumelui personal, pentru 

portofoliu, apoi face o prezentare Power 

Point-pronumele personal. 

 

Elevii sunt împărțiți în perechi, primind 

cartonașe cu formele pronumelor 

personale, pe care trebuie să le identifice. 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Tablă 

Marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiector 

Fișa 1 

Tablă 

Marker 

Caiete 

 

 

 

Cartonașe 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grupat 

 

 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Apreciere  
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C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

Profesorul le împarte elevilor fișe ce 

conțin diverse exerciții legate de 

pronume și le cere elevilor să   rezolve   

exercițiul 1, ce vizează   analiza 

sintactică și morfologică a pronumelui, 

ce va fi rezolvat la tablă. 

Acest exercițiu are rolul de a verifica 

gradul de înțelegere a funcțiilor sintactice 

și a cazurilor pronumelui personal. 

Se monitorizează permanent activitatea 

elevilor, profesorul îndrumându-i pentru a 

se asigura că s-au transmis corect 

informaţiile.  

 

În continuare, profesorul le cere elevilor 

să rezolve exercițiul 2, ce are în vedere 

deosebirea pronumelui personal de alte 

părți de vorbire.  

Elevii vor identifica valorile morfologice 

ale cuvintelor subliniate și le vor nota pe 

fișă. 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Tabla 

Fișa 2  

Caiete 

Marker 

 

 

Tabla 

Fișa 2  

Caiete 

Marker 

 

 

 

 

 

Fișa 2  

 

 

 

Fișa 2 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Evaluare în 

pereche 

Aprecieri 

verbale 
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6.Obținerea 

performanței 

10

’ 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt rugați să scrie un scurt text, 

având ca temă prietenia, în care să 

folosească cel puțin patru pronume 

personale, dintre care două să aibă formă 

neaccentuată (clitică) și două - formă 

accentuată (nonclitică). 

Explicația  

 

Eseul de cinci 

minute 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

Individual 

(dirijat) 

Frontal 

 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

7. Aprecieri 

generale 

2’  Elevii primesc drept temă exercițiul 1  de 

la pagina 135. Se vor face aprecieri 

generale asupra participării elevilor la 

lecţie. 

Conversația Caiete Frontal Aprecieri 

verbale 
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                                                     PROIECT DE ACTIVITATE 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : G.P.N.Cosereni-Patrime 

EDUCATOARE: Prof.Ivan Rodica Felicia 

NIVELUL/GRUPA: 3-5 ani, I, Grupa mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Moș Nicolae, prietenul copiilor!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ” În așteptarea lui Moș Nicolae”                                                                                             

FORMA DE REALIZARE:Activitate integrata                                                                                                                            

TIPUL ACTIVITATII:Consolidare de priceperi si desprinderi 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

- ADP: Întâlnirea de dimineață ,,As vrea sa primesc de la Mos Nicolae...’’ 

          Tranziție : ”Lustruim ghetutele” 

- ALA: Joc de rol:”Micii cofetari”-pregatim prajituri pentru Mos Nicolae                                                                                                          

           Ştiinţă: ” Ajută-l pe Moș Nicolae să ajunga la ghetute’’ 

            Arta:’’Cadourile mosului” 

- ADE:  DLC - ” Cadoul din ghetuta”-joc didactic(cuvantul,propozitia simpla/dezvoltata) 

           DOS  - ” Decorăm ghetuța Moșului” - activitate practică (lipire) 

- ALA - Program artistic-„Serbare pentru Mos Nicolae”  

  

SCOPUL: 

                 -Consolidarea  deprinderii de a formula propozitii corect din punct de vedere gramatical; 

                  -Consolidarea unor abilitati practice specifice  nivelului de dezvoltare motrica; 

 

 

OBIECTIVE:La sfarsitul  activitatii copiii vor fi capabili: 

O1-sa interpreteze  rolul de cofetar realizand prajituri pentru Mos Nicolae;                                                       

O2-sa foloseasca corect instrumentele  de lucru pentru a pastra acuratetea lucrarii; 

O3-sa gaseasca drumul corect  prin labirint; 

O4-sa denumeasca jucariile si sa le puna in  sosetuta cu poza lor; 

O5-sa formuleze propozitii despre imaginile  din saculet  si sa le aseze pe floarea de lotus; 

O6-sa  realizeze ghetuta Mosului folosind tehnici de lucru  specifice abilitatilor practice; 

O7-sa completeze floarea de lotus; 

 

JOCUL DIDACTIC:”CADOUL DIN GHETUTA” 

           Sarcina didactica: 

           -Denumirea unor jucarii(cuvantul); 

           -Formarea de propozitii simple(propozitii dezvoltate-sarcina suplimentara); 

            -Completarea florii de lotus; 

 

            Regulile jocului:Prescolarii vor fi asezati in semicerc si vor fi impartiti in echipa ghetutelor 

albastre si echipa  ghetutelor verzi .Prima varianta-Copilul numit  numeste jucaria,apoi o aseaza in 

sosetuta cu poza lui.Cea de-a doua varianta-Copilul  la care se opreste bagheta scoate din saculetul 
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fermecat un jeton,il numeste si un alt copil de la cealalta echipa formuleaza  o propozitie cu 

imaginea,apoi o aseaza pe floarea de lotus. 

 

             Elemente de joc: ghetuta,jucarii,imagini,saculet,surpriza,asteptarea,floarea de 

lotus,stimulente(bomboane) 

 

 

STRATEGII DIDACTICE              

a)Metode/procedee/tehnici:observatia,conversatia,explicatia,demonstratia,jocul 

didactic,exercitiul,metoda lotus,RAI,turul galeriei. 

  b)Mijloace de invatamant: 

                  -panoul pentru  prezenta  cu pozele copiilor,calendarul naturii; 

                  -coca,forme pentru prajituri,sortulete; 

                  -fise de lucru,de colorat,culori; 

                  -ghetute din carton,jucarii,imagini reprezentative,ecusoane,saculet,sosetute cu pozele 

copiilor,vata,material marunt perforat,lipici,snur; 

c)Forme de organizare:frontal,individual,in grup 

 

 

MODALITATI DE EVALUARE:Continua-formativa:prin observarea sistematica a 

comportamentului copiilor,observarea produselor  activitatii,raspunsurile copiilor,acordarea de 

stimulente. 

 

DURATA:o zi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

  - MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH, 2009; “Curriculum pentru 

invatamantul prescolar 3-6/7 ani ” – 2008  

  - Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive de grup” –

ghid metodic, editura Arves, 2006;  

   - Filofteia Grama, Mioara Pletea,Angela Sesovoci…”Aplicatii ale noului curriculum pentru  

invatamantul prescolar”, vol I si II, ed. DPH, 2009 

 

 

                                                       SCENARIUL ZILEI  

               Rutină: Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de 

energie, deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.  

              Salutul. Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia „Bună 

dimineaţa!”,salutul curgând firesc de la stânga la dreapta, într-o atmosferă de relaxare şi bună 

dispoziţie. Educatoarea va fi cea care va da startul acestui salut 

              Prezenţa. Se va realiza în stilul grupei „Fluturasilor”: o fetiţă va număra câţi băieţi se joacă 

la gradiniţă astăzi; un băiat va număra cȃte fetiţe sunt la grădiniţă.Cand copiii isi aud numele,merg si 

isi aseaza poza la panou. Sunt îndepărtate pozele copiilor care lipsesc, ramânând pe panoul de 

prezență doar pozele copiilor prezenţi.  
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             Calendarul naturii. Consultăm buletinul meteo verbalizând acţiunea: “Suntem în anotimpul 

iarna, luna decembrie, data 4“,”Ieri a fost joia  a patra zi a saptamanii, astăzi este vineri a  cincea zi a 

săptămânii, maine va fi sambata a sasea zi  saptamanii , este...........,cerul este............,soarele............”. 

             Împărtășirea cu ceilalți: Preșcolarii vor vorbi despre cadourile pe care le doresc de la Moș 

Nicolae ,,Aș vrea să primesc de la Moș Nicolae...”  

 Noutatea zilei:  

             Copiii vor găsi un cadou de la Moș Nicolae în interiorul căruia vom descoperi materialele 

necesare activității.  

             Prin intermediul  Tranziție:”Lustruim ghetutele”’ copii de indreapta spre centrele de lucru 

             ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I. La măsuţe este pregătit materialul pentru următoarea 

activitate, iar copiii vizitează centrele descoperind materialele şi sarcinile din fiecare sector. Se va da 

startul de începere a lucrului. Se vor îndruma copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi.  

              Joc de rol: ,,Micii cofetari”- copiii vor interpreta roluri de cofetari. Vor avea la dispoziție 

coca, forme de prăjituri și vor face prăjituri pentru Moș Nicolae.  

 

             Știință: copiii vor avea de realizat un labirint,il vor ajuta pe Mos sa ajunga la 

 ghetute; 

              Arta: copiii vor picta cadouri,masinute,sosetute,nuielusa  si pe Mos Nicolae; 

             Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel încât toţi copiii să participe la  toate centrele 

            Dupǎ finalizarea activitǎților în centre vom trece sǎ observǎm ce au realizat.                                                                                                           

Copiii vor prezenta produsele realizate în fiecare centru. 

           Rutină: Copiii formează o coloană, trenul piticilor şi părăsesc sala de grupă pentru a merge la 

toaletă şi pentru a se spăla pe mâini. 

               

 

          Se trece la activitatile pe domenii cu ajutorul cantecelului „”Mos Nicolae”” 

 

  DLC: Educarea limbajului  

             Copiii vor fi conduşi spre spaţiul special destinat activităţii de limbă și comunicare unde vom 

desfășura jocul didactic “Cadoul din ghetuță”(cuvântul, propoziția).  

            În realizarea jocului didactic copiii vor fi așezați în semicerc.Copilul numit de educatoare 

răspunde la întrebare, manuind materialul necesar. Fiecare răspuns corect va fi rasplătit cu o  

bombonica. La finalul activității copiii vor primi recompense dulci.  

           Probele constau în: denumirea unor jucarii (cuvântul), formarea de  

propoziții  (simple și dezvoltate), completarea florii de lotus (metoda lotus) cu imaginile din saculet. 

           Prima probǎ “Cadoul din ghetuțe” se va desfǎșura astfel: copiii vin pe rând, aleg  o  

jucărie, o denumesc și  o așază  în ghetuța care are poza sa.  

           Proba a doua “Săculețul cu surprize”.Copiii vor lua din sacul moșului o  imagine și vor 

formula o propoziție despre ea. Copiii vor completa cu imaginile din saculet petalele florii de lotus . 

           Cu ajutorul cantecelului SfinteNicolae   se trece la activitatea practica. 

            DOS: Activitate practică- Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie și 

folosind tehnicile specifice activităților practice „Ghetuța Moșului”. Vor lipi oameni de zapada  și 

vor decora ghetuța cu diferite materiale(copiii vor avea ca sarcină suplimentară să șnuruiască 

ghetuța).  
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           Educatoarea le va explica copiilor ce au de facut si  va realiza o ghetuta –model,vor numi 

materiale ,vor face incalzirea manutelor si se vor apuca de lucru.Se va oferi ajutor copiilor care au 

nevoie. 

           Dupa terminarea lucrului,lucrarile vor fi expuse la panou si se va face evaluarea prin metoda 

Turul Galeriei. 

          Activitatea se incheie prin audierea cantecelului „Ghetutele”’ 

 

 

 

            ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II. Copiii vor desfaşura un scurt program artistic pentru Mos 

Nicolae. 
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                                                                      PROIECT DE LECȚIE  

                                

 DATA : 13.02.2020 

ȘCOALA : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, EFTIMIE MURGU” LUGOJ 

CLASA : a II-a B 

ÎNVĂȚĂTOARE : BUȘE  GABRIELA 

ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

DISCIPLINA : COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

SUBIECTUL : ,,HEIDI, FETIȚA MUNȚILOR” DE JOHANNA SPYRI 

UNITATEA TEMATICĂ: CĂLĂTOR PE ARIPILE IMAGINAȚIEI 

TIPUL LECȚIEI : CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, ÎMBOGĂȚIREA ȘI ACTIVIZAREA 

VOCABULARULUI 

 

SCOPUL LECȚIEI : FORMAREA DEPRINDERII DE CITIRE CORECTĂ, FLUENTĂ, 

CONȘTIENTĂ ȘI EXPRESIVĂ; 

                              DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EXPRIMARE ȘI ARGUMENTARE A 

PROPRIILOR PĂRERI; 

                              DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘI EXPRESIVITĂȚII LIMBAJULUI 

SCRIS ȘI ORAL. 

FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ 

DOMENII INTEGRATE : Comunicare în limba română, , Muzică și Mișcare, Arte vizuale și 

abilități practice,                         Dezvoltare personală 

OBIECTIV FUNDAMENTAL : 

   Formarea deprinderilor de a citi corect, fluent, expresiv și conștient , precum și desprinderea de 

informații esențiale dintr-un text citit. 

COMPETENȚE GENERALE: 

CLR-Receptarea de mesaje orale și scrise în diverse situații de comunicare cunoscute; 

       -Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare. 

MM- Interpretarea de cântece pentru copii. 

AVAP- Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind diverse tehnici elementare. 

DP- Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu personajele povestirii. 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

CLR :   3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;  

            3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări; 

            3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărți adecvate vârstei; 

            4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare; 

            4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază. 

MM :  2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, a cântecelor, asociind dirijatul intuitiv. 

AVAP:  1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual exprimat printr-o varietate de 

elemente artistice; 

             2.3. Realizarea de produse utile și/sau estetice , combinând material ușor de prelucrat și 

tehnici accesibile. 

  DP :   2.2. Recunoașterea și identificarea emoțiilor de bază; 

            2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Obiective cognitive: 

O1- Să citească corect, conștient, fluent și expresiv textul, adoptând intonația impusă de semnele de 

punctuație; 

O2- Să povestească oral textul citit; 

O3- Să răspundă corect la întrebări legate de textul citit; 

O4- Să scrie corect și lizibil; 

O5- Să bifeze variantele corecte; 

O6- Să găsească însușiri ale personajelor din text; 

O7- Să introduce cuvintele noi, în alte enunțuri; 

O8- Să indentifice învățătura ce se desprinde din text; 

O9- Să deseneze personajul caracterizat. 

Obiective afective: 

O10- Să manifeste interes și motivație pentru oră; 

O11- Să participe activ și conștient la lecție. 

Obiective psiho-motrice: 

O12- Să adopte poziția corectă a corpului în timpul scrisului și pe parcursul orei; 

O13- Să mânuiască corect ustensilele de lucru. 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, observația, jocul didactic, metoda 

hexagonului, munca independentă, problematizarea, dramatizarea, procedee de lectură: citirea 

selectivă, citirea în lanț, povestirea orală,mișcare pe muzică. 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: calculator, videoproiector, fișă de lucru, caiet de clasă, tablă, 

stilou, creioane colorate,imagini. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

DURATA LECȚIEI: 50 min. 

RESURSE UMANE: 27 elevi
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                                                                                 SCENARIUL  DIDACTIC 

NR. 

CRT. 

MOMENTELE 

     LECȚIEI 

OBIECTIVE              

ACTIVITATEA  

          

ÎNVĂȚĂTOAREI 

          ACTIVITATEA 

              ELEVILOR 

METODE 

ȘI  

PROCEDEE 

  RESURSE 

MATERIALE 

  FORME DE 

ORGANIZARE 

             

EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

 Se asigură 

condițiile optime 

desfășurării lecției 

de Limbă și 

comunicare. 

Pregătesc 

materialele 

necesare. 

Elevii se așează în liniște, în 

băncile lor și se pregătesc 

pentru ora de comunicare. 

conversația Materiale 

didactice 

necesare 

frontal  

2. Verificarea 

temei de casă 

8 min. 

 

 

O 1 

 

 

 

O 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 11 

Se verifică tema de 

acasă, calitativ. 

La exercițiul 1, 

elevii trebuie să 

sublinieze 

ortograma,,l-a” și să 

încercuiască 

cuvântul,,la”. Oral 

trebuie să explice 

înțelesul 

proverbelor. 

,,La pomul lăudat 

să nu te duci cu 

sacul” 

 

 

Anexa 1 

Elevii au subliniat 

ortograma,,l-a” și 

deasemenea, au încercuit 

corect cuvântul 

,,la”. Ei explică oral 

proverbele:,,La pomul 

lăudat să nu te duci cu 

sacul!”, adică nu orice lucru 

lăudat de alții se ridică la 

măsura așteptărilor noastre. 

,,Cel pe care l-a mușcat 

câinele,se teme și de 

lătrătură.”, adică cel care a 

pățit ceva rău, este mai 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

Fișă de lucru 

pix verde 

stilou 

tablă 

marker 

frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema de 

casă 

corectitudi- 

nea 

exercițiilor 

scrise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

Verbale 
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O 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Cel pe care l-a 

mușcat câinele, se 

teme și de lătrătură” 

 

La exercițiul doi, 

elevii trebuiau să 

completeze cu ,,la” 

sau ,,l-a” spațiile 

goale:.....școală, 

 ...... adus,....Lugoj, 

....compunere, 

.....stropit 

b)....asfințitul 

soarelui melcul se 

întorcea de.... 

plimbare. Căsuța 

grea din 

spate.....obosit..... 

mijlocul drumului 

s-a oprit.Cărăbușul 

....salutat amical. 

Melcul ... întrebat: 

-De ce te grăbești 

așa,bărbosule? 

Trebuie să ajung 

...casa mea. .... asta 

melcul nu se 

gândise. 

La exercițiul trei, 

elevii au avut de 

precaut, se asigură că nu se 

va mai repeta acel lucru. 

 

Elevii au completat în mod 

corect spațiile goale: 

la școală,l-a adus, la Lugoj, 

la compunere, l-a stropit, l-a 

pictat. 

b)La asfințitul soarelui 

melcul se întorcea de la 

plimbare. 

Căsuța grea din spate l-a 

obosit. La mijlocul 

drumului s-a oprit. 

Cărăbușul l-a salutat amical. 

Melcul l-a întrebat: 

-De ce te grăbești așa, 

bărbosule? 

-Trebuie să ajung la casa 

mea.Eu nu am casa cu 

mine,ca dumneata. 

La asta melcul nu se 

gândise. 

 

Elevii au încercuit forma 

corectă în propoziții: Când l-

a văzut pe Marele-

Luminător că vrea să intre în 

pădure, Lalo, gândăcelul 

cafeniu, l-a rugat: 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

individual  

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corectitudinea 

temei de casă 
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O 7 

ales forma corectă 

de scriere ,,la” sau 

,,l-a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exercițiul patru, 

elevii trebuie să 

alcătuiască 

propoziții, folosind 

grupurile de cuvinte 

date: la concurs, l-a 

ajutat, la ora 

stabilită, până la, l-a 

felicitat. 

Deasemenea, 

învățătoarea dă 

exemple și de alte 

grupuri de 

cuvinte:la 

ștrand, l-a văzut, la 

prieteni, l-a strigat. 

-La  noapte este beznă şi mi-

e tare frică. Dă-mi, te rog, o 

fărâmă de lumină! 

 Stăpânul luminii l-a lăsat să 

se aurească, dându-i o 

scânteie.Noaptea,la 

întuneric, gândăcelul emitea 

lumină. Se transformase în 

licurici. 

 

Dacă sunt greșeli, acestea se 

vor corecta, și se va explica 

cum este corect.  

 

Elevii au construit enunțuri 

frumoase, corecte din punct 

de vedere grammatical: 

De ex.: Clasa noastră a 

participat la concurs, și a 

avut rezultate foarte bune. 

Marin l-a ajutat pe Andrei să 

contruiască avionul. 

Noi plecăm în excursie la 

ora stabilită. 

Din Lugoj până la 

Timișoara e drum lung. 

Doamna învățătoare l-a 

felicitat pe Ionel pentru 

desenul făcut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

modului de 

realizare a 

sarcinilor de 

lucru 
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Elevii sunt rugați să 

contruiască oral 

enunțuri în care să 

introduce aceste 

grupuri de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

Sunt evidențiați 

elevii care au scris 

îngrijit, caligrafic și 

corect tema. 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenție la 

exemplele date de doamna 

învățătoare, și se gândesc la 

propoziții.  

Câteva exemple: 

În timpul verii, am fost la 

ștrand cu mama și fratele 

meu. 

Matei l-a văzut pe Mihai în 

sala de spectacol. 

Aseară am petrecut câteva 

ore minunate la prieteni. 

Vecinul meu l-a strigat pe 

tata, ca să îi dea o scrisoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

problemati- 

zarea 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

Observarea 

modului de 

realizare a 

sarcinilor de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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3. Reactualizarea  

cunoștințelor 

4 min. 

O 1 

 

 

O 4 

 

 

O 11 

 

 

O 12 

Propun jocul 

didactic: 

,,Ortograme în 

versuri” 

Elevii privesc la 

tablă, iar cu ajutorul 

videoproiectorului, 

se proiecteză 

versuri , din care 

lisesc 

cuvinte(ortograme). 

Elevii trebuie să 

citească mai întâi 

versurile,respectând 

semnele de 

punctuație,  și să 

găsească 

ortograma/cuvântul 

care se potrivește 

pe spațiul punctat. 

La acest exercițiu, 

elevii trebuie să 

completeze spațiile 

goale cu cuvintele 

corecte ,,la”sau  

,,l-a”. 

 

 

 

 

Elevii urmăresc proiectarea 

la tablă, și ascultă cu atenție 

explicațiile doamnei 

învățătoare. 

Orograme în versuri(Anexa 

2) 

 

Completează cu ,,la” sau ,,l-

a” versurile: 

 

 

Elevii citesc în gând, cu 

atenție, versurile și din 

bancă se gândesc la 

răspunsul corect. Dacă știu 

să răspundă, aceștia ridică 

mâna și sunt invitați să 

vorbească. Dacă răspunsul 

este corect, elevul iasă la 

tablă, și scrie pe spațiul 

punctat cuvântul care se 

potrivește. La fel se va 

proceda, până ce toate 

spațiile goale vor fi 

completate. 

 

În cazul în care un răspuns 

este greșit, este cerut 

,,ajutorul”clasei pentru 

găsirea răspunsului corect. 

explicația 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calculator 

 

videoproiec 

tor 

 

tablă  

 

marker 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală  

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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La arat,la semănat,/ La 

cules, la treierat,/Toată vara 

a cântat,/la chitară,și-a 

dansat.Dar furnica l-a-

ndemnat,/La oraș și pe la 

sat,/Să mai steie din 

cântat./Cade iarna  

/Și-o să vină/La furnica lui 

vecină/La cerșit și la 

pomană/Să-nprumute pân”la 

toamnă./Ea l-a izgonit 

afară/Și l-a făcut de 

ocară./Du-te acuma la 

plimbare/Nu fi vrednic la 

mâncare! 

 
 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

a găsi 

cuvintele 

corecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

4. Captarea 

atenției 

  10 min. 

O 8 Doamna învățătoare 

îi întreabă pe copii : 

,, -Dragii mei,vă 

plac desenele 

animate?” 

Elevii , foarte încântați, 

răspund cu toții în cor:,,Da!” 

 

Elevii sunt atenți la ceea ce 

le spune doamna 

conversația 

 

 

 

 

calculator 

 

video- 

proiector 

 

frontal Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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,,-Ei bine, dacă vă 

plac așa de mult 

desenele animate, 

pentru astăzi v-am 

pregătit un desen 

animat foarte 

special, în care veți 

întâlni dragoste, 

prietenie,curaj. 

Sunteți curioși să 

vedeți depre ce este 

vorba?” 

,,-Bine dragii, mei, 

nu vă mai las să 

așteptați. Pentru azi 

v-am pregătit 

,,Heidi, 

fetița munților” de 

Johanna Spyri.Vă 

rog să urmăriți cu 

atenție scurtul 

desen animat, iar la 

sfârșit vom 

discuta.” 

învățătoare, și sunt extrem 

de curioși și nerădători să 

vadă ce li s-a pregătit. 

 

La întrebarea doamnei 

învățătoare, dacă sunt 

curioși să vadă despre ce 

desen este vorba, cu toții, în 

cor ,răspund,,Da!” 

 

 

 

Copiii sunt fericiți auzind de 

Heidi, fetița munților , și 

urmăresc cuminți și cu 

atenție, filmul de desene 

animate. 

 

 

 

observația 

 

 

 

 

dramatiza-

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube 

5. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 1 min. 

  

Învățătoarea le 

spune elevilor că în 

această oră vom 

vorbi despre Heidi, 

fetița munților, și 

Elevii ascultă cu atenție 

ceea ce doamna învățătoare 

le transmite. 

 

 

 

conversația  frontal Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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vom merge 

imaginar în munții 

Alpi din Elveția, 

spre a vedea 

frumusețea naturii 

în acel colț de rai, 

împreună cu eroina 

noastră, Heidi. 

 

Ei sunt nerăbdători să 

înceapă lecția. 

 

 

6. 

 

   Dirijarea 

învățării 

17 min. 

 

O 1 

 

O 2 

 

 

O 3 

 

 

 

 

O 4 

 

 

O 5 

 

 

O 6 

 

 

O 7 

 

 

Doamna învățătoare 

va începe să 

citească textul, apoi 

le spune elevilor să 

citească în lanț 

textul de pe fișă,  

respectând semnele 

de punctuație 

existente. Să nu se 

grăbească și să 

citească cursiv și 

expresiv. 

Deasemenea,le cer 

elevilor să fie 

atenți, să 

urmărească pe fișă 

atunci când colegii 

citesc. 

Propun elevilor să 

povestească oral 

textul citit. 

 

Anexa 3 

Elevii sunt atenți la textul 

citit de către învățătoare, 

apoi, încep să citească , în 

ritm propriu,textul de pe fișa 

de lucru. Ei respectă 

semnele de punctuație, 

citesc cursiv, cu intonație, 

corect și expresiv textul. 

 

Elevii repovestesc acțiunea 

din text. 

 

 

Elevii descoperă cuvintele 

noi țintaură, suav, 

îmbietor,sunt atenți la 

explicații și le introduc în 

alte enunțuri. 

De ex.: Tata mi-a adus flori 

de țintaură. 

 

conversația 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

demonstra 

ția 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

stilou 

 

 

tablă 

 

 

imagini 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect la 

întrebările 

adresate 
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O 8 

 

 

 

O 9 

 

 

O 10 

Solicit elevilor să 

identifice cuvintele 

noi, acestea se 

explică, și se 

reintroduce în alte 

enunțuri. 

Le cer copiilor să 

identifice mesajul 

desprins din textul 

citit. 

Verific caracterul 

conștient al citirii 

prin întrebări ce 

vizează conținutul 

textului. 

Le cer să scrie 

frumos, corect din 

punct de vedere 

gramatical,lizibil, 

ortografic. Voi 

reaminti poziția 

corectă în timpul 

scrierii. 

 

1.Care sunt 

personajele 

textului? 

 

2.Unde se petrece 

întâmplarea? 

Fetița pășește suav. 

În aer e un miros îmbietor 

de prăjitură. 

 

Elevii descoperă că este 

vorba despre prietenie, 

iubire, respect față de 

prieteni. 

Elevii răspund,în scris, la 

întrebări legate de textul 

citit. 

Elevii răspund,în scris, pe 

fișă, la întrebările legate de 

textul citit.  

1.Personajele întâlnite în 

text sunt Heidi, Clara,Peter 

și bunicul. 

2.Întâmplarea se petrece la 

munte, pe o pajiște. 

3.Heidi admira florile de 

țintaură. 

4.Clara îi spunea Bălaiei că 

e atât de fruos acolo,încât nu 

ar mai vrea să plece. 

5.Pe Clara au ajutat-o Heidi 

și Peter, deoarece își doreau 

să fie un copil normal. 

6.Copiii erau emoționați 

pentru că au văzut fericirea 

Clarei. 

 

 

 

 

 

problemati 

zarea 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect la 

întrebările 

adresate 
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3.Ce admira Heidi? 

4.Ce îi spunea 

Clara Bălaiei? 

 

5.Cine a ajutat-o pe 

Clara să meargă?De 

ce? 

 

 

6.De ce erau 

emoționați copiii? 

 

 

7.Cum reacționează 

bunicul la aflarea 

veștii? 

 

Se urmărește 

răspunsul la fiecare 

întrebare, și se 

corectează 

eventualele greșeli 

de ortografie 

apărute. 

Întreb elevii dacă ei 

cunosc vreun cântec 

despre munte, 

despre ciobănași, 

iar ei își amintesc 

de 

7.Bunicul este fericit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii cântă în 

colectiv,cântecelul,,Povestea 

unui ciobănaș” cu mișcare 

pe melodie. 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cântarea în  

colectiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  
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cântecelul,,Povestea 

unui ciobănaș” 

7. Obținerea 

performanței 

3 min. 

O 1 

 

O 5 

Îndemn elevii să 

treacă la exercițiul 

următor de pe fișa 

de lucru. Ei trebuie 

să citească 

enunțurile , și să 

bifeze doar 

enunțurile corecte. 

Se solicită elevii să 

citească enunțurile 

și să spună dacă 

este adevărat sau 

fals. 

Elevii citesc enunțurile în 

gând și bifează doar 

răspunsurile care corespund 

cu textul citit.  

 

Elevii citesc fiecare enunț și 

răspund oral. 

problemati 

zarea 

 

 

 

conversația 

 

 

explicația 

 

 

munca 

independen 

tă 

fișă de lucru 

 

stilou 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individual  

Capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect  

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

8. Asigurarea 

feedback-ului 

5 min. 

 

 Le cer elevilor să 

deseneze personajul 

principal,eroina 

povestirii, și 

deasemenea să scrie 

câteva trăsături de 

caracter ale 

acesteia, așa cum 

reiasă din text. 

Deasemenea le cer 

elevilor să 

completeze titlul 

textului și autorul. 

Anexa 4 

Elevii desenează eroina 

poveștii, pe Heidi, și scriu 

trăsături de caracter ale 

acesteia: bună, miloasă, 

prietenoasă,deșteaptă, 

iscusită, harnică, 

ascultătoare,înțeleaptă, 

voioasă, fericită. 

 

Elevii completează titlul 

textului,,Heidi, fetița 

munților” iar autorul este 

,,Johanna Spyri”. 

conversația 

 

explicația 

 

munca 

independen 

tă 

fișă de lucru 

 

creioane 

colorate 

 

carioca 

stilou 

frontal 

 

 

 

 

 

individual 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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9. Încheierea 

activității 

1 min. 

 Fac aprecieri 

colective și 

individuale asupra 

desfășurării lecției, 

și a 

comportamentului 

elevilor. 

Evidențiez elevii 

care au avut o 

activitate susținută. 

Precizez unor elevi 

că trebuie să se 

implice mai mult în 

viitoarele activități. 

Precizez tema de 

casă: să scrie  pe 

fișa Anexa 4, ce le-

a plăcut lor cel mai 

mult din textul citit, 

și să își 

argumenteze 

răspunsul. 

 

 

Elevii ascultă și participă cu 

atenție aprecierile aduse și 

își notează tema pentru 

acasă. 

 

Ei ascultă explicațiile date, 

în legătură cu rezolvarea 

temei de casă. 

conversația 

 

 

 

 

 

 

explicația  

recompense 

 

 

 

diplome 

pentru buna 

desfășurare 

a lecției 

 

 

 

frontal Aprecieri 

verbale 

individuale și 

colective 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

BRÎNDUȘAN ALINA-ADRIANA 

                                                       Grădinița cu program prelungit Nr.27 Baia Mare 

                                                    

  

   

DATA: 10.12.2020 

EDUCATOARE: Brîndușan  Alina-Adriana 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P NR 27,    Mare 

GRUPA: Mică “A” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când /cum și de ce se întâmplă? 

TEMA SĂPTĂMÂNII:  „Brăduleţ, brăduţ, drăguţ” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Povești în jurul bradului” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare 

FORMA DE REALIZARE: Integrată 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 ADP: Activități de dezvoltare personală 

           Întâlnirea de dimineață: “Brădulețul fericit”  

                       Salutul; Prezența; Calendarul naturii; 

      Rutine: “Mă îmbrac gros(deprinderea de a se îmbrăca conform  anotimpului” 

Tranziții:    „Brăduleţul se porneşte/La ce masă se opreşte...” ;                  „Brăduleţ, 

brăduţ drăguţ...” 

                ALA 1: Jocuri și activități liber alese 

                        Bibliotecă: „Acele de pe crenguţa bradului”– exerciţiu  grafic 

                        Artă:  „Bradul” – pictură cu dopuri de plută 

 

            ADE: Activități pe domenii experențiale 

                        *   Domeniul limbă şi comunicare: Educarea limbajului - 

„Povestea bradului” – Lectura educatoarei 

                        *   Domeniul om şi societate : Activitate practică 

„Podoabe pentru brad”  - lipire 

            ALA 2: Jocuri și activități liber alese 

        “Împodobirea bradului”-joc cu text și cânt 

SCOP: Familiarizarea copiilor cu conținutul poveștii,a noilor cuvinte și perfecționarea 

deprinderilor practice însușite anterior. 

 

OBIECTIVE: 

   - să rețină titlul poveștii și personajele din poveste 

               - să dea dovadă că și-au însușit noile cuvinte 

              -  să realizeze podoabele prin antrenarea deprinderilor însuşite 
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STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode și procedee: Explicația, conversația, observația, problematizarea, munca  

individuală, exercițiul, demonstraţia, jocul, aprecierea, metoda interactivă RAI (adaptată 

pentru grupa mică). 

Mijloace de învățământ:  laptop,carte digitală 

Materiale didactice: creion grafic,fisa de lucru pentru centrul Bibliotecă 

,lipici,carton,hartie creponata,dopuri de pluta,acuarele. 

           FORMA DE ORGANIZARE:  frontal,individual 

           DURATA: 1 Zi 

           BIBLIOGRAFIE:  

-Curriculumul pentru educație timpurie –Ministerul Educaței Nationale,București  

2019  

 

  -Suportul pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte cu instrumente care operează 

Curriculumul pentru educație timpurie – 2019  

 

-Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 

ani, UNICEF, 2008 

-Piramida cunoașterii-Coordonatori:Lolica Tătaru,Adina Glam,Olga Chiș-Editura 

Diamant 

-Metode interactive de grup,Breban S.-Editura Arves -2006 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Întâlnirea de dimineaţă 

          După ce sosesc copiii, vom desfăşura ,,Întâlnirea de dimineaţă”.  Ne vom saluta spunând: 

,,Bună dimineaţa, eu sunt Alina și astazi sunt un brăduleț fericit”. Se completează panoul cu 

prezenţa, aşezându-se piticii prezenți/ absenți în casuța corespunzătoare. Apoi completăm calendarul 

naturii, stabilim împreună ziua, data, luna, anotimpul şi vom alege imaginile reprezentative pentru 

caracteristicile vremii.  După care se va desfăşura activitatea de bază: Domeniul limbă şi 

comunicare: Educarea limbajului -   „Povestea bradului”  –Lectura educatoarei. Captarea atenţiei 

se va face printr-o ghicitoare: „E copac frumos, iubit/ De copii împodobit”. În urma răspunsului 

oferit sunt anunţaţi că vor asculta o poveste  tocmai despre brad. Se anunţă titlul povestii . Cu 

ajutorul cărții digitale se relateaza povestea.În urma relatării poveștii  le voi  explică cuvintele noi : 

„Jurământ”,”ușurați”. Se va  face evaluarea întrebând copiii: „Cum s-a numit povestea? / Despre ce 

este vorba în poveste?/Care sunt personajele din poveste?, iar prin tranziţia  

”Brădulețul se pornește la ce masă se oprește”,fiecare copil se va așeza la centrul dorit.La centrul 

BIBLIOTECĂ,copiii vor avea pregătite pe masă fișa de lucru cu crenguța de brad și creioane 

grafice,la centrul ARTĂ ,copiii vor picta cu ajutorul dopurile de plută ”Bradul”.. Educatoarea le 

explică ceea ce au de făcut şi le demonstrează modul de lucru, iar aceştia realizează sarcinile pe fond 

muzical. Cu 5 minute înainte de termenul alocat, copiii vor fi anunţaţi că în scurt timp va trebui să-şi 

finalizeze lucrările, iar la final se vor face aprecieri verbale referitoare la modul de realizare a 

sarcinilor.  

Prin tranziţia „Vine iarna acuş, acuş...” copiii vor avea o pauza de 10 minute.!!Dupa întoarcerea 

copiilor  se trece la a doua activitate de bază  Domeniul om şi societate : Activitate practică  
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„Podoabe pentru brad”  - lipire. Copiii denumi materialele puse la dispoziţie (lipici, globuri din 

carton, tăviţă pentru lipici, hârtie creponată mototolită) intuind astfel ceea ce urmează să facă.    Le 

voi  prezentă modelul ,explicând şi demonstrând astfel modul de realizare al podoabelor . Se face 

încălzirea mâinilor iar copiii încep decorarea podoabelor pentru brad. Înainte cu cinci minute de 

expirarea timpului alocat, sunt anunţaţi că în scurt timp trebuie să finalizeze lucrările. După 

finalizarea lucrărilor, copiii vor decora brăduţul, pe fond muzical, pus la dispoziţie cu podoabele 

realizate. 

          

         Evaluarea întregii activităţi se face cu ajutorul metodei interactive R.A.I,  unde copiilor le vor 

fi adresate următoarele întrebări: „Cum s-a numit activitatea  noastră de azi?/ Cum s-a numit 

povestea?/Cu ce putem să împodobim bradul?/ Ce lasă moşul, copiilor cuminţi, sub brad?” 

         Se fac aprecieri generale asupra modului de desfăşurare a întregii  activităţi, copiii fiind 

recompensaţi cu o diplomă. 

 

Povestea bradului 

A fost odată ca niciodată ,în mijlocul unei păduri un brăduț,lui însă nu ii plăcea zăpada și în acea 

iarna căzuse destul de multă,așa că el era foarte trist. 

Ceilalți brazi îi tot repetau: 

-Zăpada nu îți face nimic,nu trebuie să îți fie frică. 

Dar brăduțului îi era frig,și ca în fiecare an se răci. 

-Hapciu,hapciu ,strănută braduțul. 

Cel mai bătrân brad din pădure,care ave 1000 de ani,îi explică micuțului brad că nu trebuie să îi 

fie frică de zăpadă,deoarece ea nu face rău nimănui.Dar brăduțul nostru știa că nu îi va trece așa 

de ușor.Veni noaptea și brăduțul adormi.Visa foarte frumos,însă îi era tot timpul frig.Veniși 

dimineața,soarele răsări și brăduțul se trezi...Îi era foarte frig în continuare. 

Se gândi ce se gândi și se hotărî,făcu un jurământ: 

-Nu o să îmi mai fie frig și frică niciodată! 

Veni iarăți noaptea,și o zâna care îi auzise jurământul veni și îl vizită.Îi făcu o vrajă prin care îi 

alungă brăduțului frica și frigul.Dimineața brăduțul nu mai simți frigu și începu să strige de 

bucurie: 

-Uraaaa!Nu îmi mai este frig! 

Când îl auziră ceilalți brazi se  simțiră ușurați.Bătrânul brad veni la el și îl felicită: 

    -Ai văzut ,micuțule?dorința ta s-a îndeplinit. 

      De atunci,brăduților nu le mai este frică de iarnă,cu atât mai mult,ei se lasă împodobiți de 

către oameni,cu globuri,beteală,luminițe,pentru a aduce bucurie pe chipurile tuturor 

,tranformând Crăciunul,într-o sărbătoare magică. 
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Projet didactique  

Prof. Uriașu Nicoleta 

Școala: Liceul de Arte „Ionel Perlea” 

 

Date:  

École:  

Classe: VIII-e  (L2, troisième année d'étude) 

Professeur:  

Sujet: Les aliments – exprimer les quantités  

Type de leçon: fixation des connaissances 

 

Compétences générales  

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală  

3. Receptarea de mesaje scrise simple  

Compétences spécifiques : 

2.2. Participer à des courtes interactions verbales, à l’aide de l’interlocuteur 

2.3. Réaliser des exposés simples, éxersés, sur un thème familier 

2.4. Participer à un échange verbal, sans avoir peur d’échouer 

3.2. Extraire les informations d’un message bien structuré, où les numéros et les noms jouent un rôle 

important 

Stratégie didactique : 

- Méthodes et procédés: la conversation, le contrôle et la correction du devoir, l’exposé, le jeu 

didactique 

- Moyens et matériel: l’enrégistrement vidéo, Internet, la fiche de travail   

- Forme d’organisation: individuelle, collective, en groupes. 

- Durée : 50 minutes                                                  

- Lieu de travail: la salle de classe 
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Scénario didactique 

 

Les séquences  de 

la leçon 

Le contenu informationnel  

La stratégie 

didactique 

 

Obs. 
L’activité de l’enseignant L’activité des élèves 

Mise en train 

2min 

• Le professeur salue les élèves et enregistre les absents. 

• On crée en classe une atmosphère propice au travail par des 

questions introductives 

• L’élève de service donne le nom 

des absents. 

• Les élèves se préparent pour la 

classe de français. 

conversation  

Réactualisation 

des connaissances 

acquises pendant 

la classe 

précédente 

10 min 

• Le professeur fait la vérification orale du devoir  et il corrige 

les fautes de prononciation des élèves.  

 

• Les élèves présentent leurs 

devoirs – un vlog avec de 

recettes 

 

exposé 

conversation 

 

 

Eveil de 

l’attention 

5min 

• Le professeur fait le renforcement des connaissances 

acquises par une fiche contenant la pyramide alimentaire 

(fiche1) que les enfants doivent compléter et observer les 

aliments distribués de plus sain jusqu’au moins sain 

• Les élèves remplissent la fiche 

avec les noms des aliments 

représentés 

 

 

 

Travail individuel 

 

conversation 

 

Fixation des 

connaissances 

30 min 

• Le professeur distribue aux élèves une fiche avec les 

numéros écrits en chiffres et en lettres. (fiche 2) ; il les 

explique ce qu’ils doivent faire : associer ; formuler des 

phrases en utilisant les noms des aliments de la pyramide 

alimentaire ; remplacer les numéros avec les formes de  

l’article partitif 

• Les élèves sont attentifs aux 

indications  et ils accomplissent 

la tâche 

 

 

 

travail individuel 

correction collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3884 

 

• L’enseignant propose aux élèves de jouer le jeu de dés ; ils 

explique les règles du jeu (un jouer jette le dé et adresse la 

question à un autre copain qui doit répondre en utilisant un 

card extrait ;celui qui ramasse les plusieurs cards est le 

gagnant) et il leur demande de former deux grands groupes 

 

 

• Les élèves forment les groupes 

et jouent le jeu 

 

 

 

 

 

travail par groupes  

 

 

 

Le professeur 

veille et 

corrige les 

fautes de 

prononciation 

Evaluation de la 

performance 

3 min 

• Le professeur fait l’évaluation  de l’activité collective, par 

des remarques sur le travail des élèves et il les félicite pour 

leur implication 

• Les élèves écoutent et ils 

remercient 

conversation  

Indication de 

devoir 

2 min 

• Le professeur annonce le devoir – la fiche no 4- auxiliar /40  • Les élèves notent le devoir. exposé 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  

„OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ " 

Prof.înv.preșc.: Neacșu Elena- Alexandra 

Gradinița cu program prelungit nr. 2- Caracal 

 

 

Unitatea de învățământ: G.P.P. NR. 2, Caracal 

Grupa : mijlocie  

Profesor înv. preșcolar: Neacșu Elena - Alexandra 

Tema anuală: “Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 

Tema proiectului:” Au fost, sunt și vor mai fi!” 

Tema săptămânii: „Farmecul sărbătorilor de iarnă ” 

Tema zilei: „Obiceiuri și tradiții de iarnă" 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activității: consolidarea  și verificarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor.  

Forma de organizare: frontal, individual, în perechi 

Durata:o zi 

Scopul activității: Dezvoltarea capacității de a percepe în mod sistematic imaginile, antrenarea 

deprinderii de a analiza conținutul tematic, sintetizând informațiile prin utilizarea unui limbaj 

adecvat; dezvoltarea gustului estetic și al îndemânării. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1 -  să descrie imaginile date, utilizând un limbaj adecvat; 

O2 – să decoreze creativ braduții, lipind materialul pus la dispoziție; 

O3 – să traseze semne grafice pe suportul dat “ Brăduți “; 

O4 – să deseneze în contur bradul 

 

 ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII: 

1.Activități de dezvoltare personală (ADP): 

Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineata, dragi colindători!”  

Tranziții: Colinde: “ O, brad frumos”, „Sorcova”, “Mergem precum Moș Crăciun” - euritmie 

2.Jocuri și activități didactice alese I— etapa I (ALAI): 

Biblioteca: „Braduți” — semne grafice 

Arta: “Bradul” - desen 

3.Jocuri și activități didactice alese — etapa a-ll-a (ALA2): joc de mișcare „Cursa colindătorilor", 

audiție colinde  

4.Activități pe domenii experiențiale (ADE): 

DȘ - Cunoașterea mediului: lectură după imagini -- „Obiceiuri și tradiții de iarnă” 

DOS -Activitate practică: „Împodobim braduțul” - aplicație 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: expunerea, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, metoda 

„Amestecă-Îngheață-Formează perechi", metoda “Mâna oarbă", metoda Turul galeriei, munca 

independentă. 

Material didactic: Imagini lectură, carton brad(șablon), lipici, fișe de lucru, creioane colorate, 

globuri, sorcovă, clopoțel, stea. coșulete, ornamente de lipire, ecusoane,fluier. 
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      BIBLIOGRAFIE: 

      I. MECT, Curriculum pentru învătămăntul preșcolar 3-6/7 ani. 2008; 

      2. MEN, Curriculum pentru educație timpurie, București, 2017. 

      3. LAURENTIA CULEA, ANGELA SESOVICI, Activitatea integrată din grădinită —

ghidpentru cadre didacttce, Editura Didactica Publishing House, București, 2008. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Activitate debuteaza cu întâlnirea de grup dintre educatoare și copii, prin intermediul “Întâlnirii de 

dimineață”: “Bună dimineața, dragi colindători!”. Copiii răspund, salutându-se prin intermediul 

jocului:” Dă gândul mai departe!” 

Pentru prezență, se stabilesc copiii absenți, prin intermediul pozelor copiilor de la calendarul naturii.  

Port o discutie cu copiii despre îmbrăcămintea lor și cum se simt în această zi.  

Cum v-ati îmbrăcat azi? 

De ce? 

Cum vă simțiti azi? 

În ce anotimp suntem? 

Pentru a completa  calendarul naturii, voi rosti versurile: “A început o nouă zi/ Cum e vremea, dragi 

copii?”. Un copil va stabili anotimpul, luna, ziua săptămanii, data, starea vremii.  

MESAJUL ZILEI: “Să păstrăm tradițiile, copii!” 

Anunț activitatea de astăzi: Vom lucra pe centre de interes, vom observa imagini cu obiceiuri și 

tradiții de iarnă, vom lipi ornamente pe bradul de carton. Vom lucra împreună la centrele Biblioteca 

și Arta. 

Pentru a sărbătorii obiceiurile și tradițiile de iarnă, trebuie să realizăm toate scenariile propuse. Voi 

anunța activitatea ce urmează a se desfașura pe fiecare centru de interes.  

TRANZITII: “ Bat din palme CLAP, CLAP, CLAP, 

                          Din picioare TRAP, TRAP, TRAP, 

                          Ne învârtim, ne răsucim 

                           Și spre centre noi pornim.” 

Pentru fiecare centru voi purta discuții referitoare la ceea ce vom realiza cu ajutorul materialelor puse 

la dispoziție și modul de utilizare al acestora. 

Sectorul Biblioteca: “Braduții ”grafisme 

Sectorul Arta: “Bradul”- Copiii vor colora bradul. 

Se reamintește copiilor comportamentul pe care trebuie sa-l aibă în timpul desfășurării activității.Să 

lucreze împreună, respectându-se reciproc, să realizeze sarcinile corespunzător cerințelor.  

Voi urmări modul cum au înțeles să-și rezolve sarcinile și voi interveni unde este cazul.  

După ce vor fi finalizate lucrările, vor fi afișate și evaluate prin metoda “ Turul galeriei”. 

TRANZIȚIE: “ Munca de am terminat/Unul după altul/La baie am plecat/” 

Copiii se întorc la măsuțe pe colindul “Am plecat să colindăm” și descoperă  materialele didactice. 

Le voi prezenta copiilor imaginile cu obiceiurile și tradițiile de iarnă, iar ei descriu imaginile, 

ajutându-se și de răspunsurile la întrebările ajutătoare.  

Voi corecta eventualele greșeli, voi face noi preciări pe care le consider necesare pentru o bună 

desfășurare a lecturii după imagini.  

Voi face aprecieri în legatură cu modul în care s-a  desfașurat ativitatea. 
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TRANZIȚIE:” O, brad frumos!” 

Voi realiza trecerea la activitatea practică.  

Copiii vor avea de aplicat diverse ornamente pe șablonul cu formă de brăduț.  

TRANZIȚIE:” Mișcăm degețelele 

                          Batem tare palmele 

                          Învârtim mânuțele 

                          Și culcăm pălmuțele” 

După ce vor fi finalizate lucrările, acestea vor fi afișate într-o expoziție și se va face evaluarea prin 

metoda” Turul galeriei” .  

 

                         

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 
CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII 

STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Asigur condițiile necesare unei bune destășurări a 

activității: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

materialului și a mobilierului, introducerea copiilor în 

sala de grupă: 

Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, stabilirea 

coordonatelor orale, completarea calendarului 

naturii. Conversația 

 

Actualizarea 

cunoștințelor 

Cer copiilor să își îndrepte atenția asupra unei 

imagini expuse și să spună la ce se gândesc ei când 

aud cuvântul IARNA.  

 

Conversatia  

Captarea 

atenției 

Le descopăr copiilor un pachet de la Polul Nord, de 

la Moș Crăciun. În el se găseșc obiectele folosite la 

colindat și o scrisoare. În scrisoare, Moșul îi roagă 

pe copii sa învețe colinde și să păstreze toate 

tradițiile de la stramoșii noștri.  Aceste tradiții nu se 

mai gasesc nicăieri în lume și sunt foarte importante 

pentru poporul român.  

TRANZIȚIE: “Sorcova” 

 

Surpriza 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 

Anunțarea 

temei, a scopului 

și a obiectivelor 

Anunț tema, scopul și obiectivele activității în mod 

direct, În termeni accesibili preșcolarilor. Îi anunț că 

vor „citi" imagini cu tradiții, datini și obiceiuri de 

iarnă, pentru a împlini  rugămintea Moșului, iar apoi 

ei vor realiza braduți pentru sărbatorile de iarnă. 

Explicația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 
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Dirijarea 

Învățării 

Se realizează intuirea mijloacelor de învățământ ce 

se vor utiliza la activitatea de Cunoașterea mediului. 

Dau preșcolarilor explicațiile necesare referitoare la 

sarcinile de rezolvare și la rezultatele așteptate. 

l. (ADE - Cunoașterea mediului) Lectura după 

imagini “Obiceiuri și tradilii de iarna ” se va 

desfășura frontal. Preșcolarilor le prezint pe rând 

imaginile, iar ei descriu imaginile, ajutându-se de 

răspunsurile la intrebările ajutătoare: 

Planșa l: „De Sfîâtul Nicolae" 

- Cine credeți că este bătrânul din imagine? 

- Cum se pregătesc copiii pentru Moș Nicolae? 

- Unde lasă Moșul darurile copiilor cuminți? 

Dar copiii neascultători, ce găsesc în ghetuțe? 

Planșa 2: „la colindat" 

- Cine merge la colindat? 

- Ce poartă copiii în mână? 

- Ce primesc de la gazde? 

- Cum sunt îmbrăcați copiii din imagine? 

Planșa 3: “Cu sorcova” 

- Ce țin copiii din imagine în mână? 

- Când se merge cu sorcova? 

- De ce merg copiii cu sorcova? 

- Voi știți “Sorcova”? 

Planșa 4:” Împodobirea bradului” 

- Ce fac copiii în imagine? 

- Ce pun copiii în brad?  

- Voi respectați această tradiție, împodobți bradul? 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Explicația 

Individuală 

Frontală 

Obținerea 

performanței 

După finalizarea lecturii după imagini, copiii merg 

“precum Moș Craciun “către centre. După 

descoperirea materialelor pregătite, fiecare își alege 

centrul ( având grija ca toti, prin rotire să participe la 

centrul Arta), le explic sarcinile și dau semnalul de 

începere a lucrului. Ei intuiesc materialele puse la 

dispoziție: 

ADE – DOS: Activitate practică “Împodobirea 

bradului”. Copiii vor aplica pe șablon diverse 

ornamente.  

Centrul Biblioteca: Copiii vor trasa semne grafice 

pentru a decora “ Braduții”.  

Centrul Arta: “ Bradul” Copiii vor colora bradul.  

Conversatia 

Explicatia  

Exercitiul 

Aprecieri pozitive  
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Asigurarea 

retenției si a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

După închierea activității la centre, copiii trec în 

grup pe la fiecare centru, acordând aplauze pentru 

fiecare sarcina îndeplinită cu succes. Ei apreciază 

atât activitatea proprie cât și  pe cea a colegilor. 

Asigurarea retenției și a transferului se va realiza 

printr-un joc “ Amestecă-Ingheață-Formează 

perechi”. Fiecare copil va lua prin tehnica” Mâna 

oarbă” un ecuson cu elemente de iarnă, pe care-l va 

purta la joc. Copiii se amestecă între ei, la o bătaie 

din palme “ îngheață” și la două bătăi din palme” 

formează  perechi” .Se formează perechi doar între 

copiii cu același semn în piept. În cadrul jocului, 

fiecare copil va spune perechii sale propoziții 

referitoare la simbolul de pe ecuson . Jocul se repetă 

de mai multe ori. Două dintre perechi vor spune 

întregului grup propozițiile alcătuite.  

Copiii primesc  stimulente verbale și aplauze.  

Apoi preșcolarii sunt conduși spre partea a doua a 

jocurilor și activităților didactice alese ( ALA II), 

unde vor audia colinde și vor juca jocul de mișcare “ 

Cursa colindătorilor” . 

La semnalul meu ( fluier) , ei vor încerca să adune 

cât mai repede de pe masa globuri , jocul 

desfășurandu-se în ștafetă.Grupul care are la final 

cele mai multe globuri este câștigător.  

După explicarea regulilor de joc se trece la 

realizarea jocurilor de probă.  

Elementele de joc sunt: semnalul sonor,mișcarea, 

întrecerea, aplauzele. 

Executarea jocurilor: la semnalul de start , copiii 

pornesc cursa , iar eu supraveghez desfășurarea 

activității și urmăresc să fie respectate regulile.  

Toți copiii participă entuziasmați. Fac aprecieri 

generale. 

Turul Galeriei  

Conversatia 

Explicatia 

Amesteca-

Ingheata-

Formeaza 

perechi  

 

 

 

 

 

 

Mâna Oarbă 

     Aprecieri 

pozitive asupra 

modului de 

participare la joc  

 

Frontal  

Individual 

 

 

Aprecieri globale și 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare globala 
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Încheierea 

activității 

Voi face aprecieri și recomandări colective cu 

privire la activitațile desfășurate. 

 Le ofer copiilor stimulente.  

Conversația 

 Evaluarea globală 

  

OBSERVARE  IMAGINI: 

PLANȘA 1: “De sfântul Nicolae” 

 
PLANȘA 2:” La colindat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

PLANȘA 3: “Cu sorcova” 

 

  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3891 

 

 

 
 

 

PLANȘA 4 : “Împodobirea bradului” 
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CENTRU TEMATIC 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. STOIAN MIOARA-CECILIA 

Școala Gimnazială ”Constantin Platon” Bacău 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Constantin Platon” Bacău 

DATA: 17.02.2022 

CLASA: a VI-a B 

PROPUNĂTOR: CECILIA STOIAN 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA TEMATICĂ: Dincolo de ferestre 

SUBIECTUL LECȚIEI: “Iarna” -Compunerea descriptivă 

TIPUL LECȚIEI: predare-învățare-evaluare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse 

tipuri de propoziţii;  

3.1 identificarea modurilor de expunere într-un text liric şi a 

procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;  

3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele 

citite;  

4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse;  

4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de 

morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie. 

4.5. manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte ; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 Să precizeze sentimentele exprimate în poezie; 

O2 Să citească textul poeziei cu intonație; 

O3 Să găsească câteva expresii; 

O4 Să completeze textul compunerii descriptive cu expresiile descoperite; 

O5 Să formeze un cvintet cu tema lecției; 

O6 Să aprecieze propriile creații, cât și creațiile celorlalți, în mod obiectiv; 

RESURSE: 

• de timp: 50 de minute; 

• de spațiu: sala de clasă; 

• umane: 28 elevi . 

STRATEGII DIDACTICE: 

• metode și procedee didactice: exercițiul, jocul-exercițiu, conversația, explicația, braimstormingul, 

problematizarea, Turul galeriei; 

• moduri de organizare: individual, frontal, pe grupe; 
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• resurse materiale: fișe, tablă, calculator, videoproiector, flipchart, manual, culegere, fișă de 

autoevaluare; 
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N

r. 

c

r

t 

 

Etapele 

lecției 

O

b. 

o

p 

Conținutul informațional Resurse 

Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metod

e și 

proced

ee 

Moduri 

de 

organiz

are 

Mijloc 

de în- 

vățămân

t 

1. Moment 

organizat

oric 

 Cer elevilor să pregătească 

materialele necesare lecţiei 

şi asigur climatul de 

încredere reciprocă pentru 

reuşita actului didactic. 

Verific tema și numesc 

câțiva elevi să citească câte 

un exercițiu. 

 

Elevii pregătesc cele 

necesare lecţiei. 

Verifică și corectează 

tema (unde e cazul). 

conver

sația 

frontal 

individu

al 

manuale, 

caiete, 

instrume

ntele de 

scris 

2. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

O realizez cu ajutorul unui 

„portal”. 

Ce credeți că reprezintă? 

Este un portal care 

reprezintă trecerea pe alt 

tărâm.  

https://www.youtube.com/

watch?v=pKi5gV7B6gg&t

=99s  ANTONIO VIVALDI 

- WINTER (L'inverno) 

 

 

Elevii intuiesc 

semnificația 

„portalului”. 

 

 

Ascultăm o secvență și 

urmărim imaginile 

pentru a intra în 

atmosfera unui peisaj 

de iarnă. 

 

Expun

erea 

conver

sația 

 

frontal 

 

„Portal”- 

3. Anunțar

ea temei 

și a 

obiectivel

or 

 Ce observați în spatele 

portalului? 

Ați intuit bine! Astăzi vom 

descrie un colț de natură- 

iarna 

  

Identifică imaginea: 

iarna la munte/ 

pădurea iarna. 

Conver

sa- 

ția 

 

frontal Imagine 

cu un 

peisaj de 

iarnă/ din 

pădure 

4. Reactuali

za- 

rea 

cunoştinţ

elor 

O

1 

Despre ce am discutat la 

lecția trecută? 

Ce sentimente exprimă 

poetul în poezie? 

Răspund la întrebări:  

Lecția trecută am 

vorbit despre poezia 

„Iarna”, scrisă de 

Vasile Alecsandri 

În poezie sunt 

exprimate sentimente 

de: admirație/ 

Conver

sa- 

ția 

exerciți

ul 

Frontal 

Individu

al 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKi5gV7B6gg&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=pKi5gV7B6gg&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=pKi5gV7B6gg&t=99s
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dragoste pentru 

natură. 

5. Dirijarea 

învățării 

O

2 

 

 

 

 

O

3 

 

 

O

4 

Numesc pe cineva ca să 

citească textul poeziei. În 

acest timp, scriu pe tablă 

câmpul semantic al poeziei. 

Cer copiilor să vină pe rând 

să noteze câte 1-2 figuri de 

stil, exemple de grupuri 

nominale substantiv-

adjectiv.  Le dau mai întâi un 

exemplu. Cu ajutorul 

expresiilor formate vor 

completa textul unei 

compuneri descriptive, cu 

tema: „Iarna”. 

Reamintesc planul unei 

compuneri descriptive. 

Un elev citește poezia. 

 

Sunt atenți la 

explicații. 

 

Noteză adjective, 

verbe, comparații, 

epitete pentru 

substantivele date. 

 

Completează textul 

lacunar cu expresii, 

astfel încât să 

realizeze o compunere 

descriptivă. 

Această sarcină va fi 

realizată individual. 

Exercit

iul 

 

Explic

ația 

Braisto

r-

mingul 

 

 

 

descrie

rea 

individu

al 

 

 

 frontal 

 

 

 

individu

al 

manual 

cartonașe 

cu 

substan- 

tive 

 

tablă 

markere 

6. Obținere

a 

performa

nțe-lor 

 

 

 

O

5 

Solicit câtorva elevi citirea 

propriei compuneri. Verific 

și corectez eventualele 

greșeli de exprimare sau 

gramaticale. 

Apoi, pe o coală A4, fiecare 

grupă va alcătui un cvintet 

cu aceeași temă, 

concluzionând ideile 

compunerilor. 

Își citesc compunerile 

și corec- tează 

eventualele greșeli. 

 

 

 

Fiecare grupă 

compune propriul 

cvintet. 

 

Expun

erea 

Conver

sa- 

ția 

 

Joc-

exerciți

u 

Individu

al 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

Coală A4 

markere 

7. Evaluare

a și 

asigurare

a feed-

backului 

O

6 

Expun creațiile la tablă. Invit 

fiecare grupă să vină să 

evalueze textele 

realizate.(Turul galeriei) 

Fiecare grupă, pe rând, 

va veni în față, va 

evalua creațiile și va 

face aprecierile 

cuvenite. 

Turul 

galeriei 

Pe 

grupe,  

individu

al 
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8. Concluzii 

și 

aprecieri 

 Închei lecția făcând 

aprecierile necesare. 

Tema pentru acasă: Realizați 

o compunere de minimum 

150 de cuvinte, în care să 

descrieți un peisaj de iarnă. 

Își notează tema 

pentru acasă. 

Conver

sa- ția 

frontal Caiet 

pix 

 

Anexa 1 

TABLOU DE NATURĂ- PEISAJ 

Textul descriptiv literar/ compunerea descriptivă prezintă, prin intermediul unui limbaj expresiv, 

impresii și percepții subiective asupra ființei, obiectului, cadrului natural sau fenomenului descris. 

INTRODUCERE 

Locul, momentul, anotimpul sau alt 

reper temporal. O imagine ce ne 

introduce în atmosfera peisajului. Un 

privitor... 

 

         Eram într-o vacanță la munte și mă aflam la fereastra 

camerei admirând spectacolul naturii oferit de crăiasa 

iarnă/ gerul năprasnic....... Soarele se grăbea să îi lase 

locul lunii....  

CUPRINSUL 

a) Planul îndepărtat 

b) Planul apropiat 

c) Se reia un detaliu, se subliniază o 

perspectivă 

d) d) ce atitudine am față de ce văd 

Ce văd? 

Spațiul: pădure, munte, stânci, lumini și 

umbre, ninsoare, zăpadă, copaci.... 

ce aud?  

zgomot, voci, muzică.. 

ce simt? 

Aerul rece, zăpadă pufoasă.... 

însușiriale aspectelor enumerate 

se dezvăluie emoțiile și sentimentele 

celui care descrie –numindu-le, 

folosind pers. I, interjecții: ah, of, vai... 

figuri de stil, imagini artistice, grup 

nominal substantiv-adjectiv 

 

      

        În depărtare, pădurea părea că este o fantomă de un 

alb imaculat.... 

        Căciulile munților.... 

      

        Dar aproape de pădure, se auzea respirația grea de 

animal preistoric a muntelui. Vântul ...........fulgii păreau 

niște fluturi de gheață ce plutesc ca într-un 

dans.......................... 

       

        Nimic nu putea întrerupe dansul fulgilor de nea care 

se roteau în aer și apoi dispăreau în oceanul de 

ninsoare............... 

 

ÎNCHEIERE  

    Ce minunată este crăiasa fulgilor de nea, iarna cea albă 

și fermecătoare!  
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Anexa 2 

Grilă de autoevaluare 

Textul descrierii 
 

 

 

• respectă tema stabilită;    

• are patru elemente componente;    

• conține cel puțin patru figuri de stil;    

• prezintă ce ai văzut, ai simțit, ai atins, ai auzit;    

• dezvăluie emoțiile și sentimentele trăite;    

• conține verbe la imperfect, persoana I, sg;    

• are exprimare, scriere, punctuație, așezare în pagină corecte, 

paragrafe. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor: Apetrea Gabriela Margareta 

Școla Gimnazială „Miron Costin” Suceava 

Disciplina: Consiliere şi orientare 

Clasa : a V-a A  

Profesor: Apetrea Gabriela  Margareta 

Tema: Despre lucrurile cu adevărat importante (Alexandru Paleologu) 

Competență generală: 1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și 

echilibrat 

Competențe specifice:  

• Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat 

• Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei 

Domeniu de conținut: Autocunoaştere şi stil de viață sănătos și echilibrat 

Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: dezvoltarea abilităţilor necesare formării personalităţii, în vederea reuşitei în viaţa 

personală şi socială; 

Valori şi atitudini: 

• respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

• recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane; 

• valorizarea relaţiilor interpersonale; 

• valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; 

• interes pentru învăţarea permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii. 

Obiective educative: 

La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili: 

O1 – să definească noţiunea de valoare; 

O2 – să identifice valorile clasice ale omenirii, observând diversitatea acestora; 

O3 – să  precizeze valorile promovate într-o anumită situaţie de viaţă; 

O4 – să realizeze ierarhia  valorilor personale; 

O5 – să compare propriul sistem de valori cu cel promovat de societate. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

Metode şi procedee didactice:joc de spargere a gheţii,  dezbaterea, conversaţia,  descoperirea dirijată, 

întrebarea de reflecţie, acrostihul, metoda cadranului,   problematizarea, lectura, povestirea metaforică, 

brainstormingul, ciorchinele, vizionarea unui film animat, demonstraţia, pantomima, lucrul în echipă;  

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, în alternanţă cu activitatea pe grupe; 

Resurse materiale: computer, videoproiector, material video (filmul Podul), flipchart, foi, cartonaşe 

colorate conţinând maxime, o casetă, markere, diferite obiecte cu valoare simbolică, chestionare, fişe 

de lucru; 

Bibliografie: 

• Vîntur Tatiana, Bezvan Loredana, Ghidul profesorului diriginte, Ed. George Tofan, Suceava, 2007; 

• Vîntur Tatiana, Cazac Gabriela, Barometrul reuşitei şcolare, Ed. George Tofan, Suceava, 2014; 
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• ***Programe şcolare pentru Aria Curriculară Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a; 

• http://dirigentia.blogspot.ro/ 

• http://www.scoaladevalori.ro  

Timp: 50 de minute  

Locul desfăşurării: sala de şedinţe a Şcolii Gimnaziale „Miron Costin”- Suceava  

http://dirigentia.blogspot.ro/
http://www.scoaladevalori.ro/
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

Moment 

organizatori

c 

Se asigură climatul  necesar bunei 

desfăşurări a lecţiei. 

Se verifică absenţele şi se discută  

alte eventuale probleme ale 

colectivului de elevi.  

-frontal  -

conversa

ţia  

  

 

 

 

 

 

 

E 

V 

O 

C 

A 

R 

E 

A 

 

Spargere

a gheţii 

        Acest moment va consta într-un 

joc numit Problema mea este… 

Pentru a detensiona atmosfera şi a 

risipi emoţiile elevilor, aceştia vor 

nota pe un bileţel o problemă, o 

nelinişte care îi frământă în 

momentul respectiv. Vor fi rugaţi 

apoi să împăturească de mai multe 

ori bileţelul, până problema iniţială 

va fi tot mai mică. Pentru a dispărea 

în totalitate, dirigintele va strânge 

bileţelele într-o casetă pe care o va 

încuia.  

-frontal  -

exerciţiu 

de  

spargere 

a gheţii  

-bileţele  

 

- o casetă  

 

Prezenta

rea 

pretextul

ui lecţiei 

          Elevii vor lucra împărţiţi în 

şase grupe, în funcţie de culoarea 

cartonaşului pe care l-au extras  la 

începutul lecţiei. 

          Dirigintele le explică celor 

prezenţi pretextul alegerii temei care 

va fi dezbătută în ora de faţă. Acesta 

este chestionarul aplicat elevilor la 

începutul anului şcolar care a 

conţinut următoarele întrebări: 

1. În ce situaţie te-ai adresa 

dirigintelui? 

2. Care sunt temele despre care ai vrea 

să discuţi la ora de dirigenţie? 

3. Care sunt principalele tale motive de 

stres la şcoală şi acasă? 

4. Care sunt temerile şi aşteptările tale 

legate de viitor? 

 

 

 

-frontal  

 

 

-

prezenta

rea  

rezultate

lor  

chestion

arului 

 

 

 

-

expunere

a  

 

 

 

 

 

-

chestiona

rul 

şi 

rezultatel

e 

acestuia 
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

         

         Profesorul diriginte 

menţionează faptul că titlul lecţiei 

este preluat după numele  a unei cărţi 

a lui Alexandru Paleologu, făcând şi 

o scurtă prezentare a acesteia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

elevilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

       Dar pentru că toate aceste lucruri 

cu adevărat importante trebuia să 

poarte un nume, elevii sunt provocaţi 

să descopere tema care se va dezbate 

în ora de dirigenţie.  

         Pe o foaie de flipchart va fi 

desenată rama unui tablou imaginar, 

dar care este lipsit de conţinut. 

Tabloul poate fi considerat 

metaforic, o imagine a existenţei 

oricăruia dintre noi. Pentru ca acest 

tablou să prindă viaţă, elevii sunt 

provocaţi să reconstituie maximele 

de pe cartonaşele pe care le-au extras 

la începutul activităţii. Cartonaşele 

au culori diferite, acesta fiind şi 

criteriul de alcătuire a grupelor.  

Grupa I -  Voinţa şi răbdarea înving 

totul. 

Grupa a II-a  - Adevărul iese mereu 

la iveală. 

Grupa a III-a – Libertatea nu este 

un drept, ci o obligaţie. 

Grupa a IV-a – Omenia este mai 

bună decât avuţia. 

Grupa a V-a  - Respectul se câştigă, 

nu se impune.  

Grupa a VI-a -  Iubirea este 

arhitectul întregului univers.  

        Maximele sunt scrise în 

interiorul ramei desenate.  

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pe 

grupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

explicaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

-

învăţarea 

prin 

descoper

ire 

 

 

 

 

-

acrostihu

l  

 

 

 

 

-

cartonaşe 

cu 

maxime 

 

 

 

-flipchart  

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

-

observare

a 

sistematic

ă 

 

 

 

-întărirea 

răspunsuri

lor 

elevilor 

 

 

 

-

reconstitu

irea 

 

maximelo

r 
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

        În acrostih, se va reconstitui 

termenul: VALORI.  

Profesorul revine la metafora 

tabloului, conducând discuţia către 

noţiunile fundamentale care ne 

ghidează existenţa şi despre care se 

va discuta în ora de dirigenţie – 

valorile. 

C 

O 

N 

S 

T 

I 

T 

U 

I 

R 

E 

A 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

N 

S 

U 

L 

U 

I 

 

Anunţar

ea  

temei şi 

comunic

area  

obiectiv

elor  

operaţio

nale  

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării, 

obţinere

a 

perform

anţei  

şi 

aigurare

a feed-

back-

ului 

 

O1 

 

 

 

     Dirigintele subliniază încă o dată 

tema lecţiei şi precizează obiectivele 

operaţionale ale activităţii.  

       Planul discuţiei este structurat 

sub forma unui cadran, în care sunt 

trecute următoarele întrebări: 

     

Elevii oferă câteva accepţiuni ale 

termenului valoare/ expresii 

conţinând termenul dat, pe care 

dirigintele le organizează sub forma 

unui ciorchine, oferind răspunsul la 

prima dintre întrebările din cadran 

VALOARE  

• însuşire a unui lucru 

• calitate a unei fiinţe  

• preţ, însemnătate, importanţă, merit 

• expresii: de valoare, a pune în 

valoare, a da valoare. 

      Fiecare grupă primeşte, prin 

tragere la sorţi, câte un 

obiect/simbol, ilustrativ pentru o 

anumită valoare umană: un album de 

familie, o carte sfântă, o piatră în 

formă de inimă, o pălărie, o 

1. Ce reprezintă  valorile? 2. Care sunt principalele valori 

ale omenirii? 

3. Ce fel de valori îmi 

ghidează viaţa? 

4. Sunt valorile mele conforme 

cu ale societăţii în care trăiesc? 

 

 

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

cadranul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-metoda 

ciorchin

elui 

 

 

 

 

 

- 

explicaţi

a  

 

 

 

-

întrebare

 

 

 

 

-flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

-foi de  

flipchart  

 

 

 

 

 

-obiecte 

cu valoare 

simbolică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

răspunsur

ile 

elevilor 

sintetizat

e  

într-un 

ciorchine 
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării, 

obţinere

a 

perform

anţei  

şi 

aigurare

a feed-

back-

ului 

 

 

O2 

 

 

 

felicitare cu o imagine simbolică, un 

drapel .  

     Membrii fiecărei grupe vor asocia 

obiectul primit cu o valoare,  

dirigintele dirijând discuţia către 

diversitatea acestora, într-o încercare 

de clasificare. Astfel, se pot distinge: 

• valori morale (bunătatea, altruismul, 

răbdarea, perseverenţa, respectul, 

toleranţa); 

• valori estetice (frumuseţea, armonia, 

bunul gust, simplitatea); 

• valori spirituale (care definesc sensul 

vieţii, valori creştine: iertarea, 

generozitatea, smerenia, blândeţea); 

• valori materiale (bunăstarea, 

consumul, banii, statutul social, 

faima); 

• valori clasice (iubirea, adevărul, 

libertatea, prietenia, curajul, 

educaţia). 

      Astfel se completează al doilea 

cadran–reper al discuţiei. 

      Fiecare grupă va primi apoi 

sarcini specifice de lucru, în 

conformitate cu valoarea simbolizată 

de obiectul primit. 

Grupa I – Familia (albumul de 

familie) 

Grupa a II-a – Credinţa (cartea 

sfântă) 

Grupa a III-a – Iubirea (piatra în 

formă de inimă) 

Grupa a IV-a – Respectul (pălăria) 

Grupa a V-a – Prietenia (felicitarea) 

Grupa a VI-a - Libertatea (drapelul)  

    Pe ecranul videoproiectorului vor 

fi proiectate sarcinile se lucru, iar 

-pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal  

a de 

reflecţie  

 

 

 

-

conversa

ţia 

dirijată  

 

 

-

învăţare

a prin 

cooperar

e 

 

 

-

descoper

irea 

dirijată  

 

-

dramatiz

area  

 

-

conversa

ţia  

 

-

dezbater

ea  

 

- foi de 

flipchart  

 

 

 

 

 

 

-fişe cu 

sarcini de 

lucru 

 

 

-

confirmar

ea 

sugestiilo

r 

oferite de 

elevi 

 

 

 

 

 

-

evaluarea 

răspunsur

i- 

lor la 

cerinţele 

de pe fişe 

 

 

 

 

 

-

rezolvare

a 

sarcinilor 

de lucru  
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

atmosfera va fi asigurată de un fond 

muzical adecvat.  

    Membrii grupelor  prezintă 

concluziile la care au ajuns după 

rezolvarea sarcinilor de pe fişele de 

lucru.  

Aceste valori universale pot părea 

îndepărtate unui copil din zilele 

noastre. Ele depind de epocă, religie, 

vârstă, dar toate creează profilul 

moral al fiinţei umane.   

 

R 

E 

F 

L 

E 

C 

Ţ 

I 

A 

  

 

Evaluare

a 

perform

anţei 

 

O3 

 

 

 

O4 

 

 

O5 

          Profesorul diriginte le prezintă 

elevilor un filmuleţ de animaţie 

numit Podul, 

(http://unimedia.info/stiri/video-

filmuletul-podul--o-animatie-care-

promoveaza-valorile-umane-

75775.html) care va constitui un 

prilej de reflecţie şi de consolidare 

asupra noţiunilor dezbătute în lecţia 

derulată. Elevii comentează mesajul 

filmului, insistând asupra valorilor 

umane care au fost promovate, dar şi 

asupra celor care au fost încălcate, 

dirijând discuţia către normele 

societăţii contemporane.  

      Se completează ultima rubrică 

din cadran, referitoare la valorile 

personale. Răspunsurile elevilor vor 

fi scrise pe post-it-uri şi lipite pe o 

foaie de flipchart unde este desenat 

copacul valorilor.  

    Dirigintele le citeşte elevilor 

povestirea metaforică Viaţa ca un 

fluture  albastru (Anexa 2), 

comentând împreună cu aceştia 

mesajul povestirii:  viaţa fiecăruia 

este asemenea unui fluture şi depinde 

 

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

-

individ

ual  

 

 

 

 

 

 

-

individ

ual  

 

 

-

demonst

raţia 

 

 

-

problem

ati 

-zarea 

 

 

-copacul 

valorilor 

 

-

povestir

ea 

metafori

că   

 

 

 

 

- 

computer 

 

-

videoproi

ector 

 

-film 

educativ  

 

 

 

 

 

 

Anexa  2 

 

 

 

-

observare

a 

sistematic

ă  

 

 

 

 

 

-întărirea 

răspunsur

ilor 

elevilor 

 

 

 

-

formulare

a unui 

mesaj 

pozitiv  

http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

de fiecare de noi cum o trăim, cu 

bucuriile şi cu tristeţile ei.  

      Ca formă de evaluare a 

activităţii, elevii  sunt solicitaţi  să  

sintetizeze ceea ce au învăţat  sub 

forma unor mesaje pozitive către 

colegi şi către participanţii la 

activitate.  

E 

X 

T 

I 

N 

D 

E

R

E 

Asigurar

ea 

retenţiei 

şi a 

transferu

lui 

 

Tema de reflecţie: fiecare elev va 

întocmi acasă un top al primelor 

cinci valori ale familiei din care face 

parte.  

-în grup    -

realizarea  

sarcinii 

de lucru  
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PROIECT DIDACTIC 

 Prof. înv. primar, Bondar Gladiola 

Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, jud. Neamț 

Clasa: a III-a 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Primăvara  

Subiectul lecției: Părți de vorbire 

Tipul lecției: de consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

Experiența de învățare: definițiile substantivului, adjectivului, verbului, pronumelui personal;  

                                          recunoașterea și analiza simplă a lor (număr / gen); 

Text suport: „O întâmplare deosebită”, după Călin Gruia; 

Scopul: - consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre părțile de vorbire învățate (substantiv,  

             adjectiv, verb, pronume personal) prin utilizarea lor în contexte diferite și rezolvarea de 

exerciții   

             gramaticale.  

Obiective operaționale: 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

 O1: să completeze corect toate cerințele rebusului; 

O2: să definească toate părțile de vorbire învățate; 

O3: să identifice părțile de vorbire după 1-2 criterii date; 

O4: să analizeze părțile de vorbire învățate; 

O5: să formuleze o propoziție respectând schema dată. 

Strategii didactice: 

 Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, lucrul independent, problematizarea,  

                                              metoda cadranelor. 

 Mijloace de învățământ: manualul, fișe, rebus, flipchart, markere, caiete, taburet cu găurele. 

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

Durata: 45’  

Bibliografie:  

1.Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., (2016), Limba și literatura română- manual pentru cl. a III-a, 

Editura Intuitext, București; 

2.M.E.N. (2014). Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, București;  

3.Molan, V., Bizdună, M. (2006). Didactica limbii și literaturii române, M.E.C., București.  
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Desfășurarea lecției: 

 

Nr. 

crt. 

Secvențele 

lecției 
Ob. 

Conținutul învățării 
Strategii didactice 

Evaluare  Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare Activitatea cadrului 

didactic 
Activitatea elevilor 

1. Moment 

organizatoric 

(1’) 

 Se asigură cadrul adecvat 

bunei desfășurări a lecției 

de limba și literatura 

română.    

 

Se pregătesc cu manuale, 

caiete și instrumente de 

scris pentru lecție. 

 

Conversația  

 

Manuale 

Caiete 

 

Frontală  

 

Observare 

sistematică 

2.  Verificarea 

temei 

(4’) 

 Verific tema din punct de 

vedere calitativ și 

cantitativ. 

Elevii citesc enunțul și 

rezolvarea temei. 

Corectează eventualele 

greșeli. 

Conversația 

Expunerea  

Caietele 

elevilor 

 

Frontală Temă scrisă 

3. Captarea 

atenției 

(5’) 

 Rezolvarea unui rebus pe 

planșa din fața clasei la 

flipchart. Cerințele se află 

pe bilețele colorate, făcute 

sul și introduse în găurile 

taburetului.  

1. Cine a scris poezia 

„Primavara” ? 

 

Elevii vor ieși rând pe 

rând, vor extrage câte un 

sul mic de hârtie colorată 

cu ceința și vor completa 

rebusul cu răspunsul 

potrivit. 

 

 

Conversația 

 

Taburet cu 

găurele 

 

 

  

 

 

 

Frontală  

 

 

 

Chestionare 

orală 
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3.   

 

O1 

 

 

2. Ce pasăre zboară dintr-

o creangă-n alta ? 

3. Completează versul: 

„Câmpul iata-l .... ” 

4. Ce se sărbătorește de 

Paște ? 

5. Cine este autorul 

poeziei „In ziua de 

Paște” ? 

6. Când ciocnesc copiii 

ouă roșii ? 

7. Completează versurile: 

„Salutare,primăvară !/ 

Timp frumos, bine-ai 

....!” 

Pentru fiecare răspuns 

corect, din locul 

extragerii bilețelului, 

elevii vor introduce 

sfoara colorată – 

începând țeserea 

taburetului. 

Pe verticală elevii au 

obținut cuvântul cuvinte. 

După completarea 

rebusului, elevii explică 

rolul cuvintelor în 

comunicare. 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Rebus 

Flipchart  

 

 

 

Anexa 1 

Anexa nr. 1 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

(1’) 

 Voi anunța elevii că în 

această oră vom rezolva 

exerciții variate pentru 

recunoașterea părților de 

vorbire învățate și 

consolidarea deprinderilor 

de analiză a lor. 

Voi scrie titlul lecției pe 

tablă: „Părți de vorbire. 

Exerciții”  

Voi anunța elevii că 

cerințele sunt pe suluri 

 

Elevii ascultă cu atenție și 

receptează. 

 

 

 

 

Elevii scriu titlul lecției pe 

caiete. 

 

 

 

Expunerea 

 

Explicația  

 

 

 

 

Tablă 

Cretă  

 

 

 

Caiete  

 

Taburet cu 

găurele 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Individuală  

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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mici și albe introduse în 

găurile taburetului. 

Rezolvarea lor corectă le 

permite elevilor să treacă 

sfoara colorată prin restul 

găurilor, țesând astfel 

partea de deasupra a 

acestuia. 

 

5. Dirijarea 

învățării 

(20’) 

O2 

 

 

Numesc elevi să 

definească părțile de 

vorbire învățate., apoi să 

caute în textul literar din 

manual – O întâmplare 

deosebită, după Călin 

Gruia și să scrie pe caiete:  

a) trei substantive 

comune la numărul 

plural;  

b) două substantive 

comune la numărul 

singular; 

c) un substantiv propriu; 

 

Elevii definesc părțile de 

vorbire învățate.  

 

 

 

Elevii citesc fragmentul 

indicat în gând,  identifică 

în text părțile de vorbire 

solicitate și le scriu pe 

caiete. 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Exercițiul 

Lucrul 

independent 

 

 

 

Manualul  

 

 

 

 

 

Manualul 

Caiete 

 

 

Frontală  

 

 

 

 

 

Individuală  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Temă practică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

d) trei adjective; 

e) un pronume personal;  

f) două verbe. 

Răspund la întrebările 

învățătoarei, verifică și 

corectează eventualele 

greșeli. 

 

Conversația 

 

Cadranele  

Explicația 

 

 

 

Fișe  

 

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

Evaluare 

interactivă pe 

grupe 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

(10’) 

 

 

 

O4 

 

Verific  împreună cu 

elevii corectitudinea 

rezolvării ex  

Activitate pe grupe: elevii 

sunt împărțiți în patru 

grupe prin tragerea unui 

bilet pe care este scris un 

număr, de la 1 la 4. 

Cerințele sunt formulate 

pentru grupele: 

Substantivului, 

Adjectivului, Pronumelui, 

Verbului.Voi urmări 

activitatea elevilor pe 

grupe, dar și a fiecărui 

elev din cadrul grupului. 

Solicit elevilor să-și  

prezinte rezolvările. 

Cerință : 

Formulează o propoziție 

în care să utilizezi subst. 

comun, adjectiv, verb și 

pronume. 

s.c.     a.     v.        p. 

-subst. comun să fie la 

numărul plural. 

Elevii își desemnează 

reprezentanții.  

Fiecare reprezentant al 

grupei va extrage un sul 

mica alb cu exercițiile ce 

trebuiesc rezolvate pe foi 

A4 de hârtie – metoda 

cdranelor.Dacă cerințele 

sunt rezolvate corect, 

membrii grupului vor 

merge la taburet și trec 

sfoara prin 2-3 găurele. 

Elevii se consultă, 

rezolvă, responsabilul de 

grup completează, apoi 

prezintă rezolvarea 

exercițiilor din cadrane. 

La final, se țese taburetul. 

 

Elevii rezolvă cerința pe 

caiete. 

 

 

Problematizarea 

 

Cadranele 

 

Exercițiul 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

Anexele 2, 

3, 4 și 5. 

 

Taburet cu 

găurele 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

Evaluare 

interactivă pe 

grupe. 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

 

 

 

 

 

Temă în clasă 
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   Numesc elevi să-mi 

citească propoziția 

compusă. 

Elevii citesc propoziția, 

corectează dacă e nevoie. 

Expunerea  Caiete  Frontală  Aprecieri 

verbale 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(2’-3’) 

 Se realizează o trecere în 

revistă a activității de 

astăzi. 

Se prezintă „țesătura” 

sforii pe taburet. 

Voi face aprecieri 

generale şi individuale 

privind activitatea 

desfăşurată de elevi și voi 

acorda calificative pe 

baza descriptorilor de 

performanță. Discutăm 

tema pentru acasă- 

exercișiul nr. 5 p. 43 

 

 

Sunt atenți și receptează. 

Fac aprecieri asupra 

prestației colegilor și cea 

personală. 

 

 

 Iși notează tema. 

 

Expunerea 

Converasația 

  

 

 

Manualul 

Taburet cu 

găurele 

 

 

  

 

 

Frontală  

 

 

Autoevaluare  

 

 

Acordarea de 

7-8 

calificative 
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Descriptori de performanță: 

 

Foarte bine Bine  Suficient  

Contribuie la completarea corectă a tuturor 

cerințelor rebusului; 

Definește corect toate părțile de vorbire 

învățate; 

Recunoaște toate părțile de vorbire; 

Analizează corect toate părțile de vorbire 

învățate; 

Rezolvă corect toate exercițiile din Fișă; 

Compune corect propoziția respectând schema. 

Contribuie la completarea rebusului cu mici 

ezitări; 

Definește părțile de vorbire cu mici ezitări; 

Recunoaște părțile de vorbire cu 1-2 greșeli; 

Analizează cu 1-2 greșeli părțile de vorbire; 

 

Rezolvă exercițiile de pe fișă cu unele ezitări; 

Compune parțial corect propoziția. 

Contribuie la completarea a 1-2 cerințe ale 

rebusului; 

Definește o parte de vorbire; 

Recunoaște 1-2 părți de vorbire; 

Analizează 1-2 părți de vorbire cu sprijinul 

învățătoarei; 

Rezolvă 1-2 ex.cu sprijinul 

învățătoarei/colegilor; 

Compune cu sprijinul învățătoarei. 
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Anexa 1 

Rebusul rezolvat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 (Fiecare cerință scrisă pe un sul mic alb și numerotată) 

Elevii vor rezolva pe foi A4 sub formă de cadrane – Substantivul 

I. Subliniați cuvintele, cu culori diferite, care 

denumesc: ființe, lucruri, fenomene ale naturii? 

Brazi, apă, nasturi, vrăbii, cărți, nori,  haine, 

cățel. 

II. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru: răspuns,              

tinereţea, minciună, hărnicie. 

 

III. Subliniați cu culori diferite substantivele la 

numărul singular/plural: copil,  case, elevi,  şcoli, 

caiet,  cărţi, copac, prieten. 

IV. Realizați un desen după un fragment din 

textul studiat și scrieți o listă cu substantivele 

reprezentate în desen. 

 

Anexa nr. 3  

Adjectivul 

I. Transformați următoarele substantive în 

adjective: prieten, portocală.  

Transformați următoarele adjective în 

substantive: 

glumeţ, bucuros.  

II. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul 

„roşie” să fie substantiv şi apoi adjectiv. 

 

III. Adăugați un adjectiv înaintea și apoi după 

fiecare substantiv din propoziţia: La noi în 

grădină au răsărit florile. 

IV. Formați cuvinte după model: 

în + negru = înnegrit; în + negură ; în + nor. 

 

  

Anexa nr. 4 

Pronumele personal 

I. Subliniați pronumele personale din șirul de 

cuvinte: casă, eu, țară, voi, blândă, ea, flori, ele, 

copii, ei,  

II. Înlocuiți  substantivele cu pronumele potrivite: 

Fluturii (      ) au aripi ca de mătase. Maria şi 

Victor (       ) cântă la chitară. 

III. Alegeți forma corectă: 

Tu / Eu ştii să înoţi? 

Ei / Noi vom viziona un spectacol. 

Voi / Ea vă veţi însoţi părinţii la munte. 

IV. Alcătuiți două propoziţii în care să se afle  câte 

un pronume personal, la numere diferite:  

a) numărul singular  / b) numărul plura 

 

 

A L E C S A N D R I 

 S T U R Z U L   

I N V E R Z I T 

I N V I E R E A  

E L E N A    

P A S T E 

 V E N I T 
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Anexa nr. 5  

Cadranele – Verbul 

I. Identificați verbele: 

„Misi se află în curtea atelierului cu Duc și Max. 

Grozav se înfurie cei doi prieteni ! Misi caută, 

cercetează și descoperă urmele făptașului.”  și le 

grupează după ceea ce indică: 

Acțiunea/Existența/                 Starea 

 

II. Alcătuiți propoziții folosind pronumele 

personale date și verbele corespunzătoare din 

paranteză: 

Eu ……… . Tu ……….. El ……… Ea 

……… 

(scriu, scrii, scrie) 

Noi …… Voi ………. Ei ……… Ele ……… 

(scriem, scrieți, scriu). 

III. Scrieți verbele din paranteze la forma 

potrivită: 

Eu (scoate) apă din fântână. 

Costache (întindem) plasa de pescuit. 

            Noi ne (naște) înzestrați. 

IV. Realizați un desen după un fragment din 

textul studiat și scrieți o listă cu verbe 

reprezentate în desen. 
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PROJET DIDACTIQUE 

 

 

PROFESSEUR:  BULGARIU Alina 

LYCÉE TECHNOLOGIQUE "LAZĂR EDELEANU"- NĂVODARI 

CLASSE: IX-ème (L2) 

SUJET: L` ARTICLE PARTITIF 

UNITÉ: UN APRÈS – MIDI AGRÉABLE 

TYPE DE LEÇON: AQUISITION DES NOUVELLES CONNAISSANCES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX: 

- l`éveil de l` ensemble des qualités intelectuelles et morales (la curiosité, la patience); 

- fortifier la capacité créatrice; 

- l` encouragement de l` amour pour l` étude du français. 

 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS: 

- enrichir les connaissances de grammaire; 

- faire savoir les formes des articles partitifs et les cas de sa substitution par la préposition DE; 

- fixer les connaissances sur l` article partitif par des exercices. 

FORMES D` ACTIVITÉ:  

- online 

MÉTHODES ET PROCÉDÉS: 

- présentation PPT, l` explication,  document authéntique, formulaire online 

     RESSOURCES PSYCHOLOGIQUES: 

- le développement de l` imagination, de la créativité; 

- le développement de la mémoire, du jugement logique.  

MOYENS ILLUSTRATIFS: 

- fiches de travail 

- sites: www.bonjourdefrance.com 

        : www.cartables.net 

 

 

SCÉNARIO DE LA CLASSE 

 

1. L` organisation de la classe 

- Le salut, la présence 

Au début de la leçon, le document authéntique et la présentation PPT seront préparés pour GOOGLE 

Classeroom. 

 

- Déroulement de la leçon: GOOGLE Classeroom et MEET. 

 

2. La vérification des connaissances. 

On fait des observations concernant la réalisation du devoir.  

3. L` acquisition des connaissances 

À l` aide de la présentation PPT, on présente les notions théoriques et  on découvre les plats préférés 

des élèves . 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.cartables.net/
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- Qu` est-ce que vous aimez manger?  

- Quel est votre plat préféré? Pourquoi? 

- Que préférez-vous au petit déjeuner? 

On présente la liste avec les préférences des élèves (sans articles partitifs). 

On observe si ces noms expriment ou non  une quantité.  On précise que ces noms expriment une 

quantité indeterminée, il est nécessaire d' utiliser quelques articles : du, de la de l', des. (en fonction 

du genre et nombre du nom). 

On continue le déroulement de la présentation PPT pour identifier les cas pour la substitution de l' 

article partitif par la préposition DE: 

- Combien du café bois-tu? (Une tasse  de café) –expression de quantité 

- Tu  manges du pain?  (Je mange un peu de pain) –adverbe de quantité 

- Tu  aimes boire du thé? ( Je ne bois pas de thé)- forme négative du verbe 

 

4. La fixation des connaissances 

 

a) On présente la fiche de travail: Le cocktail-Bonjour de France. 

-Qu`est-ce qu`il y a dans le verre? (Utiliser les articles partitifs ou les articles indéfinis). 

- Quelle quantité il y a dans le verre? (Retrouver les expressions de quantité et utilisez la préposition 

de ). 

b) On propose le document vidéo: Salade niçoise 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hFVIz4yb4RA 

Les élèves trouvent les ingredients pour préparer la salade (accompagnés par les articles partitifs ou 

par la préposition De). 

 

 

5. L`évaluation de la performance 

- évaluation de l`activité individuelle: par des notes pour les meillleurs réponses et pour l' activité 

collective par des remarques 

6. Devoir 

Écrivez un menu pourl`anniversaire de votre meilleur ami.  
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PROIECT  DIDACTIC 

 

 

Școala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamț 

Clasa: a III -a B 

Profesor Nicolau Lia 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematica 

Unitatea de învățare: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 

Subiectul: Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea parantezelor rotunde 

Tipul lecției: consolidarea şi sistematizarea cunoştințelor 

 

COMPETENȚE GENERALE 

2. Utilizarea unor numere în calcule 

5. Rezolvarea de probleme în situații familiare 

COMPETENȚE SPECIFICE 

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente 

simple 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Inductiv-deductivă-algoritmică 

 

Resurse procedurale: 

a. Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia şi munca independentă,  

b. Forme de organizare: frontală, individuală. 

            c. Resurse materiale: fişe de lucru diferențiat, film didactic..  

d. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, calificative.  
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RESURSE TEMPORALE: 50 minute 

RESURSE UMANE: 22 elevi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

****** - Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ CLASELE a III-a – a IV-a 

 Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran – „Matematica, Manual  pentru clasa a III-a”, Editura Aramis Proint 2016,  

 Ion Neacșu – „Metododica predarii matematicii la clasele I-IV”,Editura didactică și pedagogică, 2008 

 ***„Didactica matematicii în învăţământul primar”, Editura Geneze, Galaţi, 2002 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

 

ETAPELE  

LECȚIEI 

 

CONŢINUTUL   ÎNVĂŢĂRII 

 

STRATEGIA   DIDACTICĂ 

 

 

EVALUAR

E ACTIVITATEA   

INVĂȚĂTORULUI 

 

ACTIVITATE

A ELEVILOR 

 

RESURSE 

PROCEDURAL

E 

 

RESURSE 

MATERIAL

E 

 

FORME   DE 

ORGANIZAR

E 

1.  Captarea 

atenţiei 

Prezint elevilor o ghicitoare 

matematică: 

Fiind liniște în… clasă, 

Șoriceii-ncep să iasă: 

Unsprezece mai micuți 

Și-ncă nouă, mai mărunți. 

Stă motanul de-i pândește 

Și la toți, lacom, privește. 

Prinde unul dintr-un pas! 

Ceilalți, câți au mai rămas? 

Sunt atenţi la 

versurile 

ghicitorii. 

 

∙ conversaţia  ∙ frontal ∙ observarea 

sistematică 
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2.  Anunţarea 

temei şi a 

competențelor 

urmărite 

 

Astăzi la ora de matematică 

vom consolida cunoștințele 

despre ordinea operațiilor și 

folosirea parantezelor 

rotunde. 

La sfârșitul orei veți ști mai 

bine să respectați ordinea 

operațiilor, să rezolvați 

exerciții cu paranteze 

rotunde, să rezolvați 

probleme cu mai multe 

operații și să puneți aceste 

probleme sub formă de 

exercițiu. 

Scriu pe tablă data și titlul 

lecției. 

Elevii ascultă cu 

atenție 

 

 

 

 

Scriu pe caiete 

data și titlul 

lecției. 

∙ conversaţia 

 

 ∙ frontal 

 

 

3. 

Reactualizare

a 

cunoştinţelor 

 

   Exerciții pentru încălzirea 

minții: 

Prezint elevilor pe tablă un șir 

de numere naturale: 9  6  5  3  

2 

Cer elevilor să afle: 

- Suma numerelor pare 

- Să facă proba prin adunare 

- Să denumească proprietatea 

adunării 

- Să alcătuiască o problemă cu 

mașini după acest exercițiu 

- Suma numerelor impare 

 

 

 

 

6+2=8 

2+6=8 

Comutativitate 

Alcătuiesc 

problema 

9+5+3=17 

(9+5)+3= 

=9+(5+3)= 

=(9+3)+5 

∙ convrsația 

observația 

 

markere 

 

∙ frontal 

 

∙ observarea 

sistematică 

 

Chestionarea 

orală  
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- Să calculeze suma în mai 

multe moduri 

- Să denumească proprietatea 

adunării pe care au utilizat-o 

- Să scrie la tablă exercițiile și 

să enunțe regula utilizării 

parantezelor rotunde 

- Să alcătuiască o problemă cu 

găini după acest exercițiu 

- Să facă diferența dintre suma 

numerelor pare și suma 

numerelor impare 

- Să scrie acest exercițiu 

folosind parantezele 

- Să alcătuiască după acest 

exercițiu o problemă cu 

baloane colorate 

- Să denumească celelalte 

proprietăți ale adunării 

- Să exemplifice 

- Să denumească celelalte 

proprietăți ale scăderii 

- Să exemplifice 

- Se verifică tema pe care au 

avut-o pentru acasă 

Asociativitate 

 

 

 

Alcătuiesc 

problema 

(9+3+5)- 

(6+2)=9 

 

 

 

 

 

Elementul neutru 

 

Elementul neutru 

4. Dirijarea 

consolidării 

Le voi prezenta elevilor un 

exercițu animat care le va 

aminti regula ordinii 

operațiilor. 

• Elevii sunt 

atenţi la 

explicaţiile date. 

 

∙ exerciţiul 

 

∙ explicaţia 

 

 

 

 

∙ frontal 

 

 

∙ individual 
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Vor lucra independent și 

diferențiat exercițiul nr. 1 de 

pe fișă: 

Fișa nr. 1 

1. Calculează respectând 

ordinea operațiilor: 

48+256+79= 

2. Fișa nr. 2 Calculează 

respectând ordinea 

operațiilor: 

      689-96+458= 

Solicit elevii să analizeze la 

tablă și apoi să rezolve  la 

tablă și pe caiete următorul 

exercițiu: 

(6045-806+109)+390= 

Cer analiza exercițiului 

• Rezolvă 

exerciţiile de 

calcul scris. 

 

 

 

 

Analizează 

Enunță regula 

rezolvă 

∙ conversaţia 

 

 

 

 

∙ evaluare 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

∙ observarea  

sistematică 

 Cer enunțarea regulii ordinii 

operațiilor 

Vor lucra independent și 

diferențiat exercițiul nr. 2 de 

pe fișă: 

Fișa nr. 1 

2. Calculează respectând 

ordinea operațiilor: 

(10000 -49-777)-860= 

Fișa nr. 2  

 

 

 

 

 

 

• Rezolvă 

exerciţiile de 

calcul scris. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

∙ individual 

 

∙ 

 

 

 

 

 

evaluare 

scrisă 

 

 

 

∙ observarea  
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      2     Calculează 

respectând ordinea 

operațiilor: 

     (2546-89+94)-765= 

        Le voi prezenta elevilor 

spre rezolvare problema 

următoare: 

       La un depozit de jucării 

erau 1556 păpuși, 380 

avioane, iar mașinuțe cu 

1289 mai puține decât 

avioane și  păpuși la un loc. 

Se trimit la un magazin  99 

de jucării. 

       Câte jucării au mai 

rămas la depozit? 

1556 păpuși …380 

avioane… -1289…99 

jucării…? 

Se face judecata problemei și 

se rezolvă. 

Ce cunoaștem în problemă? 

Ce ne cere problema să 

aflăm? 

1. Câte avioane și păpuși sunt 

în depozit? 

1556+380=1936 (jucării) 

2. Câte mașinuțe  sunt în 

depozit? 

 

Elevii citesc 

problema 

Fac analiza 

problemei 

Scriu datele la 

tablă și pe caiete 

Rezolvă 

 

sistematică 
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           1936-

1289=647(mașinuțe) 

      3.  Câte jucării erau în 

depozit? 

          

1556+380+647=2583(jucării

) 

      4 Câte jucării au mai 

rămas  în depozit ? 

         2583-99=2484(jucării) 

                                              

R :2484 jucării 

5. Obținerea 

performanței 

Cer elevilor să scrie formula 

numerică și literală a 

problemei 

F.N. : 

(1556+380+1556+380-

1289)-99=2484 

F.L. : (a+b+a+b-c)-d=e 

 

Scriu formula 

numerică și 

literală. 

    

6. Evaluare Cer elevilor să alcătuiască, 

după formula literală, câte o 

problermă, diferențiat, pe 

fișe. 

Evaluez răspunsurile elevilor 

prin calificative 

Fișa nr. 1 

3. Alcătuiește o problemă după 

următoarea formulă literală: 
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(a+a+b+c)= 

Fișa nr. 2  

3. Alcătuiește o problemă 

după următoarea formulă 

numerică: 

(579+579+456)= 

 

7.Retenția Cer elevilor să repete 

competențele pe care am 

spus că le vom urmări pe 

parcursul orei spre a fi 

realizate. 

Elevii repetă 

competențele 

urmărite și 

verifică 

realizarea lor. 

 

    

8. Transferul Cer elevilor să explice 

necesitatea învățării 

cunoștințelor din cadrul 

acestei ore. 

Elevii vor 

remarca legătura 

celor învățate cu 

realitatea din 

viață pentru care 

trebuie să fie 

pregătiți. 
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Anexe 

Ghicitoare matematică 

Ceilalți, câți au mai rămas? 

 

Fișa nr. 1 

 

1. Calculează respectând ordinea operațiilor: 

48+256+79= 

 

2. Calculează respectând ordinea operațiilor: 

(10000 -49-777)-860= 

 

 

3. Alcătuiește o problemă după următoarea formulă literală: 

(a+a+b+c)= 

 

 

Fișa nr. 2  

 

1. Calculează respectând ordinea operațiilor: 

      689-96+458= 

 

Fiind liniște în… clasă, 

Șoriceii-ncep să iasă: 

Unsprezece mai micuți 

Și-ncă nouă, mai mărunți. 

Stă motanul de-i pândește 

Și la toți, lacom, privește. 

Prinde unul dintr-un pas! 
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       2     Calculează respectând ordinea operațiilor: 

     (2546-89+94)-765= 

 

3. Alcătuiește o problemă după următoarea formulă numerică: 

(579+579+456)= 
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PROIECT DIDACTIC 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 PIATRA NEAMŢ 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: LEAHU MARIANA/BUDIŞ CECILIA 

DATA: 04-05-2022 

CLASA:  I STEP BY STEP 

ARIA CURRICULARĂ:  Consiliere și orientare                                                                                   

DISCIPLINA: Dezvoltare personală  

SUBIECTUL: Împărăția Emoțiilor/ Emoții de bază 

TIPUL LECȚIEI:  Consolidarea priceperilor și deprinderilor 

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată 

MOTIVAȚIA: Dezvoltarea abilităților emoționale ale elevilor este importantă pentru că ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți, ajută copiii 

să se înțeleagă pe sine, previne apariția problemelor emoționale și de comportament. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

• Dezvoltare personală 

• 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal; 

• 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlară; 

• 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul. 

Comunicare în limba română  

• 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 

• 2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală; 

 

Matematică și explorarea mediului 

• 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familial; 

• 4.2. Identificarea relațiilor de tipul ,,dacă...atunci...” între două evenimente succesive ; 

Arte vizuale și abilități practice  
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• 2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 

 

• Obiective operaţionale:  

❖ cognitive 

➢ să încadreze temporal evenimentele zilei, prin completarea Calendarului naturii; 

➢ să identifice emoţii de bază (bucurie, tristețe, frică, furie), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal; 

➢ să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională; 

➢ să exprime trăiri personale prin intermediul elementelor de limbaj plastic; 

❖ afectiv-atitudinale 

✓ să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare activă; 

❖ obiective psiho –motrice: 

➢ să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare. 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 

➢ dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea corectă 

a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare; 

➢ dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea gândirii logice; 

➢ dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse; 

➢ dezvoltarea socio-emoţională: prin valorificarea experiențelor elevilor, implicarea în desfășurarea jocurilor didactice (în cadrul cărora își exprimă propriile 

sentimente și trăiri). 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul de rol, jocul didactic (metode 

didactice),descoperirea. 

• MIJLOACE DIDACTICE:  Calendarul naturii, mesajul zilei, planșa-suport, calculator, videoproiector, tabla, creta colorată, cartonașe cu situații, 

panou pentru afișat, chipuri de copii, carioci, creioane colorate, Copacul emoțiilor; 

• FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, pe grupe 

• RESURSE:       UMANE: 27 elevi 

                                   TEMPORALE: 50 de minute 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3930 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010.  

• Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de 

formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

•  MECTS- Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului  Nr. 

3418/19.03.2013, București; 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

OB. 

OP. 

 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

STRATEGII  DIDACTICE  

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

FORME DE 

ACTIVITA

TE 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 - Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de 

Dezvoltare personală: aerisirea sălii de clasă, 

amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii, 

pregătirea materialului didactic. 

- Se anunţă momentul Întâlnirii de dimineaţă prin 

versurile: 

   
Pentru că astăzi este o zi specială pentru clasa 

noastră, deoarece avem oaspeți de seamă printre noi, 

se cuvine să-i salutăm și pe dânșii. 

Invitații să salutăm: 

Bună dimineața! 

Un gând bun să le urăm: 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 
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Bine ați venit! 

 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 Se va face cu ajutorul jocului ,,Cum mă simt astăzi” 

( floarea emoțiilor) 

Conversaţia  Frontal Observarea 

sistematică 

3. ANUNȚAREA 

SUBIECTULUI 

LECȚIEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

OPERAȚIONALE 

 - Copiii sunt anunțați că vom desfășura o activitate 

de dezvoltare personală în care vom vorbi despre 

emoții și comportamente generate de acestea, vom 

recunoaște emoțiile de bază, vom împărtăși situații 

în care am trăit anumite emoții și vom exprima prin 

mimică și gesturi emoțiile sugerate. 

- Se anunţă titlul lecţiei noi:  

            Împărăția emoțiilor/emoții de bază 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamentu- 

lui nonverbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O2 

 

 

O2 

- Prezint elevilor povestea ,,Împărăția Emoțiilor” 

 

    Îi invit pe copii într-o călătorie în Împărăția 

Emoțiilor. Ajungem în Ținutul Bucuriei unde toate 

vietățile sunt vesele. Continuând călătoria ajungem 

în Ținutul Tristeții, unde se aud cântece triste. Ne 

continuăm călătoria imaginară și ajungem în Ținutul 

Furiei, unde toate viețuitoarele sunt furioase. Ne 

întoarcem acasă.  

 

- Cer elevilor să aleagă ținutul în care s-au simțit cel 

mai bine. Elevii aleg ținutul unde s-au simțit cel mai 

bine, argumentând alegerea făcută. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Joc senzorial: 

,,Spune ce 

simți!”  

 

 

 

 

Povestea 

,,Împărăția 

Emoțiilor”  

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O2 

 

 

 

 

O1 

- Elevii sunt așezați pe centre, ținându-se de mână. 

La un moment cer elevilor să strângă mâna 

colegului, după care fiecare trebuie să spună ce a 

simțit în acel moment: durere, putere, căldură, 

bucurie, etc. 

- Indiferent ce facem, transmitem emoții celor din 

jurul nostru și simțim emoții din partea lor. 

-Elevii sunt împărțiți în patru grupuri, fiecare grupă 

completând ciorchinele chipului extras. 

- Completăm ciorchinele pentru fiecare chip cu 

caracteristicile emoției respective. 

 

Entuziasmat               încrezător 

        Încântat                                   bucuros 

            Vesel                   fericit 

                mâhnit                                     

îndurerat            abătut                           supărat       

posomorât                           trist 

 

              speriat      

îngrijorat 

           alarmat                         înspăimântat 

              temător        panicat     

 

     surprins            uluit 

      șocat      uimit 

         mirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Ciorchinele, 

Anexa 3 

,,Chipul 

bucuros” 

 

 

,,Chipul 

trist” 

 

 

 

,,Chipul 

speriat” 

 

 

,,Chipul 

surprins” 
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5. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

Joc: CUM MĂ VĂD EU, CUM MĂ VĂD 

CEILALŢI 

Va trebui mai întâi să consultăm o listă cu 

trăsături de caracter. Aceasta îi va ajuta să se 

inspire atunci când trebuie să se descrie pe ei însăşi 

sau să îi descrie pe ceilalţi. Pentru a face această 

listă, trebuie să scriem pe o foaie cât mai multe 

adjective grupate în perechi opuse, ca de exemplu: 

vesel/trist, curajos/temător, curios/nepăsător, 

harnic/leneş, optim i st/pesi m ist, 

conştiincios/delăsător, agitat/relaxat, sociabil/retras, 

prietenos/rezervat, amabil/nepoliticos, darnic/ 

zgârcit, sever/indulgent, serios/glumeţ, 

ascultător/obraznic, cuminte/neastâmpărat, 

puternic/slab, atent/neatent, răbdător/nerăbdător. 

Pe un chip făra viaţă elevii vor desena o stare care sa 

descrie cum se văd ei, ajutaţi de lista de trăsături de 

caracter. Schimbând chipurile între ei vor aprecia 

dacă descrierea este corectă sau nu. 

Pe masă sunt așezate cartonașe cu imagini. Fiecare 

elev ia un cartonaș și denumește emoția respectivă: 

bucurie, tristețe, furie, teamă. După această 

 

Joc-exercițiu: 

CUM MĂ 

VĂD EU, 

CUM MĂ 

VĂD 

CEILALŢI 

 

 

 

,,Cufărul 

emoțiilor” 

 

 

 

 

Individual  

 

 

Probă practică 
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prezentare, emoțiile pozitive se expun, iar cele 

negative se închid într-un cufăr.  

       

6. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

O4      Propun un exercițiu de relaxare. Copiii stau pe 

scăunele, închid ochii, spunându-le că ,,suntem la 

duș, apa ne spală corpul de furie, teamă, ne spală 

capul, trunchiul..., acum suntem curați, deschidem 

ochii și adunăm emoțiile negative și le aruncăm la 

coșul de gunoi. Trecem prin poarta fericirii, ajungem 

în poiană unde toată lumea este veselă, cântă, 

dansează”. 

 

Elevii cântă cântecul ,,Dacă vesel se trăiește...” 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Calculator 

Boxe 

 

 

Individual  

 

 

Aprecieri 

veţrbale 

 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 - După terminarea activității, la Roata emoţiilor 

elevii vor spune cum s-au simţit la această activitate. 

 

                          

 

Conversația 

 

Mingiuța- 

surpriză 

 

Frontal 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

individuale și 

colective 
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   Se fac aprecieri verbale individuale și colective 

asupra modului de lucru și a participării la activitate. 

Se evidențiază cât de important este să recunoaștem, 

să denumim și să exprimăm propriile trăiri sufletești, 

pentru a comunica cât mai profund cu ceilalți pentru 

a înțelege și a fi înțeles. 
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Împărăţia Emoţiilor: 

 

 „Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii închişi, respiraţi uşor, lăsaţi corpul să se relaxeze, să 

fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În timp ce eu povestesc, voi vă imaginaţi visul: 

           A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. Ajungem 

în Ţinutul Bucuriei. Aici, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut are doar două 

anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai frumoasă decât 

cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar şi strigăte de bucurie. 

Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul vesele... nu renunţă 

la chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci când lucrurile nu se întâmplă aşa cum ar dori ele.  

           Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al 

anotimpului toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă foarte 

mult şi este foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete. Vieţuitoarele 

şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna acestui ţinut. Chipul ei este tot timpul trist, iar 

ochii înlăcrimaţi. 

          Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei şi al Fricii. Ţinutul Furiei şi al 

Fricii este un ţinut în care natura se dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele bubuie cu 

putere, fulgerele luminează cerul ca un foc de artificii, plouă foarte mult. Atât Furia şi Frica, stăpânele 

acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase şi fricoase: ţipă, se ceartă, plâng... 

 Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă, unde e cald 

şi bine şi suntem înconjuraţi de cei dragi. 

 Este timpul să ne trezim. Deschidem ochii, întindem braţele şi picioarele. Ne-am trezit! V-a 

plăcut visul?” 
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PROIECT  DIDACTIC – PROPOZIȚII COMPUSE 

 

profesor Beatrice-Oana Lăpuşneanu 

Colegiul Național „Roman Vodă” Roman 

 

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEAL 

CLASA: a IX-a, specializarea științe socio-umane 

DISCIPLINA: LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE 

TIPUL  LECŢIEI: lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoștințelor 

COMPETENŢE GENERALE: 

 - utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de 

cunoaştere şi explicare  a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală; 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 La sfârşitul activităţii, toţi elevii trebuie să fie capabili: 

 - să identifice operaţiile logice din propoziţii aflate în limbaj natural; 

 - să verifice validitatea diferitelor argumente prin metoda tabelelor de adevăr şi metoda 

reducerii la absurd; 

 - să respecte ordinea paşilor de rezolvare algoritmică; 

METODE  UTILIZATE: algoritmizarea, rezolvarea de exerciţii, conversaţia euristică, 

autoevaluarea. 

RESURSE: - manuale alternative de logică: Logică şi argumentare, Doina-Olga Ştefănescu, Sorin 

Costreie, Adrian Miroiu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, Logică şi argumentare, Teodor Dima, 

Institutul European, Iaşi, 2000,  Logică şi argumentare, Elena Lupşa, Victor Bratu, Maria Dorina 

Stoica, editura Corvin, Deva, 2004, Logică şi argumentare, Petre Bieltz, Mircea Dumitru, Eitura All 

Educational, Bucureşti, 1999; 

  - Scheme, exerciţii şi probleme – Logică pentru clasa a IX-a, Elena Cocorada, Editura 

All Educational, Bucureşti, 2000. 

  - fişe de lucru, teste. 

Evenimentele 

lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1.Moment 

organizatoric 

1 minut 

Profesorul notează absenţele.  

2.Sensibilizarea 

elevilor 

 

2 minute 

Profesorul reaminteşte elementele principale 

studiate la capitolul Propoziţii compuse. 

 Propoziţia compusă este aceea care 

conţine alte propoziţii ca elemente. Bineînţeles, 

elementele propoziţiei pot fi şi ele propoziţii 

compuse. În orice caz, ultimul element al 

propoziţiei compuse este propoziţia simplă. 

Analiza propoziţiei compuse nu merge mai 

departe de propoziţia simplă, care este 

considerată ca un întreg neanalizat. Propoziţia 

Elevii răspund la întrebare: 

 Propoziţia compusă se 

bucură de o proprietate foarte 

importantă. Ea este funcţie de 

adevăr. Prin aceasta se înţelege că 

valoarea de adevăr – valoarea 

logică: adevărul sau falsul . a 

propoziţiei compuse este o funcţie 

numai de valoarea de adevăr a 

propoziţiilor componente. Aceasta 
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compusă nu se descompune  în subiect şi 

predicat, în variabile de termeni şi de relaţii. Ea 

se descompune în propoziţii simple legate între 

ele prin operatori logici, numiţi şi functori, 

conectori, junctori. Propoziţia compusă se 

realizează structural prin variabile 

propoziţionale legate prin variabile 

operaţionale. 

 Ce înseamnă că propoziţiile compuse 

sunt funcţie de adevăr? 

permite să se facă abstracţie 

complet de conţinutul propoziţiilor, 

să se ia în consideraţie numai 

valoarea lor logică. Astfel devine 

posibilă o logică pur formală, aceea 

a propoziţiilor neanalizate. 

3.Prezentarea 

competenţelor 

specifice 

 

1 minute 

Profesorul prezintă competenţele specifice: 

La sfârşitul activităţii, toţi elevii trebuie să fie 

capabili: 

- să identifice operaţiile logice din propoziţii 

aflate în limbaj natural; 

- să verifice validitatea diferitelor argumente prin 

metoda tabelelor de adevăr şi metoda reducerii la 

absurd; 

- să respecte ordinea paşilor de rezolvare 

algoritmică; 

- să scrie în limbaj natural, un argument care să 

corespundă unei formulei date. 

Elevii analizează competenţele. 

4.Prezentarea 

planului de 

recapitulare 

 

1 minute 

  

Plan de recapitulare: 

1. Caracterizarea propoziţiilor compuse. 

2. Verificarea validităţii inferenţelor cu 

propoziţii compuse prin metoda tabelelor de 

adevăr. 

3. Verificarea validităţii inferenţelor cu 

propoziţii compuse prin metoda reducerii la 

absurd. 

Elevii reţin momentele cele mai 

importante ale lecţiei. 

5.Parcurgerea 

fişei de lucru: 

 

35 minute 

 

 

Profesorul distribuie elevilor fişele de lucru. Au 

la dispoziție 20 minute pentru a parcurge fișele 

de lucru și 15 minute pentru a prezenta 

rezolvările. 

I. Se dau următoarele enunţuri. Care dintre 

afirmaţiile de mai jos sunt adevărate şi care sunt 

false? 

1) Propoziţia „A mers la medic cu toate că se 

simţea bine” este o conjuncţie logică. 

2) Propoziţia „Când comiţi erori, eşti sancţionat” 

este o echivalenţă. 

3) Propoziţia „Ioana s-a lăsat de sport, deși era o 

mare speranță.” este o disjuncţie. 

Elevii rezolvă sarcinile din fişele de 

evaluare. 

 

 

Elevii stabilesc adevărul sau falsul 

afirmaţiilor din exerciţiu, ţinând 

cont de definiţiile operaţiilor 

logice. 

1.A, 2.F, 3.F, 4.A,  

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3940 

 

4) Propoziţia „Nu ninge afară.” este o negaţie. 

II. Stabiliţi dacă vreuna dintre următoarele 

formule este echivalentă cu p, este implicată 

logic de p sau ea implică logic propoziţia p. 

1. p→q 

2. p & (p→q) 

 

II. A. În logica propoziţiilor compuse, o formulă 

poate fi încadrată în unul dintre tipurile 

menţionate mai jos: 

- lege logică sau tautologie; 

- formulă inconsistentă sau contradicţie; 

- formulă contingentă sau sintetică; 

 

 Fie următorul argument cu propoziţii 

compuse: 

Dacă Mihai este un bun medic stomatolog, 

atunci intervențiile sale chirurgicale sunt reușite 

şi, în plus, pacienții săi sunt mulțumiți. Dar 

intervențiile sale chirurgicale nu sunt reușite şi 

pacienții săi nu sunt mulțumiți; de unde urmează 

că Mihai nu este un bun medic stomatolog. 

a) Scrieţi formula corespunzătoare argumentelor 

date. 

b) Precizaţi corespondenţa dintre variabilele 

propoziţionale ale formulei scrise la punctul a) şi 

propoziţiile formulate în limbaj natural ale 

argumentului dat.  

B. Aplicând metoda tabelelor de adevăr şi a 

reducerii la absurd, evaluaţi argumentele date, 

precizând totodată şi dacă ele sunt valide sau 

nevalide. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Fie argumentul cu propoziţii compuse, 

având următoarele formule: 

1.  {[p→(q W r)]&[~(qV~r)] & p}→~p; 

 

 

 

Elevii evaluează argumentele date, 

aplicând metoda tabelelor de 

adevăr,  precizând totodată şi dacă 

ele sunt valide sau nevalide. 

 

 

Elevii scriu formulele 

corespunzătoare argumentelor date 

în exerciţiu şi precizează 

corespondenţa dintre variabilele 

propoziţionale ale formulelor 

identificare şi propoziţiile 

formulate în limbaj natural ale 

argumentului dat. 

 

[p→(q  r)](q  r)→p 

formulă tautologică, argument 

valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii explică algoritmul de 

determinare a validităţii 

inferenţelor cu propoziţii compuse 

prin metoda tabelelor de adevăr şi 

prin metoda reducerii la absurd. 

Ei respectă ordinea paşilor pentru 

rezolvarea algoritmică.  

Elevii verifică validitatea 

inferenţelor date, prin metoda 

tabelelor de adevăr şi prin metoda 

reducerii la absurd. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3941 

 

  Scrieţi, în limbaj natural, un argument 

care să corespundă formulei date; pentru fiecare 

variabilă propoziţională din componenţa 

formulei date, veţi construi câte o propoziţie în 

limbaj natural. 

Elevii scriu, în limbaj natural 

argumente care să corespundă 

formulei date, astfel încât pentru 

fiecare variabilă propoziţionala din 

componenţa formulelor date, să 

construiască câte o propoziţie în 

limbaj natural. 

 

6.Generalizarea 

conţinutului 

ştiinţific 

analizat şi 

notarea elevilor. 

Realizarea feed-

back-ului. 

 

10 minute 

Profesorul face aprecieri privind modul de 

realizare a sarcinilor din fişele de evaluare.  

Profesorul face aprecieri verbale cu privire la 

activitatea tuturor elevilor şi îi îndruma pe cei 

care n-au fost suficient de activi. 

Dacă nu a fost parcursă toata fişa de lucru, restul 

exerciţiilor vor rămâne temă pentru acasă. 

Profesorul oferă spre rezolvare elevilor un 

minirebus logic. 

 

Dezlegând rebusul următor veţi descoperi 

majoritatea noţiunilor din capitolul propoziţii 

compuse. Iar pe verticală trebuie sa identificaţi 

una din operaţiile logice. 

ORIZONTAL: 

1 – este falsă doar atunci când antecedentul este 

adevărat şi consecventul este fals; 

2 – operaţii logice, fac legătura între propoziţiile 

simple; 

3 – negaţie; 

4 – este falsă atunci când toate componentele 

sale sunt false; 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
     

1 I M P L I C A Ţ I A      

    2 C O N E C T O R I   

   3 N O N          

  4 D I S J U N C Ţ I E    

   5 S A U          

     6 N          

    7 E C H I V A L E N Ţ A 

 8 N E G A Ţ I E        

    9 L I B E R       

1

0 
S I M P L E          

Elevii îşi notează în caiete tema 

pentru acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii se consultă şi rezolvă rebusul 

prezentat de profesor. 
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5 – disjuncţie; 

7 – „dacă şi numai dacă”; 

8 – este adevărată când propoziţia simplă este 

falsă şi este falsă când propoziţia simplă este 

adevărată; 

9 – ca pasărea cerului; 

10 – propoziţii care formează propoziţiile 

compuse. 

VERTICAL: 

6 – este adevărată când toate componentele sale 

sunt adevărate şi este falsă în rest. 

Profesorul notează elevii participanţi activ la 

lecţie.  

 

Fişă de lucru: Propoziţii compuse 

 

 I. Se dau următoarele enunţuri. Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate şi care sunt 

false? 

1) Propoziţia „A mers la medic cu toate că se simţea bine” este o conjuncţie logică. 

2) Propoziţia „Când comiţi erori, eşti sancţionat” este o echivalenţă. 

3) Propoziţia „Ioana s-a lăsat de sport, deși era o mare speranță.” este o disjuncţie. 

4) Propoziţia „Nu ninge afară.” este o negaţie. 

 

 II. Stabiliţi dacă vreuna dintre următoarele formule este echivalentă cu p, este implicată logic 

de p sau ea implică logic propoziţia p. 

1. p→q 

2. p & (p→q) 

 

 II. A. Fie următorul argument cu propoziţii compuse: 

Dacă Mihai este un bun medic stomatolog, atunci intervențiile sale chirurgicale sunt reușite 

şi, în plus, pacienții săi sunt mulțumiți. Dar intervențiile sale chirurgicale nu sunt reușite şi pacienții 

săi nu sunt mulțumiți; de unde urmează că Mihai nu este un bun medic stomatolog. 

a) Scrieţi formula corespunzătoare argumentului dat. 

b) Precizaţi corespondenţa dintre variabilele propoziţionale ale formulei scrise la punctul a) şi 

propoziţiile formulate în limbaj natural ale argumentului dat.  

 

 B. Aplicând metoda tabelelor de adevăr şi metoda reducerii la absurd, evaluaţi argumentul dat, 

precizând totodată şi dacă este valid sau nevalid. 

  

 III. Fie argumentul cu propoziţii compuse, având următoarea formule: 

{[p→(q W r)]&[~(qV~r)] & p}→~p; 

  Scrieţi, în limbaj natural, un argument care să corespundă formulei date; pentru fiecare 

variabilă propoziţională din componenţa formulei date, veţi construi câte o propoziţie în limbaj natural. 
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REBUS 

 

 Dezlegând rebusul următor veţi descoperi majoritatea noţiunilor din capitolul propoziţii 

compuse. Iar pe verticală trebuie sa identificaţi una din operaţiile logice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZONTAL: 

1 – este falsă doar atunci când 

antecedentul este adevărat şi 

consecventul este fals; 

2 – operaţii logice, fac legătura 

între propoziţiile simple; 

3 – negaţie; 

4 – este falsă atunci când toate componentele sale sunt false; 

5 – disjuncţie; 

7 – „dacă şi numai dacă”; 

8 – este adevărată când propoziţia simplă este falsă şi este falsă când propoziţia simplă este adevărată; 

9 – ca pasărea cerului; 

10 – propoziţii care formează propoziţiile compuse. 

 

VERTICAL: 

6 – este adevărată când toate componentele sale sunt adevărate şi este falsă în rest. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

1                

    2            

   3             

  4              

   5             

     6           

    7            

 8               

    9            

10                
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Projet didactique 

Profesor lb. franceză, Necula Florentina 

Şcoala Gimnazială Gârbovi, jud. Ialomiţa 

Date: le 11 novembre 2021 

Classe: VIIe, L2 

Discipline: Langue française 

Sujet: L’article partitif – exprimer la quantité 

Type de la leçon: Leçon d’acquisition des nouvelles connaissances 

Lieu: la salle de classe 

Durée: 50 minutes 

Compétences générales : 

1. Réception des messages oraux simples 

4. Rédaction des messages simples dans des situations de communication usuelle 

Compétences spécifiques: 

1.1. L’identification des détails des messages simples clairement et rarement articulés dans des contextes 

connus/ prévisibles ; 

1.2. La manifestation de l’intérêt pour la découverte des aspects culturels spécifiques ; 

4.1. La rédaction des messages simples et courts. 

Stratégies didactiques 

Méthodes et procédés: la conversation, la conversation euristique, divers exercices, l’explication, 

l’observation 

Moyens et matériels: fiches de travail, le tableau noir, le cahier de brouillon, internet. 

Formes d’organisation: travail frontal, travail par groupes, travail individuel. 

Bibliographie: 

1. Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu, Limba moderna 2- Franceza : clasa a VII-a, Editura 

Booklet, Bucuresti, 2019  

3.  https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA  

4. https://www.estudiodefrances.com/?p=1324  

 

 

Scénario didactique 

Les 

séquences 

de la leçon 

Durée Activité du 

professeur 

Activité des 

élèves 

Stratégies didactiques Évaluation 

Méthodes Matériels Forme 

d’organ

isation 

La mise en 

train 

1’ Le professeur 

salue les 

élèves et 

enregistre les 

absents 

L’élève de service 

donne le nom des 

absents. 

  Activité 

frontale 

 

Le 

contrôle 

du devoir 

2’ Le professeur 

vérifie le 

devoir. 

Les élèves lisent 

le devoir et 

corrigent les 

La 

conversat

ion 

Le cahier 

de 

devoirs. 

Activité 

frontale 

Appréciatio

ns verbales. 

https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
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éventuelles 

fautes.  

L’éveil de 

l’attention 

2’ Le professeur 

demande les 

élèves s’ils 

prennent le 

petit-déjeuner 

ou s’ils font 

les courses. 

Les élèves sont 

attentifs et 

répondent. 

 

 

La 

conversat

ion 

 Activité 

frontale 

Appréciatio

ns verbales. 

L’annonce 

du sujet de 

la leçon et 

des 

compétenc

es 

2’ Le professeur 

annonce la 

nouvelle 

leçon et écrit 

le titre au 

tableau noir: 

L’article 

partitif- 

exprimer la 

quantité  

Les élèves 

écrivent le titre 

dans leurs 

cahiers. 

La 

conversat

ion 

Le 

tableau 

noir 

Les 

cahiers 

  

La 

communic

ation 

des 

nouvelles 

connaissan

ces 

   

20’ 

Le professeur 

explique aux 

élèves que 

l’article 

partitif 

s’emploie 

devant les 

noms des 

choses qu’on 

ne peut pas 

compter, 

pour 

indiquer une 

partie ou une 

quantité 

indéterminée 

de ces choses. 

 

Le professeur 

propose aux 

élèves de 

regarder une 

vidéo sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves 

regardent la vidéo 

attentivement. 

 

 

 

La 

conversat

ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

découvert

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

vidéoproj

ecteur  

Les 

cahiers 

Activité 

frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

frontale 

 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 
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l’article 

partitif. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=GulM

4ZwQggA 

-Qu’est-ce 

que vous 

observez 

devant les 

noms? 

- qui peut 

m’aider à 

trouver la 

bonne règle ? 

Le professeur 

écrit dans un 

tableau les 

formes de 

l’article 

partitif avec 

des exemples. 

Ensuite, il 

écrit des mots 

qui expriment 

la quantité 

suivis de DE. 

 

 

 

 

 

-Les élèves 

reconnaissent les 

formes de 

l’article. 

 

 

À l’aide du 

professeur, ils 

découvrent les 

formes de l’article 

partitif. 

 

Les élèves notent 

dans leurs 

cahiers. 

 

 

 

 

 

La 

probléma

tisation 

 

 

 

La 

conversat

ion 

L’explica

tion 

La 

découvert

e 

L’exempl

e 

 

 

des 

élèves 

 

 

 

 

Le 

vidéoproj

ecteur 

Les 

cahiers 

des 

élèves 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

frontale 

 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 

 

 

 

 

 

Le 

renforcem

ent des 

connaissan

ces 

5’ Le professeur 

propose aux 

élèves à 

résoudre 

oralement un 

exercice : 

https://www.e

studiodefranc

es.com/?p=13

24 

Les élèves 

répondent. 

 

 

 

L’exercic

e 

La 

conversat

ion 

Le 

vidéoproj

ecteur 

 

Activité 

directe 

 

 

Évaluation 

formative 

(l’exercice) 

 

Le 

transfert 

des 

connaissan

ces 

10’ Le professeur 

divise la 

classe en 

quatre 

groupes et 

leur donne des 

Les élèves 

travaillent et 

ensuite le chef de 

groupe présente 

les réponses. 

L’exercic

e 

La 

conversat

ion 

 

Fiche de 

travail 

Activité 

par 

groupes 

Évaluation 

interactive 

(divers 

exercices) 

https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
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 fiches de 

travail. 

(Annexe 2.) 

 

L’évaluati

on 

5’ Le professeur 

donne à 

chaque élève 

une fiche 

d’évaluation. 

Les élèves 

résolvent le test. 

L’exercic

e 

L’explica

tion 

Fiche de 

travail 

individue

lle 

 

Activité 

individ

uelle 

Dresser une 

liste 

d’achats 

Complétion 

des phrases 

Le devoir 1’ Le professeur 

donne et 

explique le 

devoir : ex 8/ 

page 20. 

Ils notent leur 

devoir. 

L’explica

tion 

   

 

L’annexe 2 

Ier groupe 

1. Complete par les formes convenables de l’article partitif : 

Je mange …………….chocolat. 

Il prend ………………moutarde. 

Tu achètes …………..jambon. 

Je veux ………………moutarde. 

IIe groupe 

2. Forme des phrases : 

Je veux                   du                     salade.  

Je bois                    des                    eau. 

Je mange                de la                  pain. 

Je prends                de l’                   bonbons. 

IIIe groupe  

3. Remettez les mots dans l’ordre correct : 

a) Je / du/ confiture/ et/ mange/ de la/ beurre. 

b) Tu / jus de fruits/ du/ bois. 

IVe groupe  

4. Aidez Marie à refaire sa liste d’achats. Complétez par : un kilo de, un litre de, du, un morceau de, 

des. 

- ……………………..viande 

- ……………………..pommes 

- …………………….croissants 

- …………………….lait 

- …………………….chocolat 

 

Test  

1. Complete par les formes convenables de l’article partitif : 

Je mange …………….bananes. 
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Il prend ………………pain. 

Tu achètes …………...eau minérale. 

Je veux ………………confiture. 

 

2. Expression libre : 

Vous faites les courses au supermarché. Préparez une liste. (5 produits)  

Exemple : Je dois acheter………….. 
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PROIECT  DE ACTIVITATE   

 

Prof.înv.preșcolar Spirea Daniela 

Grădinița Mănești-Localitatea Mănești 

 

GRUPA: Mare 

TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„ Povestea primăverii” 

TEMA ZILEI: „Buchetul primăverii” 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP, ADE, ALA ) 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire de cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

• ADP: Întâlnirea de dimineață: „Florile aduc bucuria revenirii primăverii” 

           Salutul. Rugăciune.  Prezența. Calendarul naturii. 

RUTINE „Floricele  adunăm / Nici o clipă noi nu stăm” (deprinderea de a finaliza o acțiune) 

TRANZIȚII: „Sub umbrelă”- joc muzical 

                      „Bună dimineața, trezirea”- joc de mișcare 

                      „Mingea călătoare”- joc de mișcare și atenție 

• ALA: Alfabetizare: „Cărticica primăverii”  

          Construcții  „Grădina cu flori” 

          Joc de masă „Aranjamente florale” 

• ADE:Domeniul științe (Cunoașterea mediului) „ Laleaua și zambila”- observare         

• Domeniul estetic și creativ (Educație plastică)„ Flori de primăvară” -modelaj 

• ALA:  Joc de mișcare și de atenție:„Albina și florile”  

          Joc liniștitor:„În țara tăcerii” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE:  

Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vi, ale Pământului și Spațiului 

Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului. 

Își coordonează mușchii în desfăsurarea unor activități diversificate, specifice vârstei. 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Lărgirea și adâncirea cunoștințelor despre florile de primăvară, aratându-se deosebirile și asemănările 

dintre ele; îmbogățirea vocabularului cu cuvintele: petale, rădăcină firoasă,tulpină subpământeană 

(bulb) și aeriană;  

• Consolidarea deprinderilor de a modela, folosind tehnici de lucru învațate . 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:  

• Să denumeasca partile componente ale unei plante ; 

• Să denumeasca  rolul pe care îl are fiecare parte componentă a plantei; 
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• Să enumere condițiile necesare creșterii plantelor și modul de înmulțire; 

• Să  precizeze modul de îngrijire al plantelor  și utilitatea lor în viața omului;  

• Să modeleze plastilina folosind diferite mișcări (circular și traslatorie) pentru a realiza tema propusă; 

• Să realizeze o cărticică a primăverii rezolvând corect fișele de lucru puse la dispoziție;  

• Să construiască prin îmbinare,suprapunere,alăturare ronduri cu flori ; 

• Să  găsească ordinea părțile componente ale florilor prin metoda ”desen în patru pași”. 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ȘI PROCEDEE: observatia, conversaţia, explicatia, exercițiul, jocul, demonstrația, 

exercițiul; Diagrama Venn,turul galeriei 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: calendarul naturii, panou de prezență, elementul surpriză  

(film educațional), imagini cu flori de primăvară,jetoane,plastilină,planșetă,fișe de lucru, mingii. 

BIBLIOGRAFIE:  

1.  „Curriculum pentru educație timpurie” 2019, MEN; 

2. Suport pentru explicitatea şi înţelegerea unor concept şi instrumente  cu care operează   curriculumul 

pentru educaţie timpurie, 2019; 

3.    Taiban Maria, Nistor Valeria, Birseti Ecaterina, Petre Maria, Vornicu Valeria, Berescu Antonia–

„Cunostinte despre natura si om in gradinita de copii” , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1979; 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă.  

Prezența se realizează cu ajutorul Emometrului: 

Fiecare copil va așeza fotografia în dreptul unui emoticon care reprezintă  starea sa emoțională din 

dimineața aceea /vor retrage fotografiile copiilor care lipsesc. 

În continuare, atenţia copiilor se va îndrepta spre Calendarul Naturii. 

Educatoarea  adresează copiilor o serie de  întrebări: 

- În ce anotimp suntem? 

- Cum este vremea astăzi?   

- Care sunt zilele săptămânii?  

 - Astăzi știți în ce zi a săptămânii suntem?  

Copiii vor completa calendarul naturii , cu cu imaginile potrivite pentru anotimp, an, lună, zi 

şi data  săptămânii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin schimb de impresii despre ziua de astăzi, despre 

ceea ce ei simt în acest moment, despre ceea ce doresc să povestească (sunt trişti, calmi, fericiți, au 

ceva important să povestească, etc.).Tranziţii: „Sub umbrelă” – joc muzicalCopiii se ridică în 

picioare, intoneză cântecul și execută mișcările sugerate de textNoutatea zilei: Captarea atenției se 

va realiza cu ajutorul unei cutii surpriză, și un mesaj (film educațional) din partea florilor.  

Se deschide cutia-surpriză care conține ca  indiciu flori,cărticică,planșetă cu imagine model-

modelaj dar și surprizele dulci de la finalul activității.Plecând de la acest indiciu, educatoarea anunță 

tema zilei: „Buchetul primăverii”, temele activităților și obiectivele stabilite. 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)  

Frontal se va desfășura Cunoașterea mediului în  cadrul Domeniului Științe, în care copiii 

vor observa  „ Laleaua și zambila” SINTEZA PARȚIALĂ (efectuată de copii și educatoare) 
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Educatoarea va invita copiii să privească florile,să cerceteze, miroase după care li se vor 

prezenta părțile componente și rolul acestora,modul de îngrijirea și oferirea florilor,ciclul de 

viață,nevoile unei plante,prezența unui pigment care le face să fie de multe culori și motivul care le 

face să atragă insectele.SINTEZA PARȚIALĂ (efectuată de copii )Copii vor spune pe scurt ce au 

învățat despre alcătuire,aspect,formă,rezistență,funcții,foloase și modul de îngrijire a plantei ,așezând 

florile în vaze .SINTEZA FINALĂ Se va realiza prin jocul alegerea din mai multe imagini cu flori a 

celor care au fost prezentate(laleaua și zambila).Se va realiza Ciclul de viață al zambilei și lalelei 

prin selectarea ordinii imaginilor reprezentative prin jocul „Cercetătorii”. 

           În  încheiere să va folosi Metoda Diagrama Venn ,copiii așezând jetoane la semănări și 

deosebiri dintre lalea și zambilă,făcându-se  aprecieri nominale asupra modului de desfășurare a 

activității.  

           ACTIVITATE INTEGRATĂ ÎN CENTRE 

Prin tranziția ,,Bună dimineața ,trezirea”se va  merge cu toată grupa la fiecare centru unde se 

realizează intuirea materialelor şi explicarea realizării temelor propuse. 

La centrul Artă se va integra Educația  plastică din cadrul Domeniului estetic și creativ 

cu tema„Flori de primăvară” – modelaj    

     Intuirea materialului: Copiii vor intui materialele,puse la dispoziție(planșete și plastilină)   

denumindu-le. 

Explicarea modului de lucru:Se va insista asupra mișcărilor translatorii a palmelor față de planșetă 

pentru executarea codiței, a petalelor și frunzelor. De asemenea se va explica modul cum vor fi lipite 

și anume prin suprapunere, apăsare și netezire. 

Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii.Înainte de a începe lucrul se fac exerciții 

pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii cu ajutorul versurilor jocului ,,Mișcăm degețelele”. 

          Executarea temei de către copii: În timp ce copiii vor lucra, se va urmări acțiunile fiecăruia și 

se va   veni cu explicații suplimentare, dacă este cazul. 

Se explică și se demonstrează copiilor modul de folosire a materialelor puse la dispoziție  

pentru realizarea lucrărilor,modelarea plastilinei de diferite culori prin mișcări circulare și 

translatorii. 

Prezentarea criteriilor de evaluare: Respectarea tehnicii de lucru, finalizarea lucrării, 

menținerea curățeniei în centru. 

             La centrul ALFABETIZARE – „Cărticica primăverii”,copiii vor rezolva sarcinile fișelor 

care alcătuiesc „Cărticica” .Vor rezolva un labirint,vor colora literele care alcătuiesc cuvântul 

„Lalea”și litera L,vor scrie tot atâtea buline câte silabe are cuvântul „Zambilă”,vor scrie după modelul 

dat unind liniile punctate pentru a descoperii imaginea și vor decora cu semen grafice„Floarea.”  

La centrul CONSTRUCȚII: ”Gradina cu flori”. Copiii vor construi prin suprapunere, 

alipire, îmbinare alei, ronduri și flori. 

La centrul JOC DE MASĂ copiii vor realiza „Aranjamente florale” 

După încheierea activităților la centre, copiii trec în grup pentru a aprecia activitatea proprie 

și pe a colegilor – turul galeriei. 

Tranziții „Mingea călătoare” 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI  ALESE: 

Joc de mișcare și atenție:„ Albina și florile” Copiii vor fi împărțiți în două echipe. Fiecare echipă 

alege un reprezentant care are de urmat un traseu , avînd  ca srcină să culeagă  flori de diferite culori 

,în funcție de culoarea coșulețului primit.Va cîștiga echipa care va aduna cel mai repede florile.  
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Jocul de probă: Se realizează un joc de probă pentru a vedea dacă au înțeles regulile 

acestuia.Desfășurarea jocului: Se insistă pe respectarea regulilor.  

Joc liniștitor:„În țara tăcerii”Copiii sunt așezați ,formând un  cerc.În mijlocul cercului stă un copil 

care este „Păzitorul tăcerii”.Acesta cheamă la el un copil,care fără să facă zgomot,trebuie să se ridice 

și să traverseze cercul dintr-o parte în alta.Dacă copilul reușește să parcurgă drumul respectând 

condițiile,devine „păzitorul tăcerii”.Copilul care nu reușește își reia locul în cerc. 

Activitatea se va încheia cu adunarea copiilor în semicerc, pe scaunele. Aici, copiii îşi vor      

reaminti activităţile zilei, vor fi solicitaţi să își exprime părerea despre activitatea preferată a zile. 

La sfârșitul activității preșcolarii vor fi apreciați pentru ceea ce au realizat pe parcursul 

zilei,primind recompense dulci. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor :  Ghelbere Mihaela 

Unitatea de învăţământ : Colegiul Silvic “Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc 

Clasa : a IX-a  

Disciplina:  Matematică 

Unitatea de învăţare: Şiruri 

Titlul lecţiei: Progresii aritmetice şi geometrice 

Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 

Timp: 50 min 

Locul de desfăşurare : Sala de clasă 

Valori si atitudini: 

•  Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare. 

• Dezvoltarea spiritului de observaţie. 

• Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii  

            cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. 

• Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. 

Competențe generale : 

          CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 

          CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual, cuprinse în enunţuri matematice. 

          CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete. 

          CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora. 

          CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă. 

          CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii. 

 

Competenţe specifice : 

           CS1.  Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii; 

           CS2.  Reprezentarea în diverse moduri a unor şiruri în scopul caracterizării acestora; 

           CS3.  Deducerea unor proprietăţi ale unor şiruri folosind raţionamente de tip inductiv;. 
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           CS4.  Calculul valorilor unor funcţii care modelează situaţii problemă în scopul caracterizării acestora; 

             

Competenţe derivate:  

1) Cognitive:  

 

          1.1. Analiza şi adaptarea scrierii termenilor unui şir; 

          1.2. Alegerea şi utilizarea unei modalităţi adecvate de calcul; 

          1.3. Analiza datelor în vederea aplicării formulelor în rezolvarea problemelor. 

          2) Afective: 

          2.1. Stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic. 

          2.2. Dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvarea problemelor. 

          2.3.  Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative.   

3) Psihomotorii: 

           3.1. Să participe activ la desfăşurarea lecţiei. 

           3.2. Să utilizeze raţional mijloacele de învăţământ.   

Strategii didactice: 

Metode de instruire :  conversaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire dirijată, problematizarea 

Materiale didactice: manualul, proiect didactic, fişă de lucru 

Mijloace de învățământ : marker, tablă 

Forme de organizare a clasei : activitate frontală  şi activitate individuală  

Forme de evaluare:  observaţia , aprecierea  

Resurse procedurale : Investigaţia ştiinţifică, observarea sistematică a elevului 

                           Rezovarea de probleme /situaţii problemă 

Câmpul de informaţii:  Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică-manual pentru clasa a IX –a, Editura Carminis 

    Informaţiile şi cunoştinţele care au legătură directă cu competenţele stabilite. 

Resurse psihologice: 

1. Capacitatea de invăţare de care dispune clasa : 

- Elevii posedă cunoştinte legate de noțiunea de şir de numere reale. 
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- Au un ritm mediu de însuşire a cunoştinţelor.  

2. Diagnosticul motivaţiei : elevii prezintă interes pentru lecţie deoarece li s-a descris câmpul de aplicabilitate. 

 

Desfăşurarea lecţiei: 

 

Secvenţele 

activităţii 

didactice 

 

Activitatea 

profesorului 

 

Activitatea 

elevului 

 

 

Metode de 

instruire 

Forme de 

organizare 
Evaluare  

1. Organizarea 

clasei 

Profesorul notează absenţele. 

Face observaţii şi recomandări, dacă este 

cazul. 

 

Elevii răspund la întrebările puse de 

profesor, îşi însuşesc observaţiile şi 

recomandările primite. 

Conversaţia Activitate 

frontală 

 

Observaţia 

2. Captarea 

atenţiei 

Se verifică tema pentru acasă 

individual/frontal, calitativ, cantitativ. 

Se rezolvă exerciţii din tema de acasă dacă 

elevii au întâmpinat greutăţi în rezolvarea ei. 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului.  

Conversaţia, 

exerciţiul, 

problemati-

zarea 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor şi 

aprecierea verbală 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Se trec în revistă noţiunile generale despre 

şiruri, progresii aritmetice şi geometrice cu 

ajutorul schemei de recapitulare. 

 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului. 

Elevii prezintă informaţiile 

solicitate. 

 

 

Conversaţia, 

exerciţiul, 

problemati-

zarea, 

descoperirea, 

utilizare flip-

chart 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor şi 

aprecierea verbală 
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4. Anunţarea 

competenţelor. 

Prezentarea de 

material pentru 

recapitularea 

noţiunilor 

 

Profesorul anunţă competenţele vizate şi 

distribuie o fișă cu un set de  probleme ce 

vizează recapitularea progresiilor aritmetice 

şi geometrice. 

 

Elevii analizează fiecare problemă, 

se discută în clasă, apoi este 

rezolvată la tablă. 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor şi 

aprecierea verbală 

 

5.Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea 

transferului  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul propune spre rezolvare o fişă de 

lucru. 

Dirijarea învăţării: 

- Se discută metoda de rezolvare a fiecărei 

probleme. 

- Se rezolvă la tablă exerciţiile propuse şi se 

discută rezolvarea. 

- Se reactualizează noţiunile teoretice. 

         -     Se notează răspunsurile primite.    

 

 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului. Rezolvă probleme şi 

comunică rezultatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia, 

conversaţia 

euristică, 

exerciţiul, 

problemati-

zarea, 

învăţarea prin 

descoperire. 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tema pentru 

acasă 

Profesorul anunţă tema pentru acasă: de 

continuat rezolvarea exerciţiilor din fişa 

primită. 

 

Elevii îşi notează tema. Conversaţia Activitate 

individuală 

Aprecierea verbală 
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Progresii aritmetice-Progresii geometrice 

 

Completaţi următoarea schemă conform indicaţiilor: 

 

 Progresii aritmetice Progresii geometrice 

1.Defiţia progresiei aritmetice : Şirul 1)( nna  

pentru care fiecare termen al său, începând cu al 

doilea,  se obţine... 

 

 

 

 

2.Numărul r se numeşte raţia progresiei  

 

.....................r =   

  

 

 

 

3. (Formula termenului general). Dacă şirul 

1)( nna  este o progresie aritmetică având primul 

termen 1a  şi raţia r, atunci termenul general na

are forma: 

 

 

 

 

4. Numerele a, b, c sunt în progresie aritmetică 

(sunt termeni consecutivi ai unei progresii 

aritmetice)  dacă şi numai dacă................. 

 

 

 

5.Suma primilor n termeni). Dacă şirul 1)( nna  

este o progresie aritmetică, atunci 

 

Sn=... 

 

 

6.Termenul general na se poate exprima in 

functie de  Sn: na =............                                   

2n  

1.Definiţia progresiei geometrice: Şirul 

0,)( 11  bb nn  pentru care fiecare termen al său, 

începând cu al doilea,  se obţine... 

 

 

 

 

2.Numărul q se numeşte raţia progresiei 

 

 .................q =   

 

 

 

 

3.(Formula termenului general). Dacă şirul 

0,)( 11  bb nn este o progresie geometrică având 

primul termen 1b  şi raţia q, atunci termenul 

general nb are forma: 

 

 

 

 

4.Numerele a, b, c sunt în progresie geometrică 

(sunt termeni consecutivi ai unei progresii 

geometrice)  dacă şi numai dacă........... 

 

 

5. Suma primilor n termeni). Dacă şirul 

0,)( 11  bb nn este o progresie geometrică, 

atunci 

 

 Sn=... 

 

 

 

6.Termenul general   bn poate exprima in 

functie de  Sn: bn=...                            2n  
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FIŞĂ DE LUCRU 

1. Să se determine al nouălea termen al şirului -1, 5, 11, 17, ... . 

2. Să se determine al zecelea termen al şirului  3, 6, 12, 24,... . 

3. Se consideră şirul ( )
1nna  cu termenul general  : 4 3, 1.na n n= −   

a) Să se stabilească dacă şirul este o progresie aritmetică şi apoi să se calculeze primii patru 

termeni. 

b) Stabiliţi care dintre numerele următoare este termen al şirului ( )
1nna : 1397 ; 235. 

      4. Să se decidă dacă este progresie geometrică, un şir  de numere   reale, pentru care, suma 

primilor n termeni este dată de formula : Sn = 2 n  – 1. 

      5. Progresia aritmetică ( )
1nna de raţie r  este definită prin anumite elemente date. Determinaţi, în 

fiecare din cazurile următoare, elementele cerute: 

a) 
5 2117, 97a a= = . Calculaţi 

15 15,a S . 

b) 4271 =+ aa , 21310 =− aa . Calculaţi 1a  şi r . 

     6. Ştiind că doi termeni ai unei progresii geometrice ( )
1n n

b


 sunt 3 2b =  şi 4 6,b =  determinaţi 7b  . 

     7. Pe un stadion cu capacitatea de 10000 de locuri vin spectatori astfel: în primul minut vine un 

spectator, în al doilea minut vin 3 spectatori, în al treilea minut vin 5 spectatori, în minutul n  sosesc 

2 1n−  spectatori. 

a) Aflaţi câţi spectatori au venit la stadion după 5 minute. 

b) Determinaţi câte minute sunt necesare pentru ca stadionul să fie ocupat la capacitatea 

maximă. 

     8. a)  Determinaţi valorile numărului real x , ştiind că 3 x−  , 2 3x −  , 7x+  sunt termeni 

consecutivi ai unei progresii aritmetice. 

         b) Determinaţi numărul real pozitiv x  , ştiind că , 6,5x x−   sunt termeni consecutivi ai unei 

progresii geometrice. 

    9. Calculaţi: 

a) 1 4 7 ... 292+ + + +  ; 

b) 
2 1001 3 3 ... 3+ + + +  ; 

c) 
2 3 221 7 7 7 ... 7− + − + +  . 

10. Rezolvaţi ecuaţiile: 

a) ( ) ( ) ( ) ( )1 3 5 ... 25 338x x x x+ + + + + + + + =  ; 

b) 5 13 21 ... 588x+ + + + = . 

11. Fie 1)( nna  o progresie geometrică cu raţia 2. Dacă termenilor 1 4,a a  şi 6a  li se adaugă 18, 34, 

respectiv 16,  atunci numerele obţinute sunt in progresie aritmetică. Să se determine progresia 

1)( nna . 

12. O minge cade de la o înălţime de 8 m. După fiecare cădere, mingea se ridică la jumătate din 

înălţimea de la care a căzut. Demonstraţi că distanţa parcursă de minge de la început şi până atinge 

pământul a suta oară este mai mică decât 24 m. 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3959 

 

Proiect de tehnologie didactică 

Structura și proprietățile fizice ale alcoolilor 

Prof. Mezei Simona 

Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare 

 

Tema: Alcooli 

Titlul lecţiei: Structura și  proprietăţile fizice ale alcoolilor 

Clasa: a X-a,  2ore/ săptămână 

Categoria/tip de lecţie: Dobândire de noi cunoştinţe 

    Conţinut conceptual:  

    Structură 

    Proprietăţi fizice:   - stare de agregare 

              - puncte de fierbere / topire  

                                    - solubilitate 

                                    - densitate 

                                    - proprietăţi organoleptice 

 

    Competenţe  formative : 

➢ dezvoltarea capacităţii de a analiza şi interpreta observaţiile; 

➢ dezvoltarea priceperii de a valorifica şi restructura informaţiile în situaţii noi; 

➢ dezvoltarea flexibilităţii şi mobilităţii în gândire; 

➢ dezvoltarea capacităţii de exprimare, îmbogăţirea limbajului chimic . 

 

    Competenţe specifice: 

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii; 

2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect; 

3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie. 

 

    Competențe derivate: 

           C1. Modelarea structurilor moleculelor unor alcooli; 

           C2. Stabilirea elementelor de structură care determină proprităţile fizice ale alcoolilor; 

           C3. Indicarea tipurilor de interacţii intermoleculare care se stabilesc între moleculele alcoolilor; 

 C4. Stabilirea principalelor proprietăţi fizice ale alcoolilor determinate de structura acestora; 

 C5. Explicarea diferenţelor care apar între proprietăţile  fizice ale alcoolilor şi ale unor   compuşi cu acelaşi 

număr de atomi de carbon; 

             C6. Justificarea solubilității alcoolilor  inferiori pe baza structurii lor; 

 

    Strategia didactică: 

    Sistem metodologic: conversaţia euristică, problematizarea, organizatorul grafic descriptiv, 

experimentul, expunerea, explicaţia, modelarea simbolică, modelarea structurală cu trusă cu bile şi tije,  

instruirea asistată de calculator, rezolvarea de exerciţii. 

   Resurse materiale:  

   -instrumente de lucru: manualul, fişe de lucru. 
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   -mijloace de învăţământ: computer, videoproiector, trusă cu modele structurale cu bile şi tije, fişă de 

fixare a cunoştiinţelor, substanţe şi ustensile de laborator. 

  Forma de organizare a activităţii elevilor: individual, frontal şi pe grupe 

         

SCENARIUL DIDACTIC 

 

I. Măsuri organizatorice : Notarea absenţelor, verificarea existenţei tuturor mijloacelor de 

învăţământ necesare desfăşurării lecţiei. 

II. Motivaţia învăţării:  Alcoolii sunt compuşi cu importanţă practică şi biologică fiind 

folosiţi, printre altele, ca solvenţi şi ca lichid în unele termometre. 

II. Captarea atenţiei : Ştiaţi că metanolul are acţiune toxică asupra organismului uman? El nu 

este o otravă , dar are indirect o acţiune extrem de nocivă. În cantitate mică atacă celulele retinei 

provocând orbirea, iar în cantitate mai mare provoacă moartea. 

III. Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior (stimularea realizării capacităţilor 

învăţate anterior, care participă la învăţarea nouă)  

Se verifică tema dată spre rezolvare acasă. 

*P  prezintă la videoproiector itemii care verifică noţiunile studiate anterior la tema „Alcooli”- 

definiţie, nomenclatură, clasificare, izomerie. 

*P prezintă sistemul de notare 

*E răspund solicitărilor  

*P notează elevii verificaţi  

IV. Trecerea la tema nouă (stimul implicat în performanţa care va reflecta învăţarea): 

*P  solicită elevii să modeleze structura alcoolilor prin comparaţie cu structura moleculelor de apă.  

 *P notează pe tablă titlul:  Structura şi proprietăţile fizice ale alcoolilor 

V. Comunicarea competenţelor la nivelul elevilor 

      La sfârşitul orei va trebui: 

- să indicaţi elementele de structură care determină proprităţile fizice ale alcoolilor; 

- să indicaţi tipurile de interacţii intermoleculare care se stabilesc între moleculele alcoolilor; 

- să stabiliţi  principalele proprietăţi fizice ale alcoolilor determinate de structura acestora; 

- să explicaţi diferenţele care apar între proprietăţile  fizice ale alcoolilor şi ale unor compuşi cu acelaşi 

număr de atomi de carbon; 

- să indicaţi influenţa legăturii de hidrogen asupra punctelor de fierbere / topire. 

- să diferenţiaţi alcoolii mai importanţi în funcţie de proprietăţile lor fizice; 

 VI. Prezentarea conţinutului 

     Se distribuie elevilor materialele de lucru (fişa de instruire, substanţele şi ustensilele) necesare 

însuşirii noilor cunoştinţe şi se fac recomandări cu privire la rezolvarea sarcinilor de lucru. 

     Dirijarea învăţării se efectuează cu ajutorul fişei de instruire. 

     Se urmăreşte modul în care elevii rezolvă sarcinile din fişă. Elevii sunt conduşi de către profesor, 

pentru a explica valorile punctelor de fierbere / topire, se reamintesc noţiuni legate de legătura de 

hidrogen, de structura alcoolilor. Se fac recomandări privind efectuarea experimentului, solicitându-

se elevilor interpretarea celor observate. 

     Observaţie: elevii lucrează în grupe, în fiecare grupă aflându-se elevi cu stiluri diferite de 

învăţare. 
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 VII. Obţinerea performanţei şi asigurarea feedback-ului se face pe tot parcursul lecţiei. 

      Pentru o mai bună sistematizare se realizează cu ajutorul elevilor o schemă cu proprietăţile fizice 

ale alcoolilor (se utilizează organizatorul grafic descriptiv). 

 

    VIII. Asigurarea transferului de cunoştinţe:  

Tema pentru acasă  

1. În ce raport de masă trebuie amestecate două soluţii de etanol de concentraţie 50% şi 10% pentru a 

prepara o soluţie de concentraţie 20%? 

2. Aranjaţi izomerii corespunzători formulei moleculare C3H8O în ordinea creşterii punctelor de fierbere. 
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Alcooli 

Structură. Proprietăţi fizice 

 

Fişă de activitate 

 

   I   Structură 

1. Studiază structura alcoolilor modelată pe tablă  şi alege varianta pentru care afirmaţiile sunt 

adevărate. Taie cuvântul nepotrivit.  

  

Legăturile C-O şi O-H din alcooli sunt polare / nepolare , oxigenul fiind mai atrăgător / 

respingător de electroni decât carbonul şi hidrogenul. Pe atomul de oxigen se găseşte o densitate de 

sarcină negativă / pozitivă , iar pe atomii de H şi C  apar densităţi de sarcină negativă / pozitivă. 

Moleculele alcoolilor sunt polare / nepolare. Ca şi în cazul apei, între nucleul atomului de hidrogen 

parţial dezgolit de electroni şi o pereche de electroni neparticipanţi la legătură ai atomului de oxigen  

dintr-o altă grupă –OH  se stabileşte o atracţie / respingere  electrostatică numită legătură ionică / 

legătură de hidrogen. 

 

    2.  Legătura de hidrogen se poate forma atât între două grupe hidroxil din molecule diferite de 

alcool (legătură de hidrogen intermoleculară ) cât şi între două grupe hidroxil din aceeaşi moleculă de 

alcool (legătură de hidrogen intramoleculară), dacă structura alcoolului permite acest lucru. 

Modelaţi în spaţiul liber de  mai jos legătura de hidrogen  inter si intramoleculară. 

 

II  Proprietăţi fizice  

     Punctele de fierbere şi de topire  

Studiază tabelul de mai jos şi alege varianta pentru care afirmaţiile sunt adevărate. Taie 

cuvântul nepotrivit. Completează spaţiile libere astfel încât afirmaţia să fie corectă. 

 

Denumirea    Formula  Pf.,°C 

clorometan    CH3-Cl  -23,7 

coroetan    CH3-CH2-Cl 12,27 

metanol CH3-OH 64,72 

etanol CH3-CH2-OH 78,32 

1-propanol CH3-CH2-CH2-OH 97,17 

2-propanol CH3-CH(OH)-CH3 82,26 

1-butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 117,7 

2-butanol CH3-CH2-CH(OH)-CH3 99,5 

2-metil-1-propanol  (CH3)2CH-CH2-OH  107,9 

2-metil-2-propanol  (CH3)3C-OH  82,8 

1,2- etandiol HO-CH2-CH2-OH 195 

1,2,3-propantriol HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH 195 

1-Decanol  CH3-(CH2)8-CH2-OH  231 

1-Hexadecanol  CH3-(CH2)14-CH2-OH  340 

 

a) Alcoolii au puncte de fierbere ridicate /scăzute în comparaţie cu ale altor compuşi organici 

cu structură asemanătoare datorită …………………………………………........... 
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b) Punctele de fierbere ale alcoolilor scad / cresc cu creşterea numărului de grupări hidroxil 

din moleculă. 

c) Punctele de fierbere ale alcoolilor scad / cresc cu creşterea numărului de atomi de carbon 

din moleculă. 

d) Punctele de fierbere ale alcoolilor izomeri scad / cresc  în ordinea: alcool primar, alcool 

secundar, alcool terţiar. 

 

          Stare de agregare. Proprietăţi organoleptice. Tensiunea de suprafaţă. 

Activitate experimentală 

Modul de lucru: Turnaţi într-o eprubetă 1-2 ml etanol şi în altă eprubetă 1-2 ml de glicerină. 

Observaţi starea de agregare, culoarea, mirosul , aderenţa la pereţii vasului şi completaţi tabelul de mai 

jos: 

 

Alcoolul Starea de agregare Culoarea Mirosul 
Aderenţa la pereţii 

vasului 

 

Etanol 

 

    

 

Glicerină 

 

    

 

Solubilitate. Densitate 

Activitate experimentală: 

Modul de lucru: Într-un stativ se aşează eprubete curate şi uscate. Introduceţi în 2 eprubete câte 

1ml de etanol, iar în alte 2 eprubete câte 1 ml de glicerină. Pentru fiecare pereche de eprubete, se 

folosesc aceiaşi solvenţi şi anume: într-o eprubetă turnaţi apă, iar în cea de a doua turnaţi un solvent 

organic, de exemplu CCl4 în volume de aproximativ 5 ml. Agitaţi fiecare eprubetă.  

1) Notaţi observaţiile şi concluziile în tabelul de mai jos. 

  

Nr. 

eprubetă 

Substanţa  Solvent   Observaţii  Concluzii  

1 Etanol  H2O   

2 Etanol CCl4   

3 Glicerină  H2O   

4 Glicerină CCl4   

 

2) Completează spaţiile libere astfel încât afirmaţia să fie corectă: 

    Alcoolii inferiori se dizolvă în  ……..  deoarece între moleculele lor şi moleculele de apă se 

formează ……………………………..        
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    Solubilitatea alcoolilor în apă scade cu mărirea ……………………………… şi creşte cu creşterea 

………………………… 

    Alcoolii au densitatea mai …………………. decât a apei. 
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PROIECT  DIDACTIC 

                                                                                               

Prof. : Mazilu Mirela 

Tudor Cerasela 

Grăd. Nr. 203, Sector 1, București 

GRUPA: Mare 

TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: Pe aripi de primăvară 

TEMA SĂPTĂMÂNII:  Zumzet și culoare 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul  Șiințe 

DISCIPLINA:  Activitate matematică 

TEMA ACTIVITĂŢII:  “Jocul numerelor” 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL DE ACTIVITATE: de consolidare  și fixare a cunoștințelor dobândite anterior 

SCOPUL ACTIVITATII: 

1. Consolidarea cunoștințelor matematice dobândite anterior prin aplicarea lor în situații noi ; 

2. Consolidarea deprinderii de a asocia cantitatea  la număr și invers. 

3. Utilizarea unui limbaj matematic adecvat. 

4. OBIECTIVE:  

- să numere în limitele 1-9; 

- să formeze grupe cu tot atâtea simboluri de primăvară  cât arată cifra ; 

- să cunoască numeralul ordinal în limitele 1-9; 

- să așeze pe treptele pitamidei numerele pare și impare în limitele 1-9; 

COMPORTAMENTE: 

• Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee:  

• Conversaţia 

•  Explicaţia 

• Demonstrația 

• Exercițiul 

• Jocul 

• Piramida 

Mijloace de învățământ:  

• Ghiozdan; 

• Scrisoare școlari; 

• Jetoane cu insecte; 

• Floarea jucăușă; 

• Joc Mimio; 

• Jetoane cu cifre în concetrul 1-9; 

• Piramidele numerelor pare și impare; 

• Tabla magnetică; 

• Clopoțel; 
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• Fețe zâmbitoare; 

• Diplome; 

 

Forma  de organizare: 

• Frontal; 

• Pe grupe; 

 

REGULILE JOCULUI:  

1. Copiii sunt împărțiți în  două echipe .Membrii fiecărei echipe sunt solicitați să așeze tot atâtea elemente 

cât arată cifra.  

2. Copiii identifică numeralul ordinal așezând insectele deasupra/sub lalele. 

3. Copiii  celor două echipe  vor așeza pe piramide numerele pare și impare.  

4. Răspunsul corect este aplaudat şi recompensat cu o față zâmbitoare pe tabla echipei.  

5. Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe fețe zâmbitoare. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: 

• Numeraţia în concentrul 1- 9; 

• Raportarea numărului la cantitate și invers, în concentrul 1 - 9; 

 

ELEMENTE DE JOC: 

• Surpriza; 

• Piramidele numerelor pare și impare; 

• Aplauzele; 

• Floarea jucăușă 

 

DURATA: 30 minute 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru educație timpurie – 2019 

• ‘’Didactica activităților matematice în grădinița’’- C-tin Petrovici, Polirom 

• „Metode interactive de grup-ghid metodic”, S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga 
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DEMERSUL DIDACTIC 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode si 

procedee 

Material 

didactic  

Mijloace de 

invatamant 

 

 

1.Moment 

organizatoric 

      Se asigură condiţiile 

necesare desfăşurării 

optime a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă 

-aranjarea mobilierului 

- pregătirea materialului 

didactic. 

Conversația   Se va 

pregăti 

materialul 

didactic 

pentru buna 

desfășurare a 

activității. 

 

2.Captarea 

atenţiei 

Se prezintă copiilor sub 

formă de surpriză , un 

ghiozdan  pe care  l-au 

primit de la școlarii clasei 

pregătitoare. Ghiozdanul  

conține  materialele pe care 

le vom utiliza în cadrul 

activității. . Copiii celor 

două echipe  vor rezolva 

sarcinile  jocului  

matematic. 

Conversația 

 

Ghiozdanul 

școlarului; 

Materialele 

utilizate în 

cadrul 

activității. 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se anunță tema și 

obiectivele propuse, în mod 

accesibil, pe înțelesul 

copiilor. 

Conversația 

Explicația 

 

Ghiozdanul 

școlarului 

 

Jetoane cu 

cifre în 

concetrul 1-

9; 

Piramidele 

numerelor 

pare și 

impare; 
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Table 

magnetice; 

Fețe 

zâmbitoare; 

Tabla Smart 

 

4.Desfăşurarea 

activităţii 

 Prezentarea jocului/ 

regulilor jocului 

Se explică regulile jocului, 

utilizându-se materialul 

necesar.  

Demonstrarea jocului 

Se explică și se 

demonstrează modul de 

realizare al jocului. 

•  Jocul se desfășoară sub 

forma unui concurs între 

două echipe: echipa florilor  

și echipa fluturilor. Pentru 

fiecare răspuns corect 

echipa primește o față 

zâmbitoare pe tabla de 

evidență. Câștigă echipa 

care strânge cele mai multe 

fețe zâmbitoare. 

Se realizează jocul de probă 

de către un copil. 

Desfășurarea propriu-zisă 

a jocului 

 

 Varianta I 

Această variantă se va 

desfășura la tabla Smart. 

• Câte un membru al fiecărei 

echipe răspunde atunci când 

este numit de Floarea 

jucăușă. Copiii așază tot 

atâtea elemente  cât arată 

cifra( albine în stup, furnici 

în mușuroi).  

 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Material  

Mimio 

Tabla Smart. 

Fețe 

zâmbitoare, 

Tabla 

magnetică 

 

 

.-Peisaj de 

primăvară; 

-jetoane cu 

insecte; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deprinderea 

de a așeza cu 

touch-ul  tot 

atâtea elemente   

cât arată cifra. 

-Deprinderea de 

a  așeza cifrele 

corespunzatoare 

numărului de 

elemente din 

diagrame. 

 

 

 

-Capacitatea  de 

a recunoaște 

numeralul 

ordinal. 
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• Așază apoi cifra 

corespunzătoare numărului 

de elemente. 

 

 

 

 

 

Varianta a- II-a:  

Aceasta varianta presupune 

recunoasterea numeralului 

ordinal. Copiii celor două 

echipe trebuie să așeze 

conform cerintei, 

sub/deasupra lalelelor  câte 

o insectă, identificând astfel 

ordinea acestora. 

 

• Fiecare răspuns corect va fi 

recompensat cu câte o față 

zâmbitoare pe tabla echipei. 

•  

5.Asigurarea 

feedback-ului 

 

Varianta a-III-a: 

Se realizează prin 

intermediului „Piramidelor 

numerelor pare și impare”. 

Pe fiecare piramidă, copiii 

celor două echipe așază 

numerele pare și impare. 

Explicaţia 

 Metoda 

Piramida 

Exercițiul 

Piramidele 

numerelor 

pare și 

impare; 

 

- Capacitatea  

de a identifica  

numerele pare 

și impare. 

 

 

6.Încheierea 

activităţii 

Se numără fețele 

zâmbitoare strânse de 

fiecare echipă și se 

stabilește echipa 

câștigătoare. Se fac 

aprecieri verbale, 

individuale și generale 

asupra întregii activități și 

comportamentului copiilor. 

Se oferă recompense( 

diplome). 

 

  

Conversația 

Tabla 

magnetică, 

fețe 

zâmbitoare. 

Recompense( 

diplome) 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                  Profesor  pentru înv.preșcolar: Voicu Nicoleta 

                                                                                   Diaciuc Loredana 

                               Unitatea de învățământ: Grădinița nr.203, sector 1, București 

 

 

GRUPA: MARE 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:  Cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : „Parfum și culoare” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV 

DISCIPLINA: Educație plastică 

TEMA ACTIVITAŢII:  Câmp cu flori 

MIJLOC DE REALIZARE :  Pictură 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

1. Consolidarea priceperii şi deprinderii de a picta; 

2. Dezvoltarea gustului estetic, a dragostei pentru frumos. 

OBIECTIVE : 

1. Să recunoască instrumentele de lucru primite; 

2. Să picteze câmpul cu flori, utilizând culorile potrivite și instrumentele de lucru primite; 

3. Să aprecieze atât lucrarea sa cât şi a colegilor pe baza criteriilor stabilite (utilizarea a cât mai multor 

culori, acurateţe, finalizarea lucrărilor). 

COMPORTAMENTE: 

-Demonstrează creativitate prin activități artistico- plastice; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode și procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei 

Materiale didactice/Mijloace de învățământ: Pensule groase şi subţiri, pahare cu apă, şerveţele, 

acuarele(tempera), fond muzical(https://www.youtube.com/watch?v=sSFYRTp2N7g), Platforma 

Wordwall https://wordwall.net/resource/23729214 

 

DURATA: 30 minute 

 

BIBLIOGRAFIE  

• „Metodica predării activității plastice în învățământul primar și preșcor”, Maria Cristea, 

Editura Corint ,2009  

• ,,Pictura mai mult decât o joacă,, -E.Barboni, M.Boșneag, Editura Emia ,2002 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSFYRTp2N7g
https://wordwall.net/resource/23729214
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

         

 

                      CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE         

 

    EVALUARE 
 

    Metode şi        

     procedee 

Material didactic / 

Mijloace de învăţământ 

1.Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a 

activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului, pregătirea materialului didactic. 

   

2.Captarea 

atenţiei 

 Se realizează prin prezentarea unui tablou primit de 

Muzeul de Artă .Se poarta o scurta conversatie despre 

acesta. 

Conversaţia   

 

3.Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

Se va  anunţa tema activităţii „Câmp cu flori” şi 

obiectivele acesteia pe intelesul copiilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

   

 

4. Desfasurarea 

activitătii 

 

Intuirea materialelor 

Copiii enumeră materialele de lucru primite pe masă.  

Explicarea tehnicii de lucru si etapele de realizare  

Se explica modul de realizare al lucrarii, utilizarea 

pensulelor (groasa si subtire), precum și utilizarea 

dopurilor de plută și a bețișoarelor de urechi 

Se anunta criteriile de evaluare: 

 -folosirea corecta a pensulelor (groasa, subtire) 

 -respectarea etapelor 

 -executarea fondului 

 - folosirea adecvata a culorilor 

 - incadrarea elementelor pictate in spatiul dat 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensule groase şi subţiri, 

pahare cu apă, dopuri de 

plută, bețișoare de 

urechi,şerveţele, acuarele, 

coli de desen, fond 

muzical. 
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Exercitii de încalzire a muschilor mici ai mainii 

 Inainte de lucrul efectiv copiii vor realiza câteva 

exerciţii de încălzire a musculaturii fine a 

mâinilor:cântăm la pian, batem tare palmele, întindem 

coca, 

Executarea temei de către copii 

Copiii  realizeaza tema data conform explicatiilor 

primite. 

 Pe parcursul lucrului,copiii sunt supravegheati si 

indrumati de educatoare . Acolo unde este cazul se 

vor da si indicatii suplimentare. 

Se urmareste de asemenea pozitia corecta a corpului 

in timpul lucrului, precum si atentionarea de a lucra 

cat mai curat. 

 Pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută, întrega 

activitate se va desfăşura pe un fundal sonor. 

 Pe masură ce termină copiii vor afișa lucrările pe 

tabla magnetică realizând o expoziție. 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Wordwall 

https://wordwall.net/reso

urce/23729214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzică de relaxare 

https://www.youtube.co

m/watch? 

v=sSFYRTp2N7g 

 

Deprinderea de a 

realiza exerciții de 

încălzire a mușchilor 

mici ai mâinii. 

 

Capacitatea de a utiliza 

pensula groasă în 

redarea fondului. 

Deprinderea de a folosi 

dopurile de plută și 

bețișoarele de urechi în 

vederea realizării temei 

propuse. 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

aprecia atât lucrarea 

proprie cât și pe a 

colegilor în funcție de 

criteriile stabilite. 

5.Încheierea 

activităţii 

 Se fac scurte aprecieri referitoare la modul în care s-

a desfăşurat activitatea şi la comportamentul copiilor. 

Conversaţia   

 

https://wordwall.net/resource/23729214
https://wordwall.net/resource/23729214
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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PROIECT DIDACTIC 

                                      Profesor  pentru înv.preșcolar: Lupu Sorina 

                                                                                                  Unitatea de învățământ: Grădinița nr.203, sector 1, București 

Grupa: Mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este/ a fost și va fi aici pe Pământ? 

TEMA PROIECTULUI: Au fost și sunt în jurul nostru 

SUBTEMA PROIECTULUI: Lumea păsărilor exotice 

DOMENIUL DE ACTIVITATE : Jocuri şi activităţi liber – alese 

TIPUL ACTIVITĂŢII:Formare şi exersare de priceperi şi deprinderi 

 

A. CENTRE DE INTERES : 

 

 

Bibliotecă : “Decorăm penele unui flamingo” – exerciții grafice 

 

        Știință: „Piramidele  papagalilor” 

 

Artă : „Păunul colorat”( pictură) 

 

A .SCOPUL ACTIVITATII : 

1. Consolidarea priceperilor şi deprinderilor copiilor de a utiliza diferite materiale, tehnici de lucru în rezolvarea unor 

sarcini date; 

2. Dezvoltarea spiritului de colaborare în cadrul grupului.  

OBIECTIVE: 

 

1.  Să traseze semne grafice combinate (cerc,bastonas, linii oblice),respectând modelele date, utilizând instrumentele de scris,pentru a decora penele de 

flamingo; 
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2. Să așeze tot atâția papagali cât arată cifra de pe fiecare treaptă a piramidei ; 

 

3. Să picteze păunul prin tehnica amprentării și cu pensula utilizând culorile potrivite 

 

COMPORTAMENTE : 

• Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.  

 

METODE SI PROCEDEE :Conversația, explicația, exercițiul,. 

 

DURATA ACTIVITATII: 30 minute 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE, 2019. 

• “ Aplicatiile noului curriculum pentru invatamantul prescolar “(Ghid pentru cadrele didactice) Vol. I,Editura D.P.H ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DIDACTIC/ MIJLOACE DE INVATAMANT :ecusoane,  fulgi de hârtie cu semne grafice ,piramide, cifre, jetoane papagali, patafix, 

castroane,coli de bloc de desen, acuarele, pensule  subtiri, creioane colorate, carioci subțiri 
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DEMERSUL DIDACTIC 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE        EVALUARE 

Metode si 

procedee 

Material didactic /  

Mijloace de invatamant 

 

1.Moment  

 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii: 

aranjarea mobilierului, pregătirea materialului didactic. 

Asigurarea unui climat afectiv optim desfăşurării activităţilor 

liber-alese pe centre de interes. 

- aerisirea salii de grupă; 

-pregatirea materialului didactic necesar desfășurării activităților 

de la fiecare centru; 

- aranjarea mobilierului pentru centrele de activitate. 

Conversaţia   

2Captarea 

atenţiei 

Captarea atenției se realizează prin intermediul unui element 

surpriză ( Papagalul Coco Roco). Copiii vor primi ecusoane pentru 

fiecare centru de interes: Păuni,Flamingo, Papagali.  Copiii vor fi 

rugaţi ca fiecare dintre ei să aleagă un ecuson, pe care il vor avea 

prins în piept. Apoi, în funcţie de simbolul ales, vor merge să 

lucreze la centrul de activitate reprezentativ.  

( Flamingo – Biblioteca,  Păun -Artă si Papagali - Știință ). 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Ecusoane cu simboluri 

(păuni, papagali,flamingo). 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se intuiesc materialele de lucru, se  anunţă tema,  sarcina pentru 

fiecare centru şi  obiectivele pe înţelesul copiilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstrația 
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4.Desfăşurarea 

activităţii 

 Copiii se grupează în funcţie de simbolurile ilustrate pe 

ecusoanele pe care le poartă în piept. 

Bibliotecă : “Decorăm penele unui flamingo”- Grupa  Flamingo 

decorează penele cu semnele grafice învațate(cerc,bastonas, linii 

oblice). 

Știință: „Piramida papagalilor”. Grupa Papagalilor va așeza tot 

atâția papagali pe treptele piramidelor cât arătă cifra. 

Arta : „Păunul colorat”- Grupa Păunilor va picta utilizând 

materialele puse la dispoziție( coli, acuarele, pensule subțiri). 

 

 

 

 

Jocul 

Exerciţiul 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

Coli 

Creioane colorate 

Carioci 

Piramide  

Cifre  

Jetoane papagali 

Acuarele 

Pensule subțiri 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

scrie semnele 

grafice învățate; 

Capacitatea  de a 

picta păunul; 

Deprinderea de a 

așeza tot atâția 

papagali  pe 

treptele piramidei  

cât arată cifra. 

5.Încheierea 

activităţii 

Se vor prezenta rezultatele activităţii. fiecare copil din fiecare 

grupă așază lucrările pe tablă. Se fac aprecieri individuale şi 

colective asupra modului de participare şi comportare la 

activitate. 

Conversaţia Recompense  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

PEȘTIȘORUL CURCUBEU 

Profesor Înv. Preșcolar. Tuduce Crina 

Grădinița P.P. Căsuța piticilor,  Arad 

 

 

NIVEL: II (grupa mijlocie) 

TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

SUBTEMA: „ Din tainele mărilor și oceanelor ” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Peștișorul-curcubeu” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  ALA+ADE (DLC, DEC)+ADP 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare și verificare de cunoștințe și deprinderi 

DURATA: 1 zi 

DIMENSIUNI ALE  DEZVOLTĂRII:  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

• Caracteristici structural și funcționale ale lumii înconjurătoare 

• Finalizarea sarcinilor și acțiunilor  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor, 

etc; 

• Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situațiile uzuale, în calitate de vorbitor; 

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, musicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE SI PROCEDEE: povestirea, conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, aprecierea 

verbala 

MATERIAL DIDACTIC: : peisaj marin, pestele-curcubeu, scoica, corali, stea de mare, jetoane cu 

personajele din poveste, solzi colorati, peste albastru, lipici, cutii colorate, cutia albastra, ecusoane-

peste, coronițe-peșt 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1) 

ȘTIINȚĂ 

TEMA: “Găsește umbra,, 

MIJLOC DE REALIZARE: asociere 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

❖ să asocieze umbra cu imaginea acestuia; 

❖ să recunoască viețuitoarea reprezentată în imagine 

METODE ŞI PROCEDEE: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul 

MATERIAL DIDACTIC: cutii de chibrite cu imaginea viețuitoarelor marine și a umbrei 

DESFASURAREA  ACTIVITATII: Copiii intuiesc materialul de pe masa și asociază imaginea cu 
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umbra 

BIBLIOTECĂ                                            

TEMA: ” Ajută animalele să găsească drumul spre acvariu” 

MIJLOC DE REALIZARE: antranament grafic  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

❖ sătrasezeliniile punctate reprezentatepefișa de lucru; 

❖ sărespecteindicațiileprimite 

METODE ŞI PROCEDEE: Conversația, explicația , exercițiul 

MATERIAL DIDACTIC: fișă de lucru  

DESFASURAREA ACTIVITĂŢII:Educatoarea le explicăpreșcolarilormodul de lucru, 

apoieirezolvăsarcinaprimită, trasândliniireprezentatepefișa de lucru.  

ARTĂ 

   TEMA: ”Peștișori pentru acvariu ”  

MIJLOC DE REALIZARE:lipire 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

❖ să lipească pe folie peștișori multicolori; 

❖ să participle activ la activitate ; 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiu 

MATERIAL DIDACTIC: foliealimentara, autocolanta ,peștimulticolori 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚI: Educatoarea le explicăpreșcolarilorsarcina de lucru, punându-le 

la dispozițiematerialele de lucrunecesare. 

Evaluarea activității:  

Educatoarea realizează evaluarea constant, pe toată durata activității și oferă ajutor la nevoie 

preșcolarilor. 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENTIALE(ADE) 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE                                             

Categoria de activitatea: Educarea limbajului 

Subiectul activității: „Peștele curcubeu” 

Mijloc de realizare: povestea educatoare 

Obiective operaționale: 

- Să urmărească linia poveștii, reținând ideile principale ale acesteia 

- Să rețină personajele din poveste în ordinea apariției lor 

- Să formuleze propoziții cu cuvintele noi 

DOMENIUL ESTETIC CREATIV  

Categoria de activitate:Educație artistico-plastică 

Subiectul activității: „Prietenul peșteștelui curcubeu ” 

Mijloc de realizare: pictură 

Obiective operaționale: 

- Să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție; 

- Să aplice tehnici specifice picturi în realizarea temei 

- Să lucreze corect și îngrijit, ținând cont de indicațiile oferite; 

ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA2) 

SUBIECTUL:  „Rechinul ” 
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MIJLOC DE REALIZARE:  joc de mișcarea  

METODE ŞI PROCEDEE: Conversația, explicația, demonstrația, jocul 

MATERIAL DIDACTIC: siluetă de rechin ,minge  

DESFĂŞURAREA JOCULUI: 

Copii așezați în șir in spatele unul in spatelui celuilalt la semnalul educatoarei arunca mingea incercănd 

sa nimerească gura rechinului.Au dreptul la o singură aruncare urmând a se așeza in spatele 

șirului,continuând astfel jocul. Câștigătorul jocului este acel copil care nimerește ținta 

Obiective operaționale: 

- Să respecte regulile jocului ; 

- Să participe activ la joc. 

BIBLIOGRAFIE:      M.E.N, Cuuriculum pentru educația timpurie 2019, 

              Liliana Eyechil, Mihaela Paisi, Laborator preşcolar – ghid metodologic 

              Ghid pentru proiecte tematice: abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, V. 

Preda, M. Pletea, F. Grama, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

Voi prinde copiilor câte un ecuson în formă de pește în piept și vom intra în sala de grupă înotând.  

           INTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ debutează cu : 

SALUTUL  

-Bună dimineața, peștișorilor! Bine ați venit în lumea subacvatică. 

Copiii se vor saluta între ei: 

”Bună dimineața, peștișorule…(nume)..! 

           PREZENŢA - fiecare copil va așeza pestele care îi aparține la panoul de Prezență. La final 

vom constata care copii sunt prezenți la grădinița.  

CALENDARUL NATURII-unde copiii vor răspunde întrebărilor despre anotimp, luna, zi, 

vremea de afară. Sunt adresate următoarele întrebări:  

- În ce anotimp suntem? 

- În ce zi a săptămânii suntem? 

- Cum este vremea astăzi? 

          GIMNASTICĂ: se efectuează mișcări sugerate  de textul cântecului ,Dacă vesel se trăiește ,, 

          NOUTATEA ZILEI :Se va purta o scurtă discuție despre peștișorul care a ajuns la grădiniță. 

El îi va ruga pe copii să petreacă împreună ziua de azi. 

Introducerea în activitate: 

Se face prin sosirea unei scrisori pe care o voi deschide împreună cu copiii și o vom citi . 

Comunicarea obiectivelor și a temei activității 

Copii sunt anunțați că astăzi le voi prezenta o poveste foarte interesată din care vor învăța mai multe 

lucruri despre lumea subacvatică și viețuitoarele ei. Povestea se numește Peștele curcubeu  

Prezentarea conținutului povestirii 

Așezați pe scăunele în semicerc, copiii vor asculta povestea „Peștele curcubeu”. Educatoarea 

va povesti tot conținutul poveștii cu intonație, cu dialog, prezentând concomitent cu povestirea și 

animalele adecvate. Din când în când, voi adresa întrebări la care copiii vor fi solicitați să răspundă  

pentru a le stârni interesul.  

          Explic cuvintele pe parcursul povestii (curcubeu, pățanie, grotă), iar la final vom alcătui 
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propoziții cu ele. 

Plan de idei 

1.În largul mării trăia cel mai frumos pește denumit de ceilalți peștele curcubeu . 

2.Peștele refuză să dăruiască din solzii lui si astfel devine singur si trist. 

3.Întâlnirea cu Octopus și primirea unui sfat înțelept. 

4.Peștele curcubeu dăruiește solzii săi și își face noi prieteni și astfel  

devine fericit. 

Fixarea povestirii 

La finalul activității de povestire, pentru a vedea dacă au fost atenți,  se adresează întrebări: 

Cum se numește povestea? 

Care este personajul principal?  Ce alte personaje ați mai întâlnit? 

Cum s-a comportat la început pestele curcubeu? 

Cine l-a ajutat sa-si schimbe comportamentul sa devină mai bun? 

Cum si-a câștigat prietenii? 

Se indică personajele de pe machetă! 

Ce s-ar fi întâmplat daca nu ar fi dăruit solzii?  

Evaluarea activității și incheierea activității 

Educatoare face aprecieri globale și pozitive despre participarea la activitate. 

Tranziție: 

,,Peștele înoată, 

Prin apă se rotește  

Și la mese se oprește” 

Se realizează o scurtă conversație despre  model de lucru. pregătit de educatoare 

”Peștele curcubeu e fără solzișori și dorește ca fiecare dintre voi sa-l ajutați să devină vesel 

si colorat.” 

Intuirea materialului: Pentru a putea realiza peștii avem nevoie de câteva materiale pe care fiecare 

le are pregătite pe măsuță. Cine dorește să îmi spună ce aveți pe măsuțe?  

siluete de pești, acuarele , pensule ,servețele  

Prezentarea și analiza modelului: Aici avem afișat un model. Putem observa ca solzii sunt mulți 

și colorați. Așa trebuie să arate la sfârșit. 

     Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru: Pentru realizarea peștilor-curcubeu veti folosi 

materialele aflate pe măsuțe.Luam pensula o introducem în culoare și aplicăm culoarea pe silueta 

peștelui. Toți aveți pe măsuțe același culori,le folosiți după cum doriți astfel încât să obțineți un pește 

curcubeu cât mai frumos . 

Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor: Executăm câteva mișcări pentru încălzirea 

mușchilor mici ai mâinilor:  

 * Mișcăm degețelele,   * Scuturam aripioarele,    

* Batem ușor palmele,  * Și le ascundem sub mare. 

Realizarea lucrării de către copii:Cer copiilor să lucreze cât mai îngrijit, repetându-le încă o dată 

care sunt etapele realizării lucrării. Cei care întâmpină greutăți în realizarea temei vor fi ajutați de 

educatoare care va trece pe la fiecare copil și va oferi explicațiile necesare. 

Încheierea activității și analiza lucrărilor realizate: După finalizarea lucrărilor copiii își vor 

așeza  peștii pe machetă și se vor alege câteva lucrări mai deosebite motivând alegerea făcută. 

Tranziție: „Prinde peștele de coadă” copii vor primi căte un peștișor roșu ,galben sau albastru 
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realizăndu-se astfel repartizarea la centre. 

Se prezintă în detaliu centrele  și se explică modul de lucru, după care copiii se așază în funcție 

de culoarea peștișorul-ecuson la centrul corespunzător. La centrul ȘTIINȚA  vor asocia peștișorul cu 

umbra sa , la centru BIBLIOTECĂ vor indetifica drumul peștelui spre acvariu unind liniile punctate. 

La cel de al treilea centrul ARTĂ copii vor lipi siluete de pești pe acvariu. 

Tranziție: După finalizarea centrelor  se recită de către educatoare versurile: Munca noi am 

terminat  

De la centre am plecat  

Spre joacă ne îndreptăm  

Cu rechinul ne distram  

Le explic modul în care va decurge jocul. Copii se vor așeza unul în spatelui celuilalt și vor avea 

sarcina de a arunca mingea la ținta reprezentată de un rechin care va avea gura decupată.Copii va trebui 

să arunce mingea la ținta.După aruncarea mingei copilul se va așeza în spatele șirului. Câștigătorul va 

fi copilul care lovește ținta. 

Vom realiza un joc de probă apoi vom începe  jocul propriu-zis. Se fac aprecieri generale și 

pozitive asupra modului în care copiii s-au comportat în timpul activității. 

Peștele curcubeu 

               De Marcus Pfister 

 

Departe, in largul marii, trăia un pește. Dar nu un pește obișnuit, nu. Era cel mai frumos dintre toți 

peștii mării. Haina lui de solzi lucea în toate culorile curcubeului. Ceilalți pești îi admirau haina de 

solzi care sclipea multicolor. L-au numit Peștele-curcubeu. 

-Haide, Pește-curcubeu! Vino și joaca-te cu noi! Dar peștele-curcubeu trecea lin și nepăsător 

pe lângă ei, fără să le răspundă, mândrindu-se cu solzii lui sclipitori. 

Odată , un peștișor albastru înota în urma lui. 

-Pește-curcubeu, Pește-curcubeu, așteaptă-mă! Dă-mi și mie unul dintre solzii tăi sclipitori. 

Sunt atât de frumoși și ai atât de mulți! 

-Tocmai tu te-ai găsit să-mi ceri un solz? Cine te crezi? I-a repezit Peștele-curcubeu. Ia fugi 

de-aici! 

Peștișorul albastru a plecat îngrozit. Le-a povestit prietenilor lui tulburătoarea pățanie cu 

Peștele-curcubeu. De atunci, nimeni nu a mai vrut să știe de Peștele-curcubeu. Toți peștii îi întorceau 

spatele când înota în preajma lor. La ce-i mai foloseau acum Peștelui-curcubeu solzii lui frumos 

sclipitori, dacă nu mai erau admirați de nimeni? Acum era cel ai singur pește din mare! 

Într-o zi, i s-a plâns Stelei-de-mare, dezvăluindu-și toată suferința:  

-Dar eu sunt atât de frumos! De ce nu mă iubește nimeni? 

-Într-o grotă de dincolo de bariera de corali locuiește înțeleapta caracatiță Octopus. Ea te-ar 

putea ajuta , l-a sfătuit Steaua-de-mare. 

Peștele- curcubeu a găsit g pus cu o voce gravă. Valurile mi-au șoptit povestea ta. Ascultă sfatul 

meu: dăruiește fiecărui pește câte unul din solzii tăi sclipitori. După aceea, e drept, nu vei mai fi cel 

mai frumos pește din mare, dar vei fi din nou fericit. 

-Dar…a vrut să răspundă Peștele-curcubeu, însă Octopus dispăruse deja într-o volbură 

întunecată de cerneală. 

”Să-mi dăruiesc solzii? Solzii mei care sclipesc atât de frumos?”, se întreba uimit Peștele-

curcubeu. ”Niciodată! Nu! Cum aș mai putea fi fericit fără ei?”  
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Dintr-o dată, a simțit pe lângă el o bătaie ușoară de aripioare. Peștișorul albastru înota din nou 

prin preajmă! 

-Pește-curcubeu, te rog, nu te supăra! dă-mi și mie un solz sclipitor, măcar unul, cât ar fi de 

mic! 

Peștele-curcubeu ezită.”Hm”și-a zis el, ”poate că un solz mic de tot nu-mi va lipsi prea tare.”  

Peștele-curcubeu a smuls din haina lui de solzi sclipitor, cu foarte mare grijă, solzul cel mai 

mic cu putință. 

-Poftim, ți-l dăruiesc! Dar acum lasă-mă în pace! 

-Mulțumesc, mulțumesc! a bolborosit peștișorul albastru, foarte vioi. Ești un prieten bun, Pește 

curcubeu! 

Peștele curcubeu a fost cuprins de un sentiment tare ciudat. L-a urmărit multă vreme cu privirea 

pe peștișorul albastru, care se îndepărta, tot înotând fericit ba încolo, ba încoace, mândrindu-se cu noul 

lui solz sclipitor. 

Peștișorul albastru a gonit prin apă cu solzul lui sclipitor. Și nici nu a durat mult până când 

peștele curcubeu s-a trezit înconjurat de alți pești. Toți voiau un solz sclipitor.Și, spre mirarea tuturor, 

Peștele-curcubeu și-a împărțit solzii în stânga și în dreapta sa.Și, făcând asta, devenea tot mai bucuros. 

Cu cât sclipea mai tare apa în jurul lui, cu atât se simțea mai bine printre pești. 
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Proiect de activitate ADE 

Istrate Feri Andreea 

Grădinița Nr.28, Ploiești 

 

Nivel de vârstă II 

Grupa:  Mare „Îngeraşii” 

Tema anuală de studiu:” Cum este/a fost și va fi aici pe Pământ?” 

Domeniul experiențial: Domeniul Limbă și Comunicare 

Tema zilei: „În excursie la fermă” 

Tema activității: <<Micul fermier-„Răspunde repede și bine!”>> 

Tipul activității: Consolidare și verificare de priceperi și deprinderi 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Scopul activității: 

➢ Consolidarea deprinderii de a alcătui propoziții simple și dezvoltate, realizând acordul între părțile de 

propoziție, reprezentând grafic cuvinte și silabe 

Obiective operaționale: 

✓ O1 - să alcătuiască două propoziții simple și dezvoltate, reprezentând grafic la tablă; 

✓ O2 - să identifice corect numarul de cuvinte din propozițiile alcătuite, prin bătăi din palme; 

✓ O3 - să denumească  minim  patru diminutive din cele șase, ale  cuvintelor reprezentate pe jetoane; 

✓ O4 - să precizeze corect numărul de silabe corespunzător fiecarui cuvânt dat, reprezentând grafic; 

✓ O5 - să identifice sunetul inițial al unui cuvânt, asociindu-l apoi cu litera corespunzatoare. 

Sarcina didactică: 

 

➢ Alcătuirea unor propoziții simple și dezvoltate  după criteriul dat; 

➢ Identificarea numărului de cuvinte din propozițiile pe care le-au alcatuit; 

➢ Precizarea numărului de silabe corespunzător fiecărui cuvânt; 

➢ Identificarea sunetului inițial al unui cuvânt și asocierea cu litera corespunzatoare. 

 

Regulile jocului: 

 

➢ Sarcinile date vor fi rezolvate de copiii, care se oferă prin ridicarea mânuței; 

➢ Fiecare răspuns corect va aduce aprecieri verbale; 

➢ Copiii vor alcătui propoziții simple și dezvoltate, vor desparți în silabe cuvinte și le vor reprezenta   

grafic; 

➢ Vor realiza asocieri între sunetul inițial al imaginilor reprezentate pe jeton și litera corespunzătoare.   

 

Elemente de joc : surpriza, aplauzele, premierea răspunsurilor corecte cu insigne. 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, problematizarea, 

exerciţiul, jocul. 

Mijloace didactice: panouri decorative, jetoane, scrisoare, siluete,tractor, cartea fermierului.  Forma 

de organizare: frontal, individual 
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Bibliografie: 

✓ Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

✓ Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului 

preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014; 

✓ Gurului, I., Andreescu, L., Activitățile integrate în grădiniță. Ghid metodic, Editura Carmins, Pitești, 

2014; 

✓ Păiș Lăzărescu, M., Ezechil, L., Laborator preșcolar. Ghid metodologic, ed. a V-a revizuită, Editura 

V&I Integral, București, 2015. 

✓ Jeder, D., Răileanu, D., Alecsa, I., Flocea, O., Handruc, M., Vieru, D., Elemente de didactică aplicată 

în învățământul preșcolar. Metode didaactice – repere și exemplificări, Editura Didactica Publishing 

House, București, 2017. 

 

Etapele activității Conținut Științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1. Moment 

organizatoric 

      Se asigură condițiile 

necesare pentru buna 

desfășurare a activității 

(aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea scăunelelor în 

semicerc) 

   

2. Captarea 

atenției 

      Se face apel la curiozitatea 

copiilor și la concentrarea 

activității psihice cognitive 

prin elementul surpriză: 

Fermierul Moș Costache, care 

îi invită pe copii la ferma, dar 

pentru a deveni fermieri, 

trebuie să raspundă la mai 

multe întrebări. 

Surpriza, 

conversația 

 Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

urmărite 

     Voi anunța copiii tema 

activității noastre: 

Dragi copii, deoarece 

fermierul v-a invitat la ferma 

sa, fiecare animăluț din fermă 

are o provocare pentru voi.Va 

trebui să alcătuiți propoziții, 

să le reprezentați grafic și să 

desparțiți cuvinte în silabe. 

Așadar, astăzi vom desfășura 

jocul: <<„Micul fermier 

răspunde repede și bine!”>> 

 

 

Conversația 

 

 

Decor fermă 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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4. Dirijarea 

învățării 

Voi prezenta regulile jocului: 

Copiii vor fi împărțiți în două 

echipe: echipa cațelușilor și 

echipa pisicuțelor. 

Fiecare sarcină de lucru va fi 

adusă de către un animăluț 

(cățel, vacă, oaie). Un 

reprezentant de la fiecare 

echipă, va rezolva sarcina. 

Răspunsul corect va fi 

aplaudat, iar cel incorect va fi 

corectat de un alt copil. 

Fiecare probă va fi punctată la 

panoul de evidență (căței/ 

pisicuțe. Câștigă echipa care 

are mai multe puncte. 

Executarea jocului de probă 

Se va realiza cu ajutorul 

văcuței Fulga  

Cartea fermecată o imagine 

arată! 

La tablă se află cartea 

fermierului care conține mai 

multe imagini cu animale din 

fermă, iar copiii vor avea ca 

sarcină să alcătuiască 

propoziții simple și dezvoltate 

cu imaginile din carte, să 

reprezinte grafic propozițiile 

și cuvintele, identificând 

numărul acestora prin bătăi 

din palme. 

 

 

Executarea jocului propriu-

zis 

După ce le-am explicat 

copiilor regulile jocului, se vor

 executa 

variantele de joc: 

Varianta 1: 

Copiii alcătuiesc propoziții 

simple cu imaginile de pe 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Jocul 

Exercițiul 

 

 

Imagini 

reprezentati

ve 

Biletele 

informative 

Cartea 

fermierului 

jetoane 

 

Observarea 

sistematica a 

comportamentului 

copilului 

 

 

 

 

 

 

 

Orala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizarea 

acțiunilor prin 

utilizarea unui 

limbaj adecvat 
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jetoane, reprezentându-le 

grafic și identificând numărul 

de cuvinte prin bătăi din 

palme. 

Varianta 2: 

Copiii alcătuiesc propoziții 

dezvoltate cu imaginile de pe 

jetoane, reprezentându-le 

grafic și identifică numărul 

de cuvinte prin bătăi din 

palme. 

Varianta 3: 

Alintă fiecare  cuvânt  ce 

corespunde imaginilor date, 

precizează câte silabe are și 

reprezintă-le grafic. 

5. Obținerea 

performanței 

La obținerea performanței 

copiii trebuie să identifice 

sunetul inițial al cuvintelor și 

să le  asocieze cu litera 

corespunzatoare. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Problematiza

rea 

 

Jetoane  Formularea rapida 

a raspunsului 

 

Capacitatea de 

concentrare a 

atenției 

 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Cum s-a numit jocul nostru de 

astăzi? 

Conversația   Observarea 

comportamentului 

copiilor 

7. Evaluarea Voi face aprecieri individuale 

și colective și voi oferi 

copiilor recompense.  

 

Conversația Recompens: 

medalii cu 

fermieri 

Aprecieri verbale 

și individuale 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor Stoica Maricica  

Colegiul Tehnic ,,Mihail Sturdza” - Iași 

l. Date generale  

Dată: 3.05.2022 

Clasa:   a X–a C 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Textul poetic  

Subiectul lecţiei: ,,Riga Crypto şi lapona Enigel”, de Ion Barbu. Tablouri poetice. Povestirea în ramă 

Tipul lecţiei: de receptare a unei opere lirice 

Competenţe specifice:  

2.2 identificarea și analiza elementelor de compoziție în textul poetic; 

2.3 identificarea instanțelor comunicării în textul poetic;  

2.6 aplicarea conceptelor operaţionale în studiul textelor poetice.   

Obiective operaţionale: 

 O1 să delimiteze tablourile poetice din poezia Riga Crypto și lapona Enigel; 

 O2 să interpreteze versurile selectate, decodând mesajul textului poetic; 

O3 să identifice atributele lui Crypto și ale Laponei; 

 O4 să descopere semnificațiile dialogului între personajele simbolice; 

 O5 să înțeleagă conceptul de povestire în ramă; 

Obiective afective: 

 -să dezvolte interes și afectivitate pentru receptarea poeziei; 

 -să dovedească discernământ în judecată estetică.  

Strategie didactică: 

1.Metode şi procedee: conversația, conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, problematizarea.  

2.Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

3.Resurse: capacităţile normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare: 50’. 

4.Mijloace de învăţământ: manualul şcolar,fişe de lucru, planşă,calculatorul/videoproiectorul  

5.Material bibliografic: 

-Manualul pentru clasa a X-a, Editura Corint, Bucureşti, 2005 

-G. Călinescu ,Istoria literaturii române de la origini până în prezent; Bucureşti, Editura 

Garamond,1994; 

-Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei, Bucureşti ,Editura pentru literatură, 1968; 

-Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, 

Iaşi,1999; 

-Limba şi literatura română pentru examenul de bacalaureat, Editura Art, Bucureşti,2020 

Scenariul didactic 

Moment organizatoric: stabilirea ordinii, asigurarea celor necesare lecţiei, notarea absențelor:(2’) 

Verificarea temei şi reactualizarea cunoştinţelor  anterioare.(8’) 

Profesorul verifică tema cantitativ  şi calitativ. Profesorul reactualizează cunoştinţele anterioare 

însuşite la unitatea de învăţare ,,Modernismul” 

 • Ce este modernismul? 

 •  Care sunt etapele creaţiei lui Ion Barbu? 
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 • Când a fost publicată poezia Riga Crypto şi lapona Enigel? 

 • Specia literară căreia îi aparţine/De ce? 

 •Semnificaţia titlului. 

 • Care este structura textului poetic? 

Captarea atenţiei (3’) se realizează prin prezentarea fiselor de lucru. 

Anunţarea titlului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale. ( 2’)  

Profesorul va anunţa titlul lecţiei, făcând precizarea ca elevii vor fi capabili să concretizeze 

obiectivele menţionate la date generale. 

5. Predarea-învăţarea lecţiei noi se va realiza prin descoperire.( 20’)  

 Elevii vor fi împărţiţi în opt grupe. Fiecare grupă va primi fişe de lucru ce vor cuprinde câte 

trei cerinţe. Elevii vor lucra în echipă. Timpul de lucru va fi de aproximativ 15˘. 

 Pe măsură ce reprezentantul fiecărei grupe va prezenta răspunsurile, profesorul va nota la 

tablă esenţialul sub forma unei scheme. 

 Profesorul va urmări depistarea şi completarea lacunelor constatate în răspunsurile elevilor cu 

privire la stăpânirea şi folosirea corectă a unor concepte, a unui limbaj adecvat. 

Fixarea cunoştinţelor se va realiza prin vizualizarea schemei prezentată cu ajutorul proiectorului, 

evidenţiindu-se cele două părţi ale poeziei şi printr-o prezentare grafică. 

• Structura poeziei. 

• Explicarea simbolurilor soare, fântână. 

• Precizarea a cel puţin trei atribute ale lui Crypto şi ale lui Enigel. 

• Definirea conceptului de povestire în ramă. (5’)  

7. Evaluarea (5’) 

 Profesorul va face aprecieri generale şi individuale cu privire la participarea elevilor la lecţie. 

Unii elevi vor primi note. 

8. Tema pentru acasă 

Elevii vor avea ca tema exerciţiul de compoziţie şi redactare (de justificat într-o compoziţie de 

patruzeci-șaizeci  de rânduri, spusele lui Ion Barbu ,, Balada Riga Crypto şi lapona Enigel este un 

Luceafăr întors ”).  
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Oglinda tablei 

Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu 

Tablouri poetice. Povestirea în ramă. 

 

 

Partea I-strofa 1-4: Rama viitoarei povestiri (nunta reală) 

Partea a II-a-strofele 5-17: Nunta povestită 

1)Strofele 5-7: Portretul lui Crypto şi împărăţia sa 

2)Strofele 8-9: Portretul lui Enigel şi locurile natale 

3)Strofa 10: Întâlnirea dintre cei doi(în vis) 

4)Strofele 11-15:Cele 3 chemări ale rigăi şi primele 2 refuzuri ale laponei 

5)Strofele 16-20: Răspunsul laponei şi refuzul categoric 

6)Strofele 21-22: Încheierea întâlnirii 

7)Strofele 23-27: Pedepsirea lui Crypto 

Tema pentru acasă: 

•Citeşte poemul ,,Luceafărul”, de Mihai Eminescu şi justifică într-o compoziţie de patruzeci-șaizeci  

de rânduri, spusele lui Ion Barbu  ,,Balada Riga Crypto şi lapona Enigel este un Luceafăr întors.” 

 

Anexe 

GRUPA I 

1.Citeşte cu atenţie primele 4 strofe ale poeziei Riga Crypto şi lapona Enigel. Ce ilustrează primele 

două strofe? 

2.Ce reprezintă cele trei verbe la imperativ din dialogul dintre menestrel şi lopona Enigel? Ce 

ilustrează versul ,,la spartul nunţii în cămară”? 

3.Explică rolul prologului în asamblul poemului. 

GRUPA II 

1.Citeşte strofele 5-7! Selectaţi termenii ce fac trimiteri către basm! 

2.Precizaţi valoarea stilistică a timpului imperfect;notaţi verbele! 

3.Găsiţi un titlu semnificativ pentru strofele 6-7! 

GRUPA III 

1.Găseşte în strofa a VIII-a atributele lui Enigel. 

2.Comentaţi versul: ,,În ţări de gheaţă urgisită”. 

3.Ce semnifică mişcarea  dinspre nord spre sud a laponei (strofa a IX-a) care ocazionează popasul 

din ţinutul rigăi? 

GRUPA IV 

1.Găseşte versurile care fixează locul de întâlnire. 

2.Identifică motivele romantice din strofa a X-a. 

3.Ilustrează în câteva cuvinte ideea poetică din strofa a X-a. 

GRUPA V 

1.Chemarea la iubire se realizează de trei ori (strofa 11-15). Menţionează strofele corespunzătoare 

fiecărei chemări. Ce ilustrează fiecare chemare? 

2.Citeşte strofa a 12-a şi a 14-a. Găseşte termenul definitoriu al acestora; transcrie epitetele ce 

completează portretul lui Crypto făcut de Enigel. 

3.Descoperă în strofa a 14-a câteva reprezentări simbolice ale lumii lui Crypto. 
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GRUPA VI 

1.Observă răspunsul laponei din strofele 16-20; interpretează strofele 16-17 făcând referi la structura 

duală a laponei. 

2.Identifică ideea centrală din strofa a 18-a. 

3.Ce simbolizează soarele în strofele 19-20? În strofa 20 se conturează o dramă; despre ce dramă este 

vorba? 

GRUPA VII 

1.Precizează efectele luminii asupra lui Crypto (vezi strofa 21) 

2.Specifică motivul pedepsirii rigăi;comentează ultimele două versuri din strofa 22! 

3.Găseşte un titlu potrivit pentru cele două strofe(21,22) ! 

GRUPA VIII 

1.Interpretează strofele 23-24, evidenţiind pedeapsa primită de riga Crypto. 

2.Explică versurile ,,Că sufletul nu e fântână/Decât la om,fiara bătrână.” 

3.Precizează în ce se transformă Crypto şi în ce constă ultimul moment al pedepsirii. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ INTEGRATĂ – CLASA PREGĂTITOARE 

 

Prof. înv. primar BANEA MARIA LAURA 

                         Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș 

 

UNITATEA TEMATICĂ: „ Primăvara” 

SUBIECTUL LECȚIEI: „Buchet pentru mama” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECȚIEI: recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română,  Matematică și explorarea mediului,  

Dezvoltare personală,   

Arte vizuale și abilități practice,   Muzică și mișcare. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar 

 3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 

tipar 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 

Matematică şi explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulţime dată 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea 

şi/sau compunerea de probleme 

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri 

geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularităţi 

Dezvoltare personală 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar 

    Arte vizuale și abilități practice 

        2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu 

  2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 

         Muzică și mișcare 

2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să asocieze cuvântul scris cu imaginea potrivită; 

O2- să denumească imaginile oral/scris și să le despartă în silabe; 

O3- să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0-10, prin numărarea obiectelor; 

O4- să recunoască părțile unei plante;  
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O5- să coloreze după indicații, încadrându-se în contur; 

O6- să cânte în colectiv, un cântec învățat anterior.  

STRATEGII DIDACTICE: 

a. METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, explicaţia,  exerciţiul,  conversaţia ,  munca independentă,  

observația, demonstratia, jocul didactic. 

b.  FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

c. MIJLOACE DE ÎNVÂȚĂMÂNT ȘI MATERIALE DIDACTICE:  imagini cu anotimpul 

primăvara; planșă pe care se va realiza buchetul mamei cu flori mari decupate pentru recompense; fișe 

de lucru pentru elevi cu fiecare sarcină de rezolvat, prinse sub forma unor cărticele A5; markere; coli 

flipchart cu fiecare item de realizat mărit la dimensiune; felicitări-inimi pentru colorarea buchetului 

mamei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE : 

a. TEMPORALE:  35 minute + 10 minute activităţi în completare 

b. UMANE: 20 elevi 

c. BIBLIOGRAFICE: 

- Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Programa școlară pentru Clasa 

pregătitoare, 2013; 
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ETAPELE 

LECȚIEI 

OB.O

P. 

CONȚINUT

UL 

ȘTIINȚIFIC 

METODE 

ȘI 

PROCED

EE 

RESURSE 

MATERIA

LE 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

EVALUAR

E 

1. 

Introducere

a în 

activitate 

 

 Asigurare

a condiţiilor 

necesare 

bunei 

desfăşurări a 

activităţii. 

Pregătirea 

materialelor 

necesare 

desfăşurării 

în bune 

condiţii a 

lecţiei. 

 

conversaţia  frontal Capacitate 

organizațion

ală 

2. 

Reactualiza

rea 

cunoştinţelo

r 

   Se prezintă 

o planșă cu 

anotimpul 

primăvara. În 

timpul 

observării 

acesteia 

se solicită 

elevilor să 

răspundă la 

următoarele 

întrebări: 

- În ce anotimp 

suntem? 

- Ce flori de 

primăvară 

cunoașteți? 

- Ce semne ale 

sosirii 

primăverii se 

văd în 

tablou? 

- Ce insecte 

cunoașteți? 

 

 

 

conversaţia 

 

Planșă cu 

anotimpul 

primăvara 

 

 

 

frontal 

 

Capacitatea 

de a 

enumera 

caracteristici

le 

primăverii 
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- Care sunt 

lunile 

anotimpului 

primăvara? 

- Ce urmează 

să sărbătorim 

noi mâine? 

3. Captarea 

atenţiei 

     Se face 

printr-o 

ghicitoare: 

Este harnică 

și bună/ Parcă 

e o Zână./ Cu 

dragoste ea 

ne crește/ Și 

ne îngrijește!  

Se prezintă 

planșa pe 

care este 

prinsă 

imaginea cu 

chipul unei 

mame. 

expunerea 

didactică 

imagini 

 

frontal 

 

Capacitatea 

de a asculta 

cu atenție 

pentru a 

deduce 

răspunsul 

corect 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Se anunță 

tema lecției 

pornind de la 

iubirea  

copiilor 

pentru mame. 

Voi 

propune să 

adunăm un 

buchet de 

flori pentru a-

l dărui 

mamelor de 8 

martie, dar 

pentru 

aceasta este 

nevoie să 

rezolvăm 

câteva sarcini 

de lucru prin 

explicația Planșă de 

culoarea 

verde, flori 

mari de 

carton, 

frunzele 

sunt deja 

prinse (baza 

buchetului) 

frontal Capacitatea 

de a înțelege 

obiectivele 

lecției 
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care să le 

demonstrăm 

iubirea 

noastră.  

Pentru 

fiecare 

sarcină 

rezolvată 

corect, în 

buchet se va 

adăuga câte o 

floare. 

 

5. 

Consolidare

a 

cunoștințelo

r 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

     Li se 

prezintă 

copiilor fișele 

tip cărticică 

pe care vor 

avea de 

lucrat. Pe 

coperta lor 

este simbolul 

clasei 

încadrat de o 

inimioară. 

      Se enunță 

prima cerință 

(anexa1). 

Copiii vor 

lucra 

individual, 

după care vor 

rezolva 

itemul și pe 

coala de 

filpchart. 

      Se va 

desfășura 

jocul didactic 

„Eu spun 

una, tu, mai 

multe!” 

conversaţia 

exercițiul 

jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

exercițiul 

 

 

 

 

 

munca 

independen

tă 

 

 

 

 

 

conversația 

exercițiul 

flipchard, 

 fișe de 

lucru, 

creioane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișe de 

lucru, planșă 

mărită cu 

sarcina de 

lucru, 

markere, 

creioane 

 

planșă 

fișe de lucru 

creioane 

colorate 

 

 

 

planșă 

fișe de lucru 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

 

individual 

frontal 

 

 

 

 

frontal 

Capacitatea 

de a 

recunoaște 

literele 

Capacitatea 

de a citi 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a scrie 

cuvinte, de a 

le despărți 

în silabe, de 

a scrie cifra 

care 

corespunde 

numărului 

de silabe 

Capacitatea 

de a opera 

corect cu 

numerele de 

la 0-10 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3996 

 

 

 

 

      Se fac 

aprecieri, 

după care 

prima floare 

este prinsă în 

buchet. 

A doua 

sarcină se 

discută și se 

rezolvă 

concomitent 

(tablă/bănci). 

Copiii vor 

ieși pe rând la 

flipchart(anex

a 2). 

Se fac 

aprecieri și se 

prinde a doua 

floare în 

buchet. 

 

Al treilea 

item este 

prezentat 

copiilor pe 

planșă. Ei vor 

descoperi 

sarcina de 

lucru și în 

cărticelele lor 

(anexa 3). 

Se 

verifică 

corectitudine

a muncii, se 

fac aprecieri 

și se adaugă a 

treia floare în 

buchet. 

Li se 

prezintă 

copiilor o 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

enumera 

părțile unei 

plante și de 

a le 

recunoaște 
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imagine a 

căpșunului, 

cu toate 

părțile 

componente. 

El înflorește 

la sfârșitul 

primăverii 

(motivația 

pentru care a 

fost ales). 

Li se cere 

să recunoască 

și să 

numeroteze 

părțile 

componente 

ale plantei, 

într-o ordine 

dată (anexa 

4). 

A patra floare 

se adaugă în 

buchet. 

6. 

Asigurarea 

feedback-

ului 

 

 

 

O5 

 

 

       Li se 

împart 

elevilor 

felicitările în 

formă de 

inimă și li se 

explică faptul 

că pe ele se 

găsesc 

buchetele de 

flori pentru 

mame.  

        Ei 

trebuie să 

coloreze 

respectând 

anumite 

reguli. Ca 

recompensă 

exerciții de 

încălzire a 

mușchilor 

mici ai 

mâinii 

 

explicația 

 

 

felicitări în 

formă de 

inimă 

carioca 

 

 

individual Capacitatea 

de a folosi 

corect 

culorile și 

de a se 

încadra în 

contur 
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pentru 

realizarea 

sarcinii, 

ultima floare 

se va prinde 

pe planșă. 

 

7. 

Încheierea 

activității 

 

O6 

 

 

Se va 

interpreta 

cântecul „Am 

vrut să-ți 

culeg o 

floare”, 

realizându-se 

și mișcări pe 

melodie. 

Se fac 

aprecieri 

generale 

asupra lecției. 

Li se cere 

copiilor să își 

exprime 

starea 

sufletească la 

sfârșitul 

activității. Își 

aleg fiecare 

jetoane 

potrivite (fețe 

vesele sau 

triste) și le 

lipesc pe 

tablă. 

 

 

cântarea în 

colectiv 

 

 

conversația 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a cânta 

corect un 

cântec 

 

Capacitatea 

de a 

identifica 

stări 

sufletești 
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PROIECT DIDACTIC CLASA a IV-a 

 

Prof. înv. primar MOLDOVAN VASILICA CAMELIA 

Școala Gimnazială „Omega” Nazna / Mureș 

 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: “Comunicăm” 

Tema: Părțile de vorbire (substantiv, adjectiv, verb) / Semnele de punctuație 

Tipul lecției: Mixtă 

Scopul lecției: Formarea deprinderii de scris-citit expresiv, conform punctuației 

Obiective operaționale:  

O1 - să redea expresiv conținutul textului ,,Legenda ghiocelului”, după Eugen Jianu; 

 O2 - să completeze “harta textului” cu informații despre titlu, autor, personaje; 

 O3 - să definească părțile de vorbire studiate, exemplificând în cazul fiecăreia; 

O4 -să enumere semnele de punctuație întâlnite în text, enunțând motivele pentru care au fost 

utilizate, pe baza discuțiilor din cadrul orei în desfășurare;                                    

 O5 - să selecteze dintr-o mulțime, semnele de punctuație potrivite, poziționându-le pe textul suport; 

  O6 - să identifice părțile de vorbire din propozițiile date, analizându-le conform algoritmilor  

stabiliți anterior. 

 Strategia didactică:  

Metode: conversația, explicația, jocul didactic, brainstorming 

Mijloace: manualul, fișă de lucru,  steluțe cu cuvinte, rebus, ghiocei suport 

Forme de organizare: frontală,  individuală 

 

Etapele lecției Ob. op                        Conținut științific     Metode      Mijloace 

1.Moment 

organizatoric 

     

       - 

Se asigură un climat optim și un 

spațiu curat, necesar desfășurării 

lecției. De asemenea, se pregătește 

materialul didactic. 

 

        - 

 

     - 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

      - 

În cadrul acestei etape, se verifică 

tema și se amintesc informațiile 

asimilate în ora anterioară. 

Se scriu pe tabla o serie de cuvinte 

și se stabilește valoarea 

morfologică a acestora. 

 

 

Brainstorming 

 

Exercițiul 

 

 

   - 

3. Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

        - 

Această etapă se va concretiza într-

un joc didactic, numit “Detectivii”. 

Vom avea un plic, în care se află 

textul de astăzi. Plicul este sigilat, 

iar pentru a-l deschide trebuie să 

rezolvăm rebusul de pe el. În 

completarea rebusului sunt utilizate 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

Rebus 
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informații din cadrul matematicii, 

geografiei, științelor, dar și al limbii 

și literaturii române. Anexa1.  

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

     - 

Având rezolvarea rebusului din 

etapa anterioară, vom afla titlul 

textului și le voi spune elevilor ca 

astăzi vom discuta despre 

semnificația elementelor din cadrul 

acestuia - cuvinte, expresii, 

înțelesuri-, dar și despre fiecare 

semn de puntuație regăsit, pentru a-

i afla întrebuințarea. 

 

 

Explicația 

 

 

 

- 

5. Desfășurarea 

lecției 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se distribuie elevilor textul suport 

din plic. Anexa 2. 

Mai apoi, se realizează citirea 

model, urmată de citirea în lanț. 

Fiecare elev se oprește la semnalul 

cadrului didactic, continuând citirea 

următorul coleg.  

După aceasta, se completează harta 

textului. Anexa 3. Aceasta conține 

rubrici ce trebuiesc completate cu 

informații găsite în text: titlu, autor, 

personaje, timpul acțiunii, locul 

acțiunii. 

Fiind stabilite personajele textului, 

se desemnează distribuția 

personajelor și se realizează o citire 

pe roluri. 

Mai apoi, elevii sunt întrebați de 

unde au știut când să intervină, 

când să se oprească și să citească 

expresiv? Concluzionăm că toate 

aceste informații ne sunt oferite de 

către semnele de punctuație. 

Se notează pe tablă semnul grafic și 

în dreptul său se scrie rolul și 

situațiile în care este utilizat: 

. (punctul)- marchează finalul unei 

propoziții enunțiative. 

? – marchează finalul unei 

propoziții interogative, prin care se 

solicită ceva. 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3,O6 

! – marchează finalul unei 

propoziții exclamative. Se 

utilizeaza in cazul salutului,  unei 

urări,  unei strigări,  unui indemn, 

ordin,  unei mirări, etc. 

, (virgula) – separă un cuvânt 

strigat de restul propoziției sau 

separă cuvintele unei enumerații 

: - anunță faptul că urmează o 

enumerare sau cuvintele unui 

personaj 

-(linia de dialog) anunță faptul că 

acele cuvinte ce urmează a fi 

rostite, aparțin unui personaj, 

marchează schimbul de replici 

Mai apoi, în fața clasei, va fi afișată 

o planșă care conține un text suport, 

din cadrul căruia lipsesc semnele de 

punctuație. Intr-un coș se află o 

mulțime de ghiocei pe care sunt 

scrise diverse semne de punctuație. 

Câte un elev, va veni în față și va 

selecta ghiocelul potrivit și-l va lipi 

pe text, acolo unde este cazul. 

Anexa 4. 

Fiecare copil are pus pe bancă un 

steguleț de o anumită culoare. Pe 

tablă vor fi scrise câte doua 

propoziții pentru fiecare culoare. În 

funcție de codul culorii, fiecare elev 

găsește cele două propoziții care îi 

aparțin și va analiza din acestea: 

-substantivele, specificând felul, 

numărul și genul 

-adjectivele 

-verbele, specificând persoana, 

numărul și timpul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa 

suport 

Ghioceii cu 

semnele de 

punctuație 

 

 

 

 

 

 

Steluțele 

colorate 

6. Asigurarea 

retenției 

 Voi enunța motivul utilizării unui 

anume semn de punctuație, iar ei 

vor spune la ce semn de punctuație 

m-am referit: 

 Conversația  

      - 
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Ex: se pune la finalul propoziției 

interogative……….semnul 

întrebării. 

7. Încheierea 

lecției 

 Se vor face aprecieri finale, 

colective și individuale, se vor oferi 

recompense, iar mai apoi se va nota 

tema. 

 

Explicația 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1. 

1. Semnul care se pune la finalul unui exercițiu matematic. 

2. Reprezentarea grafică a unei suprafețe. 

3. Cea mai mare planetă din Sistemul Solar. 

4. Traiectoria pe care se deplasează planetele în jurul Soarelui.  

5. Acțiunile care au avut deja loc, sunt la timpul..... 

6. Planeta Pământ sau.......... 

7. Se află în centru Sistemului Solar. 

 

        A 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

B 

E G A L 

H A R T Ă 

J U P I T E R 

O R B I T Ă 

T R E C U T 

T E R R A 

S O A R E L E 
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Anexa 2. 

                                                  LEGENDA GHIOCELULUI 

                                                                              după Eugen Jianu 

          Fiecare floare din cele care există are ceva  cu care să ne bucure. 

– Eu, a întrebat ghiocelul, așa mic și slab cum sunt, ce bucurie pot face omului? Dar, iată, Iarna este 

în puterile ei. Peste tot e doar omăt. Într-o zi, mic, alb și plăpând, ghiocelul își sună vesel clopoțelul. 

– Cine îndrăznește să mi se împotrivească? întrebă baba Iarna, scuturându-și cojoacele de nea și de 

țurțuri. 

         Se uită  împrejur și zări ghiocelul. 

– Tu erai? Am să te îngheț la noapte!, exclamă Iarna. 

– Nu vă mâniați, babă Iarna și moș Omăt. Soarele mi-a trimis veste să mă arăt, răspunse ghiocelul. 

           Dar peste noapte, baba Iarnă și moș Omăt au chemat gerul în ajutor. A suflat și moș Crivăț. 

– Unde ești, ghiocelule? N-ai înghețat? Mai cutezi să mi te împotrivești? 

– Drept să vă spun, mi-a fost tare frig. Ba era să mă smulgă vântul. M-am pitit după un bulgăre de 

zăpadă. 

           Dacă și la noapte va fi tot atât de frig, am să mor înghețat, spuse cu tristețe ghiocelul. Soarele, 

auzind vorbele duioase ale ghiocelului, îi trimise în ajutor  raze calde. Dis de dimineață, de sub 

plapuma de nea, au apărut o mulțime de ghiocei. 

– Babă Ιarnă, moș Omăt, hai să ne jucăm de-a prinselea!, strigau veseli ghioceii. 

           Așa s-a dovedit ghiocelul mai tare decât Iarna, arătând că el este vestitorul primăverii. Dis de 

dimineață, de sub plapuma de nea, au apărut o mulțime de ghiocei. 

 

 

Anexa 3. 

                                                                                    

 HARTA TEXTULUI 

 

 

                             TITLU                      AUTOR 

 

 

  

 

 

 

 

                       PERSONAJE                   LOCUL 

ACȚIUNII 

 

 

 

 

 

                                                                                       TIMPUL ACȚIUNII 
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Anexa 4. 

 

       Domnul Wonka spuse copiilor 

                 Bun venit        prieteni 

       Avea o voce puternica și melodioasă 

              Cine e primul 

              Eu        a răspuns Augustus 

 

 

 

 
 

 

 

 

? ! : , . 

- 
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Proiect didactic 

Huțuleac Liliana-Aura 

C.J.R.A.E. Olt 

Clasa: a VI-a  

Disciplina: Consiliere psihopedagogică 

Unitatea de învățare: Comunicare și relații interpersonale 

Tema activităţii:„Internetul este prietenul meu?” 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă 

Durata lecției: 50 minute 

Obiective de referință: 

- Să analizeze rolul tehnologiei informatice și de comunicare  în susținerea activităților zilnice 

- Să identifice avantajele / dezavantajele utilizării calculatorului / internetului 

- Să înţeleagă necesitatea respectării unor reguli în utilizarea calculatorului / internetului. 

- Să identifice alternativa optimă de solutionare a unei probleme personale,pornind de la interesele și 

resursele proprii; 

- Să acceseze diferite surse de informatii cu rol în adaptarea școlara; 

Obiective operaționale 

La sfârşitul activităţii elevii trebuie: 

O1. Să poată discuta deschis despre specificul utilizării Internetului 

O2. Să identifice avantajele și dezavantajele utilizării Internetului; 

   O3. Să descopere în mod conștient pericole la care se expun când utilizează internetul într-un mod 

neadecvat; 

O4. Să cunoască cel puţin o metodă de protecţie online pe care o vor pune în practică.   

Strategii de realizare: 

- Forme de organizare: frontal, individual; pe grupe 

- Metode și procedee: observația sistematică, conversaţia frontală și individuală, expunerea, 

dezbaterea,  

Resurse materiale:prezentare Power Point, laptop, videoproiector; post-it-uri;,tablă; foi de 

flipchart,instrumente de scris, markere;  

Produsele activității: post-it-uri colorate, 

Bibliografie: 

1) Consiliere Educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, coord. Adriana 

Băban, Cluj-Napoca, 2003 

2) Daniela Oprescu, Internetul, Niculescu, București, 2004;  

3) http://sigur.info/  
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Demersul didactic: 

Nr.

crt 

Etapele lecţiei OB. 

OP. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică 

Timp  Activitatea profesorului 

consilier școlar 

Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Resurse 

material

e 

 

1. 

 

Moment organizatoric 

Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

(3min) 

  

-Salutăelevii. 

- Se asigură că elevii sunt 

pregătiți pentru începerea 

activității. 

- Anunţă tema;„Internetul 

prietenul meu?”și prezintă 

obiectivele operaționale. 

- Notează temape tablă. 

 

 

-Se pregătesc pentru 

începerea activității. 

 

 

-Iau la cunoștință 

obiectivele operaționale. 

 

Observația 

sistematică; 

 

 

Conversaţia

; 

 

Frontal; 

 

Tablă; 

Cretă; 

 

2. 

 

Captarea atenţiei, 

prezentare. 

Exercițiu de „spargere a 

gheții” 

(5min) 

 

O1 

 

-Profesorul prezintă 

exercițiul şi îi invită pe elevi 

să-și spună numele și să 

răspundă la întrebarea: 

„Sunt…(prenumele) și 

activitatea mea online 

preferată este…!” 

-Profesorul notează pe o 

foaie de flipchart/ tablă 

răspunsurile elevilor. 

 

 

- Elevii sunt atenți, ascultă 

indicațiile. 

 

 

- Elevii răspund la 

întrebarea: „Care este 

activitatea mea online 

preferată?” 

 

Explicația 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Brainstormi

ng 

 

Frontal 

Individual 
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3. Desfăşurarea activităţii 

 

Activitate nr.1 

- Transmiterea de 

informați privind 

siguranța pe internet. 

-Notarea pe post-it-uri 

de către elevi a 

avantajelor și 

dezavantajelor utilizării 

Internetului şi lipirea 

acestora pe tablă. 

 

 

 

 

-Dezbaterea 

informaţiilor notate de 

către elevi. 

 

 

 

 

 

 

(15 min) 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Transmite informații 

referitoare la siguranța pe 

Internet; avantaje și 

dezavantaje. Anexa 1 

 

- Profesorul formează 

grupele, le numerotează și 

împarte Fișele de lucru 

(Anexa 3) șipost-it-uri 

colorate elevilor..  

- Fiecare grupă primește 2 

fișe; culoarea corespunde 

avantajelor utilizării 

Internetului şi 

dezavantajelor utilizării  

Internetului. 

Pe fișe se lipesc bilețelele 

colorate cu răspunsurile 

elevilor. 

- Profesorul desenează pe 

foi de flipchart/ tablă, doi 

copaci, unul pentru 

avantajele şi unul pentru 

dezavantajele utilizării 

Internetului. 

- Profesorul solicită elevilor 

răspuns la întrebări ca: 

-„Internetul este prietenul 

meu?” 

- Elevii se organizează. 

 

- Elevii adreseazăîntrebări 

pentruaînţelegemai bine 

informaţiile prezentate. 

 

- Elevii vor nota pe post-it-

uri avantajele şi 

dezavantajele utilizării 

Internetului. 

 

- Elevii vor citi și lipi post-

it-urile pe copacul 

corespunzător desenat pe 

foi de flipchart/ tablă. 

 

- Elevii împărtăşescdin 

experienţele personale. 

 

 

 

-Elevii ascultă cu atenţie 

informaţiile transmise de 

către profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Muncă în 

echipă/ 

grupă 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

Brainstormi

ng 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Dezbaterea 

 

 

 

Frontal; 

 

În echipă/ 

grupă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

Pe echipe/ 

grupe 

Fișe de 

lucru 

Post-it-

uri 

Tablă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi de 

flip-chart 
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Activitatea nr.2 

- Prezentare Power Point 

-Prezentarea metodelor 

de protecţie online 

specifice riscurilor 

identificate de către 

elevi şi completarea 

acestora. 

(15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

- „Care sunt avantajele 

Internetului? 

- Ce dezavantaje/ riscuri 

online cunoașteți sau ați 

pățit? 

-„Când, unde, cum este 

Internetul prietenul meu?” 

 

-Profesorul prezintă 

elevilor: „Internetul este  

prietenul meu?, prezentare 

Power Point. 

-Arată cauzele pentru care 

tinerii nu le spun părinţilor 

despreproblemeleîntâlnitepe 

internet. 

- Defineşte ameninţările 

informaticeşiexemplifică/ 

Anexa 2 

- Oferă soluţii pentru a 

depăsi ameninţările 

informatice. 

- Profesorul oferă informaţii 

privind metodele de 

protecţie online. 

 

 

 

 

-Elevii răspund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii dezbat împreună cu 

profesorul informațiile, 

metodele de protecţie 

online. 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-zen-

tare  

 

 

Laptop 

 

 

 

Videoproi

ec-tor. 

 

 

Foi de 

flip-chart 

 Activitatea nr.3 

Prezentarea unor fișe de 

lucru/ imagini pentru 

 

 

O1 

O2 

-Profesorul expune fișe de 

lucru care reprezintă 

imagini- câteva exemple de 

-Elevii privesc cu atenție și 

încearcă să identifice 

riscul/ dezavantajul 

utilizării Internetului. 
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identificarea unor 

potențiale riscuri. 

(8 min.) 

 

 

Obţinerea 

feedback-uluiși 

evaluare 

(4 min.) 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O3 

 

O1 

riscuri întâlnite în utilizarea 

Internetului. 

Anexa 4/ Fișe de lucru nr. 

1, 2, 3, 4,5. 

 

-Sumarizareaelementelor 

esenţiale ale lecției. 

Profesorul le solicită 

elevilor, în incheierea 

activității, să-și imagineze 

că se pregătesc să plece la 

munte și au un rucsac. „Ce 

a-ți lua cu voi din cadrul 

acestei activități: un cuvânt, 

o idee, o imagine, un gând, 

o stare...”- Ceva ce va 

plăcut!  

 

ConConcluzia 

profesorului: 

Aveti grijă în ce fel alegeți 

să folosiți Internetul! 

Internetul poate să fie 

prietenul sau dușmanul 

vostru. 

Aprecieri verbale 

individuale și generale 

pentru implicar 

 

 

- Elevii îşi spun propriile 

opinii. 

 

- Elevii vor adresa 

profesorului întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund, expunându-

și opțiunile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbaterea 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

J 

ocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal; 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru/ 

imagini 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

PROFESOARĂ: LILIANA MIHUȚ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL BĂNĂȚEAN, OȚELU ROȘU, Jud. CARAȘ-

SEVERIN 

DISCIPLINA:                           Limba și literatura română 

SCOPUL LECTIEI:               - recapitularea caracteristicilor genului epic și liric;  

  (bifuncțional)                          - receptarea și interpretarea expresivă și creativă a textelor literare. 

TEMA LECȚIEI:                     Culorile luminii 

TIPUL LECȚIEI:                      Mixt 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor în 

diferite situații de comunicare. 

2.  Folosirea modalităților de analiză tematică, structural și stilistică în receptarea diferitelor 

texte literare și nonliterare. 

3. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare. 

Valori și  atitudini: 

- Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

- Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate 

- Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii române 

- Cultivarea unei atitudini positive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de 

comunicare 

- Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalți 

- Cultivarea unei atitudini positive față de limba maternal și recunoașterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural 

- Dezvoltarea interesului față de comunicarea interculturală 

 

COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii 

române în receptarea și în producerea 

mesajelor în diferite situații de comunicare. 

1.2  identificarea elementelor specific din 

structura unor tipuri textuale studiate 

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor 

reacții și opinii privind textile receptate 

- Rolul verbelor în narațiune; rolul adjectivelor  

în descriere; tipuri textuale și structura 

acestora: natariv, descriptiv, informative, 

argumentative; 

-  Exprimarea orală sau în scris a opiniilor  față 

de textele literare sau nonliterare;  

2.  Folosirea modalităților de analiză 

tematică, structural și stilistică în receptarea 

diferitelor texte literare și nonliterare. 

2.4 analiza componentelor structural și expressive 

ale textelor literare studiate și discutarea rolului 

acestora în tratarea temelor. 

 

- Component structural și expressive (elemente 

de constructive a subiectului și a personajelor 

în texte epice; simboluri central în texte 

lirice; elemente de versificație, figure de stil) 

- Genuri literare (epic, liric); autor, narrator, 

eul lyric, cititor; moduri de expunere 
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2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza 

și discutarea textelor literare studiate  

(narațiunea, descrierea, dialogul); personajul; 

figur de stil 

- texte literare (versete din Biblie, Vânt de 

toamnă de Tudor Arghezi, Asfințit marin de 

L. Blaga, text critic din Istoria literaturii 

române de Nicolae Manolescu, Plumb de G. 

Bacovia, fragmente din: Sărmanul Dionis de 

M. Eminescu, Cireșarii de Constantin 

Chiriță)   și non literare (Tebelul lui 

Mendeleev, text din Enciclopedia Energia și 

materia. 

3. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în 

diverse situații de comunicare. 

3.2 identificarea elementelor dintr-un text care 

confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul 

respectiv 

 

 

- Textul critic în raport cu textul discutat 

 

 

          OBIECTIVE OPERAȚIONAL-EDUCATIVE: 

 

O1 - să identificăm și să reținem ideile și argumentele dintr-o expunere; 

O2 - să indicăm  trăsăturile specifice genului epic și liric  (oral/scris); 

O3 - să demonstrăm înțelegerea unui text literar prin corelarea lui cu un text 

ștințific, cu un alt 

       text literar, cu o imagine sau cu propriul text;      

O4 - să explorăm valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice și a 

categoriilor semnatice 

       studiate (antonime); 

O5 - să decodăm mesajul unui text liric/epic cu ajutorul informațiilor obținute 

la fizică, chimie,  

       educație plastică, religie și limba și literatura  română; 

O6 - să demonstrăm înțelegerea  interpretării expresive a operelor literare. 

O7 - să redactăm un dialog adaptându-l la situația concretă de comunicare. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Demers de organizare a lecției:  analogic 

Metode și procedee: tehnica inteligențelor multiple, conversația, metoda PRES, totograma, Jocul 

figurilor de stil, rescriere creatoare, Brainstormingul cu mapa de imagini, Experimentul de gândire, 

Măriți și micșorați,  

Forme de activitate: frontal, individual și pe grupe. 

Resurse: capacitățile de învățare și creativitate ale copiilor; cunoștințe însușite anterior la limba și 

literatura română, religie, fizică, chimie și educație plastică. 
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Material didactic: fișe teoretice, fișe de lucru, calculator, videoproiector, culori, bastonașe flexibile 

colorate, hârtie creponată, hârtie de desen, cărți. 

Timp de lucru: 50 min. 

Bibliografie: MEN, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba și literatura română 

(ciclul gimnazial și liceu); Programa  de limba română cls. a  IX-a, 2009;   Cristian Păun, Metode de 

predare/învăţare bazate pe stimularea creativităţii;   

      

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Secvențele 

lecției 

O

b 

           Conținutul instructiv-

educativ 

              

Metode și 

procedee 

Evaluare mi

n 

I. 

Organizarea  

clasei  

 

 

 

 

 

 

 

II.Evocare: 

1.Caracte- 

risticile 

genurilor 

epic și liric 

 

 

 

 

 

 

III. Captarea 

atenției 

pentru 

secvența 

următoare 

 

  

 

 

 

 

O

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesoara crează climatul psiho-

afectiv adecvat desfășurării lecției, 

sugerând prin cuvinte imaginea 

unei  cărți  nedeschise, dar și necitite 

prin prisma cunoștințelor acumulate la 

școală. 

Elevii răspund la întrebările: Cât de 

expresivă ar trebui să fie o carte ca că 

o citiți? Cum credeți că ne ajută la 

cititul unei cărți trăsăturile genurilor 

epic și liric? 

 

Să  recapitulăm! 

Elevii actualizează cunoștințele  

urmărind PPT (Caracteristici gen 

epic/liric) 

Profesorul arată care sunt 

caracteristicile genurilor epic si liric 

pe care le vor experimenta la lecția de 

azi (moduri de expunere, modul de 

realizare al personajelor, moduri de a 

crea limbajul expresiv). 

 

Profesoara le dă copiilor o prismă de 

sticlă prin care se refractă lumina. Ea 

compară prisma cu textul literar pe 

care îl construiesc autorii și prin care 

ei doresc să ne transmită mesajul lor. 

Le sugerează elevilor ideea că fiecare 

dintre culorile curcubeului formate 

prin disiparea luminii este: fie o 

povestire sau o descriere, fie un mod 

În fața clasei 

este sugerată 

o atmosferă 

tristă: 

clipbord-ul 

este acoperit 

cu hârtie 

creponată 

neagră. Pe 

clipbord este 

bricolată o 

carte foarte 

tristă.  

Atmosfera 

veselă este 

sugerată de 

mesele 

elevilor unde 

sunt aranjate 

bilețele 

colorate cu 

obiectivele 

lecției și 

fișele de 

lucru. 

 

Recapitulare

a se va 

realiza cu 

ajutorul PPT 

– gen epic. 

 

Relația 

empatică 

dintre 

culoare și 

povestire.  

 

 

 

 

 

 

Recunoaștere

a noțiunilor 

de teorie 

literară 

învățate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a descrie 

stările induse 

de citirea 

imaginară. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
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IV.Realizarea 

sensului 

1.Anunțarea 

temei noi, a 

scopului  

activității 

didactice și a 

principalelor 

obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicații 

practice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

de a realiza un personaj, fie o figură 

de stil sau o imagine artistică. 

Dacă autorul nu ar fi realizat în mod 

original aceste aspecte textul său ar fi 

rămas în alb și negru, deci 

neinteresant pentru cititori.  

 

Profesoara anunță: 

- obiectivul principal:  receptarea și 

interpretarea expresivă și creativă a 

textelor literare; 

 Ceea ce ne impresionează atunci 

când citim o carte este modul în care 

autorul ne comunică ceva. Prozatorul 

comunică ceva cititorilor prin 

narațiunea/povestirea  pe care o 

spune naratorul, prin descrierile din 

text, prin ceea ce fac și spun 

personajele. Poetul comunică în mod 

special prin limbajul artistic, prin 

figurile de stil și prin imaginile 

artistice pe care le crează. 

Azi veți fi voi poeți și autori de proză 

și veți crea mici texte literare prin care 

să vă comunicați ideile sau 

sentimentele voastre. 

Tema  în jurul căreia ne vom juca este 

cea a CULORILOR LUMINII – 

CURCUBEUL 

 

1. Profesoara prezintă metoda PRES - 

scopul învățării  metodei: susținerea 

sau combaterea unor afirmații  

(argumentarea în baza unui algoritm) 

– regula de azi a comunicării. 

PPT cu   o aplicație a metodei. 

Elevii vor citi exemplul propus 

urmând să-l aplice în următoarele 

etape ale lecției. 

 

2. Biblia - Curcubeul –Enciclopedia 

Elevii sunt împărțiți deja, în funcție de 

abilitățile lor, în trei echipe: Echipa 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir roșu, 

simbol al 

cunoștințelor 

acumulate de 

ei până acum, 

dar și al 

primei culori 

a 

curcubeului. 

 

 

 

 

 

Experimentu

l PRISMA 

DE STICLĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizare

a informației 

se va finaliza 

prin PPT – 

gen liric.  

 

După 

răspuns, 

elevilor le 

este înmânat 

un fir 

portocaliu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a înțelege 

și  logica 

demersului 

didactic. 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

primară a 

elevilor  se 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 
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O8 

O9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O6 

O7 

 

 

 

 

 

Scriitorilor (ES), Echipa Logicienilor 

(EL) și Echipa Artiștilor plastici (EA). 

Profesoara roagă un reprezentant al 

unei grupe să ia de pe catedră (unde au 

fost puse înainte de a intra elevii în 

clasă)  Biblia și Enciclopedia 

Larousse- Energia și materia. 

Elevii sunt întrebați ce legătură poate 

exista între cele două cărți?  

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor (4 min). 

Elevii rezolvă sarcinile de pe fișa de 

lucru având textele în față. 

După terminarea exercițiilor 

reprezentanții celor trei echipe 

prezintă realizările. 

 

Profesoara dirijează elevii spre 

concluzionarea exercițiului: 

Ne putem folosi de noțiunile învățate 

la fizică pentru a înțelege un text 

literar? Dar pentru a crea noi un text 

sau o imagine? 

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

 

 

3. Asfințit marin – foto –scoarțe 

țărănești 

Se citesc sarcinile de lucru de pe fișă. 

Un reprezentant al unei grupe ia de pe 

catedră volumul Lucian Blaga – Poezii 

și Nicolae Manolescu Istoria critică a 

literaturii române (pasajul din Lucian 

Blaga / Asfințit marin- asemănarea cu 

scoarțele țărănești). 

Profesoara expune imaginile cu 

scoarțe țărănești pe ecran (cu ajutorul 

calculatorului și al videoproiectorului) 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a doua 

culori a 

curcubeului. 

 

 

 

Metoda 

PRES. 

 

 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir galben, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a treia 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de lucru 

a elevilor. 

 

 

 

După ce au 

răspuns, 

elevilor le 

este înmânat 

un fir verde, 

simbol al 

informației 

face de către 

elevi, pe 

baza 

punctajului 

de pe fișa de 

lucru 

(minim, 

mediu, 

maxim). 

Capacitățile 

evaluate 

sunt: 

ES: 

capacitatea 

de a înțelege 

semnificațiil

e unui text 

literar prin 

comparație 

cu un text 

științific și 

cu propriul 

text. 

EL:  

capacitatea 

de a 

argumenta 

apartenența 

unui text la 

stilul 

textului. 

EA: să 

decodeze 

mesajul unui 

text literar cu 

ajutorul 

cunoștințelor 

asimilate la 

fizică.  

Reprezentanț

ii grupelor: 

capacitatea 

de a crea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Feedback 

la scopul 

lecției  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O6 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

Profesoara propune termenii cheie ai 

poeziei  de Lucian Blaga: joc, val,  

soare, mările, inimă. 

Dă un exemplu, de realizarea a 

figurilor de stil, pentru fiecare echipă: 

jocul (cum 

este?)……………………epitet 

valul (ce 

face?)……………………...personific

are 

soarele (ce fel de 

?)………………….metaforă 

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor. 

Elevii aleg cele mai reușite realizări. 

Elevii aleg din textul literar îmbinările 

de cuvinte în componențe cărora intră 

termenii cheie cu care au lucrat (jocul 

luminilor; saltul de-amurg; valul 

acopere unmele; soarele, lacrima 

Domnului; mările somnului; inimă, 

strânge peloapele) 

Se compară figurile de stil realizate de 

elevi cu cele din Asfințit marin. (În ce 

măsură se apropie de variantele 

scriitorului? Se schimbă sensul poezie 

cu noile combinări de cuvinte formate 

de voi?) 

Întrebări finale: 

De ce credeți că Nicolae Manolescu a 

comparat imaginile apărute în poezie 

cu scoarțele țărănești? 

a) pentru că se  aseamănă prin culori 

b) pentru că se aseamănă prin forme 

c) pentru că se aseamănă prin veșnicie  

(durată în timp)  

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

 

4. Bacovia – chimie – Tabelul lui 

Mendeleev 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a patra 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de lucru 

a elevilor. 

Jocul 

figurilor de 

stil 

 

 

 

 

 

 

 

comunicări 

în care să 

prezinte 

realizările 

echipei. 

 

 

Capacitatea 

de a crea 

texte literare 

sesizând 

valoarea 

expresivă a 

părților de 

vorbire. 

Capacitatea 

de a-și 

explora 

creativitatea 

și imaginația. 

Capacitatea 

de a 

argumenta. 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a explora 

valoarea 

expresivă a 

părților de 

vorbire și a 

antonimelor. 

 

Capacitatea 

de a înțelege 

mesajul 

transmis de 

poezie 

codelând 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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V. Aprecierea 

performanțelo

r elevilor  și 

concluzii. 

 

 

                                                         

 

 

VI. Precizări 

privind modul 

de continuare 

a activității 

din clasă.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O4 

 

 

 

Profesoara le împarte elevilor copii 

zerox ale poeziei Plumb de George 

Bacovia și Tabelul lui Mendeleev (din 

Enciclopedia Larousse- Energia și 

materia).  

Credeți că putem descifra mesajul 

transmis de George Bacovia în poezia 

Plumb cu ajutorul înformațiilor de la 

chimie? 

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor. 

 

După realizarea sarcinilor elevii își 

prezintă rezultatele. 

 

Întrebarea finală: 

Putem descoperi stările sufletești, 

ideile, atmosfera transmisă de o poezie 

cu ajutorul noțiunilor învățate la 

chimie? 

a) nu 

b) numai dacă îți place chimia 

c) da, înțelegerea textului devine mai 

ușoară 

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

 

5.Sărmanul Dionis – imagine - 

monolog 

Profesoara îi întreabă pe elevi care 

dintre figurile de stil învățate constă în 

mărirea exagerată a realității în 

scopuri expresive?   

Elevii răspund. 

Profesoara: Figura de stil opusă 

hiperbolei este litota:  cu ajutorul ei 

putem micșora exagerat realitatea cu 

scopul de a da expresivitate ideii 

noastre.  

Un elev este rugat să ia de pe catedră 

volumul Mihai Eminescu- Proză, 

 

 

 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir 

albastru, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a cincea 

culori a 

curcubeului. 

 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir indigo, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a șasea 

conoștințele 

de la română 

și chimie. 

 

 Capacitatea 

de formula 

un punct de 

vedere și de 

a-l susține. 

 

 

Capacittea de 

a explora 

valoarea 

expresivă a 

părților de 

vorbire. 

 

Capacitatea 

de a corela 

texul cu 

trăsăturile 

genului epic. 

 

Capacitarea 

de a crea 

imagini 

artistice cu 

ajutorul 

figurilor de 

stil. 

 

 

Capacitatea  

de a înțelege 

expresivitate

a unui text 

literar. 

 

Obiectivele 

sunt atinse 

dacă elevii 

lipesc cât mai 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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urmând să citească cu voce tare 

pasajul marcat din nuvela Sărmanul 

Dionis. 

Între timp pe ecranul 

videoproiectorului sunt expuse două 

imagini care reprezintă copii 

”neiubiți”. 

Vom încerca să modificăm textul 

eminescian  prin intermediul  celor 

două figuri de stil cu scopul de a  

vedea în ce fel se schimbă 

caracteristicile personajului Dionis 

(monologul lui Dionis/este singur, fără 

părinți etc.) 

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor. 

Întrebări finale: 

 Putem modifica trăsăturile unui 

personaj dacă ne transpunem în 

ipostaza unui scriitor și ne jucăm 

imaginar cu figurile de stil? 

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

Receptarea și interpretarea expresivă 

și creativă a textelor literare vă poate 

determina să deschideți o carte și să o 

citiți? 

Se vor face aprecieri asupra: 

- îndeplinirii obiectivelor propuse; 

- modului de lucru al elevilor: 

colaborare în echipă, mod de 

prezentare a lucrărilor, rapiditate în 

acțiune și gândire.  

Tema pentru acasă: 

Constă în realizarea unui dialog prin 

care elevii să construiască două/trei 

personaje preluate din Cireșarii, vol. I 

de Constantin Chiriță. 

Ea are ca scop principal 

conștientizarea elevilor de 

comunicarea dintre ei - operă – autor. 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

Jocul Măriți 

și micșorați! 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de lucru. 

 

 

 

 

 

 

După 

răspuns, 

elevilor le 

este înmânat 

un fir violet, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a șasea 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

 

 

 

ROGVAIV - 

spectrul 

culorilor este 

complet.  

multe bilețele 

colorate.  

 

 

 

 

Evaluarea se 

va face la 

lecția 

următoare 

prin 

verificarea 

temei. 
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Elevii sunt 

îndrumați să  

răsucească 

cele 7 fire 

primite și să 

le folosească 

drept brățară 

(fetele) sau 

semn de carte 

(băieții). 

Ele rămân, 

pentru voi, 

simbolul 

plăcerii de a 

descoperi ce 

se află în 

spatele unei 

coperți de 

carte. 
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PROIECT DIDACTIC-Pot să învăţ singur 

 

Prof. Lopată Angela Ioana 

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcaşa, Maramureş 

 

    Trăim într-o societate modernă şi dinamică, în care elevii au acces la tehnologii digitale 

începând de la vârste fragede. Atenţia lor este atrasă de jocuri video care implică culoare, rapiditate în 

gândire, libertate de alegere, recompensă. În aceste condiţii nu ne putem aştepta ca ora de matematică 

în care elevii stau cuminţi în bănci şi urmăresc monologul profesorului, să fie interesantă şi aşteptată 

cu nerăbdare. Trebuie să venim în faţa elevilor cu lecţii concepute într-un format nou, lecţii în care 

elevul participă activ şi parcurge conţinuturile învăţării în ritm propriu. 

 Mi-aş dori să cred că, în acelaşi context modern, şi cadrul didactic are libertatea de a ieşi din 

tiparele proiectului de lecţie, care conţine la început detalierile de conţinut şi prezentarea strategiilor 

didactice folosite, urmate apoi de desfăşurarea activităţilor, prezentate sub formă tabelară. De aceea, 

vin în faţa dumneavoastră cu un concept nou, o adaptare proprie a proiectului tradiţional într-o formă 

modernă. 

Descrierea lecţiei: 

Titlul lecţiei Tipul lecţiei Unitatea de învăţare Clasa 

Criterii de divizibilitate Însuşire de noi cunoştinţe Mulţimi. Mulţimea numerelor 

naturale 

 a VI a 

Competenţe generale Competenţe specifice Obiective operaţionale 

1.Identificarea unor date, 

mărimi şi relaţii matematice, în 

contextul în care acestea apar 

2.Prelucrarea unor date 

matematice de tip cantitativ, 

calitativ, structural, cuprinse în 

diverse surse informaţionale 

4.Exprimarea în limbaj 

specific matematicii a 

informaţiilor, a concluziilor şi 

a demersurilor de rezolvare 

pentru o situaţie dată 

6.Modelarea matematică a unei 

situaţii date, prin integrarea 

achiziţiilor din diverse domenii 

1.1Identificarea unor noţiuni 

specifice mulţimilor şi relaţiei 

de divizibilitate în ℕ 

2.1 Evidenţierea în exemplu a 

criteriilor de divizibilitate cu 2, 

5, 10𝑛, 3 şi 9 în ℕ 

4.1 Exprimarea în limbaj 

matematic a unor situaţii 

concrete care se pot descrie 

utilizând divizibilitatea în ℕ 

6.1 Transpunerea, în limbaj 

matematic, a unor situaţii date 

utilizând divizibilitatea în ℕ 

 

După parcurgerea lecţiei, elevii 

vor fi capabili: 

-să verifice dacă un număr 

natural cunoscut este divizibil 

cu un număr natural dat 

-să identifice numere divizibile 

cu 2,5,10,100,25,4,3,9,6,7,8 

dintr-un set de numere naturale 

date, folosind criteriile de 

divizibilitate 

Resurse pedagogice Resurse materiale Resurse temporale 

-în lecţie au fost introduse 

momente cu explicaţii, 

exerciţii, problematizare, 

algoritmizare 

-rolul profesorului este de 

facilitator şi observator, el 

-laptop, tabletă, telefon 

-caiete 

-recomandat pentru 2 ore, dar 

lecţia poate fi parcursă în ritm 

propriu 

-lecţia este concepută astfel 

încât ea să poată fi continuată 

acasă; la a doua accesare lecţia 
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oferă explicaţii individuale şi 

diferenţiate 

se continuă din momentul în 

care a fost întreruptă 

Tipuri, forme şi instrumente de evaluare; strategii didactice 

-observaţia sistematică, evaluare sub formă de chestionar (chestionarele generează o apreciere 

pentru răspunsuri corecte şi oferă posibilitatea reluării exerciţiilor cu răspuns greşit), autoevaluare  

-explicaţia scrisă, învăţarea prin descoperire, exerciţiul 

 

Desfăşurarea activităţii:  

 Lecţia are un format interactiv şi poate fi parcursă în ritm propriu, fără a fi condiţionată de o 

limită de timp. Astfel elevul parcurge partea teoretică şi explicaţiile de câte ori consideră că este 

necesar, iar apoi verifică dacă a înţeles parcurgând etapele de evaluare. Lecţia permite reluarea 

secvenţelor anterioare, dacă elevul doreşte să recitească explicaţiile. De asemenea, pe parcursul lecţiei 

sunt inserate bariere care obligă elevul să parcurgă toate materialele interactive pentru a putea trece la 

secvenţa următoare.  

Captarea atenţiei este realizată încă din primul moment al accesării 

lecţiei, datorită formatului interactiv, precum şi al imaginilor care o însoţesc.  

Momentul de anunţare al obiectivelor este scurt şi atractiv. 

 
Actualizarea cunoştinţelor anterior însuşite cuprinde un video, detalii teoretice explicate 

precum şi exerciţii rezolvate pentru exemplificare. Acest moment poate fi şi un moment de remediere 

şi  recuperare al rămânerilor în urmă, deoarece elevul trebuie să aplice definiţia divizibilităţii în câteva 

exerciţii date. 

Noţiuni teoretice Exerciţii rezolvate Exerciţii propuse 

 

 

 

 

Prezentarea de material nou este îmbinată cu asigurarea reţinerii fiecărui criteriu de 

divizibilitate. Criteriile sunt prezentate în aceeaşi manieră: enunţ teoretic, exemple şi exerciţii propuse 

spre rezolvare. 
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Criteriul de divizibilitate cu 2 

 

Criteriul de divizibilitate cu 5 

 

Criteriul de divizibilitate cu 10 

 
Criteriul de divizibilitate cu 100 

 

Criteriul de divizibilitate cu 25 

 

Criteriul de divizibilitate cu 4 

 

Criteriul de divizibilitate cu 3 

 

Criteriul de divizibilitate cu 9 

 

 

Obţinerea de performanţe este realizată prin prezentarea criteriilor de divizibilitate cu 6,7 

respectiv 8.  

Criteriul de divizibilitate cu 6 

 

Criteriul de divizibilitate cu 7 

 

Criteriul de divizibilitate cu 8 

 

Asigurarea feedback-ului se realizează cu ajutorul unui cântecel ritmat care conţine criteriile 

de divizibilitate prezentate în cadrul lecţiei. 

Încheierea activităţii urmăreşte memorarea cântecelului şi odată cu acesta a criteriilor de 

divizibilitate. Lecţia a fost realizată pe platforma Livresq şi poate fi accesată aici:       

https://library.livresq.com/details/62dec3e55f8ca90009a8d6cd 

https://library.livresq.com/details/62dec3e55f8ca90009a8d6cd
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Proiect didactic 

 

Prof. Vasilache Elena Cristina 

Prof. Vasilache Cătălin Florinel 

Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași 

 

 

Clasa: a VII-a (elevi cu deficienţă de auz)  

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Fizică 

Capitolul: Forța- mărime vectorială 

Subiectul lecţiei: Determinarea constantei elastice a unui resort 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi, consolidare a cunoştinţelor 

Varianta: lucrare de laborator 

 

Scopul activităţii:  

 consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior referitoare la deformarea corpurilor, forţa elastică; 

 dezvoltarea unor abilităţi experimentale. 

 

Competenţă cheie:  

 investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică. 

 

Competenţe specifice: 

 evidenţierea experimentală a dependenţei alungirii corpurilor de forţă 

 

Obiective operaţionale:  

 

 O1- să definească, în manieră proprie, deformarea elastică, deformarea plastică, forţa elastică. 

 O2- să grupeze corpurile în categoriile “deformări elastice” şi ”deformări  plastice”; 

 O3-să exerseze abilităţile de măsurare a lungimii, de determinare a constantei elastice; 

 O4- să aplice formula matematică a forţei de greutate şi a forţei elastice pentru a determina pe cale 

experimentală constanta elastică a unui resort; 

 O5- să interpreteze rezultatele obţinute pe cale experimentală; 

 O6- manifestarea  interesului pentru activitate. 

 

RESURSELE ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

 

1. Resurse umane: elevi cu deficienţă de auz 

 

2. Resurse materiale:  

 fişe de lucru; 

 dispozitiv pentru determinarea constantei elastice; 

 tablă interactivă Smart Board. 
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3. Resurse procedurale: 

 

   a) Metode de didactice:  

 conversaţia; 

 explicaţia;  

 problematizarea; 

 observaţia; 

 descoperirea dirijată; 

 experimentul. 

 

   b) Forme de organizare a  activităţii:   

 pe grupe omogene; 

 

4. De timp: 50 minute 

 

Metode de evaluare: 

 verificarea scrisă;                     

 verificarea orală.   

 

Analiza resurselor: conţinutul învăţării a fost selectat şi adaptat în funcţie de necesităţile de realizare 

a fiecărui obiectiv în parte, conform programei şcolare in vigoare. 

 

Descrierea clasei: clasa este formată din şapte elevi (băieţi) care prezintă hipoacuzie neurosenzorială 

bilaterală de diferite grade; elevii comunică predominant mimico-gestual şi folosesc limbajul dactil, 

fiind în aceeaşi formulă de 5 ani; elevii răspund pozitiv sarcinilor şcolare, se implică activ în activităţile 

extraşcolare şi prezintă un comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei. 
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Scenariul activităţii didactice 

Secvenţele 

lecţiei 

Ob.  

Op. 

Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluare 

Metode  Mijloace 

 

 

Moment 

organizatoric 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

O6 

 

          Se verifică prezenţa elevilor. 

          Se pregătesc materialele şi se asigură condiţiile necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţii. 

          Li se prezintă elevilor două corpuri: plastilină și un resort elastic. 

După aplicarea unei forțe deformatoare celor două corpuri, elevii vor fi 

solicitați să precizeze ce tip de deformare există în cazul celor două 

corpuri după dispariția forței deformatoare. 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Plastilină 

Resort elastic 

 

Aprecieri 

stimulative şi 

încurajatoare 

asupra 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

Verificarea şi 

reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O6 

          Elevii vor fi solicitați să asocieze corpurile cu tipurile de deformare 

(elastică sau plastică) utilizând aplicaţia Smart Notebook. 

 
         Elevii vor fi solicitaţi să răspundă la următoarele întrebări: 

          Ce este deformarea plastică?  

          Ce este deformarea elastică?  

          Ce este forţa elastică? 

          Care este expresia matematică a forţei elastice? 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Tabla interctivă 

Smart Board 

Aplicaţie Smart 

Notebook 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative şi 

încurajatoare 

asupra 

răspunsurilor 
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          Care este unitatea de măsură a forţei elastice în S.I. ? 

Anunţarea 

titlului lecţiei  

 

O6 

          Plecând de la cele discutate, astăzi, în cadrul capitolului Forța- 

mărime vectorială,  vom  realiza lucrarea de laborator  Determinarea 

constantei elastice a unui resort. 

 

Conversaţia 

  

 

 

 

 

Desfăşurarea 

activităţii 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

O6 

 

         Se grupează elevii în 3 grupe. 

         Se distribuie elevilor fişele de activitate experimentală şi se prezintă 

etapele lucrării de laborator. 

          Elevii vor fi îndrumați pentru a realiza minim 3 determinări 

experimentale pentru fiecare grupă şi pentru a calcula constanta elastică a 

resortului. 

         Fiecare responsabil de grupă va fi solicitat să noteze şi pe tabla 

interactivă rezultatele determinărilor. 

         Se analizează rezultatele obţinute de grupe diferite. 

         Elevii vor fi îndrumați pentru a formula concluzii. 

         Se oferă spre rezolvare problema din fişa de lucru pentru elevii care 

termină de realizat determinările experimentale. 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematizarea 

Observaţia 

Descoperirea 

dirijată 

Experimentul 

 

 

 

Fişă de lucru 

Tabla interctivă 

Smart Board 

Dispozitiv 

pentru 

determinarea 

constantei 

elastice 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative şi 

încurajatoare 

privind modul 

de realizare a 

experimentului 

Tema pentru 

acasă 

    Se indică tema pentru acasă. Conversaţia 

 

Fişă de lucru 

 

 

Încheierea 

activităţii 

          Se fac aprecieri asupra modului de implicare a  elevilor  în 

rezolvarea sarcinilor, precum şi aprecieri generale asupra activităţii. 

Conversaţia 

 

  

Notă: 

* Comunicarea pe parcursul activităţii se realizează verbal, mimico gestual şi dactil; 

* În funcţie de ritmul de dactilare(elev- profesor) durata fiecărei secvenţe nu poate fi stabilită precis. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Determinarea constantei elastic a unui resort 

 

Deformarea, efect static al unei forţe 

 

Dacă asupra unui corp acţionează dpuă sau mai multe forţe, se produc modificări ale formei şi 

dimensiunilor acestuia. Aceste modificări sunt numite deformări, iar forţa care produce un astfel de 

efect este numită forţă deformatoare. 

 

După încetarea acţiunii unei forţe deformatoare, corpul poate: 

• Să rămână deformat (corp plastic) sau 

• Să revină la forma şi dimensiunile avute înainte  de a se acţiona asupra lui (corp elastic). 

 

Constatări: 

• la creşterea forţei deformatoare creşte şi deformarea 

• raportul 
l

F


 are (aproximativ) aceeaşi valoare pentru acelaşi resort 

 

Determinarea constantei elastice a unui resort 

 

Materiale necesare: 

 

• resort; 

• suport cadru pentru resort; 

• creion; 

• riglă; 

• corpuri de masă cunoscută; 

• cârlig pentru discuri crestate. 

 Se consideră g=10N/kg 

 Modul de lucru: 
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 Se suspendă resortul de suportul cadru; 

 se măsoară, cu rigla, lungimea 0l  a resortului nedeformat; 

 se suspendă cârligul şi discurile crestate, notând masa totală suspendată; 

 se calculează forţa care acţionează asupra resortului;  

 se măsoară lungimea l a resortului deformat; 

 se determină deformarea resortului ( )0lll −= ; 

 se calculează greutatea corpului prins de resort; 

 se calculează 𝑘 = (𝑚 ∙ 𝑔): ∆𝑙; 

 se calculează k pentru 5 mase diferite;  

 se repetă măsurătorile;  

 se calculează 
5

54321 kkkkk
kmediu

++++
= . 

 

Nr. măs. ( )ml0  l(m) ( )ml  m(kg) 
k 









m

N
 









m

N
kmediu  

1.       

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

CONCLUZII: 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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Problemă 

 

De un resort elastic cu lungimea l0= 120 mm este suspendat un corp cu masa m=40g. Dacă 

lungimea corpului devine l1= 125 mm, să se calculeze constanta elastică a resortului. 
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PROIECT DE LECŢIE 

PLANTELE ŞI ANIMALELE – REPARTIŢIA LOR GEOGRAFICĂ 

 

PROF. GRECEANU NICOLETA 

ŞCOALA GIMN NR.40 ‘AUREL VLAICU” CONSTANŢA 

 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimn Nr.40 ‘Aurel Vlaicu” Constanţa 

Disciplina: Geografie 

Data: 13.05.2022 

Clasa a V-a 

Unitatea de învăţare: Terra – o planetă în transformare. Geosferele Terrei. Biosfera şi solurile 

Titlul lectiei: Plantele şi animalele – repartiţia lor geografică  

Profesor: Greceanu Nicoleta 

Tipul lecţiei: formare si dezvoltare de competenţe 

 

Competenţe specifice vizate: 1.2., 2.1., 3.2.,  3.3. 

 

A.ELEMENTE DE PROIECTARE A INSTRUIRII 

1.Elemente ale competenţelor (reformulări minimale): 

• C1 - definirea termenului de „zona biogeografică” 

• C2 - localizarea pe hartă a zonelor geografice 

• C3 - corelarea zonelor biogeografice cu tipurile de climate 

• C4 - precizarea a cel puţin 2 specii de plante şi animale pentru fiecare zona biogeografică 

• C5 - recunoşsterea unor specii reprezentative pentru zonele biogeografice cu ajutorul imaginilor; 

 

2. Resusele instruirii: 

a) Metode: observaţia, lucrul cu harta/manualul/fisa, autoevaluare, descoperirea, problematizarea  

b) Mijloace: imagini, scheme, manualul (Ed. Corint), filmuleţ youtoube, fişe (de autoevaluare, schema, 

rebus) 

c) Surse informaţionale: manual, internet  

d) Suporturi cartografice: harta fizica a lumii, hartă cu zonele biogeografice (din manual) 

e) Forme de organizare: activităţi de învăţare şi sarcini de lucru individuale 

 

3. Strategia didactică: conversativă şi explicativă, bazată pe explorarea manualului, a surselor IT 

 

4. Designul instruirii (succesiunea activitatilor de predare-învăţare-evaluare) 

- verificarea lecţiei anterioare (autoevaluare); 

- definirea zonelor biogeografice; 

- localizarea pe harta a zonelor biogeografice; 

- corelarea zonelor biogeografice cu tipurile de climate; 

-vizionarea unui material de pe youtoube( https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s); 

-completarea schemei pentru zonele biogeografice: răspândire, plante, animale. 

https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
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5. Evaluare: 

a) autoevaluare din lecţia precedentă (completarea fişei date) 

b) evaluare continuă pe tot parcursul lecţiei, pentru asigurarea permanentă a feedbackului 

(răspunsurile, argumentele, exemplificările elevilor în urma activitţilor de explorare, descoperire) 

c) sinteză şi evaluare: completarea rebusului dat pentru fixarea cunoştinţelor 

 

B. CONŢINUTUL ŞI IDEILE PRINCIPALE: 

1.Elemente introductive: 

- definirea  zonelelor biogeografice = fâșii latitudinale, determinate de zonele de climă, care cuprind 

anumite categorii de plante și de animale adaptate la condițiile climatice. 

2. Idei principale: 

-localizarea pe hartă a zonelor biogeografice, pe continente; 

-corelarea zonelor biogeografice cu tipurile de climate:  

• -pădurea ecuatorială - climat ecuatorial 

• -savana - climat subecuatorial 

• -deşerturile tropicale - climat tropical-arid 

• -pădurile tropicale - climat tropical-umed 

• -vegetaţia mediteraneeană - climat subtropical 

• -stepa - climat temperat 

• -pădurile de foioase - climat temperat-umed 

• -pădurile de conifere - climat  

• -tundra - climat subpolar 

• -deşerturile reci - climat polar 

-prezentarea filmuleţului de pe youtoube (resursă RED) şi completarea schemei cu plantele şi 

animalele specifice fiecărei zone biogeografice. 

-completarea rebusului dat pentru fixarea cunoştinţelor 

3. Legături disciplinare: Geografie clasa a IV-a 

4. Relaţii interdisciplinare: cu Ştiinte ale Naturii, clasa a IV-a 

5. Conexiuni interdisciplinare: cu biologia 

6. Extinderi: importanţa educaţiei în viaţă şi activitatea oamenilor privind însuşirea unor cunoştinte 

de cultură generală 

7. dimensiunea digitală: lărgirea competenţelor cognitive-formativ-aplicative prin explorarea 

activităţilor multimedia interactive de învăţare. 

 

C. ELEMENTE DE REGLARE A INSTRUIRII: 

a) cronometrarea momentelor principale ale lecţiei; 

b) stabilirea unui standard minimal de termeni pentru cunoasterea noţiunilor/exemplelor date. 
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SCENARIU DIDACTIC 

 

Momentele 

lecţiei 

C.S Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice/ 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 2’ -se stabileşte climatul 

socio-afectiv necesar 

desfăşurării lecţiei, se 

pregătesc materialele 

necesare; prezenţa 

-elevii îşi pregătesc 

materialele necesare 

desfăşurarii lecţiei, 

ascultă şi sunt atenţi 

 

Observare 

sistematică 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

 10’ -împarte fişa 1 de 

autoevaluare elevilor 

-elevii rezolvă fişa, 

se autoevaluează şi 

apoi este evaluat şi 

de coleg 

Lucrul cu fişa 1 

Autoevaluare 

3. Captarea 

atenţiei 

 3’ În România avem 

pinguini? De ce nu? 

Răspund, 

argumentează 

Conversaţia 

Problematizarea 

4. Anunţarea 

temei 

 2’ -prezinta titlul “Plantele 

si animalele- repartiţia 

lor geografică” 

-prezintă competenţele 

specifice lecţiei 

Notează 

Ascultă 

Explicaţia 

 

 

5. 

Desfăşurarea 

lecţiei 

C1 2’ -prezintă definiţia 

zonelor biogeografice 

Notează 

 

Observaţia 

C2-

C3 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

- apoi cu ajutorul fişei 2 

hărti date + harta murală 

îndeamnă elevii să 

coreleze zonele 

biogeografice cu 

tipurile de climate 

Ascultă, corelează, 

arată la harta murală 

 

 

 

 

Corelaţia 

Lucrul cu fisa, 

harta 
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C4-

C5 

15’ -pune spre vizionare un 

filmuleţ didactic de pe 

youtoube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lkpMZ0n6J

-s pe baza imaginilor 

prezentate vor identifica 

şi completa plantele şi 

animalele fiecărei zone 

biogeografice 

Urmăresc filmuletul 

şi completează 

plantele si 

animalele pentru 

fiecare zona 

biogeografică 

(recunoscând-le din 

imagini) 

Lucru cu 

mijloace 

multimedia 

Vizionare 

resursă RED 

6. Fixarea 

cunoştinţelor 

 8’ -împarte elevilor fişa 3 

cu rebusul  recapitulativ 

şi le cere să-l rezolve, 

discută rezolvarea 

-elevii completează 

rebusul 

Lucrul cu fişa 

/rebusul 

 

7. Incheierea 

lectiei 

 1’ -face aprecieri finale la 

modul de desfăşurare a 

lecţiei şi scoate în 

evidenţă elevii care au 

avut o prestaţie bună şi 

foarte bună 

-ascultă aprecierile 

făcute şi îşi însuşesc 

observaţiile 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
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FIŞĂ DE LUCRU nr.1 

BIOSFERA- CARACTERISTICI GENERALE ŞI IMPORTANŢĂ 

 

 

Completaţi cu răspunsurile corecte: 

 

1. Învelişul de viaţă al Terrei se numeşte 

....................................................................................................... 

 

2. Cele 2 componente principale ale biosferei sunt 

........................................................................................................ 

 

3. Daţi câte un sinonim pentru floră, respectiv faună 

........................................................................................................ 

 

4. Enumeraţi 4 exemple de factori care influenţează biosfera 

........................................................................................................ 

 

5. Cele 4 domeniile de viaţă ale Terrei sunt 

.......................................................................................................... 

 

6. Mediul în care au apărut primele forme de viaţă pe Terra este 

........................................................................................................... 

 

7. Daţi 2 exemple de animale care trăiesc în mediul subteran 

........................................................................................................ 

 

8. Daţi 2 exemple de plante adaptate la temperaturi ridicate 

........................................................................................................ 

 

9. Precizaţi o activitate pozitivă şi una negativă prin care omul influenţează biosfera 

........................................................................................................ 

 

Notă: fiecare răspuns correct are câte 1px9=9p.  

         Din oficiu se acordă 1p. Total 10p 
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FIŞA nr. 2 

PLANTELE ŞI ANIMALELE – REPARTIŢIA LOR  GEOGRAFICA 

ZONELE BIOGEOGRAFICE 

Def. Zonele biogeografice = fâșii latitudinale, determinate de zonele de climă, care cuprind anumite 

categorii de plante și de animale adaptate la condițiile climatice. 

ZONA 

BIOGEOGRAFICĂ 

TIPUL DE 

CLIMAT 

RĂSPÂNDIRE PLANTE ANIMALE 

ZONA CALDĂ 

ZONA 

PĂDURILOR 

ECUATORIALE 

    

SAVANA   

 

 

  

DEŞERTURILE 

TROPICALE 

  

 

 

  

VEGETAŢIA 

MUSONICĂ 

    

ZONA TEMPERATĂ 

VEGETAŢIA 

MEDITERANEANĂ 

  

 

 

  

STEPA   

 

 

  

PĂDURILE DE 

FOIOASE 

  

 

 

  

PĂDURILE DE 

CONIFERE 

    

ZONA RECE 

TUNDRA  

 

 

 

 

  

DEŞERTURILE 

RECI 
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FIŞA nr.3 

 

 

REBUS 

  A   

1       

2         

 3         

 4        

                 

5 

    

                6      

7        

 8      

  B  

 

Pe verticala A-B vei descoperi numele 

învelişului de viaţă al Terrei. 

1. Copac specific savanei 

2. Animal ce trăieşte în deşertul rece de la Polul 

Sud 

3. Este zona biogeografică unde plouă cel mai 

mult 

4. Zonă biogeografică unde avem cactuşi 

5. Copac specific pădurii de foioase 

6. În America se numeşte preerie 

7. Are ca plante muşchi, licheni 

8. Se mai numeşte pădurea de conifere 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

ACTIVITATI LIBER ALESE 

Gavrilă Daniela Nicoleta 

Grădinița Cu Program Prelungit ”Junior”,Slobozia-Ialomița 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinița cu Program Prelungit “Junior” 

GRUPA: Mijlocie “C”- grupa Florilor 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ”Cu ce călătorim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Plecăm în călătorie!”-evaluare proiect 

TEMA ZILEI: ”Cu mic, cu mare plecăm la plimbare!” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: activități liber alese 

 

CENTRE DE INTERES: 

• BIBLIOTECĂ: ”Mijloace de transport” -joc de masă ( puzzle; despărțirea cuvintelor în silabe), 

antrenament grafic (fișă de lucru) 

• ȘTIINȚĂ: ”Ne jucăm cu mijloacele de transport”- joc de masă (găsește umbra; așază în vagoane 

figurile geometrice), labirint (fișă de lucru) 

• ARTĂ: ”Desenăm, pictăm, mijloace de transport decorăm!”-pictură, desen șablon, modelaj 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute; 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

➢ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat; 

➢ Activare și manifestare a potențialului creativ; 

➢ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

 

COMPORTAMENTE VIZATE 

➢ Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală 

pentru transmiterea unui mesaj; 

➢ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

➢ Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 

➢ Manifestă creativitate în activități diverse; 

➢ Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

 

BIBLIOTECĂ:  

➢ Să denumească imagine obținută prin îmbinarea pieselor de puzzle; 

➢ Să despartă cuvintele în silabe; 

➢ Să traseze corect elementele grafice. 
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ȘTIINȚĂ: 

➢ Să găsească umbrele jetoanelor; 

➢ Să așeze tot atâtea forme geometrice, câte indică cifrele; 

➢ Să traseze drumul mașinii spre garaj. 

ARTĂ: 

➢ Să utilizeze corect materiale de lucru specifice picturii, desenului și modelajului; 

➢ Să obțină lucrări plastice originale; 

➢ Să aprecize lucrările estetice obținute în mod personal și original. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

Metodee si procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, lucrul individual, aprecieri 

verbale 

Material didactic: ecusoane, fișe de lucru, puzzle, clești plastic, carioca, mulaje ipsos, acuarele, 

jetoane, planșete, plastilină, betișoare/pensule, pahare apă, coli desen, șabloane, culori. 

Forma de organizare: activitati pe grupuri mici, individual 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

DURATA: 30 min 

BIBLIOGRAFIE: 

• Metodica activitatilor instructive-educative in gradinita de copii, Preda V., Editura Gheorghe-Catu 

Alexandru, Craiova 2009. 

• Curriculum pentru educatia timpurie-2019. 

•  
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DEMERSUL DIDACTIC 

Nr. 

Crt. 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

UNITĂȚI DE CONȚINUT STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1. Moment 

Organizatoric 

 

-să se așeze la centrul 

indicat de jeton; 

    Distribuirea materialului didactic necesar pentru 

realizarea sarcinilor la centrele de activitate. 

    Preșcolarii vor fi împărțiți în grupuri mici, cu ajutorul 

ecusoanelor din piept. 

  

2. Captarea atenției 

 

-să manifeste interes 

pentru activitate; 

 

 

 

 

 

 

 

-să denumească 

materialele de la centre. 

    Captarea atenției se realizează cu ajutorul 

materialelor de la centrele de activitate. 

     Educatoarea îndeamna copiii să o bucure pe  

locomotiva Thomas, lucrând frumos, îngrijit și corect. 

    Descoperirea de catre copii a materialelor puse la 

dipoziție, la cele 3 sectoare: bibliotecă, artă și știință. 

- Ce materiale ați primit pe mese?(puzzle, fișe de lucru, 

acuarele, mijloace de transport din ipsos, jetoane, etc.) 

- Ce credeți că vom lucra azi, cu ajutorul acestor 

materiale? (vom realiza puzzle-uri, vom rezolva fișe de 

lucru, vom picta/desena, etc.) 

Observația 

Conversația 

Surpiza 

-jetoane 

- fișe de lucru, - 

puzzle, 

- clești plastic, - 

carioca, 

- mulaje ipsos 

- acuarele, 

- plastilină, 

-planșete 

-betișoare 

- pensule, 

- pahare apă, 

- coli desen, 

- șabloane, 

-culori 

-jetoane. 

 

 

 

    Evaluare 

orală: 

-se consideră 

performanță 

dacă toți copiii 

recunosc și 

denumesc 

materialele 

didactice 

prezente la 

centre. 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

propuse 

     Se anunță tema pentru fiecare centru de activitate și 

sunt explicate sarcinile pe care copiii trebuie să le 

realizeze. 

Explicația 

Conversația 

 

    Observarea 

interesului 
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 manifestat de 

copii 

4. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

dirijarea învățării 

-să denumească imagine 

obținută prin îmbinarea 

pieselor de puzzle; 

-să despartă cuvintele în 

silabe; 

-să traseze corect 

elementele grafice. 

 

- să găsească umbrele 

jetoanelor; 

- să așeze tot atâtea forme 

geometrice, câte indică 

cifrele; 

- să traseze drumul 

mașinii la garaj. 

 

 

- să utilizeze corect 

materiale de lucru 

specifice picturii, 

desenului și modelajului; 

- să obțină lucrări plastice 

originale. 

    In funcție de ecusonul primit, copiii se vor așeza la 

centrele de interes. 

 

    La centrul Bibliotecă, copiii vor îmbina piese pentru 

a obține puzzle-uri, vor despărți cuvinte în silabe și vor 

asocia numărul silabelor, vor trasa elemente grafice de 

pe fișele de lucru primite. 

 

   La centrul Știință, copiii vor așeza jetoanele pe 

planșe, astefel încât să găsească umbrele mijloacelor de 

transport, vor așeza tot atâtea figuri geometrice în 

vagoanele trenului, câte indică cifrele și vor ajuta 

mașina să ajunga la garaj, cu ajutorul unei fișe de lucru 

(labirint). 

 

   

  La centrul Artă, copiii vor picta mijloace de transport 

din ipsos, cu ajutorul bețișoarelor sau pensulelor, vor 

desena mijloace de transport cu ajutorul șablonului și 

vor modela cercuri mici colorate pentru a întregi 

imaginile primite. 

   Educatoarea va trece pe la fiecare centru deschis, 

oferind explicații suplimentare, sprijin acolo unde este 

cazul și să supravegheze modul de lucru al copiilor. 

Conversația  

Explicația 

- puzzle; 

- jetoane; 

- clești plastic; 

- fișe de lucru; 

- carioca. 

 

- jetoane; 

- planșe; 

- fișe de lucru; 

- carioca. 

 

 

 

 

-mulaje ipsos; 

-acuarele; 

-pensule; 

-pensule; 

-plastilină; 

-șabloane; 

-carioca/culori 

 

 

 

    Evaluare 

practic-

aplicativă: se 

consideră 

performanță 

dacă toți copiii 

rezolvă 80% din 

sarcinile primite 

(la alegere).          

5. Obținerea 

performanței 

-să prezinte sarcina de 

lucru și produsul obținut; 

 

 

     Fiecare grupă va prezenta colegilor sarcina avută la 

centru de activitate și modul în care au rezolvat sarcina. 

Conversația 

 

 

Explicația 

    Evaluare 

practic- 

aplicativă: se 

consideră 
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    La centrul Bibliotecă, copiii denumesc imaginea 

obținuță la puzzle, despart câteva cuvinte în silabe sau 

prezintă fișele de antrenament grafic. 

    La centrul Știință, copiii prezintă rezultatele 

jocurilor de masă( găsește umbra și așază tot atâtea 

figuri geometrice în vagon, câte îți indică cifra) și 

rezolvarea corectă a labirintului. 

    La centrul Artă, copiii prezintă produsele obținute 

prin tehnica de pictură,desen, modelaj. 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

performanță 

dacă toți copiii 

prezintă 

colegilor, 

lucrările 

obținute. 

6. Evaluarea 

activității 

 

     Se fac aprecieri verbale asupra activităților și 

modului de lucru. Copiii sunt încurajați și apreciați 

pentru lucrările obținute și sarcinile rezolvate. 

Conversația 

Aprecieri verbale 

 

7. Încheierea 

activității 

     Se strâng materialele și se pregatește sala de grupă 

pentru următoarele activități. 

    Prin tranziția: ” Trenul să îl formăm 

                              Și spre baie să plecăm 

                              Mâinile să le spălăm!”     

Conversația 

 

 

Versuri 

 

 

 

    Evaluare 

practic- 

aplicativă: se 

consideră 

performanță 

dacă toți copiii 

formează trenul. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

                                   Școala Gimnazială nr. 1 Curățele, Structura – G.P.N. NR. 2 Cresuia       

                                                             Prof. înv. preșcolar: Matei Ioana Mihaela 

 Data: 15. 12. 2021 

Grupa: mare 

Tema anuală de studiu: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?"    

Tema proiectului: ,,Tradiții românești!" 

Tema săptămânii: ,,Moș Crăciun e darnic și bun!" 

Tema activității: ,,Spiridușii lui Moș Crăciun"                 

Tipul activității: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi intelectuale. 

Modalităţi de realizare: joc didactic matematic. 

         ■ DȘ: Activitate matematică – joc didactic: ,,Spiridușii ajută pe Moș Crăciun!" 

       ■ Tranziții:   

                        ,,Suntem spiriduși…"                                                             

                        ,,Unu, doi, unu, doi, să nu facem tărăboi" 

                         ,,Iarna a sosit în zori!" 

    ■ Rutine: ,,Bună dimineața, spiridușilor!" – activitate de socializare    

Scopul activității: 

      Dezvoltarea capacității de exprimare orale flosind limbajul matematic și consolidarea cunoștințelor 

matematice în limitele 1-5; 

 

Obiective operaționale: 

      ■ O1 – să numere crescător și descrescător în limitele 1-5; 

      ■ O2 – să raporteze cantitatea la număr punând jucării pe brad și sub brad; 

      ■ O3 – să identifice vecinii spiridușilor , precizând care este mai mare/mic; 

      ■ O4 –  să folosească numeralul ordinal precizând al câtelea spiriduș lipsește;  

     

Strategii didactice: 

       ■ Metode și procedee: 

                Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, expunerea, lucrul individual, turul galeriei, 

fișa de lucru, metoda brainstorming, metoda R.A.I. 

       ■ Resurse materiale: 

                 Decor de iarnă în sala de grupă, fișe de lucru,  cifre magnetice, magneți cu Moș Crăciun, 

scrisoarea lui Moș Crăciun, tablă magnetică, brăduleț cu jetoane tip scai ( decorațiuni ), figurină Moș 

Crăciun și spiridușul, laptop, scăunele, măsuțe, cadouri cu recompense  dulci în ele. 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Modalităţi de evaluare: 

      Observaţia directă, chestionarea orală, analiza răspunsurilor copiilor, analiza lucrărilor, aprecieri 

globale şi individuale, acordarea de recompense, fișa de lucru. 

Durata: 30 minute. 
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Resurse bibliografice: 

    ■ Curriculum pentru învățământul preșcolar, MAECI, 2019; 

    ■ Culea Laurenția, ,,Aplicarea noului curriculum pentru educatie timpurie”, Editura Diana, 

             Pitesti, 2008; 

    ■  Ana A., Cioflica S.-“Jocuri didactice matematice”, Editura Emia, 2000; 

    ■ Magdalena Dumitrana – “Activități matematice în grădiniță”, Ghid practic, Ed. Compania,  2002; 

    ■ ,,Cărticica mea cu jocuri de Crăciun", Editura Paralela 45 

                                         DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul activităţii Strategii didactice 

1. Moment 

orgnizatoric 

Se vor asigura condiţiile optime pentru buna 

desfăşurare a activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic; 

- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. 

 

2. Captarea 

atenţiei 

   Se va realiza prin citirea citirea scrisorii trimise de Moș 

Crăciun prin spiridușul său (anexa 1) și prin apariția în 

miniatură a lui Moș Crăciun și a ajutorului său, 

spiridușul. 

Dragi copii, 

 Mă numesc MOŞ CRĂCIUN și sunt bucuros să vă 

transmit câteva gânduri bune. Din păcate nu am putut 

veni azi la activitatea voastră deoarece sunt foarte 

ocupat cu pregătirea cadourilor de Crăciun, dar v-am 

trimis un spiriduș, ajutorul meu, un brad, cifre, cadouri 

și multe alte materiale frumoase pe care să le folosiți în 

activitatea voastră de azi.  

          Vă îmbrățișez cu drag și abia aștept să ne întâlnim 

la serbarea de Crăciun! 

                                                                        Cu drag, 

Moș Crăciun 

 

Conversaţia 

 

Surpriza 

 

 

Expunerea 

3. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Moș Crăciun vrea să vină la noi la grădiniță când o 

să facem serbare și de aceea ne-a trimis multe surprize 

azi la activități prin ajutoarele sale spiridușii. De aceea 

tema noastră de astăzi este ,,Spiridușii lui Moș 

Crăciun?" 

 Cum se numeşte tema noastră de astăzi? 

1-2 copii repetă tema zilei. 

Conversația 
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4. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

    Se va purta o discuție pe tema sărbătorii ce va urma 

pentru a ajunge la personajul Moș Crăciun. Astfel 

copiii sunt introduși în tema activități ce va urma să o 

desfășurăm. 

Conversația 

 

 

 

           

 

 

5. Desfășurarea 

activității 

 

 

   Tranziţie: ,, Unu,doi,unu,doi,  

                                           Să nu facem tărăboi 

                                               Trei, patru, cinci 

                                             O să mă așez aici! " 

La intrarea în grupă, copiii vor găsi în fața lor tabla 

magnetică, cifrele,  spiriduși și paleta Spiriduș.  Agățat 

pe perete este pus bradul pe care ei vor pune jetoanele ( 

decorațiunile ). De asemenea sub el vor pune cadourile. 

Anunţarea temei: 

  Astăzi, la activitatea matematică, ne vom juca jocul 

matematic ,,Spiridușii ajută pe Moș Crăciun!". 2-3 

copiii vor repeta tema activităţii matematice. 

  Înainte de a începe activitatea matematică, haideţi să 

ne reamintim cifrele iar cu ajutorul zarului să 

descoperim împreună răspunsul la ghicitori.  Voi 

arunca mingea unui copil spunând prima ghicitoare. El 

îmi va da răspunsul ,va veni la tablă și va pune cifra 

porivită răspunsului ghicitoarei. Copilul va arunca 

mingea spre un alt copil, rostind a doua ghicitoare, 

acesta va așeza cifra potrivită și tot așa pâna la finalul 

celor 5 ghicitori.  

”Cine e ca o săgeată/ Care este despicată?” (cifra 1) 

”O roata și încă-o roată/ Câte fac ? Spune o dată! ” 

(doi) 

”Tricicleta fuge tare!/Roți, îmi spuneți, câte are?” 

(trei) 

”Câți pereți are-o odaie/Și câte picioare-o oaie?” 

(patru) 

”În manușă sau ciorap/ Câte degete încap?” (cinci) 

Voi pune unul sau doi copii să numere cresător și 

descrescător în limita 1-5. 

a) Explicarea regulilor jocului şi a modului de 

desfăşurare 

  După ce au fost descoperite cifrele cu ajutorul 

ghicitorilor vom începe să ne jucăm jocul ,,Ajută-l pe 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

Conversația 

 

Demonstrația 

 

 

 

Metoda R.A.I. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Conversația 
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Moș Crăciun". Cu ajutorul paletei Spiriduș pe care e 

trecută câte o cifră fiecare copil va lua și va pune pe 

brad tot atâtea decorațiuni câte arată cifra. 

     b)   Se execută jocul demonstrativ de către 

educatoare 

 Voi demonstra copiilor sarcina jocului punând pe brad 

tot atâtea decorațiuni câte arată pe paleta Spiriduș aleasă.  

     c)   Jocul de probă 

 Voi solicita un copil să efectueze jocul pentru a vedea 

dacă au fost înțelese sarcinile, punând pe brad tot atâtea 

decorațiuni câte arată cifra. 

    d)   Executarea jocului de către copii 

 În timpul executării jocului, voi urmări realizarea 

obiectivelor propuse şi voi sprijini pas cu pas derularea 

jocului având în vedere algoritmii aleşi. 

    În timpul jocului copiii vor avea de realizat 

urmatoarele sarcini: 

-  “Numără spiridușii în ordine crescătoare şi 

descrescătoare în limitele 1-5!” 

- “Pune pe brad tot atâtea decorațiuni câte arată cifra de pe 

paleta Spiriduș!” 

-  “Închide ochii şi observă al câtelea spiriduș a dispărut 

de pe tablă!” 

- “Care sunt vecinii spiridușului cu numărul 

4?”.....spiridușul 3 și 5.  

- “Care sunt vecinii spiridușului cu numărul 

3?”.....spiridușul 2 și 4. 

- ,,Care sunt vecinii spiridușului cu numărul 2?" .... 

spiridușul cu numărul 1 și 3. 

Voi pune accent și pre precizarea felului vecinilor ( mai 

mic, mai mare ). 

  e) Complicarea jocului 

   În grupă va apărea un sac cu cadouri pe care ei va 

trebui să le pună sub brad alegând de pe tablă câte o cifră 

spiriduș. Sub brad vor fi puse tot atatea cadouri câte arată 

cifra. Tranziţie 

  “ Suntem spiriduși 

     Isteți și jucăuși. 

     Mergem să muncim, 

     Să ne veselim!" 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

Munca individuală 

Turul galeriei 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 Pentru că Moș Crăciun e foarte mulțumit cum ați 

lucrat, ne-a trimis să lucrăm împreună o fișă de lucru 

Conversația 
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 matematice. Vreau să nu îl dezamăgim și să lucrăm la 

fel de bine ca și până acum. Copiii primesc fișele, le 

sunt explicate sarcinile de lucru și le doresc spor la 

treabă. Le voi acorda ajutor în caz de nevoie.    (anexa 

1) 

  La sfârşitul activităţii voi face aprecieri întregii 

activităţi, atât individuale, cât şi colective iar copiii vor 

primii ca recompensă jeton cu Moș Crăciun.  

Tranziţie: ,,Iarna a sosit în zori" 

 

Explicația 

Munca individuală 

 

Aprecieri verbale 

Turul galeriei 

 

 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

 Cu ajutorul unor ghicitori descoperite  în niște plicuri 

surpriză copiii vor descoperi cifrele  de la 1 la 5 și va 

trebui să le așeze pe table magnetică. 

Ghicitorile 

Conversația 

Exercițiul 

8. Încheierea 

activităţii  

 

 

  Înainte de încheierea activităţii îi voi întreba pe copii 

ce am lucrat noi ca spiriduși pentru Moș Crăciun pe tot 

parcursul zilei şi le voi spune că acesta este foarte 

mulţumit de ei. Tocmai de aceea ne va toate materialele 

primite, pentru a le pune la loc de cinste în grupă. 

Îi voi felicita pe copii pentru activitatea din această zi 

minunată şi pentru răspunsurile corecte. Vor primi 

stimulente dulci trimise. 

Copiii îşi vor saluta oaspeţii şi vor ieşi încântaţi din sala 

de grupă. 

 

Aprecieri verbale 
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ANEXA 1 

Fișă de activitate matematică grupa mare 

1. Colorați tot atâția Moș Crăciun câți indică cifra din pătrat . 

 4 

   
2. Încercuiți vecinii cadoului cu numărul 3. 

                
              1                              2                          3                          4 

3. Taie cu o linie primul, al treilea și ultimul spiriduș. 
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PROIECT DIDACTIC 

prof. Crişan Nela 

Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, Pechea 

 

DISCIPLINA: ISTORIE 

CLASA: a XI-a A  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ŞTIINŢA ŞI SOCIETATEA ÎN SECOLUL al XX-lea 

LECŢIA: -CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGIE ÎN SEC al XX-lea 

                -IMPACTUL TEHNOLOGIEI ASUPRA VIEŢII COTIDIENE ŞI A MEDIULUI 

                -ŞTIINŢA ŞI TEHNICA ÎN SLUJBA RĂZBOIULUI 

TIPUL DE LECŢIE: de evaluare, de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor. 

TIMP: 50 minute 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: CLASĂ 

SCOPUL LECŢIEI: de a evalua, sistematiza şi consolida rezultatele şcolare referitoare la tema „Ştiinţa 

şi societatea în secolul al XX-lea”, exersând operaţiile şi formele gândirii. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: ➢ forme de organizare a activităţilor de învăţare: activitaţi frontale, 

activităţi individuale, activităţi în grupe de 4-5 elevi; 

                                   ➢ forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor şi independentă; 

                                   ➢ exerciţii de explicare a termenilor istorici, exerciţii de selectare a informaţiilor 

oferite de sursele istorice, exerciţii de interpretare a imaginilor, evidenţierea relaţiei cauză-efect; 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, comparaţia, expunerea, descoperirea, 

analizarea surselor istorice, cubul, motivează-ţi decizia, eseul; 

RESURSE MATERIALE: fişe de lucru (evaluare şi autoevaluare), videoproectorul, calculator, 

prezentarea PPT, ilustraţii, coli de hârtie, marcăre, telefonul, conexiune la internet                                                         

RESURSE BIBLIOGRAFICE: ISTORIE, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint,  

                                                   autori: Ioan Ciupercă, Elena Cozma, 2007 

                                                   INTERNETUL: www.descopera.ro/ştiinţa 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

 Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune; 

 Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 

 Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de 

predicţie a schimbărilor 

COMPETENŢE SPECIFICE/activități de învățare 

1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie; 

3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere; 

COMPETENȚE DERIVATE: 

C1. Prezentarea cracteristicilor dezvoltării ştiinţei şi tehnicii în sec. al XX-lea  

C2: Descrierea domeniilor ştiinifice care au înregistrat cele mai mari progrese  

C3: Identificarea principalelor descoperiri ştiinţifice şi tehnice care au influenţat omenirea în sec. XX 

C4: Analizaarea consecinţelor introducerii noilor tehnologii asupra comunicării dintre oameni şi a 

alocării timpului liber 

C5: Stabilirea impactul dezvoltării tehnologice asupra vieţii cotidiene  

C6:Recunoașterea cauzele/efectele poluarii mediului datorate dezvoltarii tehnologice 

C7: Conştientizarea efectele de durată ale degradării mediului 
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C8: Sintetizarea informațiilor în redarea unei sceme a principalelor tipuri de arme inventate în sec. 

XX 

C9: Prezentarea personalităţilor româneşti şi descoperirile(invenţiile) lor   

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

MOMENTUL I (1min.) 

MOMENTUL ORGANIZATORIC 

PROFESORUL: notează absenţele, pregăteşte materiale necesare şi asigură condiţiile pentru buna 

desfăşurare a lecţiei, asigură un climat psiho-afectiv favorabil pentru afirmarea oricărui elev. 

ELEVII: prezintă absenţele, îşi pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei; 

MOMENTUL II (2min.) 

II.( 3 min) Reamintirea temei de evaluare şi a planului acesteia precum şi obiectivele operaţionale 

urmărite: ŞTIINŢA ŞI SOCIETATEA ÎN SECOLUL al XX-lea: 

    Cercetarea ştiinţifică şi tehnologie în secolul al XX-lea 

                             -caracteristici; 

                             -domenii ale cercetării: biologia, medicina, fizica, chimia, astronomia; 

    Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului: 

                             -computerul; 

                             -tehnologia în slujba sănătăţii; 

                             -noile tehnologii şi timpul liber; 

                             -efectele industrializării şi tehnologizării asupra mediului înconjurător;  

   Ştiinţa şi tehnica în slujba războiului:-caracterisici; 

                                                                 -evoluţia armelor şi a armamentului; 

MOMENTUL III (45min.) 

Evaluarea cunoştinţelor priceperilor şi deprinderilor.            

Secvenţa I (5 min) 

1.Elevii sunt aşezaţi pe 6 grupe, fiecare grupă formată din 5 elevi. Cele 6 grupe au contact vizual 

permanent cu mijloacele didactice folosite. Ei primesc de la începutul orei o mapă de lucru cu 

materialele pe care le vor folosi în diferitele etape ale lecţiei. Prin conversaţie li se cere elevilor să 

răspundă la mai mulţi itemi. 

Secvenţa II (10 min) 

2.Elevii din cele 6 grupe primesc următoarea sarcină: Menţionaţi 5 descoperiri ştiinţifice sau invenţii 

din secolul XX pe care le veţi nota pe o coală de hârtie A4. Subliniaţi trei dintre ele pe care le 

consideraţi a fi cele mai importante pentru societate. Argumentaţi alegerea făcută. Fiecare grupă 

desemnează un lider care va prezenta şi explica cele notate. 

Secvenţa III (10 min) 

3.Elevii din cele 6 grupe vor fi informaţi că vor folosi metoda: CUBUL. 

Comunicarea sarcinilor de lucru: Pe fiecare faţă a cubului este înscrisă câte una din următoarele 

sarcini: 

Descrie! Analizează! Asociază! Compară! Aplică! Argumentează! 

Completaţi pe fişa primită ceea se cere pe faţa cubului pe care aţi extras-o. 

Descrie!-------- Descrie evoluţia istorică (povestea) a computerului.(fișa nr.1) 

„Parcurgând traseul evolutiei computerului pana in zilele noastre, descoperim o poveste interesanta, 

demna de istorisit.La inceputurile sale, computerul avea dimensiuni impresionante, ocupând o încăpere 
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întreagă, iar astăzi el încape în palma unui copil.Deceniu după deceniu  a marcat traseul inovator ce a 

condus la performanţele tehnologice şi aspectul computerului de azi. 

 (Istoria computerului din 1939 până în zilele noastre) 

Aplică! -------Elaboraţi un text cu caracter istoric în care să integraţi următorii termeni: autostradă 

informaţională, Al Gore, sat global, McLuhan, Internet. (fişa nr.2) 

Compară!---------- Comparaţi cele două surse istorice şi argumentaţi cu propriile cuvinte care va fi 

soarta cărţilor în condiţiile noilor tehnologii informaţionale.(fişa nr.3) 

„Un teolog l-a întrebat pe cel mai puternic supercomputer: <<Exista Dumnezeu?>>. Computerul a 

răspuns că îi lipseşte puterea de procesare pentru acest lucru. A cerut să fie conectat la toate celelalte 

supercomputere din lume. Aşadar, computerul a fost cablat la toate computerele de mare putere, la 

minicomputerele şi la toate computerele personale din lume. Şi, în cele din urmă, a fost conectat la 

toate computerele de maşină, la magnetoscoapele video, la ceasurile digitale şi aşa mai departe. 

Teologul a întrebat pentru ultima dată: <<Există Dumnezeu?>>, iar computerul a răspuns: <<Acum 

există!>>. 

                                                                    (John Naisbitt, Global Paradox, Londra, 1995) 

 „Apariţia Internetului a generat multe speranţe şi temeri, în acelaşi timp. Ne vom pierde oare 

identităţile în cyberspaţiu? Ne va domina oare tehnologia computerizată sau noi o vom domina? Va 

distruge oare media electronică toate celelalte media de comunicare cum ar fi cartea?” 

                                                                                                                  (Anthony Giddens, 

Sociologie) 

Analizează!---- Analizează cele două surse istorice şi precizează beneficiile pe care le poate oferi 

televiziunea. (fişa nr.4) 

A. „Televiziunea pune la dispoziţia fiecărui cămin care are un televizor un jurnal permanent şi 

omniprezent, un cinematograf, o scenă de teatru, emisiuni specializate, o sală de concert, o 

universitate în imagini. Ce poate fi mai mult?”                                   (Georges Hourdin, Civilizaţia 

timpului liber)                                                   

B. „Televizorul ne satisface dorinţa de a fi bine informaţi, într-o lume efervescentă, plină de 

evenimente şi într-o societate marcată de comunicare şi dominată de ştiri. Manifestaţiile sportive 

transmise la TV ne aduc aproape bucuria victoriei sau suferinţa înfrângerilor şi ne cultivă respectul şi 

admiraţia pentru marii campioni. Emisiunile de divertisment vesele şi tonice, ne dau relaxarea psihică 

de care avem nevoie după o zi marcată de efort fizic şi intelectual. Filmele artistice şi documentare, 

spectacolele de teatru intă în casa noastră prin intermediul televizorului, aducând cu ele un întreg 

univers.” 

         (Silvia Marinescu, Rodica Dinescu, Invitaţie la educaţie, Ed.Carminis,  Piteşti, 2003, p.90 

C. „Televiziunea nu ne provoacă la reflecţii, ea doar ne distrează, nu ne cultivă”.  

Argumentează!------Argumentează, prin exemple, care sunt măsurile şi acţiunile oamenilor privind 

protecţia mediului, de diminuare sau înlăturare a efectelor poluării. (fişa nr.5) 

 „Este nevoie de o acţiune radicală urgentă. Dacă tendinţelor actuale de deteriorare a mediului 

înconjurător ale omului li se permite să continue în următorul sfert de secol, putem ajunge în unele 

zone la o situaţie fără întoarcere; la deteriorarea ireversibilă a perspectivelor de dezvoltare veritabilă 

şi de înlăturare efectivă a sărăciei de pe planeta noastră, dacă nu chiar de supravieţuire a omenirii.”  

                                                                                 Ignacy Sachs, Mediul înconjor al omului 

Asociază!----Pentru cel puţin cinci progrese ştinţifice efectele dăunătoare asupra mediului natural şi 

societăţi omeneşti. (fişa nr.6) 
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 „A devenit evident pentru majoritatea oamenilor, de exemplu, că profitul pe termen scurt care a dus 

la poluarea aerului şi a apei nu s-a ridicat l-a valoarea pagubelor pe termen lung aduse calităţii vieţii 

şi a mediului ambiant.”              (John Naisbitt, Megatendinţe. Zece noi direcţii care ne transformă 

viaţa) 

 

Evaluarea activităţii pe grupe: câte un reprezentant din fiecare grupă va prezenta ceea ce au 

completat pe fişele de lucru. Grupele pot face completări, pot aduce corecturi dacă sesizează greşeli 

sau pot întreba dacă au nelămuriri. 

 

Secvenţa IV (10 min) 

Fiecare grupă va primi căte o fişă care conţine imaginea unei arme inventată în sec al XX-lea şi folosită 

în cadrul conflictelor militare. Elevii vor avea ca sarcină identificarea şi prezentarea, pe scurt, a 

inventării, a progresului şi a impactului armamentului identificat în fişă. Elevii vor folosi telefonul 

conectat la internet, vor căuta informații, le vor sintetiza într-o schemă pe o coală de hârtie apoi o vor 

prezenta în fața colegilor. 

Secvenţa V (10 min) 

Elevii urmăresc o prezentare PPT a contribuţiilor româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnice:10 invenţii 

ale cercetătorilor români. Elevii vor răspunde apoi la un test fulger constând în 10 întrebări tip grilă 

referitoare la aceste contribuţii româneşti. 

Secvenţa VI (2 min) 

Elevii vor completa, individual, un chestionar de autoevaluare.      

                                             

                                                        MOMENTUL III (2 min) 

NOTAREA ELEVILOR: Profesorul acordă note  pe baza analizării activităţii desfăşurate pe 

parcursul orei; elevii pot să-şi exprime propriile păreri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4052 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: 

CLASA: a XI-a A 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE 

Elevul trebuie să ştie că : 

AUTOEVALUAREA: reprezintă expresia unei motivaţii lăuntrice faţă de învăţătură şi devine un 

mijloc de cultivare a unei atitudini pozitive faţă de propria activitate. 

1.Cum te simţi după lecţie? 

........................................................................................................................................... 

2.Ce crezi că ai reuşit cel mai bine? 

........................................................................................................................................... 

3.Ce te-a nemulţumit? 

........................................................................................................................................... 

4.Ce ai schimba în lecţie după această experienţă? 

........................................................................................................................................... 

5.Cred că mi-aş putea îmbunătăţii performanţa dacă: 

.......................................................................................................................................... 

6.Răspunsurile corecte şi activitatea (personală) din timpul orei, consider că pot fi evaluate cu 

calificativul sau nota: 

 foarte bine                        bine                     satisfăcător                     insuficient 

       9-10                                 7-8                                5-6                                     sub 5 

 

Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în perioada contemporană 

Test grilă pentru verificarea cunoştinţelor 

1. A înfiinţat revista “Gazeta de matematică”: 

a)Gheorghe Ţiţeica       b) Gheorghe Asachi       c) Traian Lalescu        d) Dimitrie Pompeiu 

2. Fondator al şcolii româneşti de microbiologie: 

a) Ana Aslan              b) Ion Cantacuzino        c) Victor Babeş                d) Ştefan Odobleja 

3. A descoperit insulina: 

a) Ştefan Odobleja        b) Nicolae Paulescu;    c) Emil Racoviţă       d) Constantin I. Parhon 

4. Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină în 1974: 

a) George Emil Palade       b) Nicolae Paulescu          c) Grigore Antipa          d) Ana Aslan 

5. A înfiinţat primul Institut de Geriatrie din Bucureşti:  

a) Ana Aslan              b) Nicolae Paulescu              c) Emil Racoviţă        d) Ion Cantacuzino 

6. A realizat primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul: 

a) Aurel Vlaicu                b) Traian Vuia            c) Ştefan Odobleja             d) Henri Coandă 

7. Inventatorul motorului cu reacţie este: 

a) Ion Cantacuzino               b) Traian Vuia             c) Aurel Vlaicu             d) Henri Coandă 

8. Creatorul sonicităţii, un nou domeniu al mecanicii: 

a) Gogu Constantinescu       b) Ion Cantacuzino         c) Emil Racoviţă         d) Aurel Vlaicu 

9. Unul dintre părinţii fondatori ai rachetei este: 

a) Hermann Oberth       b) Ştefan Procopiu     c) Horia Hulubei     d) Dragomir Hurmuzescu 

10. A întemeiat şcoala românească de hidrologie şi ihtiologie: 

a) Grigore Antipa            b) Emil Racoviţă             c) Ion Borcea             d) Dimitrie Voinov 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE: 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4053 

 

RĂSPUNSURI CORECTE:1a; 2c; 3b; 4a; 5a; 6b; 7d; 8a; 9a; 10a 

 

Pentru secvența 4:  

Grupa 1 

 
Grupa 2 

  
Grupa 3 

                                  

 
 

Grupa 4 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/US_Air_Force_B-2_Spirit.jpg
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Grupa 5 

 
 

Grupa 6 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE” 

 

                      Liceul Silvic Gurghiu (G.P.N ADRIAN) 

Popovici Raluca Andreea 

 

MOTO:  

 

                          Atâtea lucruri bune-ţi trimite Dumnezeu 

    Şi-aşa puţin îţi cere să-i dai , copilul meu,  

  Deci, ia te rog aminte la toate câte-ţi spun:  

                                      Să fii mereu cuminte, ascultător şi bun. 

   

         Şi vei vedea răsplata: de Paşti, un îngeraş, 

                                           Pe care voi îl ştiţi că este iepuraş, 

                               Îl va trimite Domnul cu daruri, ouă roşii,     

Ca să ciocniţi şi voi precum ciocneau strămoşii. 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

    

GRUPA: Mijlocie(Albinutelor) 

DATA: 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Silvic Gurghiu (GPN Adrian) 

EDUCATOAR: Popovici Raluca Andreea 

NIVELUL I 

TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Iepurașul de Paște 

TEMA ZILEI: „Bucuria sărbătorilor de Paște” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  

TIPUL ACTIVITĂŢII: Însușire și consolidare de cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi. 

TIPOLOGIA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE: Activitate didactică cu durată de o zi 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

• Stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile şi obiceiurile de Paşte; 

• Formarea unei atitudini de respect faţă de sărbătorile creştine; 

• Stimularea imaginaţiei creatoare, dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului pentru frumos; 

• Educarea atenţiei, a spiritului de cooperare, de ordine şi disciplină, a spiritului critic şi autocritic. 
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OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

- să audieze cu atenţie linia povestirii pentru a sesiza succesiunea momentelor acţiunii şi mesajul transmis prin textul literar; 

 - să  exprime trăiri afective și idei proprii, impresii legate de tema zilei, în timpul si/sau la sfârșitul activității; 

-să utilizeze corect materialele puse la dispoziție,prin diferite tehnici de lucru, în vedrea realizării unor lucrări produse. 

-să coopereze în cadrul grupului de lucru pentru a îndeplini sarcina dată aducându-si contribuția la reușita echipei. 

 

DOMENII DE DEZVOLTARE VIZATE :  

• Domeniul limbă şi comunicare : dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi 

exprimarea corectă a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare ; 

• Dezvoltare cognitivă : dobândire de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate , dezvoltarea gândirii logice ; 

• Dezvoltarea psihomotorie : dezvoltarea deprinderilor motrice implicate  în timpul jocurilor propuse ; 

• Dezvoltarea socio – emoţională : dezvoltarea competenţelor comunicative , în vederea stabilirii unor relaţii armonioase cu cei din 

jur , creşterea stimei de sine , prin implicarea în realizarea sarcinilor individuale şi de grup. 

STRATEGII DIDACTICE:  

   Forme de organizare :frontal, pe grupuri, individual. 

~ Metode și procedee: surpriza, conversația, povestirea, explicația, demonstrația, mâna oarbă, brainstormingul,Turul galeriei. 

~ Mijloace didactice imagini, oua, vopsea de oua, pământ, ghivece, grâu, iepurașul,imagini, creioane, hârtie colorată, lipici, aluat, forme 

de prăjituri,coșulet. 

    Strategii, metode și instrumente de evaluare:  

*  evaluativ-stimulative: aprecierea, încurajarea verbală 

*  frontală, realizată pe parcursul activității 

*  finală, prin analiza produselor activității și a deprinderilor formate. 

 

 

~ Bibliografie 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. Didactica Publishing House,  Bucureşti 2009 

Aplicaţii ale noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ghid pentru cadrele didactice, vol. II, III, Ed. Didactica Publishing 

House, Bucureşti 2009 

Metode interactive de grup- ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves 2006 

Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie- o provocare?, Ed. Diana 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4057 

 

 www.didactic.ro, www.educatoarea.ro 

 

 

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 

 

Activități de dezvotare personală (ADP) 

Întâlnirea de dimineață:” Bună dimineața iepurași veseli!” 

Rutinele: 

 “Salutul, completarea calendarului naturii, împărtășirea cu ceilalti, noutatea zilei” 

Tranziţiile: 

Se realizează prin cântecul: „Bună dimineața dragă grădiniță”,  „Dacă vreau să cresc voinic”(Anexa 1). 

 

Activităţi pe domenii experienţiale:  

Activitate integrată (DLC, DOS): „Bucuria sărbătorilor de Paște”- povestea educatoarei și confecționare iepuras 

 

Activităţi liber alese 1: 

1. Artă: “Vopsim ouă roșii” 

2. Joc de rol:”Prăjituri pentru masa de Paști” 

3. Joc de masă: “puzzle cu imagini  specifice sărbătorilor pascale” 

                        

Activităţi liber alese 2: 

„Plantam grau de Paste” 

”Înfloresc grădinile” 

”Iepurașul în iarbă”                              
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

 Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii și educatoare prin intermediul salutului de dimineață: “ Bună dimineața 

tuturor/ În fiecare dimineața/ S-avem gândul bun pe față/ Către soare să pornim/ Iubire să dăruim/ De gând rău să ne ferim/ S-adunăm 

doar bucurie/ Și-n lume s-o răspândim/ Și-atunci orișice copil/ În fiecare dimineață/ Are gândul bun pe față.”  

 Urmează prezența, se v-a realiza cu ajutorul urmatoarelor versuri : 

        Iepurași mari și mici  

        Sunt prezenți toți aici ? 

        Dacă vrem noi să aflăm  

        Pe loc să ne numărăm. 

Calendarul naturii va fi completat cu ajutorul copiilor după discuția despre anotimpul primăvara care se realizează prin 

intermediul metodei brainstormingul.  Se va preciza ziua, luna, anul și caracteristicile vremii. 

 Noutatea zilei se va realiza prin prezenta DOMNULUI URECHILA, care a venit la noi la grupa cu un cos de ouă și cu o scrisoare 

pentru voi, dar si prin vizita de la centrul tematic unde vom putea vedea , imagini ce semnificația sarbătorile pascale dar si cu iepurasul 

de paste.  

 Mesajul zilei: Harnici de vom fi, iepurașul ne va răsplăti. 

 Se trece la ADE- DLC unde copiii vor asculta „Povestea iepurașului”(Anexa 2), iar apoi la DOS, în cadrul acestei activități, 

copiii vor confecționa iepurșul. 

 Tranziția la centre se realizează prin cântecul „Infloresc grădinile, „Vine iepurașul”. Copilașii vor primi iepurași albi,roz și gri, 

iar în funcție de acestea se vor așeza la centre: culoarea albă- Artă unde copiii vor vopsi ouă rosii, roz- Joc de rol. Aici copiii vor pregăti 

prăjituri pentru masa de Paști. Gri- JOC de masă-copiii vor realiza puzzelul cu imagini de Paște. 

 La ALA 2  copiii vor planta grau in cosulete, paharute, astfel ajutandul pe Domnul Urechila sa isi aseza oualele și se vor juca 

iepurasu-n iarbă. 

 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul ştiinţific Strategii 

didactice 

Evaluare 
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1.Momentul 

organizatoric 

Se amenajează spaţiul educaţional şi se 

pregăteşte materialul didactic necesar 

activităţii. Intrăm în sala de grupă pe cântecul  

„Înfloresc grădinile”. 

  

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se realizează prin prezenta Domnului 

Urechila in sala de clasa, care aduce o 

scrisoare pentru voi. 

Apoi le voi spune povestea mea, povestea 

iepurașului. 

„Dragii mei, eu sunt iepurașul Urechila și am 

venit astăzi în vizită la voi pentru că am auzit 

că sunteți foarte cuminți și isteți. Așa e?? Eu 

am umblat și la alte grădinițe, unde copiii au 

fost bucuroși să mă vadă și să mă și ajute. În 

curând va fi sărbătoarea Paștelui, iar eu am o 

mulțime de lucruri de făcut și de pregătit. Am 

venit la voi cu speranța că mă veți ajuta să 

termin la timp totul pentru Paște. Vreți să mă 

ajutați? Să ne pregătim împreună pentru 

Paște? Însă înainte vreau să ascultați o 

poveste, ca să știm ceea ce avem de făcut, cu 

ce să mă ajutați. Vreți să ascultați povestea?” 

Astfel iepurasul ii îndeamnă pe copii să 

asculte cu atenție povestea. 

-conversația 

-exercițiul 

 

 

-observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

-expunerea 

-observarea 

comportamen-

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 

 

4. Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

 

 

 

Domeniul Limbă şi comunicare: 

Copiii vor asculta povestea spusă de mine: 

„Povestea iepurașului”.  

Primăvara este anotimpul veseliei, al bucuriei, 

al speranței. Primăvara umple sufletele 

creștinilor de lumina sărbătorii de Paște. Este 

 

-povestirea 
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o sărbătoare frumoasă care pentru fiecare 

copil înseamnă hăinuțe noi, cozonaci și ouă 

roșii. 

 Însă ouă roșii vor primi doar acei 

copii, care cunosc povestea iepurașului de 

Paște. Voi vreți să o ascultați? 

 Demult, demult, anotimpurile coborau 

pe pământ sub forma unor zâne, ca să aibă 

grijă de plante, animale și oameni. Era Zâna 

Iarnă, Zâna Primăvară, Zâna Vară și Zâna 

Toamnă. Așa a coborât pe pământ și Zâna 

Primăverii. Îi plăceau copiii, îi plăcea să îi 

bucure, să-i vadă râzând din toată inima. Nu 

pierdea nicio ocazie să le facă daruri. Ea avea 

o pasăre fermecată care făcea ouă colorate pe 

care le lăsa în iarbă sau în grâul proaspăt 

răsărit, în lanurile unde se jucau copiii, ca 

aceștia să le găsească și să se bucure. 

 Primăvara poate să fie capricioasă 

(pretențioasă, mofturoasă) poți crede chiar că 

iarna s-a întors. 

 O astfel de vreme a surprins-o și pe 

pasărea fermecată care s-a îmbolnăvit și nu a 

mai putut să facă ouăle colorate pentru copii. 

 Atunci, Zâna Primăvară s-a întristat 

foarte mult și uitându-se în jur, privirea i-a 

căzut pe timidul iepuraș, adică pe mine, și să 

știți că și eu sunt un bun prieten al copiilor. 

Zâna m- a însărcinat pe mine să bucur copiii 

de Paște; să aduc ouă colorate frumos, pe care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecierea 

răspunsurilor 

corecte 

 

 

 

 

-evaluare 

orală, 

individuală  
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copiii să le găsească și să le adune în coșulețe; 

iar apoi în ziua de Paște, după ce se întorc de 

la biserică să ciocnească un ou roșu și să 

spună: „Hristos a înviat”. 

 Dar pentru că primăvara poate să fie 

capricioasă, eu mă îngrijesc din timp și pun în 

pământ multe semințe de grâu care să răsară, 

să crească multe firicele de grâu verde în care 

să pună ouă frumos vopsite pentru copiii cei 

cuminți. Ia uitați ce mare și frumos este grâul 

meu. 

 Odată ce grâul a înverzit, natura se 

umple de viață, copacii înfloresc, se aud 

albinele zumzăind și pasărelele cântând. 

Atunci sosește și iepurașul, iar minunata 

sărbătoare de Paște aduce lumină și căldură în 

sufletele tuturor. 

Pe parcursul derulării povestirii mă opresc 

asupra cuvintelor necunoscute de copii și le 

explic. Voi pune apoi câteva întrebări 

referitoare la poveste: 

- Ce sărbătoare se apropie? 

- Care sunt cele 4 zâne? 

- Ce îi plăcea Zânei Primăvară? 

- Ce ajutor avea Zâna Primăvară? 

- Ce a pățit pasărea fermecată? 

- Pe cine a rugat zâna să o ajute cu împărțitul 

ouălor? 

- Unde punea iepurașul ouăle? 
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- V-a plăcut de iepurașul cel harnic din 

poveste? 

Vreți și voi să mă ajutați sa confecționăm 

iepurașul cel harnic?? 

 

Domeniul om și societate: 

 

Pentru început executăm câteva exerciții de 

încălzire a mușchilor mici ai mâinii: 

„Închidem și deschidem pumnii”, „Ne spălăm 

mânuțele”, „Învârte, învârte, învârte 

mâinile,/Bate, bate, bate palmele./Înoată, 

înoată ca un peștișor/Zboară, zboară fluturaș 

ușor”. Copiii lucrează respectând indicațiile 

date de iepuraș si de doamna educatoare. Pe 

parcursul activității, copiii vor fi 

supravegheați și ajutați cei care întâmpină 

dificultăți. 

Fiecare copil va primi materialele necesare 

pentru a confecționa iepurașul . Impreuna cu 

doamna educatoare si cu privirile atente ale lui 

Urechila copiii vor confecționa iepurașii.  

Prin intermediul metodei mâna oarbă,    copiii 

vor extrage dintr-un săculet iepurași sub 

forma de iepurași roz, gri, albi. Apoi copiii se 

îndreaptă fiecare către centrul reprezentativ cu 

ajutorul jetonului extras. 

 

La centrul Joc de rol copiii vor realiza prăjituri 

pentru masa de Paști.    

 

 

-explicația 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demosntrația 

 

 

-frontală 

-individuală 

-colectivă 
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5. Obținerea 

performanței 

 

La centrul Artă il vor ajuta pe Domnul  

Urechilă să vopsească ouăle roșii. 

  

La centrul Joc de rol copiii vor realiz puzzle 

cu imagini specifice sărbătorilor pascale 

 

Cu ajutorul materialelor realizate la centre, 

copiii îl vor ajuta pe Domnul  Urechilă să se 

pregătească în mod corespunzător pentru 

sărbătorile Pascale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluarea 

activității 

Prescolarii împreună cu educatoare vor face 

o scurtă analiză a acestei zile, despre ce au 

înțeles ei din povestea lecturată și ce au 

realizat ei pentru a-l ajuta pe Domnul 

Urechilă 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

modului de 

lucru al 

copiilor 
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7. Încheierea 

activităţii 

Se va realiza prin plantarea de grau de catre 

copii.  

Fiecare copil va primi câte un ghiveci gol pe 

care va trebui să îl umple cu pământ, iar apoi 

să planteze câteva boabe de grâu. Explic și 

demonstrez modul de lucru. După ce am 

terminat de plantat discutăm despre condițiile 

necesare grâului ca să crească mare și frumos: 

- De ce are nevoie grâul ca să crească mare? 

Apoi udăm grâul și îl așezăm pe pervazul 

ferestrei, la lumină ca să crească. 

Se realizeaza „Turul galeriei” la cele trei 

sectoare, dar si la  ghivecele cu graul plantat. 

Copiii observă şi apreciază lucrările realizate 

de către ei şi colegii lor. 

Se fac aprecieri individuale, iar dprept 

recompensa copii primesc de la Domnul 

Urechila oua de ciocolata. 

- turul galeriei -aprecieri 

pozitive 

 

- recompense 
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PROIECT DIDACTIC 

Regatul Dac 

 

                                                                  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Cantacuzino” 

Sorescu Florina 

• Disciplina: Istorie 

• Unitatea de învăţare: Forme de organizare politică în Antichitate 

• Subiectul lecţiei: Regatul Dac 

• Scopul lecției: Însușirea cunoștințelor despre formarea și organizarea Statului Dac sub conducerea lui Burebista și a lui Decebal. 

Tipul lecţiei: Mixtă 

• Timp: 50 de minute 

 Bibliografie:  

1.A. Barnea, „Istorie – Manual pentru clasa a IX-a”, Editura Corint, Bucureşti, 2004. 

2.I. Scurtu, „Istorie – Manual pentru clasa a IX-a”, Ed. Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2004. 

3.Oprea, Crenguţa, „Strategii didactice interactive”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 

4. https://www.didactic.ro/  

• Forme de organizare: îmbinarea activităţilor frontale şi în perechi cu munca independentă. 

• Forme de evaluare: autoevaluare, evaluare orală. 

• Metode: conversaţia, brainstorming, explicaţia, lucrul cu harta, descoperirea, ciorchinele, careul. 

• Mijloace: prezentare PPT, manualul, texte istorice, fişe de lucru, imagini istorice, harta istorică, videoproiector, laptop, 

telefoane. 

• aplicația Kahoot https://play.kahoot.it/#/?quizId=9b35eda8-55eb-46b0-b41b-6460b902c4c2,  

• Mentimeter https://www.mentimeter.com/s/1f521a1663535b9b8954263f138e9f15/c67629266dce,  

• Competenţe specifice: 

1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 

2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 

2.5. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte. 

5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 

• Obiective  operaţionale: 

C.1.2.1. identificarea relației cauză-efect prin analiza surselor istorice; 

C.2.2.1. clasificarea factorilor care au contribuit la constituirea Statului Dac prin recunoașterea contextului economic, social, religios; 

https://www.didactic.ro/
https://play.kahoot.it/#/?quizId=9b35eda8-55eb-46b0-b41b-6460b902c4c2
https://www.mentimeter.com/s/1f521a1663535b9b8954263f138e9f15/c67629266dce
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C.2.5.1. descrierea acțiunilor interne și externe desfășurate de către Burebista, respectiv Decebal; 

C.5.3.1.  identificarea pe hartă a limitelor Statului Dac în timpul lui Decebal, respectiv Burebista. 
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Secvenţele 

instruirii 

O.  

O. 

Crearea situaţiilor de învăţare Timp Strategia didactică Forme şi 

instrumente 

de evaluare  Activitatea   profesorului Activitatea  elevilor  Resurse procedurale şi 

materiale 

Metode Mijloace 

1.Moment 

organizatoric 

 -Realizarea prezenţei şi 

consemnarea absenţilor 

-Pregăteşte climatul socio-

afectiv necesar actului 

învăţării(aeriseşte clasa, şterge 

tabla) 

-Elevul de serviciu 

comunică elevii absenţi  

-Organizarea elevilor  

-Pregătirea fişelor de lucru 

3 

min. 

   

2.Reactualizare

a cunoștințelor 

 -Reactualizeză, prin 

intermediul aplicației Kahoot, 

lecția anterioară ”Imperiul 

Roman” 

-Elevii accesează aplicația 

Kahoot și răspund 

întrebărilor 

7 

min. 

 -Kahoot 

 

-

autoevaluare 

3. Captarea 

atenției 

 -Solicită elevilor două 

informații despre geto-daci 

- Elevii completează 

informațiile prin 

intermediul  Mentimeter 

3 

min. 

-brainstorming  

 

-Mentimeter 

PIN 877499 

-evaluarea 

orală 

4. Anunțarea 

temei, scopului, 

obiectivelor 

operaționale 

 -anunță tema ”Regatul Dac” 

-anunță scopul: ”Însușirea 

cunoștințelor despre formarea și 

organizarea Statului Dac sub 

conducerea lui Burebista și a lui 

Decebal” 

-anunță obiectivele: C.1.2.1., 

C.2.2.1. , C.2.5.1., C.5.3.1.   

-Elevii notează titlul în 

caiete 

-sunt atenți la explicații 

2 

min. 

-explicația   

5. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

C.2.

2.1. 

-Distribuie fișele de lucru 

elevilor, pe rânduri, în perechi. 

Astfel, rândul 1 – fișa nr. 1, 

-Rezolvă sarcinile din fișele 

de lucru 

 

25 

min. 

-ciorchinele -fișe de 

lucru 

-evaluare 

orală 
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dirijarea 

învățării 

C.2.

5.1. 

C.5.

3.1. 

rândul 2-fișa nr.2, rândul 3- fișa 

nr. 3. 

-Verifică rezolvarea sarcinilor 

de lucru și completează 

ciorchinele 

 

  

-Completează ciorchinele 

-ANEXA 

1,2,3 

 

-fișe cu 

ciorchinele 

-ANEXA 4 

6.Obținerea 

performanței 

C.1.

2.1 

-Solicită elevilor să citească fișa 

de lucru afișată la tablă și să 

rezolve cerințele. 

-Rezolvă sarcinile de lucru 3 

min. 

-descoperirea -fișă de 

lucru 

-ANEXA 5 

-evaluare 

orală 

7.Fixarea 

cunoștințelor 

C.2.

5.1. 

-Solicită elevilor să identifice în 

careul istoric termenii istorici 

specifici lecției și să alcătuiască 

fraze cu ei 

-Identifică termenii istorici 

și alcătuiesc fraze 

5 

min. 

-careul istoric -fișă careu 

istoric 

-ANEXA 6 

-evaluare 

orală 

8.Asigurarea 

transferului 

 -Profesorul le dă temă pentru 

acasă învățarea lecției și 

realizarea unei prezentări a unei 

divinități dacice. 

-Își notează tema în caiete 1 

min. 

   

9.Aprecieri și 

recomandări 

 -Solicită elevilor, prin 

intermediul aplicației 

Mentimeter, să exprime starea 

pe care au avut-o în timpul 

lecției de istorie 

-Aleg starea din timpul orei 

de istorie 

1 

min. 

 -Mentimeter  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4069 

 

ANEXA 1 -Fișa de lucru nr. 1 

Citiți cu atenție următoarea sursă istorică: 

”Geto-dacii locuiau în spațiul carpato-dunărean, făcând parte din neamul tracilor. Strabon și Dio Cassius spuneau despre geto-daci: ”Dacii au 

aceeași limbă ca și geții” (Strabon, Geografia), ”Eu îi numesc daci pe oamenii pomeniți mai sus, cum își spun și ei și cum le spun romanii, măcar 

că știu că unii dintre greci îi numesc geți...”  (Cassius Dio, Istoria romană) 

 Cea mai veche informație scrisă o furnizează Herodot care în anul 514 î. Hr. îi amintește pe geți, caracterizându-i drept ”cei mai viteji și mai 

drepți dintre traci”.  Drumul geto-dacilor către constituirea în secolul I î. Hr. a puternicei stăpâniri a lui Burebista (socotită primul stat dac) a fost 

influențat de diverși factori interni și externi. Factori interni:”liantul” religios bazat pe cultul lui Zalmoxis, progresul economic reprezentat de 

înfloritoarea civilizație a fierului, organizarea în triburi și uniuni tribale conduse de șefi militari, având reședințe fortificate (dava), formarea 

aristocrației militare și sacerdotale (tarabostes, pileati), devenită clasă politică conducătoare (majoritatea populației o formau oamenii de rând 

comati, capillati), puternica personalitate a unor căpetenii politico-militare, devenite adevărați regi locali, între care cel mai important avea să fie 

Burebista. Factori externi: aflați în plin proces evolutiv specific epocii fierului, geto-dacii au cunoscut diverse influențe externe în planul civilizației 

materiale și spirituale din partea celților (aspecte ale metalurgiei fierului, roata olarului în zonele vestice), perșilor și sciților (prelucrarea metalelor 

prețioase), grecilor (moneda, scrierea cu alfabetul grecesc, elemente de arhitectură), romanilor. Situați în atenția lumii grecești până în secolul al 

II-lea î. Hr., geto-dacii au intrat apoi în zona de influență a Romei. În plan politico-militar, creșterea amenințării celte și îndeosebi romane, a grăbit 

procesul de constituire a stăpânirii lui Burebista. În a doua parte a mileniului I î. Hr., s-au afirmat puternice uniuni tribale conduse de regi locali: 

în Muntenia – Dromichaites, în Transilvania – Oroles, Rubobostes, în Dobrogea- Zalmodegikos.”  

                                                                                                 (I. Scurtu, M. Curculescu, C. Dincă, A.C. Soare, Istorie-manual pentru clasa a IX-a) 

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Găsiți un element comun între cele două texte istorice  scrise de Strabon și Dio Cassius. 

2. Menționați cea mai veche informație scrisă despre geto-daci, secolul și autorul acesteia. 

3. Precizați câte un factor intern care a contribuit la constituirea statului geto-dac pentru fiecare categorie: factor economic, factor religios, factor 

social (organizarea socială), factor politic. 

4. Precizați factorii externi care au contribuit la constituirea statului geto-dac. 

5. Identificați localizarea uniunilor tribale. 

ANEXA 2- Fișa de lucru nr. 2 

Citiți cu atenție următoarea sursă istorică: 

”În secolul I î. Hr. , Burebista (82-44 î. Hr.), numit într-un izvor istoric ” cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”, a adus sub autoritatea 

sa uniunile tribale geto-dace, întemeind o mare stăpânire care avea ca nucleu zona Munților Orăștiei. Statul s-a realizat prin diplomație și pe calea 

armelor, beneficiind de sprijinul în plan religios al marelui preot Deceneu. Această acțiune a fost grăbită de pericolul extern celt și roman. 
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Pentru consolidarea stăpânirii sale, Burebista a impus norme morale și juridice: ”abstinență, sobrietate și ascultare de porunci” (Strabon). Aceste 

norme noi în plan etic și chiar juridic au fost impuse cu contribuția marelui preot Deceneu, slujitor al cultului lui Zalmoxis. Religia geto-dacilor 

era politeistă: Zalmoxis, Gebeleizis, Bendis. Exista un mare centru spiritual, numit de Strabon ”Muntele Sfânt” (Kogaionon), situat pe Dealul 

Grădiștei în Masivul Șureanu, de unde era promovat noul mod de viață. Burebista a construit un puternic sistem de fortificații în Munții Orăștiei 

și a format o armată redutabilă, care, după Strabon, număra 200.000 de oameni. 

Pe plan extern, Burebista a dus o politică activă, învingându-i pe celții din nord-vestul Daciei (60-59 î. Hr.), apoi cucerind cetățile grecești de pe 

litoralul pontic , de la Olbia în Nord până la Apollonia în Sud, după anul 55 î. Hr.  Stăpânirea sa se întindea de la Dunărea mijlocie până la Nistru  

și de la Carpații nordici la Munții Balcani. Intuind amenințarea Imperiului Roman în zona Dunării și a Dobrogei, Burebista s-a amestecat în 

războiul civil de la Roma (48. Î. Hr.), oferindu-i sprijin lui Pompei împotriva lui Caesar. Acțiunea sa a rămas infructuoasă, Pompei fiind înfrânt. 

În anul 44 î. Hr., Burebista a fost asasinat.”                            (I.Scurtu, M. Curculescu, C. Dincă, A.C. Soare, Istorie-manual pentru clasa a IX-a) 

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Precizați numele primului rege dac și anii săi de domnie. 

2. Menționați doi factori interni și un factor extern care au contribuit de unificarea statului. 

3. Indicați o caracteristică a religiei geto-dacilor. 

4. Identificați limitele statului condus de Burebista.  

5. Menționați două acțiuni ale lui Burebista pe plan extern. 

 

ANEXA 3- Fișa de lucru nr. 3 

Citiți cu atenție următoarea sursă istorică: 

”După moartea lui Burebista, statul său a fost împărțit în patru și apoi în cinci formațiuni politice independente, dintre care cea mai importantă se 

găsea în Sud-Vestul Transilvaniei. Pe tronul Daciei s-au succedat regii Deceneu, Scorilo, Duras, Diurpaneus-Decebal. Pe fondul agravării 

pericolului roman, regele Decebal (87-106)  a refăcut unitatea statului dac. Dar, din cauza înaintării romanilor la Dunăre, regatul său era mai puțin 

întins decât statul din vremea lui Burebista, cuprinzând Transilvania, Banatul, Moldova și Carpații Meridionali.  

Pe plan intern, noul stat a cunoscut importante realizări economice, intensificarea comerțului și o cultură înfloritoare.În sud-vestul Transilvaniei 

au fost consolidate cetățile de la Blidaru, Costești, Piatra Roșie pentru a apăra centrul politico-religios de la Sarmizegetusa Regia. Au fost adoptate 

măsuri pentru reorganizarea armatei și administrației. 

 Pe plan extern, Decebal s-a văzut nevoit să ducă lupte de apărare împotriva atacurilor romane (87 și 88 în timpul împăratului Domițian). După 

victoria din anul 87 împotriva romanilor conduși de Cornelius Fuscus în Oltenia, Decebal a fost învins în anul următor la Tapae de către Tettius 

Iulianus. Prin pacea din anul 89 cu împăratul Domițian Dacia a devenit regat clientelar Romei, trebuind să asigure liniștea la frontiera de nord a 

Imperiului Roman. În schimb Dacia primea de la romani bani și meșteri. 
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Conflictele militare s-au reluat în timpul împăratului Traian (98-117), hotărât să rezolve definitiv problema dacică. Au fost purtate războaiele din  

101-102 și 105-106, reflectate în scene de pe columna lui Traian de la Roma.  Traian a obținut un important succes în războiul din anii 101-102, 

determinându-l pe Decebal să accepte condiții grele de pace: dărâmarea zidurilor cetăților, anularea păcii din anul 89, renunțarea la unele teritorii 

(Banat, Muntenia, nordul Olteniei, sudul Moldovei). Pentru ambele tabere pacea era doar un compromis între două războaie. Situația s-a tranșat în 

cel de-al doilea război daco-roman din anii 105-106 când Decebal, învins definitiv, s-a sinucis, iar o parte a Daciei a fost transformată în provincie 

romană.”                                                                  (I.Scurtu, M. Curculescu, C. Dincă, A.C. Soare, Istorie-manual pentru clasa a IX-a) 

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Indicați situația Daciei după moartea lui Burebista. 

2. Precizați numele regelui dac aflat la conducere în secolele I-II și anii săi de domnie. 

3. Menționați doi factori interni și un factor extern care au contribuit de reunificarea statului. 

4. Identificați limitele statului condus de către Decebal.   

5. Menționați două acțiuni ale lui Decebal pe plan extern. 

6. Comparați pacea din anul 89 cu cea din anul 102, stabilind o deosebire. 

 

ANEXA 5- Fișă de lucru 

Citiți cu atenție textele istorice, apoi răspundeți cerințelor: 

A. ”Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, cumpătare și ascultare 

de porunci, încât în câțiva ani a creat un stat puternic și a supus geților aproape pe toți vecinii. Ba a ajuns să fie temut chiar și de romani...ajungând 

până în Macedonia și Iliria; a pustiit pe celții care erau amestecați cu tracii și ilirii și a nimicit pe de-a-ntregul pe boii aflați sub conducerea lui 

Critasiros și pe taurisci.”                                                                                                                                 (Stranon – ”Geografia”) 

B. ”Decebal era foarte priceput la planurile de război și iscusit în înfăptuirea lor, știind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe dușman și a se retrage 

la timp. Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător și se pricepea să folosească izbânda, dar și să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din această 

pricină, multă vreme a fost un dușman de temut pentru romani.”                                                                (Dio Cassius – ”Istoria romană”) 

1. Idicați două asemănări între politica dusă de Burebista, respectiv de Decebal. 

2. Precizați două popoare amenințătoare la adresa dacilor, atacate de Burebista și menționate în textul A. 

3. Identificați două informații aflate în relație cauză-efect din textul B. 

4. Exprimați un punct de vedere despre domnia lui Burebista, susținându-l cu două informații din sursa A. 

ANEXA 6- Careul istoric-Regatul Dac 

1. Identificați, în careul alăturat, termenii istorici referitori la Regatul Dac și alcătuiți câte o frază cu aceștia. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

LOCUL DESFĂȘURĂRII LECȚIEI: online 

CLASA : a III-a  

PROF.INV.PRIMAR : Chiriac Violeta Magdalena 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: Educație civică 

UNITATEA TEMATICĂ: Trăsături morale ale persoanei 

SUBIECTUL LECȚIEI : Modestia și lipsa de modestie -„Leul și țânțarul”,  de Lev Tolstoi 

TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoștințe 

DOMENII INTEGRATE: 

➢ Limba și literatura română 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

❖ Educație civică 

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei; 

            2.1. explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;  

            2.2. recunoașterea unor comportamente moral civice din viața cotidiană;  

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru; 

 

❖ Limba și literatura română 

3.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informative sau literar accesibil; 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia; 

 

 

❖ OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției, elevii vor ști: 

O1 : să răspundă corect întrebărilor pe baza textului audiat;  

O2 : să completeze diagrama Venn cu trăsăturile morale ale personajelor textului citit; 

       O3: să identifice trăsăturile pozitive/ fapte bune, de cele negative /fapte rele ; 

       O4: să se comporte adecvat/disciplinat unei lecții desfășurate în mediul online; 

 

❖ STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Metode și mijloace de învățământ utilizate: Word, Microsoft Whiteboard, Google Jamboard; 

2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate în perechi; 

3. Resurse materiale: manualul, calculator, caiete; 

4. Resurse temporale: 30 minute ora/15minute pauza 

5. Resurse umane: 29 elevi 

6.  Forme și tehnici de evaluare: validarea răspunsului, confirmarea explicațiilor, aprecieri verbale. 
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1.„Programa pentru disciplinele Limba și literatura română, Educație civică, , Muzică și mișcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 

5003/02.12.2014 

2.Educație civică- manual pentru clasa a III-a, Olga Pîrîială, Editura Aramis,2016 

                    3. Ghidul profesorului pentru învâţâmânt primar, Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Editura CD Press, 2014 

4. internet/didactic .ro 

 

 

Etapele 

(evenimentele, 

momentele) lecției 

Timp 

alocat  

(min) 

         Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Metode si  mijloace 

de  învățământ  

utilizate 

Modalități de  

evaluare 

Cu cel puțin o zi 

înainte  de lecție 

10  Adaug activitățile pregătitoare   în  Google Classroom 

-Titlul lecției: „Leul și țânțarul”,  de Lev Tolstoi 

 

 

• Audiază 

textul 

• Google   

Classroom 

 

 

Cu 15 minute înainte 10  -Pornesc Google Meet  

- Pornesc Google Jamboard , Word, 

-Verific extensiile Google Meet in  Chrome: Google 

Nod Reactions,  Google Meet Attendance, Grid  View, 

Meet Attendees 

Primesc 

coordonatele  

întâlnirii 

• Google  Meet,   

Jamboard,Google 

Nod ,Reactions  

Google  Meet   

Attendance,  

 Grid View, Meet   

Attendees 
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Etapele   

(evenimentele,   

momentele) lecției 

Timp   

alocat  

(min) 

Activitatea profesorului  Activitatea elevilor  Metode și  

mijloace de  

învățământ  

utilizate 

Modalități de  

evaluare ale 

cadrului didactic 

1. Moment organizatoric  1 - Monitorizez prezența elevilor la lecție. 

Pe măsura ce elevii se conectează,  

discut informal cu elevii deja 

prezenți.Pot cere elevilor să reacționeze  

cu un emoji în funcție de cum se  

simt,dacă sunt elevi care nu au o 

dispoziție bună, pot vorbi cu ei separat. 

• Se conectează  

• Folosesc emoji pentru a  

arăta cum se simt  

 

 

 

 

 

• Google   

Meet   

Attendance  

• Google   

Nod   

Reactions 

-monitorizează 

activitatea 

 

2. Anunțarea subiectului  

lecției si a obiectivelor  

operaționale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi vom învăța despre trăsătura 

morală pozitivă modestia și despre 

opusul ei îngâmfarea(lipsa modestiei). 

Informez elevii că vom rezolva 

împreună exerciții prin care vor 

răspunde  întrebărilor pe baza textului 

audiat, vor completa trăsăturile morale 

ale personajelor textului citit și vor 

identifica și separa trăsăturile pozitive/ 

faptele bune, de cele negative /faptele 

rele. 

 

Se solicită  amintirea informațiilor din 

lecția de încredere (ANEXA 1). 

Lucrez împreună cu elevii acest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Whiteboard 
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3. Reactualizarea   

cunoștințelor anterioare  

necesare învățării care  

urmează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiu: 

Enumerați persoanele în care aveți 

încredere. 

: Bifează calitățile pe care le au aceste 

persoane . 

le pot cere sfaturi 

își țin promisiunile  

le pot încredința secrete 

cred tot ceea ce îmi spun 

 mă ajută la nevoie 

 le pot împrumuta lucrurile mele 

 nu mă mint niciodată 

 ne certăm adesea 

  am curajul să le spun ceea ce 

cred 

-Invit copiii să găsească cuvintele opuse 

trăsăturilor pozitive(adică trăsăturile 

negative), prezentate sub forma unui 

joculeț prin care vom ajunge la trăsătura 

de caracter negativă îngâmfarea(opusă) 

modestiei.(ANEXA 2) 

https://wordwall.net/ro/resource/38650

95/tr%C4%83s%C4%83turi-pozitive-

de-caracter-tr%C4%83s%C4%83turi-

negative-de-caracter 

Prezint lecția 

 “Modestia și lipsa de modestie” în 

textul “Leul și țânțarul” după Lev 

Tolstoi.  

Răspund /bifează calitățile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordwall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-validează  

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-validează   

răspunsurile 
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4. Comunicarea noilor  

conținuturi: organizarea  si 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Solicit deschiderea manualului la 

pag.28(ANEXA 3) 

1.Audiem textul  

2. Explic cuvintelor noi 

3. Adresez întrebările: 

• Cine povestește întâmplările? 

•  Ce credea leul despre sine? 

• Ce a pățit leul? 

• Care sunt personajele? 

• Cine a îndrăznit să-l înfrunte pe leu? 

• Ce învățătură desprindem din text? 

Prezint tabla Word 

Solicit deschiderea caietelor, notez data 

și titlul 

Se definește modestia și se notează în 

caiete: 

Modestia este o trăsătură morală 

aleasă a persoanei care presupune 

simplitate și cumpătare. 

Lipsa de modestie se caracterizează 

prin îngâmfare și laudă de sine. 

Este bine să nu vorbim despre noi și 

realizările noastre, ci să-i lăsăm pe 

ceilalți să observe. 

    Oamenii modești sunt apreciați de cei 

din jur. 

 

 

 

 

Elevii audiază sau pot citi 

textul. 

 

 

 

 

 

• Răspund oral la întrebări, 

având ca suport textul 

“Leul și țânțarul” după 

Lev Tolstoi. 

 

 

 

 

• Deschid caietele, notând 

data și titlul lecției 

 

• Citesc din manual 

 

             REȚINEM 

 

 

 

• Ridica mana folosind  

Google Nod Reactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-validează   

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-apreciază   

răspunsurile 
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-Se solicită elevilor să completeze 

diagrama Venn cu trăsăturile morale ale 

celor două personaje (ANEXA 4) 

 
 

 

-Elevul solicitat rezolvă 

exercițiul, ceilalți notează 

pe caiet. 

Leul era îngâmfat și rău. 

Țânțarul era curajos și 

puternic. 

 

 

 

 

 

 

Word 

 

 

-apreciază   

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Obținerea feedback- ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copacul valorilor 

Se realizează pe tabla Jamboard unde 

copiii vor alege merele bune (arată 

trăsături pozitive, fapte bune) pe care le 

vor pune în copac și pe cele rele (trăsături 

negative, fapte rele) jos, lângă copac. 

Discuții generalizatoare:  

      Ce poate reprezenta copacul? (o 

familie, un grup, o comunitate)  

      Dar merele (oamenii cu trăsăturile lor 

pozitive și negative) ?  

     Ce facem cu merele de jos? (Încercăm 

să  schimbăm trăsăturile negative , arătăm 

că sunt greșite, le răspundem cu bunătate).  

 

• Ridica mana folosind  

Google Nod Reactions  

• Trimit rezolvările 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scriu rezolvarea pe caiet, 

• Google   

Jamboard  

• Google   

Nod   

Reactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-validează   

răspunsul 

…..........

..............

..............

..............

…..........

..............

..............

..............



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4079 

 

6. Retenția și tranferul 3  Solicit elevilor să se completeze și să se 

explice  proverbele din prezentare: 

Lauda ........................... nu miroase-a 

......... . 

Lăcomia...........................omenia. 

 

Numește persoane sau personaje cărora  li 

s-ar potrivi.  Ce le-ai sfătui?Postați 

răspunsul pe grupul clasei Google 

Classroom. 

apoi postează pe 

pagina/grupul clasei. 

 

Google   

Classroom 

 

7. Incheierea activității. 1 Anunț și arăt tema,se va scrie pe grupul 

elevilor. 

Fac aprecieri individuale și generale 

asupra desfășurării și participării elevilor 

la activitate. 

• Participă la aprecieri. Google   

Classroom 

Aprecieri finale 

 

 

Anexa 1 
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ANEXA 2 

 

 

 
 

 

 

ANEXA 3 

 

 
 

ANEXA 4 

 

1. Completează diagrama cu trăsăturile morale ale celor două personaje. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4081 

 

 
 

 

…......................egoist.....

.........................lăudă

ros 

..........................îngâmfat

mândru, 

…......modest, curajos, 

simplu, rapid, 

neînsemnat, 

înțelept........................

....................................

....................................
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROF. ANANIE MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VADU IZEI 

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate/Tehnologii/Geografie 

DISCIPLINA: Istorie/Abilități practice 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Civilizaţii ale Antichităţii 

SUBIECTUL: „ Geto-dacii” 

TIPUL LECŢIEI: Dobândire de  cunoştinţe 

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată 

OBIECTIVE CADRU: 

1. Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie 

2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice 

3. Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici 

4. Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice 

5. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 

6. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 

 Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili: 

- Să utilizeze informaţii din surse istorice pentru prezentarea unor evenimente/ personalităţi; 

- Să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente /fapte / personalităţi; 

- Să folosească termeni istorici în situaţii diverse; 

- Să combine tehnici şi instrumente variate în vederea îndeplinirii unui scop propus 

- Să manifeste iniţiativă în relaţiile interpersonale, în grupul de lucru în care îşi desfăşoară activitate 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

    - să utilizeze informaţii din surse istorice pentru descrierea personalităţii lui Decebal; 

        -  să localizeze pe hartă Dacia;  

        -  să enumere şi să descrie ocupaţiile, obiceiurile daco-geţilor; 

        -  să folosească noţiunile istorice: apicultură, gintă, trib, tarabostes, comati, sanctuare; 

        - să descrie materialele folosite; 
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        - să asambleze părțile componente ale produsului finit(macheta) , pe baza indicațiilor primite 

        - să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi cele ale colegilor; 

         - să se exprime liber –creativ în tema propusă; 

Bibliografie: 

• Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Istorie-manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, 2006 

• Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a”,D. Beşliu,M.  Dvorski, M. Manea, E. Palade, M. Stamatescu, E. Stănescu, Ed. Educaţia 2000+, 

Bucureşti, 2006 

• „Dicţionar istoric”,George Genes,Ed. Carminis, Piteşti,2002 

• Povestiri istorice, Dumitru Almaş, ed. Niculescu, 2006 

• www.didactic.ro 

 Resurse metodologice: 

• metode şi procedee:  exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, conversaţia, observaţia, munca în echipă, diagrama Venn; 

• forme de activitate: frontală, individuală, pe grupe; 

• materiale: planşă cu soldați romani, fişe de lucru, fişe informative, harta, VIDEOPROIECTORUL, CALCULATORUL, machete,bucăți din 

lemn,crenguțe 

 → umane: 25 elevi 

      → temporale: durata 2x45 minute  

            → spaţiale: locul desfăşurării activităţii: sala de clasă  

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

OB. 

OP. 

ACTIVITĂŢI 

DE 

ÎNVĂŢARE 

DETALIERI 

DE 

CONŢINUT 

RESURSE 

ME 

TO 

DE 

MIJ 

LOACE 

DI 

DAC 

TICE 

FORME DE 

ACTIVITA

TE 

MODALI 

TĂŢI 

DE 

EVALUA 

RE 

1. 

MOMENT 

ORGANIZA 

TORIC 

 Elevii sunt împărţiţi pe 5 

grupe de lucru: 

ARHEOLOGII, 

LUPTĂTORII,ISTORICII, 

-se aşază pe mese ecusoanele 

echipelor iar pe steagul Daciei 

va fi trecut numele grupei 

  FRON TALĂ EVALUARE 

VIZUALĂ 
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ARHITECȚII,GEOGRAFI

I 

2 

.REACTUALI 

ZAREA 

CUNOŞTIN 

ŢELOR 

 

O1 

 

-localizarea Romei şi a 

Imperiului Roman  pe 

hartă 

-fixarea pe axa timpului 

- Joc: „ Scutul romanilor” 

 

Elevii vor primi bileţele cu întrebări     

( unii) şi răspunsuri (alţii) despre 

Roma antică ( anexa 1) 

-se pune la dispoziţia elevilor o 

planșă cu soldați romani şi se 

cere să creeze scutul lor. 

Con 

versa 

ţia euris 

tică 

Exer 

ciţiul 

Harta 

 

 

 

 

Planșă 

ECHIPE EVALUARE 

CURENTĂ 

 

 

3. CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

 Dacii trăgeau cu săgețile spre 

cer ca să îndepărteze norii 

și furtuna.V-am adus și eu 

5 săgeți găsite,poate de pe 

vremea lor, din antichitate, 

care vă vor vorbi despre 

strămoșii noștri,geto-

dacii.Le-am găsit în cetatea 

Sarmizegetusa și ca să 

avem parte de soare va 

trebui să le înapoiem 

cetății. 

 Expunerea Arcul cu 

săgeți 

  

4. 

ANUNŢA 

REA SUBIECTU 

LUI ŞI A 

OBIECTIVE 

LOR 

O1 

O2 

O4 

Azi vom învăţa despre 

aşezarea, modul de 

viaţă,ocupațiile și 

obiceiurile, conducătorii și 

cultura geto-dacilor. Dar  

liniștea dacilor depinde 

acum de noi.Așadar va 

trebui să construim noi 

cetatea Sarmizegetusa cu 

Geto-dacii -se scrie titlul pe tablă 

-localizarea la hartă a Daciei şi 

enumerarea unor localităţi ; 

-să prezinte dacii: portul lor,modul 

de viață,ocupații,obiceiuri; 

-să  prezinte  conducătorii daci 

Burebista şi Decebal; 

-să utilizeze noţiunile apicultură, 

gintă, trib, tarabostes, comati, 

sanctuare, cetate; 

Con 

ver 

saţia 

 FRON 

TALĂ 

EVALUARE 

VIZUALĂ 
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ajutorul materialelor pe 

care le avem la îndemână. 

( prezentate şi cu videoproiecto-rul) 

5. DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O5 

O6 

O7 

O8 

 

 

 

 

 

Se împart sarcini celor 5 

echipe: 

1.Aşezarea şi descrierea zonei 

cetății Sarmizegetusa 

( GEOGRAFII) 

 

 

2.Modul de viață,ocupații 

obiceiuri 

( ARHEOLOGII) 

 

3.Conducătorii dacilor-

Burebista și Decebal 

( LUPTĂTORII). 

4.Dovezi istorice 

( ISTORICII) 

5.Macheta: ” Cetatea 

Sarmizegetusa” 

( ARHITECȚII) 

 

 

-localizează pe harta României M-

ții Șureanu; 

-descriu zona cetății Sarmizegetusa, 

folosindu-se de macheta 

realizată în timpul orei de 

abilități practice; 

-vor lipi bilețele cu cuvintele cheie 

descoperite dintr-un text istoric 

pe machetele din  polistiren 

reprezentând o femeie și un 

bărbat dac. 

- vor primi un text lacunar despre 

Burebista și  Decebal, pe baza 

căruia vor completa diagrama 

Veen. 

( anexa 3 ) 

- prezintă informații despre geto-

daci 

- realizează macheta ” Cetatea 

Sarmizegetusa” având ca suport 

din orele anterioare de abilități 

practice macheta Carpațiilor și 

căsuțele din localitatea noastră; 

- prezentarea machetei ” Cetatea 

Sarmizegetusa” va fi însoțită de 

suport teoretic 

Mun 

ca în echi 

pă 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 

Macheta 

 

 

 

Bilețe 

le colora 

te 

Text lacu 

nar 

Pergamente 

Macheta 

Carpa 

țiilor, 

căsuțe,buc

ăți din 

lemn, 

crenguțe 

PE 

GRUPE 

EVALUARE 

VIZUALĂ 
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8. FIXAREA 

CUNOŞTIN 

ŢELOR 

 

 

O1 

 

 

 

„Jocul săgeților” 

-săgețile vor aduce în cetate 

fișe cu schema lecției 

-se prezintă și explică schema 

lecției 

-se transcrie schița lecției în caiete 

Lectu 

ra expli 

cativă 

 

 

Fişe 

 

 

Săgeți 

FRON 

TALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. EVALUARE. 

TEMA PENTRU 

ACASĂ 

O8 -vor primi Diplome 

 

-se realizează ” Muzeul de istorie” 

cu materialele folosite și create 

pe parcursul orei; 

Să citească lecturi, legende despre 

eroi romani, să vizioneze filme 

despre romani şi cultura lor şi să 

scrie propoziţii cu cuvintele-

cheie din lecţie. 

Con 

ver 

saţia 

 FRON 

TALĂ 

Analiza 

produselor 

activităţii 

 

 

 

ANEXA NR.1 

UNDE S-A DEZVOLTAT ROMA CA CETATE?                  ÎN MIJLOCUL PENINSULEI ITALICE 

 

CUM SE NUMEA CÂMPIA PE CARE LOCUIAU LATINII?              LATIUM 

 

CE DENUMIRE DĂDEAU ROMANII TERITORIILOR CUCERITE DE EI?                         PROVINCII 

 

CUM SE NUMEŞTE CREDINŢA ÎN MAI MULŢI ZEI?              POLITEISM 

 

CU CE SE ÎNCĂLŢAU ROMANII?         CU SANDALE 

 

CE FEL DE LUPTE SE ORGANIZAU ÎN AMFITEATRE                        CU GLADIATORI 

PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI? 
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CÂND A DOMNIT MARCUS ULPIUS TRAIANUS?              98-117 D.H. 

 

CINE ERAU MARII ÎNVĂŢAŢI DIN LITERATURĂ?            VERGILIU, HORAŢIU, OVIDIU 

 

CARE ÎMPĂRAT ROMAN A DAT NUMELE SĂU             CONSTANTIN CEL MARE 

 CONSTANTINOPOLULUI? 

 

CARE A FOST PRIMUL REGE AL ROMEI?                    ROMULUS 
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ANEXA NR.3 

              Cei mai de seamă conducători ai dacilor au fost .......................... și...............................Ei purtau titlul de ...................... 

              Burebista (82-44î.H.) a fost primul rege .............., statul lui se întindea de la Dunăre până la Nord de Munţii ....................... şi avea capitala 

la ....................................... Meritul cel mai mare a lui este că i-a unit pe toți dacii într-un singur .................. mare și puternic, numit ........................... 

             Moartea lui Burebista determină fărâmiţarea statului dac care mai păstrează un nucleu în Munţii ........................ 

             ....................... a reorganizat statul dac, a adus statului dac o perioadă de ................................ 

             A condus Dacia ........................ d. H,punând accent pe reorganizarea .................................... 

             A purtat două războaie cu ............................... 101-102, 105-106.  

 

                                                                                     BUREBISTA                    DECEBAL 
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PROIECT DIDACTIC 

 

BICA GABRIELA- VIOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL DIMITRIE” TEREGOVA, JUD. CARAŞ-SEVERIN 

 

DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

CLASA : a VII- a  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ 

LECŢIA : COOPERAREA ŞI COLABORAREA, ÎNCREDERE, SPRIJIN ŞI RESPECT RECIPROC 

TEMA: PORTUL POPULAR –EXPRESIE A  UNIVERSULUI  SPIRITUAL  INTERCULTURAL  

DURATA: 50 min. 

VALORI SI ATITUDINI PROMOVATE:   

✓ încredere în sine şi în ceilalţi; 

✓ disponibilitate pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare.  

COMPETENŢE CHEIE : (5)competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; (8)competențe de sensibilizare și expresie culturală 

COMPETENŢA  GENERALĂ : 

 2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare; 

COMPETENŢE SPECIFICE : 

2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup; 

2.2. Exprimarea asertivă în interacţiuni şcolare, familiale şi comunitare; 

STRATEGII ŞI TEHNICI DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee didactice: spargerea gheţii, problematizarea, conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, selectarea de informaţii dintr-o 

sursă istorică, selectarea de informaţii dintr-o sursă on-line, tabelul sinoptic; diagrama Venn; 

b) Mijloace didactice/ Resurse materiale:  videoproiector ; calculatorul; conexiunea la internet; mobilierul modular ; flipchart , coli, 

marker/carioaca, caietele elevilor; fişa de autoevaluare; Resurse bibliografice:Griselini F., Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului 

Timişoarei, Ed. Facla, Timişoara, 1984; Resurse online: https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-

reusita/,https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/, 

https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html.  

c) Organizarea clasei: activitate frontală; activitate pe grupe; 

d) Evaluarea : observaţia sistematică, aprecierea verbală; fişa de autoevaluare; portofoliul elevului; 

https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html
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Bibliografie: 

Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ, CLASELE a V-a – a VIII-a, 2017 

G. Bărbulescu ş.a., Consiliere şi dezvoltare personală, manual pentru clasa a VII-a, editura Litera, 2019; 

Griselini F., Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Ed. Facla, Timişoara, 1984. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Momentul  

lecţiei 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

Metode  

şi  

procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice/ 

Resurse  

materiale 

Evaluarea 

 

 

 

Timp  

Organizarea 

clasei 

Notarea 

absenţilor.Pregătire

a mijloacelor de 

învăţare. 

Elevii de serviciu anunţă absenţii.    1’ 

Captarea 

atenţiei 

-Sensibilizează 

elevii prin 

prezentarea unei 

resurse on line care 

reprezintă costume 

populare din zona 

istorică  a Banatului 

şi le solicită să 

observe diversitatea 

acestora ; 

 

- Elevii urmăresc şi observă diversitatea 

costumelor populare  ; 

spargerea gheţii 

conversaţie 

euristică 

https://www.indiscr

et.ro/2019/07/24/fe

stivalul-interetnic-

noi-toti-suntem-

romania-o-reusita/ 

videoproeictor 

internet 

Observarea 

sistematică 

4’ 

Anunţarea 

titlului şi 

scopul lecţiei 

În urma conversaţiei 

cu elevii, anunţă 

tema de lucru în 

clasă: Portul 

popular-expresie a 

- Elevii notează pe caiete tema de lucru  ; 

-Elevii se familiarizează cu scopul lecţiei; 

Expunerea 

Explicaţia 

Videoproiector 

PPT-slide scopul 

lecţiei 

Observarea 

sistematică 

1’ 

https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
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universului spiritual 

intercultural;   

prezintă scopul 

lecţiei 

(competenţele 

vizate); 

 Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizarea 

activităţii elevilor 

prin: 

- formarea grupelor 

de elevi după 

criteriul vecinătăţii; 

-distribuirea fiecărei 

grupe a unei  coale 

de flipchart şi a 

fişelor cu sarcini 

etc.; 

- solicitarea elevilor 

din fiecare grupă  de 

a citi sarcinile de 

lucru; 

- oferirea unor 

explicaţii pentru 

clarificarea 

sarcinilor de lucru, 

în funcţie de nevoi; 

 

-profesorul se 

asigură că toţi elevii 

au înţeles sarcinile 

Elevii formează 4 grupe ; 

Studiază sarcinile de lucru şi realizează materialele 

propuse, astfel: 

Grupa 1: 

Identifică din resursa on-line(1) care prezintă 

costume populare ale diferitelor etnii din zona 

istorică a Banatului  şi notează particularităţile, 

respectiv aspectele comune ale acestora, realizând 

pe coala de flipchart, o diagramă Venn. 

 

Grupa 2 

 Folosind resursa on-line(2) , elevii trebuie să 

răspundă pe coala de flipchart, la următoarele 

întrebări: 

a)Care este înţelesul sintagmei „port popular”. 

b) Care sunt semnificaţiile portului popular 

românesc? 

 

Grupa 3 

Completează pe coala de flipchart un tabel cu titlul 

Portul popular  azi şi ieri (Anexa1), realizând o 

prezentare comparativă a vestimentaţiei populare a 

românilor bănăţeni şi a unei minorităţi de azi din 

Banat (ex. minoritatea sârbă) cu cea din secolul al 

Explicaţia 

 

 

Învăţarea prin 

colaborare; 

 

Diagrama Venn 

 

Învăţarea prin 

colaborare 

Selectarea unor 

informaţii dintr-

o sursă 

bibliografică on-

line 

Problematizarea 

 

Învăţarea prin 

colaborare şi 

cooperare, 

selectarea de 

informaţii dintr-

o sursă 

Fişa de sarcini 

Coli flipchart 

Marker 

Resurse 

1.https://www.indis

cret.ro/2019/07/24/

festivalul-

interetnic-noi-toti-

suntem-romania-o-

reusita/ 

 

2.https://vestea.wor

dpress.com/traditie

-si-cultura-

crestina/pavel-

pandurusemnificati

a-costumului-

national-romanesc/ 

 

3.Frag.  

Francesco 

Griselini, 

„Încercare de 

istorie politică şi 

Observarea 

sistematică 

Diagrama 

Venn 

completată 

 

 

 

 

Răspunsuri 

la întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  

Anexa 1 

completat 

 

 

35’ 

https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
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de lucru şi 

monitorizează în 

continuare 

activitatea elevilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La expirarea 

timpului de lucru pe 

grupe, organizează 

activitatea frontală, 

când fiecare grupă 

prezintă materialele 

realizate; 

-Dirijează discuţiile 

elevilor şi notează 

pe tablă concluziile; 

XVIII-lea, bazându-se pe propriile cunoştinţe şi 

folosind sursa bibliografică indicată de 

profesor(3). 

 

 

 

 

 

 

Grupa 4 

Creează un material publicitar on-line, având ca 

temă organizarea unui eveniment de promovare a 

diversităţii portului popular din Banat, la nivelul 

şcolii/comunităţii, folosind 

 https://www.bannersnack.com/ro/poster-

maker.html.  

 

 

 

 

 

 

Elevii prezintă materialele realizate  şi apoi prin 

activitate frontală stabilesc concluziile; 

 

bibliografică 

clasică 

Învăţarea prin 

colaborare şi 

cooperare 

Integrarea TIC  

 

 

Expunerea  

Conversaţia 

euristică 

 

naturală a 

Banatului 

Timişoarei, Ed. 

Facla, Timişoara, 

1984, p.171-172 

Tabel Anexa1 

 

Aplicaţii/resurse 

web specializate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialele 

realizate pe grupe 

şi frontal; 

 

 

 

 

 

Material 

publicitar 

online 

pentru 

promovarea 

diversităţii 

portului 

popular din 

Banat 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică; 

Aprecierea 

verbală; 

 

 

 

Reflecţia şi 

auto/evaluar

ea  

Solicită elevilor să 

completeze o fişă de 

autoevaluare(Anexa 

2) 

Elevii răspund completează fişa de autoevaluare. autoevaluarea Fişa de 

autoevaluare 

(Anexa2) 

Fişa de 

autoevaluar

e 

completată 

7’ 

https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html
https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html
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Asigurarea 

transferului 

Propune elevilor să 

realizeze fiecare un 

colaj de minim 5 

fotografii, pentru a 

surprinde costumele 

populare pe care le 

au în propriile 

familii;apoi cele 

mai frumoase 

fotografii vor fi 

folosite pentru 

realizarea unei 

expoziţii cu ocazia 

unor sărbători 

naţionale(ex. 1 

Decembrie, 24 

Ianuarie); cu 

aceleaşi ocazii 

elevii vor îmbrăca 

costume populare, 

se vor organiza 

parade ale portului 

popular. 

Elevii reţin tema. Expunerea 

Explicaţia  

Portofoliul elevului Portofoliul 

elevului 

2’ 
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Anexa1 : Portul popular  azi şi ieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portul popular românesc Azi (sec. al XXI-lea) 

 

Portul popular românesc Ieri(sec. al XVIII-lea) 

 

Portul popular al minorităţilor (ex. sârbii 

din Banat) 

Azi (sec. al XXI-lea) 

 

Portul popular al minorităţilor (ex. sârbii 

din Banat) 

Ieri(sec. al XVIII-lea) 
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Anexa 2-FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 

 

Numele si prenumele elevului:......................................... 

Clasa a VII-a 

Data:…………….. 

                        

➢ Numeşte trei lucruri pe care le-ai învăţat prin rezolvarea sarcinilor de lucru în cadrul lecţiei cu tema: 

„PORTUL POPULAR –EXPRESIE A  UNIVERSULUI  SPIRITUAL  INTERCULTURAL”: 

1.……………………… 

2.……………………… 

3.……………………… 

 

 

➢ Menţionează trei dificultăţi pe care le-ai întâmpinat pe parcursul rezolvării sarcinilor de lucru: 

1.……………………… 

2.……………………… 

3.……………………… 

 

➢ Pornind de la munca în echipă, desfăşurată în timpul lecţiei, formulează o propoziţie/frază în care să exprimi ceea ce crezi că te-ar ajuta să îţi 

imbunătăţeşti performanţa în învăţare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pot spune că am fost impresionat pozitiv de: 

1.……………………… 

2.……………………… 

3.……………………… 
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➢ Cred ca participarea mea la activitate poate fi apreciată ca fiind*: 

1. EXCELENTĂ 2. FOARTE BUNĂ 3. BUNĂ 4. ALTĂ  APRECIERE 

    

*bifaţi cu „X” în căsuţa pe care o consideraţi corespunzătoare opiniei voastre. 
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PROIECT DE UNITATE DE ÎNVĂȚARE  

„Lumea toată într-o carte” 

 

Prof. Daniela Dumitrașcu 

Școala Gimnazială Dragomirești 

 

Domeniul  

Conținuturi  

C.S Activități de învățare Resurse Evaluare 

Lectură 

Narativul literar 

(acțiune, timp, 

spațiu) 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

− formularea unor enunţuri privind mesajul textului;  

− identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat;  

-exerciţii de formulare a unor puncte de vedere folosind corect 

tipurile de flexiune;  

− producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind în mod 

adecvat cunoștințele despre text şi categoriile gramaticale 

învăţate; 

− exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală;  

Texte-suport: „Florin 

scrie un roman”, de 

Mircea Cărtărescu 

(manual, p. 16-18); 

„Cititorul din peșteră”, 

de Rui Zink (auxiliar, 

p. 12-13)  

Manual (p. 16-21) 

Auxiliar (p.12-15) 

Observare 

curenta 

Harta 

conceptuala 

(p. 14) 

 

Elemente de 

interculturalitate 

Elemente de 

mitologie 

românească 

5.1. − realizarea unei culegeri de legende din zona de proveniență; Manual (p. 22-23) 

Proiect tematic: 

Cartea legendelor 

Grila de 

evaluare a 

proiectului 

(p. 23) 

Lectură 

Textul nonliterar. 

(anunțul) 

2.1. − formularea unor enunţuri privind mesajul unui text multimodal Manual (p. 24) 

Auxiliar (p. 15-16) 

Autoevaluare  

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Fraza: coordonarea 

prin juxtapunere și 

4.1. 

4.2. 

− verificarea corectitudinii, a coerenței semantice într-un 

text/mesaj;  

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.; 

Manual (p. 25-26) 

Auxiliar (p. 17-18) 

 

Interevaluare 
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prin joncțiune. 

Conjuncții 

coordonatoare. 

Norme de punctuație 

(virgula, punctul şi 

virgula) 

− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze 

responsabil/conştient argumentele şi opiniile.  

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Confuzii paronimice. 

Pleonasmul 

 

4.1. 

4.3. 

4.4. 

− verificarea corectitudinii, a coerenței semantice într-un 

text/mesaj;  

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.;  

− întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu 

enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea 

orală/scrierea corectă  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite/ multimedia).  

− sesizarea consecințelor pe care încălcările normelor învățate le 

pot avea în înțelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui 

care comunică. 

Manual (p. 27-29) 

Auxiliar (p. 19-21) 

Liste cu 

greșeli 

frecvente 

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Mijloace interne de 

îmbogăţire a 

vocabularului: 

derivarea, 

compunerea;   

Familia lexicală  

4.2. 

4.3. 

− narativizarea unor procese, concepte, fenomene;  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia).  

 

Manual (p. 30-34) 

Auxiliar (p. 22-26) 

Tema pentru 

acasă 

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

− exerciții de inițiere, de menținere și de finalizare a unui dialog, 

cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de 

Manual (p. 35-37) 

Auxiliar (p. 27-30) 

Liste cu 

greșeli 

frecvente 
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Selecţie lexicală în 

limba vorbită şi în 

limba scrisă  

Termeni ştiinţifici 

Limbaj popular.  

 

formulare a unei solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare 

la context, la receptor și la scopul vizat.  

− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze 

responsabil/conştient argumentele şi opiniile.  

− întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu 

enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea 

orală/scrierea corectă; 

Lectură.  

Narativul literar. 

(momentele 

subiectului)  

 

2.1. 

2.3. 

− formularea unor enunţuri privind mesajul textului citit;  

− identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat;  

- audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluența, 

expresivitatea acestora.  

Text-suport: Ieșirea, 

Ioana Nicolaie 

(manual p. 40-41) 

Manual (p. 38-46) 

Text-suport: Cititorul 

din peșteră, de Rui 

Zink (auxiliar, p. 12-

13) Auxiliar (p. 31-33) 

Grila de 

evaluare (p. 

45) 

Lectură.  

Textul nonliterar 

(jurnalul de 

călătorie) 

2.1. 

2.3. 

− formularea unor enunţuri privind mesajul textului citit 

- exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală; 

Manual (p. 46-47) 

Auxiliar (p. 34-35) 

Evaluare 

orală 

Redactare. Etapele 

scrierii  

3.1. − redactarea unei pagini de jurnal; Manual (48-50) 

Auxiliar (p. 36-37) 

Grila de 

evaluare (p. 

49) 

Comunicare orală. 

Negocierea 

semnificației și a 

relației cu 

interlocutorul  

 

1.3. − exerciții de anticipare a unor replici ale participanților la un 

dialog;  

− reformularea/parafrazarea/ierarhizarea informațiilor din 

intervențiile participanților la o situație de comunicare;  

− anticiparea unor reacții ale participanților 

Manual (p. 51-52) 

Auxiliar (p. 37-38) 

Interevaluare  
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Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Sunetele limbii 

române. Grupurile de 

sunete. Despărțirea 

în silabe. Utilizarea 

corectă a accentului  

4.3. - exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia). 

Manual (p. 53-54) 

Auxiliar (p. 38-40) 

Autoevaluare 

Recapitulare      

Evaluare     

Activitate remedială     
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PROIECT DE UNITATE DE ÎNVĂȚARE 

Peste mări și țări 

 

Prof. Ștefania-Mariana Dumitrașcu 

Școala Gimnazială Mogoșani 

 

Domeniul  

Conținuturi  

C.S. Activități de învățare Resurse Evaluare 

Lectură 

Textul epic.  

Trăsăturile textului 

epic. Personajul. 

Mijloace de 

caracterizare 

 

2.1. 

2.3. 

2.4. 

− identificarea trăsăturilor specifice unui text epic;  

− exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală;  

− interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului 

unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite;  

− lectura/povestirea unor secvenţe din texte diverse; 

Text-suport: Toate pânzele 

sus!,  Radu Tudoran 

(fragment – manual, p. 60-

63) 

Manual (p. 60-67) 

Text-suport: Robinson 

Crusoe, de Daniel Defoe 

(fragment – auxiliar, p. 46-

47) 

Auxiliar (p. 46-51) 

Harta 

conceptuala 

 

Redactare. 

Caracterizarea 

personajului literar 

3.1. − redactarea de caracterizări a unor personaje; Manual (p. 67-68) 

Auxiliar (p. 52-53) 

Grila de 

evaluare (p. 

68) 

Elemente de 

interculturalitate.  

Contacte culturale 

5.2. - scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt 

spațiu cultural (din țară sau din alte țări); 

Proiect tematic: Însemnări 

de călătorie. Contacte 

cultural 

Manual (p. 69-70) 

Grila de 

evaluare 

(p.70) 

Comunicare 

orală.  

Strategii de 

concepere și de 

comprehensiunea 

1.1. -exerciții de concepere și înțelegere a unui text oral; 

-realizarea distincției dintre fapt și opinie; 

Manual (p. 71-72) 

Auxiliar (p. 54-56) 

Interevaluare 
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textului oral: 

distincția dintre 

fapt și opinie 

Elemente de 

construcție a 

comunicării.  

Verbul. Verbe 

predicative, verbe 

auxiliare, verbe 

copulative. 

Modurile verbale. 

Modul indicativ. 

Modul imperativ. 

Modul conjunctiv. 

Modul condițional-

optativ 

Utilizări sintactice 

ale formelor 

verbale 

nepersonale. 

Posibilități 

combinatorii ale 

verbului  

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.5. 

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.; 

- narativizarea unor procese, concepte, fenomene; 

− întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu 

enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea 

orală/scrierea corectă;  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia).  

− analiza rolului verbelor în textul narativ; 

Manual (p. 73-81) 

Auxiliar (p. 56-63) 

Tema în 

clasa 

Elemente de 

construcție a 

comunicării. 

Substantivul. 

Articolul. Cazurile 

substantivului 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.;  

− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze 

responsabil/conştient argumentele şi opiniile. − întocmirea de 

liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea 

regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea orală/scrierea 

corectă;  

Manual (p. 81-84) 

Auxiliar (p. 64-68) 

Evaluare 

orală 
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− compararea limbii române cu limbile romanice şi cu limba 

latină, sesizând asemănări/deosebiri;  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse 

documentare (tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, 

multimedia). 

− sesizarea consecințelor pe care încălcările normelor învățate le 

pot avea în înțelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui 

care comunică 

Recapitulare     

Evaluare     

Activitate 

remedială 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                       Scoala Gimnaziala Novaci 

                                                                       Prof.inv.primar Giurca Maria Mădălina 

 

Data : 

Unitatea de învăţământ:  

Clasa: a II-a  

Prof. înv. primar :Giurca Maria Mădălina 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Subiectul: Proba înmulţirii. Proba împărţirii 

Tipul activităţii: fixare şi consolidare de cunoştinţe 

Scopul lecţiei: Consolidarea deprinderilor de calcul oral şi scris; dezvoltarea limbajului şi a gândirii 

matematice 

Forma de realizare: activitate integrată (MEM, CLR, MM) 

 

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  

 

Matematică şi explorarea mediului (MEM) 

       2.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0 – 100, folosind tabla înmulţirii, respectiv 

tabla împărţirii; 

      5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple; 

      5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 100. 

 

Comunicare în limba română (CLR): 

       2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme  

 

Muzică şi mişcare (MM): 

        2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a 

acompaniamentului instrumental 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

  O1- să opereze cu noţiunile de factori, produs, deîmpărţit, împărţitor, cât  în efectuarea unor   cerinţe 

date; 

  O2 – să efectueze corect operaţii de înmulţire şi împărţire  cu numere naturale în concentrul   0 –  100; 

  O3 – să afle termenul necunoscut dintr-o înmulţire sau o împărţire;  

  O4 – să calculeze dublul, triplul, jumătatea, sfertul unor numere date; 

  O5 – să  rezolve corect problema dată.  
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STRATEGII  DIDACTICE: 

Metode şi procedee : conversația, explicația, exercițiul, problematizarea 

Mijloace de învăţământ: caiete, fișe de lucru, flipchart, tablă 

Forme de organizare: frontal, individual, în echipe 

Resurse : umane – 21 elevi 

                 temporale – 50 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

1. Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie 

la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele 

didactice din învătământul primar; 

2. Dumitriu A., Dumitriu L.,Maria L., Storescu E.,-Metodica predării matematicii pentru învățământul 

primar, Editura Carminis, Pitești, 2017 

3. Neagu, M., Petrovici. C.,-Elemente de didactica matematicii în  grădiniţă şi învăţământul primar, 

Editura AS’S, Iași, 2001 

4. Simionica, E., Caraiman. F., Matematica…  prin joc. , Editura Polirom, Iaşi, 1998  

5. Tisescu I., -Metode de activizare a elevilor în lecția de matematică la ciclul primar, Editura Publishers, 

Bacău, 2014 
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DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

Momentele lecţiei 

 

Elemente de conţinut 

 

 

 

Strategii didactice Evaluare 

 
Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor şi pregătirea materialelor 

necesare bunei desfăşurări a activităţii. 

Conversația  Frontal Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2. Verificarea 

temei  

Se verifică tema, din punct de vedere cantitativ, dar 

și calitativ. 

Conversația Caietele 

elevilor 

Frontal  Verificarea temei 

pentru acasă 

3.Captarea 

atenției 

Se realizează prin intermediul unei rachete 

construită din forme geometrice. Elevii vor 

recunoaşte formele geometrice învăţate şi vor 

discuta pe rând despre ele. (Anexa 1) 

 

 

Conversația 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart  Frontal Observarea 

sistematică 

4. .Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se aduce la cunoștință elevilor, faptul că la  ora de 

Matematică și Explorarea Mediului vor efectua 

exerciții de înmulţire şi împărţire a  numerelor de 

la 0 la 100, fără trecere peste ordin, pentru care vor 

realiza proba prin operaţia inversă. 

Conversaţia   Frontal  

 

Capacitatea de a 

înţelege mesajul 

transmis 
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5. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

Se va realiza prin intermediul unor serii de exerciţii 

orale, cu diferite grade de dificultate. 

Cum se numesc numerele care se adună? Dar cele 

care se înmulţesc? 

Cum se numeşte rezultatul înmulţirii? Dar 

rezultatul împărţirii? 

Cum se numeşte numărul care se împarte? 

Aflaţi dublul numărului 4. 

Înmulţiţi-l cu 5.  

Împărţiţi numărul obţinut la 10.  

Micşoraţi cu 3.  

Măriţi cu 6.  

Înmulţiţi cu 9. 

Măriţi numărul 4 cu 8. Aflaţi jumătatea numărului 

obţinut. 

Conversaţia 

 

 Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică  

 

Capacitatea  de a 

răspunde la 

întrebări folosind 

terminologia 

specifică  

 

5. Dirijarea 

învăţării 

Voi scrie titlul lecţiei la tablă, iar elevii în caiete. 

 

Sarcina 1 

Elevii vor rezolva pe rând exerciţii, pentru care 

vor face proba prin operaţia inversă. După 

rezolvarea exerciţiilor vor avea de scris doar 

rezultatele pare pe formele geometrice din care 

este formată racheta. (Anexa 2) 

 6 x 3 =                 64 : 8 =             7 x 8 = 

28 : 4 =                 20 : 2 =             2 x 2 =   

 2 x 3 =                 30 : 6 =             9 x 6 =        

După rezolvarea exerciţiilor, elevii vor aranja 

crescător, apoi descrescător numerele scrise pe 

rachetă.          

Conversația 

 

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 Tabla 

 

Caietele 

elevilor 

Frontal 

Individual  

Capacitatea de a 

rezolva exerciţii 
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Sarcina 3  

Elevii vor avea de descoperit numerele lipsă si apoi 

vor completa casetele. 

 

 

 

 

 

Problemati-

zarea   

6.Obținerea 

performanței 

Sarcina 3 

Se realizează prin rezolvarea unei probleme: 

 

        Matei construieşte un castel cu ajutorul 

cuburilor. Află câte cuburi foloseşte în total dacă 

numărul celor galbene este egal cu produsul 

numerelor 9 şi 8, iar numărul cuburilor roşii este 

egal cu câtul numerelor 54 şi 6. 

 

Rezolvă problema în două moduri. 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiul 

Problemati-

zarea 

Tablă  

Caiete  

 

 

Frontal 

 

Capacitatea de a 

rezolva probleme 

folosind 

terminologia 

specifică 

matematicii 

 

 

 

7 

: 6 
X6 

 

 

:5 X5 

45 

3 

X4 :4 

9 

:9 X9 
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8.Asigurarea feed-

back-ului 

Sarcina 4 

Elevii vor lucra în echipe. Ei vor avea de aflat 

numărul necunoscut din înmulţirile sau împărţirile 

primite, apoi vor efectua  proba. 

Ei vor avea de completat un tabel pentru a 

demonstra că stăpânesc terminologia specifică 

matematicii. (Anexa 3) 

Câte un reprezentant din fiecare echipă va 

prezenta rezultatele obţinute. 

 

La final elevii vor interpreta cântecul “Eu şi 

matematica”. 

Conversația 

Explicația 

Exerciţiul 

Problemati-

zarea   

Fişe de lucru 

Caietele 

elevilor 

În echipe  

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

colabora pentru a 

rezolva exerciţii 

 

Evaluarea 

activităţii în 

perechi 

9.Încheierea 

activităţii 

Fac aprecieri generale şi individuale asupra 

participării elevilor la lecţie.  

Se anunță tema pentru acasă. Le dau elevilor 

indicații referitoare la tema pentru acasă.  

(Anexa 4) 

Conversația 

Explicația 

Fișele cu 

tema pentru 

acasă 

 
Capacitatea  de a 

aplica independent 

cunoştinţele 

acumulate 
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ANEXA 1 

 

 

Ce reprezintă imaginea? (o rachetă) 

Din ce este formată ea? ( din forme geometrice) 

Ce forme geometrice recunoaşteţi în imagine? ( triunghiul, dreptunghiul, cercul) 

Ce ştiţi despre ele? 

Triunghiul – trei laturi 

Dreptunghiul – patru laturi, egale două câte două 

Cerc – o linie curbă închisă 

Ce alte forme geometrice am învăţat? (pătrat, romb, oval) 

 

 

 

ANEXA 2 

 

 

6 x 3 = 18                                             64 : 8 = 8                                            7 x 8 = 56 

P: 18 : 6 = 3    P: 8 x 8 = 64    P: 56 : 7 = 8 

  

 

28 : 4 = 7                                               20 : 2 = 10                                          2 x 2 = 4   

P: 7 x 4 = 28      P: 10 x 2 = 20        P: 4 : 2 = 2 

 

 

 2 x 3 = 6                                              30 : 6 = 5                                            9 x 6 = 54        

P: 6 : 2 = 3    P: 5 x 6 = 30    P: 54 : 9 = 6          

 

*** Numerele încercuite vor fi scrise pe formele geometrice din care este construită racheta. 
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ANEXA 3 

          Activitate  în echipe 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

a : 6 =   8                 

2.Aflaţi: 

Dublul numărului 4  

Sfertul numărului 24  

Jumătatea numărului 16  

Triplul numărului 5  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

b : 8 =   4   

2.Aflaţi:          

Dublul numărului 7  

Sfertul numărului 12  

Jumătatea numărului 10  

Triplul numărului 9  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

20 : d =   4      

2.Aflaţi:  

Dublul numărului 9  

Sfertul numărului 40  

Jumătatea numărului 18  

Triplul numărului 3  

                

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

42 : f =   7     

2.Aflaţi: 

Dublul numărului 5  

Sfertul numărului 36  

Jumătatea numărului 20  

Triplul numărului 8  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

c x 9 = 54                 

2.Aflaţi: 

Dublul numărului 2  

Sfertul numărului 32  

Jumătatea numărului 12  

Triplul numărului 10  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba:  

7 x e = 49       

2.Aflaţi:            

Dublul numărului 10  

Sfertul numărului 16  

Jumătatea numărului 8  

Triplul numărului 1  
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ANEXA 4 

Tema pentru acasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Priviţi figura şi notaţi: 

 

                          

 

                        

  

Figura de mai sus este un ___________ 

Are__________ laturi___________. 

Are___________colţuri. 

 Seamănă cu _____________. 

      Transformaţi pătratul într-un desen.   

2. Priviţi figura şi notaţi: 

 

 

 

 

 

Figura de mai sus este un_________________. 

Are __________ laturi. 

Are___________colţuri. 

 Seamănă cu ____________. 

      Transformaţi triunghiul într-un desen.   

3.a.Calculează apoi realizează proba:  

    6 x 8 =                            50 : 5 = 

    9 x 9 =                            35 : 7 = 

    7 x 2 =                            24 : 6 = 

 

         b.Află câte dreptunghiuri sunt într-un desen 

dacă cele albastre sunt 15, numărul celor roşii este 

egal cu produsul numerelor 4 şi 3, iar numărul celor 

verzi este egal cu diferenţa numerelor 18 şi 8. 

4. Priviţi figura şi notaţi : 

 

 

 

 

 

Figura de mai sus este un________________ 

_____ are colţuri. 

Seamănă cu __________________________ 

      Transformaţi cercul  într-un desen.   
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PROIECT DE ACTIVITATE 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem? 

  TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:  

Evaluare inițială II – Eu, tu, el/ea 

Prof. Înv. Preșc.Costoiu Elena Simona  

Unitatea de Învățământ: Școala Gimnazială Nr1 Polovragi  

 

An școlar 2021-2022 

 

PROIECT DE ACTIVITATE  ADE (DEC1) 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr1 Polovragi  

PROF. ÎNV. PREȘC.: Costoiu Elena Simona  

NIVEL I: Grupa mică 

TEMA ANUALĂ: Cine sunt/suntem? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Eu, tu, el/ea 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Estetic și Creativ 

DISCIPLINA: Educație artistico-plastică 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Completează ce lipsește!” + ”Colorăm părul copiilor”  

TIPUL ACTIVITĂȚII: Evaluare inițială  

MIJLOC DE REALIZARE: exercițiu grafic și dactilopictură 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Familiarizarea copiilor cu instrumentele și tehnicile de lucru 

specifice activităților plastice, cât și dezvoltarea la aceștia a simțului estetic și a creativității. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul activității, toți preșcolarii vor fi capabili: 

 O1: Să numească cel puțin două instrumente de lucru și modul de utilizare al acestora, 

pe baza cunoștințelor anterioare; 

 O2: Să numească cel puțin două parți ale corpului, pe baza cunoștințelor dobândite 

anterior; 

 O3: Să completeze cel puțin un element lipsă al feței copiilor (nas sau gură) pe baza 

exemplului oferit de educatoare; 

 O4: Să coloreze părul copilului de pe fișa primită folosind minim o culoare, cu ajutorul 

tehnicii dactilopictură; 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4114 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul grafic, dactilopictură, 

conversația, conversația euristică, turul galeriei; 

• Mijloace didactice: fișă de lucru, acuarele, pahar cu apă, creion negru, lucrările 

copiilor; 

• Forma de organizare: frontal, individual; 

• Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului preșcolarilor, 

aprecieri verbale, analiza răspunsurilor preșcolarilor; 

• Durata: 25 de minute. 

•  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru Educație Timpurie 2019; 

2. ”Îndrumător metodic 3-4 ani”, Laurenția Culea, Editura Diana, 2020. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele 

activității 

Ob. 

Op. 
Conținutul științific 

Strategii didactice 

Evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 Pregătesc spațiul necesar desfășurării activității în 

condiții optime. Aerisesc sala de grupă și așez copiii 

la măsuțe. Pregătesc materialul didactic necesar. 

    

2. Captarea și 

orientarea 

atenției 

O1 

Se va realiza prin prezentarea materialelor de lucru. 

Copiii vor fi întrebați ce găsesc pe măsuțele lor, la ce 

folosim fiecare obiect și dacă au mai lucrat cu 

instrumentele respective. Denumesc și le explic 

copiilor cum folosim fiecare obiect pe care ei îl 

găsesc pe masă. 

 

Explicația 

conversația 

Fișă de 

lucru 

Acuarele 

Pahar cu 

apă 

Creion 

negru 

 

 

frontal 

Analiza 

răspunsurilor 

preșcolarilor 

3.Reactualizarea 

cunoștințelor 

O2 Le voi pune copiilor întrebări despre părțile 

componente ale corpului și le voi cere să le 

denumească și să le arate.  

 

conversația 

  

Frontal 

individual 

Aprecieri verbale 
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4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 
Le spun copiilor ce vom face astăzi, cu ce vom lucra 

și la ce mă aștept de la ei. 

 

conversația 

  

frontal 

 

 

5. Dirijarea 

învățării 

O3 

O4 

Fiecare copil primește o fisă de lucru (Anexa 1), 

acuarele, un pahar cu apă și un creion negru. Le 

expun o lucrare deja făcută de mine și încă una 

necompletată pentru a le arăta ce avem de făcut. 

Facem un exercițiu de încălzire a mânuțelor înainte 

de a începe lucrul. 

Primul lucru pe care preșcolarii îl au de făcut este să 

descopere ce le lipsește copiilor din fișa de lucru 

(nasul și gura). Ei au sarcina de a desena năsucul și 

gurița cu creionul negru. Le ofer un exemplu de cum 

trebuie să lucreze apoi îi las pe ei să deseneze. Îi ajut 

pe cei care necesită sprijin. 

Următoarea sarcină este aceea de a colora părul 

copiilor din fișă cu tehnica dactilopicturii. Din nou, 

le arăt preșcolarilor cum trebuie să procedeze: bagă 

degețelul în apă, apoi în acuarele. Cu degețelul 

înmuiat în acuarele vor pune puncte pe suprafața 

părului până o vor colora pe toată. După ce termin de 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

grafic 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

dactilopictura 

 

Fișă de 

lucru 

Planșă 

model 

Acuarele 

Pahar cu 

apă 

Creion 

negru 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

preșcolarilor 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

preșcolarilor 
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explicat și de demonstrat, le spun copiilor că pot 

începe să lucreze. Trec printre ei în timp ce lucrează 

și îi ajut pe cei care au nevoie. 

individual  

Aprecieri verbale 

 

6. Obținerea 

performanței 

O5 După ce toți copiii au terminat de pictat voi expune 

lucrările lor pe un panou și îi voi invita să aleagă 

lucrarea care le place cel mai mult și să argumenteze 

acest lucru. Le voi oferi întrebări suplimentare 

precum: 

• A respectat ceea ce i s-a cerut? 

• A murdărit sau îndoit foaia? 

• A depășit conturul? 

• A terminat la timp? 

 

Turul galeriei 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

Lucrările 

copiilor 

 

 

 

frontal 

 

 

Aprecieri verbale 

Analiza 

răspunsurilor 

preșcolarilor 

7. Încheierea 

activității 

 Fac aprecieri generale și individuale cu privire la 

activitatea desfășurată. Felicit copiii care s-au 

remarcat. 

 

conversația 

  

Frontal 

 

Aprecieri verbale 

finale 
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ANEXE 

Anexa 1 - FIȘĂ DE LUCRU 

 

Completează fața băiețelului! (guriță și năsuc)  

Colorează părul băiețelului cu ajutorul degețelelor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Completează fața fetiței! (guriță și năsuc)  
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 Colorează părul fetiței cu ajutorul degețelelor! 
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Proiect  didactic 

Tofan Simina Georgiana 

      Colegiul Național de Artă”Octav Băncilă”, Iași 

 

 

Școala: Colegiul Național  de Artă “Octav Bancilă” – Iași 

Elev: Iordache Nicoleta 

Clasa: a IX a  

Profesor: Tofan Simina Georgiana 

Aria curriculara: Muzică instrumentală 

Disciplina: Flaut 

 

Subiectul lecției: 1. Gama Mi b Major – arpegii și ariculații 

   2. Kohler – Studiul nr 3 

   3. V. Blodek – Concert Sol Major (p I) 

   4. J. S. Bach – Sonata nr. II (p I-II)-citire la prima vedere 

Tipul lecției : Mixtă 

- De consolidare a cunoştinţelor ; 

- De comunicare de noi cunostinte. 

Obiective cadru :  

• Dezvoltarea capacității interpretative ; 

• Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii ; 

• Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical ; 

• Cultivarea sensibilităților, imaginatiei și creativității muzicale. 

Obiective de referință : 

• Să cânte cu participare afectivă, cu sensibilitate și expresivitate piesele abordate ; 

• Să citească la prima vedere cantece și teme muzicale în tonalități diferite ; 

• Să-și exprime propriile impresii privind lucrările abordate ; 

Obiective operaționale: 

• Să respecte tempoul și dinamica; 

• Să realizeze exerciții de respirație, emisie și de intonație; 

• Să rezolve problemele tehnice: relaxarea corpului, sincronizarea între degete și limbă,  

egalitatea de intensitate și durata a sunetului.  

• Să cânte nuanțat , coreland interpretarea cu mesajul ce trebuie transmis; 

Resurse 

1.Procedurale : exercițiul, conversația, demonstrația, explicația  

2.Materiale :  manual, partituri, metronom. 

 

Scopul lecție: 

- consolidarea deprinderii de a executa corect staccato în registrele: grav, mediu, și acut al 

instrumentului de suflat. 

- câstigarea deprinderilor de a executa corect și cu usurință digitația notelor. 

- aprofundarea lucrărilor abordate; 
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Material didactic folosit: 

- studierea gamei Mi b Major legato, detase, staccato, insistându-se în special pe ultima cerință, ea 

fiind și scopul acestei lecții. 

- casete, cd-uri care să exemplifice pasajele căutate. 

 

Moment organizatoric: 

• Discuții cu elevul privind noul repertoriu, problemele pe care le – a  

întampinat în studiul de acasă și asupra cărora trebuie sa se insiste. 

 

Lectia propriu-zisă: 

 

1. Gama Mi b Major 

• Elevul va începe ora prin prezentarea gamei Mi b Major cu variante și 

arpegii. 

• Primul lucru de care se va ține cont este poziția corectă la flaut, poziția  

corectă a flautului și respirația corectă a elevului.  Poziția corectă a corpului , relaxarea umerilor și  a 

brațelor, egalitatea de durată și intensitate a sunetului, precizia atacului, calitatea în permanență a 

sunetelor; sincronizarea degetelor și a limbii, egalitatea articulațiilor: simplă, dublă. 

 Prin intermediul gamelor se pot  rezolva probleme de susținere și echilibrare a sonorității pe 

toata intinderea instrumentului concomitent cu soluționarea egalitatii ritmice în virtuozitatea digitației 

și articulației. 

 Tipul articulației alese pentru exersare se stabilește în funcție de problemele tehnice dar și de 

cerințele pieselor din repertoriul abordat. 

  

Metode de studiere a gamelor: 

A. 

 

I.    →  

 

II.   →  

 

III.  →  

IV   → 1.  2.  
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3.     4.  

 

5.    6.   

 

7.     8.   

 

9.    10.  

 

B. pentru egalizarea digitației(egalizarea metro ritmică a pasajului) 

 

1.  
  

 2  

 

 

  3.  

 

 

C. Studiul gamelor progresive se pot efectua în ritmuri ca: 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3331 

 

 
 

 

D. În scopul dezvoltării virtuozității motricității degetelor, în legato, se poate efectua și urmatorul 

exercițiu, construit pe gamă: 

 

 

 
 

2. Kohler – Studiul nr 3 

• Piesa cu care se va începe va fi Studiul nr.3 unde se va ține cont de importanța acestui studiu, ce 

probleme ridică el, scopul pentru care a fost el scris, se va ține cont de tempo, de nuanțe , respirații și 

de indicațiile pe care il le dă profesorul. 

• Se va insista pe părțile dificile ale piesei încercand sa le studieze de la rar la un tempo apropiat de cel 

care este cerut încercand să clarifice problemele de ordin tehnic și expresiv.  

• Se insistă asupra corectitudinii ritmice, egalității de durată și intensitate a sunetului;  

• Se vor corecta eventualele greșeli de text. 

• Se insistă asupra  egalității articulației; 

• Se audiază studiul în  întregime, urmărindu-se corectitudinea  redării textului muzical; 

 

3. V. Blodek – Concert Sol Major (p I) 

• Se audiază lucrarea în intregime a piesei; 

• Se educa obținerea unui sunet susținut și profund; 

• Se va insista pe parțile dificile ale piesei încercand să le studieze de la rar la un tempo apropiat de cel 

care este cerut încercând să clarifice problemele de ordin tehnic și expresiv. 

 

Probleme de rezolvat: 

• Neritmicitatea execuției (intrări pe contratimp) 
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• Sonoritate neechilibrată (atenție la ambușură) 

• Intonări imprecise (se recomandă exerciții zilnice pe durate lungi urmărindu-se  emisia impecabilă a 

sunetului. O suflatură corecta va genera întotdeauna o intonatie justa) 

 

3.   Johann Sabestian Bach – Sonata nr. II (p I-II) 

• Se audiază lucrarea în întregime a piesei;(cântată de profesor) 

• Se urmarește redarea caracterului piesei  prin crearea unui sunet de calitate și prin susținerea liniei 

melodice; 

• Se corectează eventualele greșeli de text; 

• Se insistă asupra corectitudinii ritmice; 

• Interpretarea la Bach pretinde articularea sunetelor în detache pe o continuă sustinere). 

 

FIXAREA CUNOȘTINȚELOR: 

• întrebari adresate elevului legate de indicațiile date de profesor asupra  

fiecarei piese in parte. 

 Încheierea lecției:  

 Se va recomanda studiul zilnic punându-se accent pe pasajele mai dificile, elevul va studia din 

punct de vedere tehnic inclusiv nuanțe,respirații. 

I se va cere elevului să studieze individual piese la prima vedere pentu a-i ajuta la orele de 

muzică de cameră și orchestră.  

 Pentru instrumentiștii suflători, un program zilnic de studiu va debuta prin încalzirea aparatului 

interpretativ, având în vedere urmatoarele obiective : 

- poziția relaxata a corpului și ambușurii; 

- respirația corectă; 

- conducerea si dozarea eficientă a coloanei de aer-marirea capacității respiratorii; 

- emisia calitativă a sunetului în toate registrele; 

- echilibrarea sonorității pe tot ambitusul instrumentului; 

- intonația justă a sunetelor muzicale și a intervalelor; 

- exectutarea nuanțelor și efectuarea sau nu a vivrato-ului; 

- rezolvarea problemelor de atac a sunetelor din diferite registre, în diferite nuanțe; 

- perfecționarea articulației - simple, duble, triple; 

- sincronizarea articulației cu digitația; 

- mobilitatea degetelor în raport cu egalitatea ritmică. 
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ACTIVITĂȚI OPȚIONALE 

,, SĂNĂTATEA ÎNAINTE DE TOATE!” 

 

                                                            Prof.înv.preșcolar: Podhora Maria  

GPP nr.1, Structura:GPN nr.2, Aleșd  

Prof.înv.preșcolar: Simionaș Fejeș Monika 

Grădinița cu program prelungit nr. 1 ALEȘD 

 

 
                                                                                                                         

                                                                                              

MOTTO: “Oamenii se roagă zeilor să le dea sănătate, fără să ştie că stă în puterea lor   

  s-o menţină şi că luptând împotriva ei prin lipsa de măsură, o trădează prin   

 goana lor după plăceri”. (Democrit) 

 

 

Unitatea  de învățămant : Grădinița cu program prelungit nr 1 Aleșd. 

Denumire opțional : Sănătatea înainte de toate. 

Tipul : integrat 

Grupa : mică-mijlocie-mare 

Durata : Anul școlar 2022-2023 

Numarul de ore pe săptămână : 1 

Autori : Podhora Maria si Simionaș Fejeș Monika 

Echipa de opțional: Cuc Florina 

                                  

  ARGUMENT 

A învața copilul de la cea mai fragedă vârstă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă 

personală, să se obișnuiască cu un regim rațional de alimentație, înseamnă a pune bazele trainice ale 

formării comportamentului igienic. 

 Modul de abordare a acestor activitati pleacă  de la ideea că este bine pentru copii să înteleagă 

de mici că sănătatea nu înseamna numai absența bolii, ci și un mod de viață echilibrat. Menţinerea şi 

întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare, stres și apariția acestui virus care ne afecteaza viața 

pe toate planurile ei, constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient şi activ la 

viaţa socială. 
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Cuvântul ,,sănătate”, care evocă o stare atât de preţioasă fiecăruia, apare frecvent în vorbirea 

curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.  

Recunoscând rolul exemplului personal,  al dialogurilor şi al activităţilor aplicative de exersare 

a deprinderilor igienice, activitatea opțională aleasa desfăşurata în grădiniţă are un rol formativ 

deosebit,  prin stimularea motivaţiei intrinseci,  stând la baza comportamentului civilizat al adultului 

de mâine . 

Am considerat utilă conceperea acestui opţional, prin care am urmărit ca noţiunile teoretice să 

se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii. 

 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII  

 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiară. 

2. Sănătate ( nutriție, îngrijire, igienă personală și practici privind securitatea personală ). 

3. Curizitate, interes și inițiativă în învățare. 

4. Activare și manifestare a potențialului creativ. 

5. Ascutarea activă a mesajului pentru întelegerea și respectarea lui (comunicare receptivă ). 

COMPORTAMENTE VIZATE 

 

 1.Formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății. 

 2.Cunoașterea organismului uman, a funcțiilor sale vitale și a unor norme de comportament 

pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuala și cea colectiva. 

 3.Formarea deprinderilor de alimentație rațională și de desfașurare de exerciții fizice în vederea 

menținerii sănătății. 

 4.Dezvoltarea capacității de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greșite și încurajarea celor corecte. 

 

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

 

 - să cunoască schema corporala umana; 

 - să cunoască principalele reguli de igienă personală; 

 - să înteleagă necesitatea curățeniei, păstrându-și curate corpul, hainele, camera; 

 - să cunoască propria stare de sănătate și simptomele unor stări de boală; 

 - să cunoască alimentele de bază, să le diferențieze, consumând toata gama de alimente; 

 - să-și formeze deprinderi igienico sanitare corecte 

 

 

 

CONȚINUTURI 

 

 -exerciții joc de descoperire a părtilor componente ale corpului uman; 

 -exerciții de recunoastere pe baza de imagini; 

 -descrierea unor comportamente sănătoase; 

 -enumerarea unor modalități de transmitere o bolilor; 
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 -exerciții de aplicare a normelor de igienă corporală și a vestimentației prin stimularea unor 

situații; 

 -exerciții de recunoaștere a alimentelor sănătoase. 

 

EVALUARE 

 -convorbiri 

 -dialoguri intre copii 

 -autoevaluare 

 -observarea sistematica a comportamentului copiilor 

 

Bibliografie  Curriculum pentru învățământ preșcolar 2019 

 

 

 
 

                                                   

TEMATICA SEMESTRUL I 

 

NR. 

CRT 

DATA TEMA MOD DE REALIZARE 

1. Săpt.  1 ,,ACESTA SUNT EU” Observare 

2. S 2 ,,CHIPUL PRIETENULUI MEU” Desen 

3. S 3 ,,SFATUL MAMEI” Memorizare 

4. S 4 ,,CE NE SPUNE OGLINDA?” Convorbire 

5. S 5 ,,SALATĂ DE LEGUME” Activitate practică 

6. S 6 ,,LA SPĂLĂTOR” Lectura după imagini 

7. S 7 ,,MICII SANITARI” Educație muzicală 

8. S 8 ,,CUM NE FERIM DE BOLI?” Convorbire 

9. S 9 ,,POVESTIRI DESPRE JORG” Povestire 

10. S 10 ,,BATISTUȚA” Desen decorativ 
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11. S 11 ,,ARATĂ-MI CE ȘI CUM FOLOSEȘTI” Joc didactic 

12. S 12 ,,TREI PRIETENI” Memorizare 

13.  S 13 ,,MURDAREL ȘI MURDĂRICA” Povestire 

14. S 14  ,,CUM NE HRĂNIM SĂNĂTOS?” Convorbire 

15. S 15 ,,PRIETENII SĂNĂTĂȚII” Activitate practică 

                                                    

 

 

TEMATICA SEMESTRUL II 

 

NR. 

CRT 

DATA TEMA MOD DE REALIZARE 

1. S 16 ,,DE VORBĂ CU STOMATOLOGUL” Joc cu rol 

2. S 17 ,,SFATUL PERIUȚEI DE DINȚI” Memorizare 

3. S 18 ,,OBIECTELE MELE PERSONALE” Modelaj 

4. S 19 ,,DACA VESEL SE TRĂIEȘTE” Educație muzicală 

5. S 20 ,,DE-A BUCĂTĂRESELE” Joc cu rol 

6. S 21 ,,MICII SANITARI” Sceneta 

7. S 22 ,,LA SPĂLĂTOR” Lectură după imagini 

8. S 23 ,,POVESTEA MĂSELUȚEI NEGRE” Povestire 

9. S 24 ,,PRIMIM MUSAFIRI DE PAȘTE” Joc cu rol 

10. S 25 ,,PREGĂTIM MASA PENTRU MUSAFIRI” Activitate practică 

11. S 26 ,,AER, SOARE ȘI MIȘCARE” Joc de mișcare 

12. S 27 ,,CUM MÂNCĂM?” Lectură după imagini 

13. S 28 ,,STAȚIA CURĂȚENIEI” Joc didactic 

14. S 29 ,,GIMNASTICĂ DE INVIORARE” Educație muzicală 

15. S 30 ,,N-AI BATISTĂ?” Memorizare 
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16.. S 31 ,,MICROBII- DUȘMANII SĂNĂTĂȚII” Povestire 

17. S 32 ,,SĂNĂTATEA- BUNUL CEL MAI DE PREȚ” Convorbire 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

I. DATE GENERALE: 

Salva Elisabeta 

ŞCOALA: Profesională „Ovidiu Drimba”, Lugașu de Jos 

CLASA: a V-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: IV. Vreau să salvez lumea (Textul narativ literar) 

SUBIECTUL: Noi pagini, alte idei - Eu sunt Malala de Malala Yousafzai și Patricia McCormick. 

TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi și deprinderi  

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

 

COMPETENȚE  SPECIFICE: 

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații şi a unor idei, exprimând 

opinii, emoții şi sentimente prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la 

textele ascultate/citite; 

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi 

multimodale; 

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

a)cognitive: 

1. să precizeze personajele fragmentului audiat; 

2. să identifice indici de timp și de spațiu din textul citit; 

3. să explice diferite aspecte referitoare la lupta Malalei pentru educația fetelor: motivele pentru care 

luptă, devotamentul și determinarea fetei în lupta ei pentru dreptul la educație. 

        

b) motrice: 

1 – dirijarea atenției (văzul, auzul) către  centrul  de  interes  sugerat; 

2 – coordonarea mișcărilor mânii pentru a scrie estetic  pe  fișe, în  timpul stabilit; 

3 – controlarea mișcărilor, gesturilor şi a vocii în  timpul  lecţiei, astfel încât să corespundă sarcinilor 

de lucru şi regulilor de disciplină stabilite; 

 

c) afective: 

1. să-și exprime părerea și sentimentele în scris cu privire la fragmentul audiat din cartea „Eu sunt 

Malala”; 

2. să enumere sentimentele Malalei, identificate în fragment; 

3. manifestarea  interesului  pentru  rezolvarea  sarcinilor  date; 

4. manifestarea  dorinței  de  a  rezolva  cât  mai  multe  exerciţii/situaţii-problemă; 
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RESURSE: 

a. umane: 18 elevi, cadrul didactic; 

b. temporale: 45 de minute; 

c. materiale: laptop, videoproiector, videoclip de prezentare a Malalei, fotografii, fișe de muncă 

independentă, Cartea - „Eu sunt Malala” 

d. strategice:  

• metode şi procedee: exerciţiul, conversația, explicația, problematizarea, Cadranele, scheletul de 

recenzie 

• forme de organizare: activitate frontală, individuală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Bibliografie:  

• Derşidan, I. (2003), Metodica predării limbii şi literaturii române, Casa Cărții de Ştiinţă, Cluj Napoca. 

• Goia, V. (2002), Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca. 

• Orțan, Florica (2012), Pedagogie si elemente de psihologie, Editura Risoprint, Cluj-Napoca. 

• Yousafzai, Malala și McCormick, Patricia (2014), Eu sunt Malala, Editura Young Art, București 
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II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

Evenimente 

instrucționale 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii 

didactice 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Asigurarea cadrului, a 

atmosferei optime desfășurării 

lecției (salutul, prezenţa, 

pregătirea materialelor 

corespunzătoare pentru 

începerea lecției), și crearea 

unui climat afectiv benefic 

desfășurării lecției.  

 

Se pregătesc cu cele 

necesare lecţiei. 

Conversaţia. Observare 

directă 

2. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

însușite anterior 

Se verifică tema de casă cu 

ajutorul aplicației Classroom. 

Le voi prezenta elevilor o 

imagine care conține diferite 

mâini. Fiecare mână ține un 

simbol. Le voi cere elevilor să 

îmi spună cum poate cineva să 

schimbe lumea din jurul lor. 

 

Am învățat în lecțiile anterioare 

despre curajul unui semizeu. 

Cum se numea lecția? 

 

Pentru cine luptă Tezeu: pentru 

gloria lui sau pentru ceilalți? 

 

 

 

 

Lumea se poate schimba 

cu ajutorul: literaturii, 

artelor plastice, filozofie, 

medicină, invenții, prin 

greșeli 

 

Lecția se numea „Tezeu 

și minotaurul”. 

 

 

Tezeu luptă pentru 

eliberarea tinerilor 

atenieni de sub tirania 

regelui Minos care obliga 

 

 

Conversaţia. 

 

Explicație. 

 

 

 

Observare 

directă 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Care ar fi în lumea de azi 

„monștrii“ împotriva cărora 

omul este nevoit să lupte? 

 

Atena să trimită 14 tineri 

pentru a se sacrifica.  

Elevii își vor exprima 

părerile. Răspunsurile 

așteptate vor fi: 

egoismul, violența, 

răutatea, etc. 

3. Captarea 

atenției  

Ce ai face dacă ai trăi într-o 

societate în care din 2009 și 

până în prezent școlile de fete 

sunt atacate cu bombe? (Acest 

slide va fi însoțit de o imagine a 

unei școli atacate cu bombe) 

 

Această situație există în 

special în țările Pakistan și 

Afganistan unde grupările de 

talibani încearcă să își impună 

legile și concepțiile.  

Taliban este termenul utilizat 

pentru o persoană care aparține 

unei mișcări politico-

religioase musulmane  și  

fundamentaliste, răspândite 

în Pakistan și mai ales 

în Afghanistan din 1993. 

 

Aceste grupări respectă legile 

Coranului, cartea lor sfântă. 

Elevii îți vor exprima 

opiniile. În cazul în care 

au nelămuriri, vor adresa 

întrebări ajutătoare. 

 

 

 

 

Elevii privesc 

PowerPoint-ul și ascultă. 

În cazul în care au 

nelămuriri, pun întrebări. 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă. 

 

Un elev numit citește 

informațiile din slide-ul 

afișat.  

 

Problematizare

a 

 

 

 

Explicația 

 

 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistemati-

că 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Vă rog să citiți, ce interdicții le 

sunt impuse oamenilor din 

Pakistan.  

În ceea ce privește fetele și 

femeile, ele sunt cele mai 

defavorizate, deoarece talibanii 

le îngrădesc orice drepturi.  

Poate ați crede că nu se mai 

poate face nimic împotriva 

aceste grupări foarte 

periculoase! O fată foarte 

curajoasă a început să lupte 

împotriva acestor nedreptăți. 

Numele ei este Mala Yousafzai. 

Să aflăm mai multe informații 

despre ea. 

De asemenea, mai multe 

informații vom afla despre 

această fată curajoasă din 

videoclipul următor. 

 

 

 

 

Un elev desemnat citește 

informațiile din slide-ul 

afișat. 

 

Elevii vizionează 

videoclipul. 

 

 

 

 

 

Videoclip 

Observa-

rea 

comporta-

mentului 

4. Anunțarea 

subiectului și a 

obiectivelor 

Astăzi, vom discuta despre 

Mala Yousafzai. Ea a scris o 

carte despre copilăria ei și 

despre experiența prin care a 

trecut. Astăzi vom citi un 

fragment din cartea Malalei, 

vom identifica personajele, 

indicii de timp și de spațiu din 

acest fragment și vom discuta 

semnificațiile acestui fragment. 

Elevii ascultă. 

 

Elevii nu își notează titlul 

în caiete, deoarece vor 

primi o fișă de lucru pe 

care va fi trecut și titlul 

lecției și numele 

autoarelor. 

 

Conversaţia. 

Explicația 

Observa-

rea 

comporta

mentului 
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5. Conducerea 

lecției 

a. Citirea textului 

În cadrul prezentării 

PowerPoint se va prezenta 

fragmentul extras din cartea: Eu 

sunt Malala.  

b. Cuvintele necunoscute 

Le voi cere să citească un slide 

cu cuvintele necunoscute din 

text. 

 

 

c. Cadranele 

Le voi da elevilor o fișă pe care 

vor trebui să își noteze primele 

impresii.  

 - Cel mai mult mi-a plăcut... 

- Am descoperit că .... 

 - Nu mi-a plăcut că .... 

 - Nu am înțeles de ce ... 

Vom discut împreună cu elevii 

răspunsurile lor. 

 

d. Scheletul de recenzie 

Pe aceeași fișă, pe verso, elevii 

vor avea fișa Scheletul de 

recenzie. În 5 minute, elevii vor 

trebui să completeze cât mai 

multe spații libere. 

 

 

Elevii vor audia 

fragmentul extras din 

cartea: Eu sunt Malala. 

 

Elevii citesc cuvintele 

necunoscute și 

menționează dacă au 

identificat alte cuvinte 

necunoscute în text. 

 

 

Elevii își vor completa 

impresiile despre 

fragmentul audiat. 

Elevii vor completa 

enunțurile timp de 3 

minute. 

 

 

 

 

Elevii vor completa 

corect cât de multe sarcini 

pot.  

 

 

 

Explicația. 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

 

Fișa de lucru: 

Cadranele 

 

Organizare  

individuală 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

 

Fișa de lucru: 

Scheletul de 

recenzie 

 

 

Observare 

sistemati-

că 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Evaluare 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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În cadrul prezentării 

PowerPoint, se vor afișa 

aceleași întrebări care se aflau 

pe fișă și se vor discuta 

răspunsurile scrise de elevi. 

 

Cine sunt persoanele care apar 

în text? 

 

 

Unde și când se petrec 

întâmplările din fragmentul 

dat? 

 

 

Pentru ce luptă Malala? 

 

 

 

Menționează ce sentimente 

trăiește Malala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund la 

întrebări, citesc 

răspunsurile lor scrise, 

completează răspunsurile 

nescrise. 

 

 

Persoanele care apar în 

text sunt Malala, tatăl ei 

și o jurnalistă 

pakistaneză.  

Întâmplările se petrec în 

Pakistan, în localitatea 

Karachi, iar timpul este 

„Într-o zi, la începutul lui 

2012”. 

Malala luptă pentru 

dreptul fetelor la 

educație. 

La începutul anului 2009 

se simțea înfricoșată când 

mergea cu cărțile ascunse 

sub văl spre școală. La 

începutul anului 2012, 

după multe călătorii, 

discursuri susținute și 

premii, Mala se simțea 

calmă și neînfricată. 

 

Organizare  

individuală 

 

 

 

 

 

 

Organizare 

frontală 

 

 

 

 

Fișa de lucru: 

Scheletul de 

recenzie 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisă 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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6. Realizarea 

feedback-ului 

 Are Malala trăsăturile unui 

erou? 

Care sunt trăsăturile Malalei? 

 

 

 

 

La finalul lecției, voi organiza 

o tombolă : elevul extras va 

primi timp de două săptămâni 

cartea Malalei pentru a o citi.  

 

Da, ea este curajoasă, 

determinată, consecventă 

deoarece nu renunță la 

misiunea ei, chiar dacă 

este amenințată cu 

moartea. 

 

Elevul extras va primi 

cartea. 

Explicația 

Conversația 

Fișa de lucru: 

Scheletul de 

recenzie 

Organizare  

frontală  

 

 

Cartea -  

„Eu sunt 

Malala” 

 

 

Orală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

Elevii vor primi ca și temă de 

casă să îi scrie o scrisoare 

Malalei, transmițându-i 

sentimentele tale cu privire la 

lupta pe care o duce.  

 

Voi face aprecieri generale şi 

individuale referitoare la 

activitatea din această oră.  

Le voi prezenta citatul Malalei: 

„O carte, un stilou, un copil și 

un profesor pot schimba lumea” 

și le voi spune că putem 

schimba lumea chiar dacă avem 

impresia că nu suntem 

importanți. 

Elevii îți notează tema de 

casă. 

 

 

 

 

Ascultă aprecierile 

făcute.  

Conversaţia. 

Organizare  

frontală  

 

 

 

Observa-

rea 

comporta-

mentului 

 

Aprecieri  

verbale 
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          Proiect didactic 

 

Poțclean Ana Danca 

Școala Profesională „Ovidiu Drimba” Lugașu de Jos 

CLASA:  a VI-a  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numere întregi 

SUBIECTUL: Adunarea  numerelor întregi; proprietăți 

TIPUL: Lecție de însușire de noi cunoștințe 

Timp: 50 minute 

Competenţe specifice: 

CG1-4. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate 

CG2-4. Utilizarea operațiilor cu numere întregi şi a proprietăților acestora  

CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operațiilor cu numere 

întregi 

Obiective operaționale: După parcurgerea lecției elevul va fi capabil : 

O1- Să identifice caracteristicile numerelor întregi în contexte variate; 

O2- Să utilizeze operația de adunare cu numere întregi și proprietățile acestora; 

O3- Să identifice și să aplice regulile de calcul în efectuarea adunării cu numere întregi; 

O4- Să folosească parantezele în efectuarea adunării cu numere întregi; 

Metode și procedee: conversația, explicația,exercițiul,descoperirea.  

Metode de evaluare: observarea sistematică, analiza răspunsurilor. 

Mijloace de învățământ : prezentare Power Point, wordwall.  

Forme de organizare : individual, frontal. 

Bibliografie: Culegere Matematică clasa a VI-a Ed. Art 

 

Etapele 

lecției 

Activitatea Strategia didactica 

profesorului elevului Mijloace 

de 

învățămâ

nt 

Metode 

și 

procede

e 

Forme 

de 

organi

zare 

1.Mome

nt 

organizat

oric 

 

Profesorul notează absenții 

şi verifică dacă sunt condiţii 

optime pentru desfăsurarea 

lecţiei. 

  Conver

sația 

 

2.Verific

area 

temei 

 

Profesorul verifică prin 

sondaj realizarea temei 

cantitativ și calitativ. 

 

Elevii colaboreaza la 

verificarea temei . 

Sub îndrumarea profesorului, 

elevii rezolvă la tablă 

exercițiile din temă la care au 

întâmpinat dificultăți. 

Tabla 

 

Culegere 

Conver

sația 

Explica

ția 

Exerciți

ul 

Fronta

l 

3.Captar

ea 

Profesorul adresează câteva 

întrebări: 

Elevii răspund la întrebări .  

 

Conver

sația 

Fronta

l 
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atenției,a

nunțarea 

temei și 

a 

obiective

lor 

1.Cum notăm mulțimea 

numerelor întregi? 

2.Cum recunoaștem 

numerele întregi pozitive? 

Dar negative? 

 

 

 

 

3. Ce este modului( valoarea 

absolută) a unui număr 

întreg 𝒙? 

 

 

4. Dați exemple de numere 

opuse. 

Astăzi vom învăța prima 

operație cu numere întregi și 

anume ” Adunarea 

numerelor întregi”.  

Profesorul notează titlul la 

tablă și prezintă obiectivele 

lecției. 

E1 : Mulțimea numerelor 

întregi se notează cu ℤ. 

E2: Numerele întregi pozitive 

sunt numerele naturale care 

au în fața lor semnul ”+” sau 

nu au nici un semn. 

E3 : Numerele întregi 

negative le recunoaștem după 

semnul ”-” scris în fața 

numărului. 

 

E4: Modulul unui număr 

întreg 𝒙 este distanța de la 

origine la punctul ce îi 

corespunde numărului 𝒙 pe 

axa numerelor. 

 

 

E5: -2 și +2 

 

 

Elevii notează titlul lecției în 

caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Predare

a-

învațarea 

noilor 

cunoștinț

e 

 

Profesorul va prezenta lecția 

cu ajutorul Power Point. 

Cu ajutorul elevilor, se va 

identifica şi enunța regula 

de adunare a numerelor 

întregi pozitive, negative şi 

a numerelor întregi de 

semne diferite. 

1.Ce observaţi? Care este 

regula de adunare a 

numerelor întregi pozitive? 

2.Dar  a celor negative?  

3.Care este regula de 

adunare a numerelor de 

semne diferite?  

 

 

4. Care este rezultatul 

adunării a două numere 

întregi opuse? 

Elevii participă activ la 

predarea noilor cunoștințe. 

Aceștia descoperă cu ajutorul 

exercițiilor pregătite regulile 

ca calcul pentru adunarea 

numerelor întregi. 

 

 

 

 

E1: Când adunãm douã 

numere pozitive rezultatul va 

avea semnul „+”  iar 

numerele se adunã. 

E2: Când adunãm douã 

numere negative  rezultatul 

va avea semnul „-”  iar 

numerele se adunã. 

E3: Când adunãm douã 

numere de semne diferite, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conver

sația 

 

 

 

Descop

erirea 

 

 

Conver

sația 

Descop

erirea 

 

 

 

 

 

Explica

ția 

Indivi

dual 

 

Fronta

l 

 

Indivi

dual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronta

l 
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Ex : (+2)+(-2)= ? 

Profesorul notează la tablă 

Proprietățile adunării 

numerelor întregi. 

-asociativitatea 

-comutativitatea 

-element neutru 

rezultatul va avea semnul 

celui mai mare în modul iar 

numerele se scad.. 

E4: Zero (0). 

Elevii notează pe caiete 

regulile descoperite pentru 

operația de adunare a 

numerelor întregi și 

proprietățile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

Prop. 

adunării 

 

 

 

5.Fixarea 

și 

consolid

area 

cunoștinț

elor 

 

 

Profesorul propune pentru 

consolidarea cunoștințelor 

următoarele exerciții. 

 

Acesta propune spre 

rezolvare următoarele 

adunări cu numere întregi 

: 

(+3)+(+2)= 

(+5)+(-3)= 

(-8)+(+4)= 

(-6)+(-6)= 

(+3)+(-3)= 

 

În continuare, se vor 

rezolva  exerciții de pe fișa 

de lucru. 

Efectuati: 

a) (+3)+(+4) 

b) (-2)+(+5) 

c) (-4)+(+8) 

d) (-5)+(+5) 

e) (-11)+(-11) 

f) (-7)+3 

g) 9+(-6) 

h) 0+(-15) 

i) 0+(-31) 

j) -21-24 

 

Elevii sunt atenți la 

rezolvarea corectă a 

exerciților. 

Notează exercițiile propuse. 

Rezolvă împreună cu 

profesorul adunările. 

(+3)+(+2)= +5 

(+5)+(-3)=+2 

(-8)+(+4)=-4 

(-6)+(-6)=-12 

(+3)+(-3)=0 

Elevii rezolvă la tablă 

exercițiile de pe fișa de 

lucru. 

a) (+3)+(+4)=+7 

b) (-2)+(+5)=+3 

c) (-4)+(+8)=+4 

d) (-5)+(+5)=0 

e) (-11)+(-11)=-21 

f) (-7)+3=-4 

g) 9+(-6)=+3 

h) 0+(-15)=-15 

i) 0+(-31)=-31 

j) -21-24=-45 

 

 

 

 

Prezentar

e Power 

Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciți

ul 

Conver

sația 

Explica

ția 

Fronta

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronta

l 
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6. 

Asigurar

ea 

Feedbac

k-ului 

 

Ce am învăţat noi astăzi?  

Urmeză să rezolve exerciții 

cu adunarea numerelor 

întregi în aplicația 

Wordwall. 

https://wordwall.net/ro/reso

urce/10480574 

Elevii răspund la întrebări. 

 

Elevii rezolvă exercițiile 

propuse. 

wordwall Conver

sația 

 

7. 

Aprecieri 

 

Profesorul face aprecieri 

legate de activitatea elevilor 

la oră, îi notează pe cei care 

s-au evidențiat . 

Elevii iau la cunoștință 

aprecierile. 

 Conver

sația 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/10480574
https://wordwall.net/ro/resource/10480574
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PROIECT DIDACTIC 

DUMEA ANA-SÎNZÎIANA 

Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DATA:  

CLASA: a VI– a  

UNITATEA DE CONŢINUT:  FASCINANTA  LUME VIE 

SUBIECTUL: Textul descriptiv literar în versuri. Strategii de interpretare: interpretarea 

limbajului figurat 

TIPUL LECŢIEI:  sistematizare de cunoștințe 

DURATA: 50 minute. 

 

Competențe generale: 

 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral; 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri; 

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise; 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional. 

 

Competențe specifice:  

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând 

opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la 

textele ascultate/citite; 

2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi 

multimodale; 

2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiare; 

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor 

imagini, desene, scheme; 

3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, 

al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii; 

4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative; 

4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare 

pe tot parcursul vieţii. 

 

Obiective operaționale: 

a) COGNITIVE 

• OC1. Să definească figurile de stil (de inițiere); 

NIVEL: 

Minimal:  numirea figurilor de stil (epitet, personificare, comparație, enumerație, repetiție); 
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Mediu:  identificarea elementelor componente ale figurior de stil; 

Maximal: evidențierea construcției figurilor de stil învățate; 

• OC2. Să  identifice figurile de stil din texte-suport (de exersare); 

NIVEL: 

Minimal: sublinierea figurilor de stil în textele-suport; 

Mediu: precizarea tipului de figură de stil identificată; 

Maximal: analiza modului în care se construiesc figurile de stil identificate în textele-suport; 

• OC3. Să precizeze elementele ce compun figurile de stil, cu exemplificarea acestora pe texte (de 

exersare și  performanţă); 

NIVEL: 

Minimal: identificarea elementelor ce compun figurile de stil identificate; 

Mediu: evidenţierea rolului acestora în construcţia figurilor de stil; 

Maximal: realizarea unei corespondenţe între clasele morfologice ce compun figurile de stil și 

semnificația acestora; 

• OC4.  Să construiască enunţuri în care să existe diferite figuri de stil (de performanţă şi evaluare); 

NIVEL: 

Minimal: construirea figurilor de stil fără integrarea lor în enunțuri; 

Mediu: construirea figurilor de stil cu integrarea lor în enunțuri; 

Maximal: construirea figurilor de stil cu integrarea lor în enunțuri ce vor evidenția valența estetică a 

limbajului; 

•    OC5. Să precizeze importanţa utilizării figurilor de stil; 

        Minimal: identificarea semnificației globale a figurilor de stil (de performanţă şi evaluare); 

        Mediu: evidențierea elementelor de limbaj poetic care contribuie la construirea semnificației 

figurilor de stil; 

        Maximal: prezentarea semnificației figurilor de stil, interpretându-le la nivel semantic. 

 

 AFECTIVE 

• OA1. Să dovedească receptivitate față de propunerea făcută prin acest demers didactic; 

• OA2. Să fie dispuși să integreze noile cunoștințe în sistemul propriu de valori estetice; 

• OA3. Să-și dezvolte gândirea creatoare și gustul pentru literatură. 

 

 

 

Valori și atitudini: 

• Cultivarea interesului pentru lectură și plăcerea de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii române; 

• Cultivarea sensibilității prin receptarea operei literare. 

Resurse: 

a. Bibliografice:  

a1. ştiinţifice:  

• Irimia, Dumitru, Studii de stilistică și poetică, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan-Cuza”, 2017; 

• Munteanu, Ștefan, Introducere în stilistica operei literare, Timișoara, Editura de Vest, 1995; 
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a2. pedagogice: 

• Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie, Bucureşti, E.D.P., 1996; 

a3. metodico – didactice: 

• Dănilă, Ioan, Ţarălungă, Elena, Lecţia, în evenimente, Bacău, Editura Egal, 2002; 

• Manual de limba și literatura română, clasa a VI-a, E. D. P., 2018; 

• Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală. Ghid teoretico-aplicativ, 

Iași, Ed. Polirom, 1999; 

• Secrieru, Mihaela, Didactica limbii române, Editura Ovi-art, Botoșani, 2004; 

• Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 2008. 

• Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Iași, Editura Polirom, 2014; 

• Pamfil, Alina, Didactica literaturii. Reorientări, București, Editura Art, 2016. 

b. Metodologice:  

b1. Strategia didactică: mixtă, algoritmică; 

           b2. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia; observaţia, exerciţiul, lectura 

expresivă, jocul didactic, problematizarea, tapiseria literară; 

b3. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manual pentru clasa a VI-a, planşe, fișe, foi de flip-chart, 

carioci; 

b4. Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

 

c. Umane:  elevii clasei a VI-a D; clasă omogenă din punct de vedere al capacităţii receptive şi de 

învăţare. 

d. Temporale:  

• nr. de ore: 1 oră; 

• durata lecţiei: 50 minute; 

• locul lecţiei în modul: a patra, după familiarizarea cu noțiunile referitoare la textul descriptiv literar în 

versuri, elemente de versificație și stilistică. 
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Nr. 

crt. 

 

 

Momentele 

lecției 

 

 

Obiective 

operaționale 

 

 

Desfășurarea activității 

 

Strategia didactică 

 

 

 

Forme de 

evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

0. Organizarea 

clasei 

1 min 

       Se stabileşte ordinea, se realizează prezenţa 

elevilor şi se creează condiţii optime pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

Conversaţia  Frontală  

1. Captarea 

atenţiei 

3 min. 

       Pe catedră este o vază cu flori de primăvară: 

zambile, lalele, toporaşi, frezii. Sunt invitați, pe 

rând, trei-patru elevi pentru a mirosi una dintre 

flori şi a oferi două însuşiri. Apoi va trebui să 

ofere florea unui coleg pe care-l admiră şi să-i 

adreseze un apelativ deosebit.   

       Aşa cum frumosul din natură ne 

sensiblizează, aşa şi literatura ne sensibilizează, 

ne emoționează prin forța de sugestie a cuvântului 

 

 

 

Problematiza 

rea 

Conversaţia 

 

 Frontală    

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 

2. Enunţarea 

obiectivelor 

1 min. 

 

OC1 – OC5 

       Se enunţă obiectivele lecţiei, într-un limbaj 

accesibilizat. 

• Identificarea, recunoașterea, numirea figurilor de 

stil; 

• Analiza elementelor componente; 

• Interpretarea semnificației pe care o au figurile de 

stil și a rolului lor în construcția textului literar. 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 Frontală  

3. Actualizarea 

cunoștințelor 

ancoră 

10 min. 

 

OC1 – OC5 

 

 

        Se verifică tema şi se corectează eventualele 

erori; 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 Frontală 

 

 

 

Aprecieri şi 

observaţii 

verbale, 
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OC1 – OC5 

        Se actualizază cunoştinţele dobândite 

anterior despre textul descriptiv literar, structură, 

versificație, elemente de limbaj poetic. 

Se  realizează o succintă revizuire a noţiunilor 

asimilate: epitet, personificare, enumeraţie, 

repetiţie, comparaţie; 

• Tipurile de epitete: 

1. epitet simplu: lună rece; 

2. epitet dublu:  lună rece și clară; 

3. epitet personificator: lună blândă; 

4. epitet cromatic: lună albă; 

                          flori albastre; 

Epitetul trebuie să fie expresiv, altfel rămâne un 

simplu adjectiv. 

Ex.: carte aurie, toamnă aurie 

Epitetul însoțește totdeauna un substantiv sau un 

verb. 

Ex. ,,Foșnirea mătăsoasă a apelor sărate”. 

 

    • Comparația este o figură de stil care se 

realizează prin alăturarea a doi termeni pe baza 

unei însușiri comune. 

☺se pune în valoare, de obicei, al doilea termen.  

Structura unei comparații: T1  CA  T2 

Alte cuvinte de legătură: precum, cât, cum, 

asemenea. Locul acestor termeni nu e totdeauna 

fix. 

Dați exemplu de o comparație construită cu 

termenul apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

globale şi 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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• Identificați comparația: ,,frunzele cad ca 

frumoasele iluzii.”  

Dacă vom zice: ,,Tremură de frig gorunul”. Ce 

figură de stil identificăm? Ce este 

gorunul?Gorunul este un copac așadar, nu poate 

să tremure ca omul. Acest procedeu se numește 

personificare. Ce înseamnă acest lucru.       

        • Repetiţia reprezintă reluarea unui cuvânt 

sau a unui              

grup de cuvinte, pentru a accentua un aspect 

prezentat în operă: ,,Totul e alb[...]/Ca fantasme 

albe plopii”. 

        • Enumeraţia este o înşiruire de termeni din 

aceeaşi categorie, prin care se accentuează o idee: 

,,Holdele-s moarte,/ Pădurea-i goală, izvoru-n 

maluri jalnic sună...”    

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

4. Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

2 min. 

 

 

 

OC1 – OC5 

Este anunţată noua etapă a lecţiei.  

Preconizarea paşilor ce se vor urmări în analiză, 

rolul pe care îl au diversele tipuri de exerciții care 

se vor lucra de-a lungul acestei ore, insistându-se 

pe nevoia reală de a se înțelege modalitatea în care 

se realizează interpretarea unei figuri de stil, dar 

și rolul pe care îl au acestea în realizarea 

expresivității unui text literar. 

 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia 

 Frontală  

5. Dirijarea 

învăţării 

10 min. 

 

OC1-OC5 

 

Elevii vor primi fişe pe care vor lucra diverse 

tipuri de exerciţii de identificare, precizare, 

analiză, construcţie a figurilor de stil învăţate. 

 

Anexa 1. 

Exerciţiul 

 

Explicaţia 

 

Problematiza 

rea 

      

 

 

 

Anexa 1 

Frontală și 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 
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Lectura  

6.  Obținerea 

performanței 

12 min. 

 

 

 

 

OC4-OC5 

Elevii sunt împărţiţi pe grupe şi vor avea ca 

sarcină de lucru să realizeze o tapiserie literară. 

Fiecărei grupe i se atribuie un anotimp pe care va 

trebui să îl ilustreze în tapiserie, având la 

îndemână texte literare suport, imagini şi markere 

colorate.                     

          • Tapiseriile vor avea ca temă ilustrarea 

anotimpului prin figuri de stil şi vor fi realizate pe 

coli A3. 

Problematiza 

rea 

 

Explicaţia 

 

 

 

Texte 

literare 

Foi albe 

Lipici 

Carioci 

Imagini 

 

 

 

Activitate pe 

grupe cu 

raportare 

frontală 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

răspunsurilor 

elevilor 

7. Feed-back 

4 min. 

 Elevii vor construi şi propriile figuri de stil pentru 

a demonstra că au asimilat cunoştinţele prezentate 

pe parcursul lecţiei; 

       • Fiecare grupă va avea de ilustrat, într-un 

mod original, o figură de stil; 

Conversaţia 

euristică 

 

Explicaţia 

 Individuală și 

pe grupe 

Evaluare 

prin 

calificative 

scrise (note 

sau puncte în 

caietul de 

evaluare 

personală a 

profesorului) 

8. Evaluare 

4 min. 

 Evaluarea activităţii elevilor prin aprecieri, 

calificative, generale şi individuale; 

Observaţii colective şi individuale, sugestii; 

 

Explicaţia 

 

Conversaţia 

 Frontală Analiza 

răspunsurilor 

elevilor 

9. Retenţia 

2 min. 

 • Întrebări generale cu privire la subiectul lecţiei 

discutate, cu scopul fixării elementelor esenţiale. 

      • Tema pentru acasă: compunere cu început 

dat, în care să utilizeze cât mai multe figuri de stil: 

Se făcuse noapte. Stelele mari şi albe tremurau pe 

cer şi argintul lunii trecea, sfâşiind valurile 

transparente de nouri ce se încreţeau în drumu-i. 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

euristică 

     

 

 

Frontală 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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10. Transferul 

2 min. 

 Realizarea transferului intern prin stabilirea unor 

facilităţi în învăţare şi, în special, în înţelegerea 

informaţiilor de orice natură şi a transferului 

extern  prin relaţionarea informaţiilor 

achiziţionate cu alte informaţii din domenii 

diverse, fapt ce creşte nivelul de autoapreciere şi 

facilitează relaţionarea interpersonală. Se va face 

trimitere la viziunea artistică a fiecărui scriitor şi 

la capacitatea acestuia de a crea prin cuvânt o 

lume fascinantă. 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

Explicaţia 

  

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Aprecieri şi 

observaţii 
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PROIECT 

DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. Inv. Preșc.: Scridonesi Felicia 

Grădinița nr. 1 Maieru, Jud.Bistrița-Năsăud 

Grupa: mare  

Tema anuală de învăţare: „Cine sunt/suntem?” 

Tema săptămânii: „Sunt un pui de românaş” 

Tema zilei: „Comori din lada de zestre a bunicii” 

Forma de realizare:Activitate integrată ADP+ALA+ADE(DOS+DEC) 

                             (DOS-povestire+DEC-educaţie plastică) 

 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP): 

 Întâlnirea de dimineaţă: 

 -Salutul (“Bună dimineaţa şi bine aţi venit la grădiniţă, dragi copii!”), calendarul naturii, prezenţa 

- Împărtăşirea cu ceilalţi: discuţie de grup referitoare la costumul popular 

- Noutatea zilei: prezenţa unei păpuşi şi a lăzii misterioase 

           - Tranziţii: ,,În fiecare dimineaţă” 

                             ,,Sunt român,român voinic” 

                             ,,Bat din palme “ 

Rutine:  ,,Ce-i promis, e promis!”-deprinderea de a-şi respecta cuvântul dat. 

              ,,În echipă de muncim/Tot ce vrem noi reuşim”-deprinderea de a lucra în echipă. 

  

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE(ADE) 

DOS :Domeniul om şi societate: “LADA DE ZESTRE A BUNICII”-povestire 

DEC :Educaţie plastică: “DECORĂM OBIECTE TRADIŢIONALE”-pictură decorativă 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3359 

 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE(ALA): 

 ALA 1  

  -Bibliotecă:,,Costumul popular”-semne grafice 

 -Artă:,,Mărgele pentru bunica”-înşirare mărgele 

 -Construcţii:,,Casa bunicilor” 

 ALA 2 

 -Joc de mişcare,,Podul de piatră” 

 -Joc distractiv,,Batistuţa” 

OBIECTIVE GENERALE: 

            

    S1-consolidarea deprinderii de a asculta o poveste, îmbogatirea si activizarea vocabularului ; 

 S2-dezvoltarea priceperii şi deprinderii de a reda liber, creativ,elemente plastice exprimând sentimente estetice; 

 S3-educarea deprinderilor de cooperare şi de colaborare între partenerii de joc pentru îndeplinirea sarcinilor ; 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

            O1 -sa asculte  cu atentie povestirea ; 

            O2 - să redea conţinutul poveştii pe baza imaginilor prezentate si a intrebarilor; 

            O3 -sa respecte norme si reguli de convetuire familiala si sociala; 

 O4-să recunoască obiecte de artă populară ; 

O5-să folosească materialele puse la dispoziţie pentru executarea temei; 

O6-să decoreze obiectele din lemn cu modele tradiţionale; 

O7-să traseze semne grafice corect; 

O8-să înşire margelele respectând indicaţiile educatoarei; 

O9-să mânuiască piesele de construit în vederea obţinerii unui obiect; 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia,  povestirea ,  metoda “Ciorchinele”, “Turul galeriei” 

b) Mijloace de învăţământ: păpuşa, planşe, costum popular,ladă de zestre, scrisoare, lădiţe de zestre, acuarele, pensula,  paleta de culori, fişă, creioane 

colorate,obiecte tradiţionale, jetoane cu obiecte tradiţionale, planşa ,,Ciorchinile”,mărgele,lego; 

c) Forme de organizare a activităţii: frontal, individual,pe grupe; 
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Sistem de evaluare: 

   a) Forme de evaluare:evaluare continuă; 

    b) Metode de evaluare: -observarea curentă; 

                                  -chestionarea orală; 

                                  -analiza produselor activităţii; 

Resurse temporale: pe durata unei zile 

Resurse umane: grupa de copii, educatoarea grupei 

 

Bibliografie: 

- Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, M.E.C., Ed V& Integral, Bucureşti, 2005 

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., 2009 

- Culea L., Sesovici A., Grama F., Pletea M., Ionescu D., Anghel N., Activitatea integrată din grădiniţă (ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar), Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 

- Revista învăţământului preşcolar, nr. 1-2, 2009  

 

 

                                                                                                 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

          Copiii se adună în sala de grupă. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul salutului de dimineaţa “Bună 

dimineaţa, dragi copii, şi bine aţi venit la grădiniţă!”. Copiii răspund salutului şi se salută reciproc. Urmează prezenţa copiilor. Calendarul naturii va fi 

completat împreună cu copiii, după ce se va purta o discuţie referitoare la anotimpul în care ne aflăm, luna, ziua, anul, vremea. Împărtăşirea cu ceilalţi se 

va face pornind de la costumul cu care este îmbrăcată păpuşa(costum naţional). Noutatea zilei: prezenţa unei lăzi de zestre în sala de grupă. 

          Prin tranziţia ”În fiecare dimineaţă” se face trecerea la activităţi pe domenii experenţiale(ADE). Copiii sunt rugaţi să observe ce se află pe lada de 

zestre(o papuşa cu o scrisoare în mână şi o trăistă în care se află planşele şi o poveste).Se citeşte scrisoarea după care se trece la povestire. Educatoarea 

povesteşte celor mici cum s-a întâmplat ca fetiţa să aibă una dintre cele mai frumoase zile petrecute la bunica sa, descoperind lada de zestre pe care bătrâna 

a primit-o atunci când s-a măritat. Copiii află că în lada de zestre, fata care se mărita primea de la părinţii ei tot ceea ce îi putea folosi în noua sa casă, de 

la vase pentru mâncare, la covoare şi îmbrăcăminte. Copiii povestesc povestea ,pe baza planşelor şi a întrebărilor educatoarei. Când copiii ajung la 
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momentul descoperirii obiectelor din lada de zestre, educatoarea va întrerupe firul povestirii pentru a face trecerea la decorarea obiectelor tradiţionale prin 

tranziţia ,,Sunt român, român voinic”. 

         După finalizarea obiectelor tradiţionale se revine la povestire.Încheierea povestirii se va face prin metoda ,,Ciorchinelui” ,copiii fiind aşezaţi în 

semicerc pe ,,ţol cu bgiţe”, pornind de la ideea centrală a activităţii,,lada de zestre” .Pe tot parcursul activităţii se va avea grijă ca cel care povesteşte să se 

exprime corect, pronunţând bine cuvintele ,să respecte succesiunea logică a întâmplărilor.  

        Prin tranziţia,,Bat din palme” se trece la activitatea pe centrele de interes: 

            -Bibliotecă:,,Costumul popular”- fişă semne grafice 

 -Artă:,,Mărgele pentru bunica”-înşirare mărgele 

 -Construcţii:,,Casa bunicilor” -lego 

        După ce sarcinile au fost prezentate şi explicate, preşcolarii încep şi lucrează. Pe parcurs trec şi dau indicaţii acolo unde este nevoie.Adresez aprecieri 

verbale, individuale şi globale asupra modului cum s-a desfăşurat activitatea şi asupra modului de realizare a sarcinilor. 

        Ziua se încheie prin intermediul jocurilor,,Podul de piatră” şi ,,Batistuţa” 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

 

Secvenţele 

activităţii 

 

 

Ob. 

op. 

 

 

CONŢINUT  ŞTIINŢIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

SISTEM DE 

EVALUARE 

 

 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organiza 

re 

Forme        

de 

evaluare 

Metode 

de 

evaluare 

 

1. Momentul 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Voi asegura condiţiile psiho-pedagogice necesare bunei 

desfăşurări a activităţii(aerisirea sălii de grupă, pregătirea 

materialelor necesare ,aranjarea mobilierului-

scăunelele,măsuţe). 

     Ziua debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă” prin recitarea 

unei poezii de către educatoare şi copii unde se vor saluta: 
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,,De mânuţe ne luăm/Cercul mare îl formăm/ Dimineaţa ne-am 

trezit,/Şi la grădiniţă am venit./A început o nouă zi,/Bună 

dimineaţa copii./Mă bucur că sunteţi aici /Bună dimineaţa, 

pitici!” 

     Urmează prezenţa, care se realizează prin identificarea 

tuturor copiilor din grupă după fotografii. După ce ne-am 

adunat şi frumos ne-am salutat,/Colegii ne-am întâlnit,/Oare 

cine n-a venit? Un copil vine la panoul cu întâlnirea de 

dimineaţă şi  aşează la absenţi copiii care nu au venit. 

     Se trece la completarea ,,Calendarului naturii” . Acum se 

citesc zilele săptămânii, se stabileşte ziua, luna, anul în care ne 

aflăm, se precizează anotimpul, se discută despre starea vremii 

şi cum ne îmbrăcăm dacă ieşim din casă. 

     Împărtăşirea cu ceilalţi se va face pornind de la costumul cu 

care este îmbrăcată păpuşa(costum naţional). Noutatea zilei: 

prezenţa unei lăzi de zestre în sala de grupă.  

     Recitarea următoarei poezii,gesticulându-se: 

”În fiecare dimineaţă, 

S-avem gândul bun pe faţă, 

Către soare să privim, 

Iubire să dăruim, 

De gând rău să ne ferim. 

S-adunăm doar bucurie, 

Şi-n lume s-o dăruim, 

Şi-atunci, orişice copil, 

În fiecare dimineaţă, 

Are gândul bun pe faţă.” 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păpuşa 

 

 

 

 

Frontală 

 

       

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

        

observare 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestiona 

re orală 
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2. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii sunt rugaţi să observe ce se află pe lada de zestre(o 

papuşa cu o scrisoare în mână,trăistă în care se află planşele şi 

o poveste).Eu sunt Maria ,o fetiţă îmbrăcată în costum popular. 

Vreţi să aflaţi de unde am costumul naţional?Este o poveste mai 

lunga, dar mai bine o las pe doamna educatoare să o spună. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Păpuşa 

 

Lada de zestre 

scrisoarea 

 

 

 

Frontală 

 

                          

 

 

 

 

Chestiona 

re                      

orală 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

Astăzi vom descoperi împreună ,,Comorile din lada de zestre”. 

Se prezintă sarcinile pe care le au de rezolvat pe parcursul 

activităţii pentru a descoperi comorile din lada bunicii. 

Observaţia  Frontală          Chestiona

re orală 

 

4. Dirijarea 

învăţării în 

manieră 

integrată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

 

Din traistă voi scoate o poveste în care se află povestea ,,Lada 

de zestre a bunicii”. 

-se respectă metodica desfăşurării activităţilor de povestire; 

-voi povesti sugestiv povestea ; 

-se repetă titlul povestirii şi voi arăta planşele; 

-,,Despre cine este vorba în poveste?” 

-,,Unde a mers fetiţa?” 

-,,Ce este o ladă de zestre?” 

-,,Cine a realizat obiectele din ladă?” 

-,,Ce se află în lada de zestre?” 

-,,Ce învăţăm din această poveste?”. 

-,,Ce puteţi să îmi spuneţi despre bunicuţă?” 

Când copilul ajunge la momentul descoperirii obiectelor din 

lada de zestre ,educatoarea va întrerupe firul povestirii pentru a 

face trecerea la  pictarea obiectelor din lemn prin tranziţia 

,,Sunt român,român voinic”. În lada de zestre se află obiecte de 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

educatoarei 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Traistă 

 

 

 

 

Ladă de zestre 

 

Planşe 

 

 

 

 

  

 

Ladiţe de 

zestre 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

        

Evaluare 

continuă 

 

 

Observare 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

Chestiona

re orală 
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Obţinerea 

performanţe-

lor 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

lemn decorate şi nedecorate.Copiii vor trebui să le decoreze cu 

motive tradiţionale prin intermediul picturii decorative. Se 

intuieşte materialul(lădiţe de zestre), modele( frunze 

,flori,liniuţe, puncte, figuri geometrice,etc.), culorile folosite 

(roşu ,albastru predomină).Se execută exerciţiile de încălzire a 

muşchiilor mici ai mâinilor prin poezia: 

 

Umerii îi voi mişca 

Spatele vom îndrepta 

Degetele-mi sunt petale 

Se deschid ca la o floare 

Vântul bate ne-ncetat 

Vârful degetelor bat 

Iar apoi le răsfirăm 

Şi la pian noi cântăm. 

Lebedele-n jur privesc, 

Mâinile eu le rotesc 

Morişca o învârtesc 

Şi la lucru eu pornesc. 

Urez preşcolarilor ,,Spor la muncă!” după care trec şi dau 

indicaţii şi ajutor acolo unde este nevoie. 

După terminarea picturii, obiectele vor fi folosite pentru a 

înfrumuseţa camera bunicii iar apoi se va revenii la finalul 

povestirii. 

Pornind de la ideea centrala,,Lada de zestre”, prin metoda 

interactivă ,,Ciorchinele” voi prezenta un panou având în 

mijloc o imagine reprezentând lada de zestre. Le voi cere să 

spună tot ce le vine în minte când aud cuvântul ,,lada de zestre”. 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Turul galeriei 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

 

Pensulă 

acuarelă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşă 

 

 

imagini 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produse 

lor 

activităţii 

 

 

 

chestiona 

re orală 
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Pe baza celor spuse de copii se va completa ciorchinele folosind 

fie jetoane cu imagini ,fie cuvinte scrise. 

 

 

 

 

 

 

5. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

O8 

 

 

 

 

O9 

 

 

 

 

 

Prin intermediul  tranziţiei: 

Bat din palme :clap ,clap.clap, 

Din picioare :trap, trap, trap, 

Ne-nvârim,ne răsucim 

Şi la horă noi pornim: 

Hai la stânga ,uite aşa! 

Şi la dreapta tot aşa! 

Ne-vârtim, ne răsucim 

Şi la centre noi pornim. 

 La centrul „Bibliotecă” copiii vor decora costumul popular 

cu semnele grafice învăţate în spaţiul cerut,respectând 

modelul. 

La central,,Artă”copiii vor înşira mărgele pentru bunica. 

La central ,,Construcţii” vor avea de construit casa bunicii din 

lego. 

După ce sarcinile au fost prezentate şi explicate, preşcolarii 

încep şi lucrează. Pe parcurs trec şi dau indicaţii acolo unde este 

nevoie.Adresez aprecieri verbale, individuale şi globale asupra 

modului cum s-a desfăşurat activitatea şi asupra modului de 

realizare a sarcinilor. 

După terminarea activităţilor pe sectoare îi voi invita pe copii 

să ne jucăm împreună. Se va repeta jocul ,,Podul de piatră” şi 

vom învăţa un dans popular care se numeşte ,, Batistuţa”. Un 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fişe 

 

 

mărgele 

 

 

 

lego 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

continuă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

curentă 
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copil se învârte în cerc cu o năframă în mână, îşi alege un 

partener căruia îi dăruieşte un pupic. Cel care primeşte 

pupicul ia năframa şi continuă jocul. Jocul va fi însoţit de fond 

muzical specific. 

 

6. Încheierea 

activităţii 

 Voi face aprecieri generale şi individuale asupra desfăşurării 

activităţii, voi împărţi copiilor recompense dulci(pancove). 

Conversaţia  Frontală  Chestiona

re orală 
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ANEXA 1 

 

LADA  DE ZESTRE A BUNICII 

 
         Maria este o fetiţă scundă, cu părul inelat, lung şi faţa albă ca spuma laptelui. Era în vacanţa din 

luna noiembrie. Ea a venit la bunicii ei la ţară. Cât era ziua ar fi stat la joacă afară, dacă nu ar fi chemat-

o bunica în casă. Într-o dimineaţă, când s-a trezit a strigat-o pe bunica să vină să o ajute să se îmbrace, 

însă aceasta nu-i răspunse. Maria s-a îmbrăcat singură şi a început să o strige şi să o caute: 

- Bunico, bunico! Unde eşti? 

- Aici, aici! îi răspunse aceasta.  

- Unde te-ai ascuns, că nu te găsesc! 

- În odaia cea mare! 

         Când a intrat Maria în odaie a văzut-o pe bunica cu o ladă mare din lemn în faţa ei. 

- Ce e aceasta bunico şi ce ai aici? o întrebă curioasă Maria. 

- O ladă de zestre, adică o ladă în care se păstrează obiecte lucrate cu mâna: hainele de sărbătoare, 

podoabele populare, mărgelele şi tot ce este mai de valoare. 

      - Ce frumoasă este! se minună Maria. Seamănă cu lada pe care a primit-o fata moşului de la Sfânta 

Duminică în povestea „Fata moşului şi fata babei”. 

      - Da, este o ladă de zestre specială, care este decorată foarte frumos cu figuri geometrice şi linii. 

Astfel de ladă era pregătită acum mulţi ani pentru fetele care se măritau (se căsătoreau) şi plecau din 

casă.  

     - Şi tu de unde o ai, bunico? 

     - Am primit-o de la părinţii mei când m-am căsătorit. 

     - Bunico, te rog să îmi araţi şi mie ce ai în ea. Şi au început să caute prin ladă 

     - Ce lucruri frumoase ai în această ladă, bunico! Ce frumoase sunt modelele de pe prosoape, parcă 

ar fi o horă de copii! Le-ai folosit vreodată? 

        - Sigur că da! 

         Cea mai mare bucurie a simţit-o Maria atunci când a descoperit în ladă. de zestre a bunicii 

costumul naţional al mamei sale.  

        - Sunt nerăbdătoare să îmbrac şi eu acest costum! S-a îmbrăcat cu el şi-i venea foarte bine. 

        - Bunico, cine e făcut acest costum? 

        - Draga mea nepoţica, pe vremuri ne strângeam multe fete şi băieţi la şezătoare, unde torceam, 

făceam ghemuri şi ţeseam costume populare, covoraşe etc. 

        - Bunico, când voi creşte mare vreau să lucrez la un atelier de ţesut astfel de lucruri. 

        - Foarte bine, Maria, însă până vei reuşi să-ţi confecţionezi un nou costum popular, te rog să 

primeşti în dar acest costum, pe care l-a purtat şi mama ta. 

        - Mulţumesc, bunicuţo! 
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Projet didactique 

             

 PREOȚESCU DANUSIA MIRELA 

École: „Ștefan Copoiu”, Andrășești 

Classe: la V-e, première année d’étude 

Sujet: “Les saisons, les mois de l’année, les jours de la semaine” 

Type de leçon: mixte (formation  et fixation d’habilités et d’habitudes, acquisition de mots 

nouveaux) 

 

Compétences générales: 

 

1. Compréhension de l`oral 

2. L`expression de l`oral 

3. Compréhension des écrits 

4. La rédaction des écrits 

5. Compétences spécifiques: 

 

1.3 Identifier des aspects culturels simples 

2.2 Participer aux dialogues simples 

3.2 Identifier le sens globale d`un texte simple sur des thèmes familiers 

4.2 Rédiger des courts messages  

 

Stratégies didactiques: 

 

Méthodes et procédés: conversation, observation, exercices, explication, jeux; 

 

1) Moyens et matériels : les cahiers de classe, des photos, des images, fiches de travail, le 

vidéoprojecteur; 

 

2) Formes d’organisation : 

• Frontale (contrôle et correction du devoir, conversation, explication) ; 

• Individuelle (travail sur les fiches) 

3) Durée : 50 minutes 

4) Lieu de travail : la salle de classe 

Évaluation : formative (appréciations), orale (conversation), sommative (remarques et notes) 
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Scénario didactique 

 

 

Les séquences  de la 

leçon 

Le contenu informationnel  

La stratégie 

didactique 

 

Observations 

 
L’activité de l’enseignant L’activité des élèves 

Mise en train 

2 min 

• Le professeur salue les élèves et 

enregistre les absents. 

• On crée en classe une atmosphère 

propice au travail. 

 

• L’élève de service donne le nom des 

absents. 

• Les élèves se préparent pour la classe 

de français. 

 

conversation frontale  

Réactualisation des 

connaissances 

acquises pendant la 

classe précédente 

5 min 

 

• Le professeur demande aux élèves quel 

a été leur devoir (une fiche avec un 

texte lacunaire sur les saisons) et il 

corrige les fautes d’orthographe et de 

prononciation. 

 

• Le professeur adresse des questions 

aux élèves pour vérifier la leçon qu’ils 

ont préparée. 

 

 

• Les élèves disent qu’ils ont eu 

comme devoir de completer une 

comptine par les mots convenables et 

de l`apprendre par cœur. 

 

 

 

• Ils répondent aux questions posées  

par leur professeur. 

 

 

 

conversation 

explication 

 

 

Eveil de l’attention 

3 min 

• Le professeur propose aux élèves de 

visionner un clip vidéo: « Les saisons » 

qui décrit les saisons et pose des 

questions : Quelles sont les quatre 

saisons ? Que fait-on au printemps/en 

été/en automne/en hiver? 

Les saisons, Jacquot - YouTube 

• Les élèves regardent avec attention, 

puis ils répondent aux questions du 

professeur. 

 

 

 

 

 

 

exposé 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PWhLSc_FpCM
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•  Il annonce le sujet de la leçon : “Les 

saisons, les mois de l’année, les jours 

de la semaine” 

 

 

• Les élèves écrivent le titre dans leurs 

cahiers. 

Communication des 

nouvelles 

connaissances 

10 min 

• Le professeur présente un ppt Les 

saisons et une vidéo-Les jours de la 

semaine Les jours de la semaine de 

Pierre Lozère - YouTube et pose des 

questions :  

« Quels sont les mois du printemps, de 

l’été, de l’automne, de l’hiver ? » 

« Quels sont les jours de la semaine ? » 

« Quels sont les jours quand on va à 

l’école ? » 

« Quand est-ce qu’on reste à la 

maison ? » « Quand est ton 

anniversaire ? » 

 

• Les élèves regardent la vidéo et ils 

répondent aux questions du 

professeur.  

 

 

 

• Les élèves répondent aux questions. 

 

  

Fixation des 

connaissances 

26 min 

• Le professeur donne aux élèves une 

fiche de travail avec les saisons. Il 

donne aux élèves les explications 

nécessaires pour résoudre les 

exercices. 

• On passe à la deuxième fiche de travail. 

• Le professeur propose un exercice en 

ligne: Associe chaque explication à un 

mois de l'année. 

Les mois de l'année (learningapps.org) 

• En fin de l’activité, le professeur 

propose aux élèves des mots croisés. 

• Les élèves travaillent l’exercice sur 

les fiches. Ils donnent les réponses 

oralement.  

 

• Ils travaillent l’exercice sur les 

fiches. 

 

 

 

 

 

 

 

exercice  

 

 

 

travail individuel 

correction collective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur 

veille à ce que 

tous les élèves 

travaillent. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://learningapps.org/watch?v=p373eqcy216
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• Les élèves complètent les mots 

croises. 

 

 

travail individuel 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de la 

performance 

2 min 

• évaluation  de l’activité collective, par 

des remarques sur le travail des élèves, 

sur les fautes inhérentes ; 

• évaluation  de l’activité individuelle, 

par des notes qui récompensent les 

meilleures réponses. 

• Les élèves écoutent les explications.  exposé  

Indication de devoir 

2 min 

• Le professeur indique comme devoir 

une fiche de travail.   

 

• Les élèves notent le devoir. exposé 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

EDUCATOARE: Simionaș Fejeș Monika 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Legume coapte în dar primim” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate pe domenii experiențiale 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:Domeniul limbă și comunicare 

TEMA ACTIVITĂȚII:„Surprize de la zâna toamna” 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂȚII: fixare si consolidare a cunoștințelor și deprinderilor  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Premise ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute 

Exprimare orală a mesajelor, a emoțiilor  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Discriminează/diferențiază fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere 

Pronunță corect sunetele specifice limbii române 

Utilizează structuri orale simple 

Exersează și extinde progresiv vocabularul 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• dezvoltarea exprimării orale, înțelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale 

• educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 OO1: să alcătuiască propoziții simple și dezvoltate și apoi să le reprezinte grafic 

 OO2: să precizeze numărul cuvintelor dintr-o propoziție și apoi să le reprezinte grafic 

 OO3: să despartă în silabe cuvântul ilustrat 

 OO4: să precizeze numărul de silabe din cuvinte și să le reprezinte grafic 

 OO5: să precizeze sunetul inițial din cuvinte  

OO6: să găsească cuvinte care încep cu sunetul precizat 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense 

REGULILE JOCULUI: 

Săculețul cu jetoane va trece din mână în mână până când educatoarea va spune stop.Copilul la care s-

a oprit săculețul va rezolva sarcinile de lucru verbalizând ceea ce a făcut. Jocul va continua în acelasi 

mod. Dupa rezolvarea corectă a sarcinilor copiii vor fi aplaudați și vor primi emoticoane. 

SARCINA DIDACTICĂ:  

      Formularea de propoziții simple și dezvoltate pe baza imaginilor din săculeț și realizarea analizei 

fonetice a cuvintelor  

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul şi exerciţiul. 

MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: săculeț, jetoane cu imagini, 

tablă magnetică 

FORMA DE ORGANIZARE:frontală 

DURATA:30 min 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentrueducaţietimpurie 2019 

Popa C., (2013), Pedagogia învăţământului preşcolar, Editura Universităţii din Oradea.  
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

DIDACTICE 

MODALITĂȚI 

DE EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Asigurareacondiţiilornecesaredesfăşură

riiactivităţii: 

-aerisireasălii de grupă 

-pregătireamaterialelor. 

Copiiivor intra însala de grupăși se 

vorașezaînsemicercpăstrândregulileim

puse de pandemie. 

 

 

 

coversația 

 

Captarea atenției Copiii vor descoperi la centrul tematic 

un săculeț surpriză lăsat de zâna 

toamna.În săculeț se află jetoane cu 

imagini care denumesc fructe și legume 

de toamnă. 

 

 

conversația 

 

 

Anunțarea temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

Astăzi la educarea limbajului ne vom 

juca jocul: Surprize de la zâna toamna. 

Vom alcătui propoziții folosindu-ne de 

cuvintele care denumesc obiectele de pe 

jetoanele din săculeț, vom preciza 

numarul de cuvinte din propoziții, vom 

desparți cuvintele în silabe,vom preciza 

sunetul inițial din cuvintele date și vom 

reprezenta grafic propoziții,cuvinte și 

silabe.  

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

Prezentarea optimă a 

noului conținut și 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea jocului 

Săculețul o să treacă din mână în mână 

și când educatoarea va spune stop 

copilul la care s-a oprit săculețul va 

scoate din săculeț un jeton cu imaginea 

unui fruct sau a unei legume de toamnă. 

Copilul va arăta colegilor jetonul,  apoi 

va denumi obiectul de pe jeton și va 

alcătui o propoziție  folosind acest 

cuvânt. 

Un copil de la grupa mare numit de 

educatoare va reprezenta grafic 

propoziția și cuvintele din propoziție,iar 

apoi alt copil va analiza și reprezenta 

grafic cuvântul ce denumește imaginea. 

Copiii care vor da răspunsuri corecte 

vor primi un emoticon. 

Jocul de probă 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 
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Obținerea 

performanței 

 

Se execută jocul de probă. 

 Se oferă explicații suplimentare dacă 

este cazul și apoi se trece la 

desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

 

 Desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

Copiii vor alcătui propoziții pornind de 

la cuvintele ce denumesc obiectele de 

pe jetoane, apoi vor preciza numărul de 

cuvinte din fiecare propoziție, vor  

reprezenta grafic propozițiile și 

cuvintele din fiecare propoziție, vor 

analiza și reprezenta grafic cuvintele  

date din fiecare propoziție. 

 

 

conversația 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

Asigurarea retenției Complicarea jocului.  

Un copil de grupa mare va alege de pe 

masa educatoarei un jeton pe care îl 

afișează la tablă,denumește imaginea și 

spune cu ce sunet începe cuvântul apoi 

va căuta alt jeton a cărui denumire 

începe cu același sunet și îl așează sub 

primul jeton. 

Jocul va continua în același mod. 

 

exercițiul 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

recompense 

Încheierea activității Se fac aprecieri verbale individuale și 

colective. 

conversația recompense 

aprecieri verbale  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

EDUCATOARE: Podhora Maria 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„Călătorie pe uscat” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate pe domenii experiențiale 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL:Domeniul științe 

TEMA ACTIVITĂȚII:„Așază marfa în vagoane” 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL ACTIVITĂȚII: fixare si consolidare a cunoștințelor și deprinderilor  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația 

Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, forme, greutate, înălțime, lungime,volum 

Rezolvă situații- problemă, pornind de la sortarea și reprezentarea unor date 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

- dezvoltarea operațiilor intelectuale prematematice  

- consolidarea cunoaștințelor matematice privind numerația în intervalul 1- 10, verificarea deprinderilor 

copiilor de a efectua operații de adunare și scădere cu una și două unități exersând atenția voluntară 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 OO1: să așeze în vagoane elementele în funcție de criteriul cerut 

 OO2: să utilizeze corect numeralele cardinale și ordinale 

 OO3: să pună în corespondență cifra cu cantitatea de obiecte 

 OO4: să rezolve exerciții de adunare și scădere cu 1 și 2 unități 

 OO5: să utilizeze corect limbajul matematic 

 

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauze, recompense 

REGULILE JOCULUI: 

    Copilul indicat de educatoare va veni la panou și va rezolva sarcina de lucru. Dupa rezolvarea 

corectă a sarcinilor copiii vor fi aplaudați și vor primi emoticoane. 

SARCINA DIDACTICĂ:  

Preșcolarii rezolva corect sarcinile de lucru care se află în plic și verbalizează acțiunea făcută  

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul şi exerciţiul. 

MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: plic , panoul cu trenul cu 

vagoane,  tablă magnetică, jetoane cu cifre,  mingi din hârtie  colorată de diferite mărimi 

FORMA DE ORGANIZARE:frontală 

DURATA:30 min 

BIBLIOGRAFIE:  

Curriculum pentrueducaţietimpurie 2019 

Popa C., (2013), Pedagogia învăţământului preşcolar, Editura Universităţii din Oradea.  
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EVENIMENTUL 

DIDACTIC 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

DIDACTICE 

MODALITĂȚI 

DE EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Asigurareacondiţiilornecesaredesfăşură

riiactivităţii: 

-aerisireasălii de grupă 

-pregătireamaterialelor. 

Copiiivor intra însala de grupăși se 

vorașezaînsemicerc. 

 

 

 

coversația 

 

Captarea atenției La centrul tematic copiii vor descoperi 

panoul cu trenulețul cu vagoane și un 

plic pe care ni l- a lăsat poștașul . 

În plic se află o scrisoare prin care 

muncitorii de la fabrica de jucării ne 

roagă să- i ajutăm  să încarce vagoanele 

cu marfă pentru a le trimite copiilor care 

au nevoie de jucării. 

 

 

conversația 

 

 

Anunțarea temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

Cu mingile pe care le- am primit vom 

desfășura jocul : „Așază marfa în 

vagoane”. 

Mingile nu avem voie să le așezăm 

oricum și de aceea o să avem de 

îndeplinit câteva sarcini de lucru pe care 

le găsim scrise în scrisoare. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 Educatoarea adresează copiilor câteva 

întrebări legate de materialul didactic 

pregătit și solicită copiii să grupeze 

mingile după criteriul cerut. 

 

 

 

explicația 

 

Prezentarea optimă 

a noului conținut și 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea jocului 

Preșcolarii numiți  de educatoare vor  

veni la panou și vor așeza în vagoane 

mingile în funcție de sarcina de lucru 

care se află în scrisoare.  

Copiii care vor lucra  corect vor primi 

un emoticon. 

Jocul de probă 

Se execută jocul de probă. 

 Se oferă explicații suplimentare dacă 

este cazul și apoi se trece la 

desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 
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Urmând  indicațiile primite în plic și 

sub îndrumarea educatoarei copiii 

numiți vor veni la panou și vor așeza 

mingile în vagoane. 

Sarcinile de lucru vor fi următoarele: 

S1. Așază în primul vagon mingi roșii 

mari.Numără câte sunt și așază jetonul 

cu cifra corespunzătoare. 

S2. Așază în al doilea vagon mingi 

galbene mici. Numără câte sunt și 

așază jetonul cu cifra corespunzătoare. 

S3. Așază în al treilea vagon mingi 

verzi mari. Numără câte sunt și așază 

cifra corespunzătoare. 

S4. Așază în al patrulea vagon tot 

atâtea mingi albastre câte indică cifra  

de la steguleț.  

S5. Spune câte mingi sunt în primul și 

în al doilea vagon împreună? 

Ce operație ai efectuat? 

S6. Spune în care vagon sunt mai 

multe mingi ? Dar mai puține mingi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

recompense 

Obținerea 

performanței 

 

Complicarea jocului 

 Copiii vor închide ochii și educatoarea 

va schimba jetoanele cu cifrele care 

indică numărul de mingi din  fiecare 

vagon . Copiii vor sesiza greșeala și 

vor așeza jetonul cu cifra corectă 

precizând ce fel de număr este par sau 

impar. 

 

conversația 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

aprecieri verbale 

Asigurarea retenției 

și a transferului 

 Copiii vor primi la măsuțe o fișă de 

lucru prin care se va aprofunda 

adunarea și scăderea cu 1 și cu 2 

unități. 

 

exercițiul 

 

conversația 

 

 

 

recompense 

Încheierea 

activității 

Se fac aprecieri verbale individuale și 

colective. 

conversația recompense 

aprecieri verbale  

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3378 

 

 

Proiect didactic  

Data: 12.05.2022 

Profesor înv. primar: ASOFIEI IONELA 

Clasa: I D 

Unitatea de învățământ: Școala gimnaziala nr. 3, Piatra Neamt 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică: Vine vara! 

Subiectul lecţiei: Unități de masurare pentru lungime. Unități de măsura pentru capacitatea vaselor. 

Monede și bancnote. 

Tipul lecţiei: consolidare 

                

Competenţe specifice: 

MEM  

1.1 - Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100; 

1.2. - Compararea numerelor în concentrul 0-100 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, 

aproximări  

1.4 - Efectuarea de adunări şi scăderi, mintal şi în scris, în concentrul 0-100. 

 

2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane 

accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice) 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-

100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice 

6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenţionale pentru determinarea şi compararea capacităţilor şi a 

lungimilor 

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi 

nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100 

6.4. Identificarea unităţilor de măsură uzuale pentru lungime, capacitate (centimetrul, litrul) şi a unor 

instrumente adecvate  

DP 

2.1 -  Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal  şi paraverbal; 

3.1 -  Identificarea sarcinilor de lucru simple în contexte variate. 

 

CLR 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, rostit cu claritate 

1.2  Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 

 

COMPETENTE DERIVATE: 

La sfârşitul lecţiei,  elevul va fi capabil: 

C1 – efectuarea de exerciţii de calcul mintal; 

C3 – rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0 – 100, cu şi fără trecere peste ordin,     

         utilizând  obiecte sau reprezentări;. 
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C4 – utilizarea  tehnicii de calcul pentru adunarea şi scăderea numerelor 0-100, cu trecere 

         peste ordin; 

C5 - rezolvarea problemelor care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate. 

C6 - stăpânirea  limbajului matematic, învăţat  până  în prezent; 

C7 – manifestarea de interes  pentru lecţie. 

 

Strategia didactică: 

a)Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,jocul didactic, 

problematizarea; 

b) Mijloace de instruire: manualul de matematică, caiete de matematică, videoproiector, planşe, fişe 

de lucru, instrumente de scris. 

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

 

Resurse bibliografice: 

- Neacşu I – “Metodica predării matematicii la clasele I-IV”; 

- Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, aprobată prin OM, nr. 

3418/19.03.2013; 

 

Resurse de timp: 45 minute 
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Desfăşurarea lecţiei 

Momentele         

lecţiei              

 

Conţinutul  instructiv - educativ 
 

 Strategii didactice 

  Metode şi              Mijloace de              Forme de  

  procedee                învăţământ             organizare 

Evaluare 

1.Moment  

organizatoric 

 

Se crează condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei. 

Se pregătesc materialele necesare lecţiei. 

Conversaţia             manual, caiete,         frontală             

                                Axa numerelor 

Observatia 

 

2. Verificarea  

temei şi actua 

lizarea cunoş 

tinţelor 

         

Se verifică tema scrisă, în timp ce elevii citesc 

exerciţiile de adunare şi scădere efectuate .  

Se actualizează cunoştintele cu ajutorul 

întrebărilor. 

 Care este unitatea de masura pentru lungime? 

Care este unitatea de masura pentru capacitate? 

 

Conversaţia 

  Exerciţiul             Caiet de lucru             frontală                                                 

Observatia 

3. Captarea 

atenţiei             

 Se realizează cu ajutorul provocarilor de la 

Mickey.  

Elevii trebuie sa masoare obiectele din imaginile 

afisate pe tabla și sa scrie valorile în dreptul lor. 

(Anexa 1) 

Elevii vor rezolva un rebus ce are ca rezolvare 

notiunea de litru. (Anexa 2) 

Vor fi afisate pe tabla iar elevii vor primi 

anexele ca fisa. 

 

                                   Fişă                       activitate 

Jocul didactic                                            frontală 

Capacitatea de  

a răspunde corect 

utilizând 

limbajul  

matematic 

4.Enunţarea  

   temei şi a  

   obiectivelor 

Se enunţă tema lecţiei şi obiectivele, pe scurt, pe 

înţelesul elevilor. 

„Astăzi Mickey va roaga sa il ajutati pe Winnie 

sa ajunga cu borcanul de miere la magazin sa isi 

Conversaţia                                              activitate 

Explicaţia                                                frontală 

 Observatia 
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cumpere miere. Rezolvati sarcinile de pe imagini 

si gasiti Drumul spre miere, chiar titlul jocului”. 

Se notează titlul pe tablă, iar elevii îl scriu pe 

caiete. 

5. Dirijarea                           

învăţării 

 

                                

                                

 

 

 

 

 

 

                               

       

                                

                               

                                

Pe tabla sunt afisate câteva imagini cu casutele 

personajelor si magazin. Pe spatele fiecareia este 

scrisa o operație. (Anexa 3) 

Elevii vor veni pe rând la tabla și vor rezolva 

pentru a afla distanța intre locuri. 

Elevii vor primi diverse sarcini, de aflat 

distantele dintre casute. (Anexa 4) 

 

 

Pentru a putea cumpăra miere, Winnie trebuie sa 

rezolve o problemă de pe spatele imaginii cu 

magazinul, ca sa afle cât costa un borcan cu 

miere. 

 

Elevii vor lipi pe tabla atatia banuti falși cât 

reprezintă rezultatul și termenii operatiei. 

 

 

Conversaţia,                                              activitate                   

Observaţia,                                                  frontală                     

Explicaţia,                Manual digital                       

individuală                                                              

  Exerciţiul                                                 

                                                                           

                               

Conversaţia               activitate                  videoproiec 

Explicaţia                  frontală                     tor 

exerciţiul 

 

 

problematizarea,       activitate                                                                        

exerciţiul                  frontală şi                       

                                  individuală                    caiete 

Capacitatea de a 

rezolva exerciţii 

de adunare şi 

scădere cu şi fără 

trecere peste 

ordin în 

concentrul 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

capacitatea de a 

rezolva probleme 

după imagini 

5. Obţinerea          

performanţei        

                               

Joc didactic. Elevii vor ordona crescător 

rezultatele aflate și vor descoperi un cuvânt. 

Exerciţiul                  activitate                  caiet 

munca                       individuală                instrumente  

independentă                                               de scris 

Capacitatea de a 

rezolva exerciţii 

7.Evaluarea 

 

2 elevi vor veni in fata si vor compara lichidul 

din 3 pahare, unul umplut complet, unul pe 

jumatate si unul cu mai putin de jumatate. 

activitate frontală      individual                caiet                   autoevaluarea 

8. Încheierea  

activităţii 

Se fac aprecieri verbale asupra moului în care   

s-a desfăşurat activitatea. 

Activitate frontală  
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dă tema pentru acasă, pag. 127 manual. 
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Anexa 2 
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Fiche pédagogique- La solidarité 

Prof. Iordache Anca-Maria 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari”,Râmnicu-Vâlcea 

Fiche professeur 

 

1. Présentation 

Thème La Solidarité 

Activités langagières 

travaillées 

Réception audio-visuelle 

Production orale 

Compétences Comprendre et analyser la vidéo d’une campagne de 

solidarité sociale 

Identifier des informations visuelles et sonores d’une vidéo  

Comprendre et utiliser des mots du champ lexical de la 

solidarité 

Identifier les objectifs et l’importance d’une campagne de 

solidarité sociale 

Niveau CECRL B1 

Méthodes et procédés La conversation, l’explication, l’écoute active, l’observation, 

le brainstorming, la problématisation, les QCMRU, les 

QROC 

Durée totale  50 min 

Support Vidéo de l’association Action contre la faim 

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI 

Fiches de travail 

 

2. Déroulement 

Phase Durée Activité de 

l’apprenant 

Rôle de l’enseignant Matériel  Modalités 

de travail 

Phase 1 

Mise en train 

3 min Répondre aux 

questions 

Saluer, faire la présence 
  

Phase 2 

Remue-

méninges 

7 min Répondre aux 

questions 

Demander aux apprenants 

de répondre aux questions : 

« Lorsque vous étiez petits, 

aviez-vous un superhéros 

préféré ? Comment 

s’appelait-il ? Quels étaient 

ses superpouvoirs ? Contre 

qui ou contre quoi luttait-il ? 

Dans la vie réelle, vous avez 

des héros ? Lesquels ? » 

Cahiers 

Fiches 

En grand 

groupe 

Individuell

ement 

Phase 2 10 min Visionner le 

document 

Assurer le son et tous les 

éléments techniques pour le 

bon déroulement de la tâche  

Docume

nt vidéo 

Fiches 

En grand 

groupe 

https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI
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Découverte de 

la nouvelle 

leçon 

Compréhension 

globale 

Dégager des 

informations 

globales du 

document vidéo 

Répondre aux 

questions en 

cochant la bonne 

case 

Faire visionner une 

première fois la vidéo et 

demander aux apprenants de 

répondre aux questions 

Corriger si nécessaire 

Individuell

ement 

Phase 3 

Mise en 

pratique (phase 

d’application, 

d’exercices) 

Compréhension 

détaillée (I) 

10 min Visionner et 

écouter 

attentivement le 

document  

Dégager des 

informations 

détaillées du 

document vidéo 

Répondre aux 

questions en 

cochant la bonne 

case 

Proposer des stratégies 

d’écoute 

S’assurer du bon 

déroulement du document 

vidéo 

Faire visionner une 

deuxième fois la vidéo et 

demander aux apprenants de 

répondre aux questions 

Corriger si nécessaire 

Docume

nt vidéo 

Fiches  

En binôme 

Phase 4 

Mise en 

pratique (phase 

d’application, 

d’exercices) 

Compréhension 

détaillée (II) 

10 min Visionner la 

vidéo 

Dégager des 

informations 

spécifiques du 

document vidéo 

Répondre aux 

questions en 

écrivant les 

informations 

demandées 

S’assurer du bon 

déroulement du document 

vidéo 

Faire visionner une dernière 

fois la vidéo et demander 

aux apprenants de répondre 

aux questions 

Corriger si nécessaire 

Docume

nt vidéo 

Fiches 

En binôme 

Phase 5 

Évaluation 

10 min Répondre aux 

questions 

Demander aux apprenants 

de répondre aux questions 

de l’activité 5 

Fiches En binôme 

Individuell

ement 

 

3. Corrigés 

 

 

 

Activité langagière travaillée: production orale 

Modalité : individuellement et en grand groupe 

 

Activité 1 
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I. Lorsque vous étiez petits, aviez-vous un superhéros préféré ? Comment s’appelait-il ? Quels 

étaient ses superpouvoirs ? Contre qui ou contre quoi luttait-il ? Dans la vie réelle, vous avez des 

héros ? Lesquels ? 

Réponses libres. 

 

 

 

Activité langagière travaillée: réception audio-visuelle 

Modalité : individuellement et en grand groupe 

 

II. Faire visionner une première fois le document et demander aux apprenants d’écouter 

attentivement, puis de répondre aux questions. 

1. À qui s’adresse la vidéo ? 

✓ À tout le monde.  

2. De quoi est-il question dans la vidéo ? 

✓ De la présentation d’une campagne de solidarité. 

3. Quel est le but de la vidéo ? 

✓ Déterminer les gens de s’inscrire dans une association dont l’objectif est de lutter contre la faim dans 

le monde. 

4. Qui est Supervous ? 

✓ Un superhéros qui s’engage dans une cause humanitaire. 

  

 

Activité langagière travaillée: réception audio-visuelle 

Modalité : en binôme 

 

III. Faire visionner de nouveau la vidéo et demander aux apprenants de cocher la case adéquate : 

 Vrai Faux On ne sait pas 

1. Les superhéros aiment être filmés.  X   

2. Supervous a toujours besoin d’aide dans ses actions.  X  

3. Supervous aide les gens par l’intermédiaire d’une 

association. 

X   

4. Avant d’être superhéros, Supervous a été un enfant 

pauvre. 

  X 

5. Supervous est un superhéros du monde réel. X   

6. Pour aider les gens, Supervous participe à beaucoup 

d’autres actions humanitaires comme, par exemple, 

aider les SDF à avoir un logement, aider les gens en 

difficulté à s’intégrer. 

  X 

7. Pour devenir super, Supervous a fait des donations et, 

puis, il a adhéré.  

 X  

8. Supervous apporte son aide à l’endroit même où les 

équipes d’action contre la faim agissent. 

X 

 

  

Activité 2 

Activité 3 
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Activité langagière travaillée: réception audio-visuelle 

Modalité : en binôme 

 

IV. Faire visionner une dernière fois la vidéo et demander aux apprenants d’écrire l’information 

demandée/ les informations demandées : 

1. Quel est le nom de l’association ? 

Action contre la faim. 

2. Comment procède-t-on pour y adhérer ? 

On clique sur le lien qui apparaît à la fin de la vidéo Cliquez ici pour adhérer ! qui nous dirige vers le 

site www.actioncontrelafaim.org, puis on clique sur l’onglet Adhérez.  

3. Que peut-on faire dans le cadre de cette association ? 

On peut participer à l’assemblée générale, élire les administrateurs, contribuer aux décisions, soutenir 

les équipes d’action contre la faim sur place. 

 

 

 

Activité langagière travaillée: production orale 

Modalité : individuellement, en binôme 

 

V. Demander aux apprenants de répondre aux questions. 

1. Comment trouvez-vous cette campagne ? Est-elle bien réalisée ? Pourquoi fait-on appel aux 

superhéros de l’enfance ?  

Réponses libres. 

2. Aimeriez-vous adhérer à une telle campagne ? Pourquoi ? 

Réponses libres. 

3. Est-il important de s’engager dans une campagne de solidarité sociale ? Pourquoi ? 

Réponses libres. 

4. Faites-vous partie d’une association humanitaire ? Si oui, présentez-la ! (son nom, ses missions, votre 

rôle dans le cadre de cette campagne)  

Réponses libres. 

 

Transcriptions du document : 

 Pour sauver le mode, il existe déjà plein de superhéros. Il y a Superman, Wonderwoman, 

Batman, Spiderman et puis il y a … Supervous. Les superhéros adorent faire exploser des trucs, enfin 

surtout quand il y a des caméras, tandis que Supervous est moins spectaculaire. Mais quand il ou elle 

agit, ce n’est pas du tape à l’œil. Son programme c’est simple : c’est la fin de la faim. Et ça, c’est pas 

de la gnognote. Et puis, Supervous n’est pas obligé de porter des collants et Supervous dispose de 

superpouvoirs, alors que Supervous doit se débrouiller seul. Alors, pour sauver les gens, il utilise une 

ONG. Et ça marche. Avec Action contre la faim, par exemple, il sauve un enfant toutes les trois 

minutes. Et ça tombe bien, parce que Supervous n’a pas que ça à faire non plus. Mais surtout Supervous 

existe vraiment. Pour devenir super, il est allé sur le site d’action contre la faim et là il a adhéré. Non 

Activité 4 

Activité 5 
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pas donateur, adhérent. Pour participer à l’assemblée générale, élire les administrateurs, contribuer aux 

décisions. Bref, donner du temps de cerveau disponible. En faisant cela, Supervous soutient les équipes 

d’action contre la faim sur place, il combat les forces du mal sans relâche, parce que la faim n’est pas 

une fatalité. Alors, restez vous-mêmes et devenez super. Adhérez, parce que Supervous, c’est Vous.

  

(Campagne de l’Association Action contre la faim 

Transcriptions de la vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI) 

 

Fiche apprenant 

 

I. Lorsque vous étiez petits, aviez-vous un superhéros préféré ? Comment s’appelait-il ? Quels 

étaient ses superpouvoirs ? Contre qui ou contre quoi luttait-il ? Dans la vie réelle, vous avez des 

héros ? Lesquels ? 

II. Lisez les questions, visionnez la vidéo et répondez aux questions en cochant la bonne case !  

1. À qui s’adresse la vidéo ? 

 Aux enfants. 

 À tous les jeunes passionnés des bandes dessinées. 

 À tout le monde.  

2. De quoi est-il question dans la vidéo ? 

 Du lancement d’une bande dessinée. 

 De la présentation d’un club de bandes dessinées. 

 De la présentation d’une campagne de solidarité. 

 

 

3. Quel est le but de la vidéo ? 

 Déterminer les gens d’adhérer à une association dont l’objectif est d’aider les enfants les plus pauvres 

à apprendre à dessiner. 

 Déterminer les plus passionnés de s’inscrire dans un club de BD qui soutient la cause humanitaire 

Action contre la faim. 

 Déterminer les gens de s’inscrire dans une association dont l’objectif est de lutter contre la faim dans 

le monde. 

4. Qui est Supervous ? 

 Un superhéros qui adore faire exploser des trucs et qui est tout le temps affamé.  

 Un superhéros qui lutte à côté d’autres superhéros des BD contre la faim dans le monde. 

 Un superhéros qui s’engage dans une cause humanitaire. 

 

III. Vrai ?/Faux ?/On ne sait pas ? Visionnez de nouveau la vidéo et cochez la case adéquate : 

 Vrai Faux ? 

1. Les superhéros aiment être filmés.     

2. Supervous a toujours besoin d’aide dans ses actions.    

3. Supervous aide les gens par l’intermédiaire d’une association.    

4. Avant d’être superhéros, Supervous a été un enfant pauvre.    

5. Supervous est un superhéros du monde réel.    

https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI
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6. Pour aider les gens, Supervous participe à beaucoup d’autres actions 

humanitaires comme, par exemple, aider les SDF à avoir un 

logement, aider les gens en difficulté à s’intégrer. 

   

7. Pour devenir super, Supervous a fait des donations et, puis, il a 

adhéré.  

   

8. Supervous apporte son aide à l’endroit même où les équipes d’action 

contre la faim agissent. 

   

 

IV. Visionnez une dernière fois la vidéo et écrivez l’information demandée/ les informations 

demandées : 

1. Quel est le nom de l’association ? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

2. Comment procède-t-on pour y adhérer ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Que peut-on faire dans le cadre de cette association ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

V. Suite au visionnage de cette vidéo, répondez aux questions suivantes : 

1. Comment trouvez-vous cette campagne ? Est-elle bien réalisée ? Pourquoi fait-on appel aux 

superhéros de l’enfance ?  

2. Aimeriez-vous adhérer à une telle campagne ? Pourquoi ? 

3. Est-il important de s’engager dans une campagne de solidarité sociale ? Pourquoi ? 

4. Faites-vous partie d’une association humanitaire ? Si oui, présentez-la ! (son nom, ses missions, votre 

rôle dans le cadre de cette campagne)
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                                                             Proiect de lecție                        

                                                                                                            Profesor Asavei Ionela 

                                                                                            Școala Gimnazială Nr.1 Sărata/ 

                                   Școala Gimnazială”Smaranda Apostoleanu”,Colonești-județ Bacău 

PROFESOR:  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  

DATA:  

CLASA:  a VII -a ;  

ARIA CURICULARĂ: Matematică și științe 

DISCIPLINA: Biologie 

UNITATEA DE INVĂȚARE: Funcția de reproducere 

TITLUL LECȚIEI:  Reproducerea și sistemul reproducator la om 

TIPUL DE LECŢIE: lecţie de comunicare/  însuşire de noi cunoştinţe. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sală de curs 

SCOPUL LECŢIEI: Dezvoltarea gândirii logice şi formarea capacităţii intelectuale prin însuşirea 

corectă în clasă a noţiunilor nou predate. 

Competențe generale 

  1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice.    

 2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale. 

 3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe baza gândirii logice și a creativității. 

 4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții. 

Competenţe specifice: 

 

1.1.Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru 

explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene, 

1.2.Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de 

elev, 

1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru, 

2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, 

produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei 

3.1. . Realizarea unor modele ale sistemelor biologice. 

Obiective derivate: 

La sfârșitul lecției elevii sunt capabili : 

OD1-să cunoască modificările corporale,afective si comportamentale ; 

OD2-să descrie părțile componete ale organelor sexuale; 

OD3- să prezinte celule sexuale ; 

STRATEGII  DIDACTICE: 

-Resurse procedurale(metode și procedee): conversaţia euristică, 

explicaţia,demonstraţia,problematizarea,învățarea prin descoperire, observaţia, modelarea. 

-Resurse materiale(mijloace de invățământ): planşe, atlas școlar –Ed.Corint, fișe( alcătuirea sistemului 

reproducator masculin si feminin),fișe documentare ,material biologic natural(flori),laptop(prezentare 

în Power Point),proiector, manualul de biologie. 

 - Resurse  -  umane – clasa de elevi(33) 

       -  temporale – 50 minute 
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- Forma de activitate: frontal, individual. 

- Forma de evaluare: : proba orală, scrisă, observaţia directă la clasă. 

BIBLIOGRAFIE: 

- Editura: Litera Autor: Alexandrina-Dana Grasu, Jeanina 

- Editura: Didactica Publishing House Autor: Traian Saitan 

- ME Programa şcolară 2017, Bucureşti 

- Viorel Lazăr, Mariana Nicolae – Lecţia formă de bază a organizării procesului de predare – învăţare 

– evaluare la disciplina biologie, Editura Arves 2007 

Desfășurarea lecției 

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

de 

învățămât 

Forma de 

organizare 

1.Moment 

Organizatori

u 

Notează elevii absenți și 

verifică dacă sunt 

condiții optime pentru 

desfășurarea lecției. 

Își 

pregătesc 

cărțile și 

caietele. 

 

Conversația 

  

Frontal 

2.Verificarea 

cunoștiințelor 

din lecția 

anterioară 

Adresează elevilor 

următoarele întrebări: 

-Ce este floarea? 

-Care sunt componentele 

unei flori(angiosperme) 

 -Descrieți componentele 

florii. 

-Ce este polenizare? 

Elevii 

examineaă   

florile, 

materialel

e didactice   

puse   la 

dispoziţie 

si  răspund 

la intrebări 

 

Conversația

Demonstra-

tia, 

Observatia 

-planşe, 

atlas(fișe),  

-laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

-proiector,  

-manualul 

de 

biologie 

 

Frontal; 

Individual. 

3.Captarea 

atenției 

Solicită elevilor să își 

deschidă manualul la 

lecția: Reproducerea și 

sistemul reproducator la 

om 

Elevii își 

deschid 

manualele. 

Conversația 

Explicația. 

-Manual Frontal 

4.Anunțarea 

titlului și 

enumerarea 

obiectivelor 

derivate 

Anunţă  şi  scrie la tablă 

tema  lecţiei.Prezintă   

obiectivele   pe   care   

elevii trebuie   să   le   

cunoască   la  terminarea 

lecţiei 

Elevii 

notează în 

caiete 

titlul şi 

urmăresc 

obiectivele 

Conversația 

Explicația 

 Frontal; 

Individual. 

 

 

5.Dirijarea 

învățării 

 

- Utilizând   materialul 

PPT și fișele 

distribuite,cere  elevilor 

să participe la discuții 

despre modificările 

 

Examinea-

ză  

materialul 

pus   la 

 

 

 

 

 

 

 

-planşe, 

 -atlas 

(fișe),  

 

- materiale  

 

 

 

Frontal; 

 

Individual. 

https://www.librariadelfin.ro/editura/litera--i171
https://www.librariadelfin.ro/autor/alexandrina-dana-grasu--i27340
https://www.librariadelfin.ro/autor/jeanina-carstoiu--i268
https://www.librariadelfin.ro/editura/didactica-publishing-house--i131
https://www.librariadelfin.ro/autor/traian-saitan--i1661
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OD1-să 

cunoască 

modificările 

corporale, 

afective si 

comportamen 

tale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corporale,afective și 

emoționale . 

La băieți: - apariția 

pilozității pubiene, 

axilare și faciale; - 

apariția primelor poluții; 

- creșterea în înățlime, 

dezvoltarea masei 

musulare; - umerii devin 

mai lați, bazinul rămâne 

îngust; - îngroșarea 

corzilor vocale, 

dezvoltarea laringelui și 

îngroșarea vocii; - 

apariția temporară a 

coșurilor (acnee). 

La fete: - apariția 

pilozității pubiene și 

axilare; - apariția 

ciclurilor menstruale, la 

început neregulate, 

reglarea se realizează în 

timp; - dezvoltarea 

sânilor; - dezvoltarea 

șoldurilor și a bazinului, 

umerii rămân înguști; - 

vocea rămâne subțire; - 

apariția temporară a 

coșurilor (acnee). 

Modificări afective și 

comportamentale: - 

modificări ale percepției 

personale și a celor din 

jur; - creșterea nevoii de 

autocunoaștere, 

autodefinire, afirmare; - 

dorința de independență; 

- senzație de 

neînțelegere, apariția 

unor conflicte; - apariția 

interesului pentru 

sexualitate; - modificări 

ale dispoziției: 

dispoziţie 

(fișe). 

Urmăresc 

PPT-ul. 

 

 

 

Răspund  

la întrebări 

 

 

 

Observă    

şi notează   

în   caiete.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează in 

caiete 

 

 

 

Conversaţia 

euristică, 

 Explicaţia, 

Demonstra-

ţia, 

Problematiz

area, 

Învățarea 

prin 

descoperire, 

Observaţia, 

Modelarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suport  

 

-laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

-proiector,  

-manualul 

de 

biologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-planşe, 

 

atlas(fișe),  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal; 

 

Individual 
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OD2-să 

descrie părțile 

componete ale 

organelor 

sexuale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

producerea de testosteron 

poate crește nivelul 

agresivității la băieți. 

Descrie părțile 

componete ale organelor 

sexuale. 

Sistemul reproducător 

masculin: 

Organe genitale interne: 

-testiculele (gonadele 

masculine): 

- au dublă funcție: 

exocrină prin producerea 

de spermatozoizi și 

endocrină prin 

producerea de testosteron 

(hormonul sexual 

masculin); 

- căile de eliminare a 

spermatozoizilor: - 

epididimul; 

- canalul deferent; 

- uretra (cale comună cu 

sistemul excretor). 

Organe genitale externe: 

- penisul – organul 

copulator masculin; -  

Glandele anexe – produc 

lichide care ajută la 

hrănirea și deplasarea 

spermatozoizilor, 

formând împreună cu 

aceștia lichidul seminal 

(sperma): 

- veziculele seminale; 

- prostata; 

- glandele bulbo – 

uretrale. 

Sistemul reproducător 

feminin: 

Organele genitale 

interne: 

Răspund 

la întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează   

explicaţii-

le 

profesoru-

lui. 

 

 

 

Conversaţia 

euristică, 

 

 Explicaţia,  

 

Demonstra-

ţia, 

 

Învățarea 

prin 

descoperire,  

 

Observaţia,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

proiector,  

 

-manualul 

de 

biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal; 

 

Individual 
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OD3- să 

prezinte celule 

sexuale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovarele (gonadele 

feminine): 

- localizate în abdomen; 

- au dublă funcție: 

exocrină, prin producerea 

ovulelor și endocrină prin 

producerea de estrogen și 

progesteron (hormonii 

sexuali feminini); 

- căile de eliminare a 

ovulelor: 

- trompele uterine; 

- uterul – asigură 

creșterea și dezvoltarea 

viitorilor urmași în 

perioada sarcinii; - 

vaginul – organul 

copulator feminin. 

Organele genitale externe 

– vulva; 

Glandele anexe: 

- glandele mamare 

produc lapte, necesar 

pentru hrănirea copiilor 

după naștere 

Prezintă caracteristici ale 

celulelor sexuale 

bărbătești și femeiești: 

Celulele sexuale 

1. Ovulul – celulă mare 

(d=100 m), sferică, 

nucleată, imobilă 

 - citoplasma este bogată 

în substanțe nutritive, 

învelișul este moale și 

transparent 

 -  trăiește 2 zile, când 

este fecundat sau este 

eliminat cu mucoasa 

uterină 

2. Spermatozoidul – 

celulă lungă 60 m, 

mobilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică, 

 

 Explicaţia,  

 

Demonstra-

ţia, 

 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fișe,  

Laptop 

(prezentar

e în Power 

Point), 

-proiector,  

 

 

 

 

 

 

 

 

manualul 

de 

biologie 
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 - are cap, gât, corp și 

flagel (coadă) 

 -prezintă membrană, 

nucleu cu puțină 

citoplasm  - trăiesc 3-5 

zile în sistemul 

reproducător feminin 

6. Fixarea 

cunoștințelor 

și asigurarea 

feed-back-

ului 

 

 

 

 

 

Îi invită pe elevi să 

rezolve fișele de 

evaluare. 

 

Distribuirea fișelor de 

evaluare. 

Verifică răspunsurile 

date de elevi. 

 

Rezolvare

a fișei de 

evaluare. 

Conversația  

Fișe de 

evaluare 

 

Individual. 

 

 

Frontal; 

7.Aprecierea 

performanței 

În funcție de răspunsurile  

elevilor se vor face 

aprecieri orale . 

  
 Frontal. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

PRIETENII BUBURUZEI 

 Turbatu Luminița 

 Grădinița cu P.P. nr.2 Focșani 

Nivelul: I                                           

Tema  anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă?                      

Tema săptămânii: „Pe cărări de primăvară” 

Subiectul zilei: „Prietenii buburuzei” 

Categoria de activitate: Domeniul limbă și comunicare 

                                         Educație artistico-plastică 

Tipul  de  activitate: mixtă (transmitere de cunoştinţe, consolidare de  priceperi şi deprinderi) 

Forma  de  realizare: Activitate  integrată  

                                    ADP+ALA+ADE: DLC (memorizare)+DEC (pictură) 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

I. ACTIVITĂȚI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP): 

      Întâlnirea  de  dimineaţă (Momentul poveștii): „Întâlnire cu o buburuză” 

      Salutul: „Buburuzele s-au trezit, bună dimineața!” 

      Prezența: „Buburuzele, la gradiniță!” 

      Calendarul naturii: „Primăvara ne zâmbește!” 

      Rutine: ” Ne jucăm și mânuțele spălăm” 

      Tranziții:  Cântec: „Iarnă, să te duci cu bine!       

                         Moment de mișcare - joc muzical:”Buburuză, buburuză, hai la joc!”  

                        

II. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE : 

                             Joc liber 

      ALA 1:    Joc de masă: „Buburuza”  (puzzle) 

                             Biblioteca: ,,Ghiocelul și albinuța” (exerciții grafice – linia curbă) 

                             Știință: ”Floricele colorate, în lumină sortate” (sortare după culoare) 

           ALA 2:    Joc de atenție: ”Albinuța a zburat” 

  

III. ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXPERIENŢIALE: 

            DLC (memorizare): ”În grădina primăverii”  

            DEC (activitate atistico-plastică): „Flori în multe culori” (pictură prin tehnica ștampilării cu 

bețișoare din bumbac) 

 

  DIMENSIUNI AL DEZVOLTĂRII:  

             DLC:   mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

            DEC:  activare și manifestare a potențialului creativ. 

  COMPORTAMENTE: 

             DLC: folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale 

simple pentru a transmite un mesaj; 

             DEC: demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative. 

   OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  
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         ADE: DOMENUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE: 

 O1 - să audieze cu atenție textul poeziei; 

 O2 - să utilizeze cuvinte noi din poezie, demonstrând înțelegerea acestora prin denumirea unor 

sinonime; 

 O3- să recite corect și expresiv poezia, respectând succesiunea strofelor;        

 O4  - să formuleze răspunsuri clare, logice, la întrebările despre conținutul poeziei, utilizând 

imaginile suport. 

                 DOS:  ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ 

                  O5 - să denumească materialele primite; 

                  O6 – să respecte etapele de lucru; 

                  O7 - să analizeze critic și autocritic lucrările. 

 SARCINI DE LUCRU LA CENTRELE DE INTERES ȘI ALA 2: 

   ALA 1 :          

            Joc de masă:  să asambleze puzzle-ul în scopul obținerii unei imagini corecte;       

            Biblioteca: să traseze semne grafice ( frunzele ghiocelului și dungile albinuței) 

            Știință:  să sorteze flori după criteriul culorii (galbene, albastre, roșii);       

    ALA 2:  

            Joc de atenție:  să ghicească numele copilului care a plecat din grup, în cadrul jocului „Albinuța 

a zburat”  

 STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, metoda ciorchinelui, explicaţia, demonstraţia, explozia 

stelară, exercițiul. 

Mijloace de învățământ: flori colorate din carton, cutiuțe luminoase, puzzle-uri cu buburuze, creioane 

colorate, fișe cu albinuțe, ghiocei, buburuză de pluș, carticica magică, iarbă sintetică, gărduț de lemn, 

un trandafir mare pe care poposește buburuza, albină, stup, copăcel din carton, siluete de ghiocel, 

fluturaș, furnicuță,  baghetă, flipchart, panou,  flori din polistiren, ghivece cu grâu încolțit, acuarele, 

bețișoare de bumbac pentru pictură, șervețele, cercuri pentru  distanțarea copiilor în cadrul tranziției 

spre ALA 2, stimulente.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

          *** (2019). Curriculum pentru educația Timpurie. 

          *** (2016). Revista Învațământul Preșcolar și Primar, nr. 1-2/2016, București: Editura 

Arlequin. 

         Bocos M., Carlogea L., Draghici C. (2009). Antologie de proiecte tematice pentru activitati 

integrate.    

         Argeș: Editura Diana. 

           

 

                                               SCENARIUL  ZILEI 

 

    Ziua va debuta cu Întâlnirea de dimineață, când toţi copiii stau pe scăunele, în cerc, 

asigurându-se contactul vizual între ei. Salutul între copii se va realiza utilizând metode care respectă 

distanțarea socială: fluturarea mâinilor, dansul, prinț și prințesă etc. 
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Urmează prezența la panou: un copil va enumera copiii absenți, se va iniţia o discuţie 

referitoare la tema săptămânii (“Pe cărări de primăvară” –caracteristicile anotimpului) apoi vor 

completa Calendarul naturii, împreună cu educatoarea. Împărtășirea cu ceilalți se face prin 

recitarea poeziei: „GÂNDUL BUN”:„În fiecare dimineață,/ S-avem gândul bun pe față./ Către soare 

să privim,/ Iubire să dăruim,/ De gândul rău să ne ferim!/ S-adunăm doar bucurie/ Și-n lume s-o 

răspândim!/ Și-atunci orișice copil,/ În fiecare dimineață/ Are gândul bun pe față.” 

 Nouatea zilei se realizează prin  intermediul Buburuzei care a venit în sala de grupă, 

educatoarea prezentând activitățile ce se vor desfășura pe parcursul zilei. Buburuza le aduce o carte 

magică de poezii și îi roagă pe copii să o ajute să aducă iar zâmbetul pe chipurile prietenilor ei din 

grădina primăverii. Ea a venit la grupa mică fiindcă a auzit că aici sunt copii foarte isteţi şi prietenoşi 

care ştiu foarte multe lucruri despre primăvară. Pentru a le  arăta prietenia, Buburuza le-a adus 

preşcolarilor surprize pe care le vor primi dacă vor îndeplini sarcinile din cartea magică. 

  Sunt prezentate centrele la care urmează să-și desfășoare activitățile, identificand materialele 

ce vor urma sa le utilizeze. La centrul „Biblioteca”,  vor  trasa semne grafice (linii curbe) pe frunzele 

ghiocelului și pe corpul albinuței, aceste lucrări fiind ulterior utilizate pentru consolidarea poeziei pe 

care o vor învăța la activitatea de educarea limbajului. La sectorul „Joc de masă”, copiii vor asambla 

piesele de puzzle pentru a obține imaginile unor buburuze (care vor face parte din decor) iar la centrul 

„Știință”, vor avea de sortat flori după criteriul culorii. În context pandemic, preșcolarii nu se vor mai 

roti la centre, ci vor primi materiale individuale corespunzătoare fiecărei arii de stimulare. 

După explicarea sarcinilor de la centrele de interes, copiii sunt rugați să aleagă sectorul dorit. 

Educatoarea va supraveghea și va antrena copiii la fiecare centru de interes, oferind explicații 

suplimentare acolo unde este nevoie. Ca tranziție între activitățile pe centrele de interes și activitatea 

de la DLC, vom utiliza cântecelul „Iarnă, să te duci cu bine!”, iar după memorizarea poeziei „În grădina 

primăverii”, tranziția către DEC se va face prin jocul muzical “Buburuză, buburuză, hai la joc!”. 

Preșcolarii vor picta florile de polistiren, folosind tehnica ștampilării cu bețișoare din bumbac; la 

sfârșitul activității se va face evaluarea lucrărilor, în vederea analizei și evaluarii produselor muncii. 

Florile colorate vor zâmbi din nou și vor înfrumuseța grădina, iar în etapa ALA 2, vor fi utilizate la 

jocul „Albinuța a zburat”. 

Se fac aprecieri finale și pentru că au reușit să îndeplinească toate sarcinile de lucru,  copiii 

primesc stimulente (ecusoane-flori cu buburuze și dulciuri)        

                                               DEMERS DIDACTIC (memorizare) 

Momentele 

activității 

Activitatea 

educatoarei 

Activit. 

copiilor 

Metode și 

procedee 

Mijloa-

ce 

de înv. 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se organizează spațiul 

și climatul educativ 

într-un mod optim 

desfășurarii activității. 

  

 

Conversația 

  Observare

a 

comporta

mentului  

 

2. Reactuali-

zarea    

cunoștințe-

lor 

Vom purta o scurtă 

discuție despre 

schimbările pe care le 

aduce primăvara și 

vom organiza 

Copiii 

răspund la 

întrebări și 

discută 

despre 

Conversația 

metoda 

ciorchinelui 

Panou 

cu 

element

e de 

Frontal 

    

Individual 

Observare

a 

comporta

mentului 
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cunoștințele schematic 

prin metoda 

ciorchinelui. 

primăvară; 

completează 

ciorchinele  

primă-

vară 

 

 

3. Captarea    

Atenției 

 

 

 

 

 

 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Se realizează prin 

descoperirea 

buburuzei care aduce o 

carte magică de poezii 

și îi roagă pe copiii de 

la grupa mică să o 

ajute să readucă 

zâmbetul pe buze 

prietenilor ei din 

grădina primăverii. 

Vom învăța poezia „În 

grădina primăverii”  

apoi vom picta 

floricelele în culori 

frumoase La sfârșit, ne 

distrăm cu toții în 

cadrul jocului 

„Albinuța a zburat”. 

Copiii sunt 

atenţi şi 

urmăresc cu 

interes 

explicaţiile 

educatoarei. 

 

 

 

 

 

Copiii sunt 

atenţi şi 

urmăresc cu 

interes 

explicaţiile 

educatoarei. 

 

 

Conversați

a explicația, 

povestirea 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

Conversați

a 

Buburu

za, 

cartea 

magică, 

o floare 

mare 

care 

ascunde 

surprize 

 

 

 

Cartea 

magică, 

decorul 

grădinii 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Observare

a 

sistematic

ă 

Capacitate

a de 

concentrar

e a atenției 

 

 

 

 

 

Observare

a 

comporta-

mentului 

copiilor 

 

 

 

5. Dirijarea  

 Învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După familiarizarea 

copiilor cu conținutul 

textului versificat 

printr-o scurtă 

povestire, voi explica 

mesajul poeziei, 

expresiile și cuvintele 

necunoscute („petale 

de lumină”, „pitit”, 

„îmbufnat”, „norii de 

puf”). 

Urmează recitarea 

model a poeziei de 

către educatoare de 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conversația 

  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Cartea 

magică, 

decorul 

grădina 

primăv

erii, 

ghiocel

ul, 

albinuța

,  

fluturaș

ul, 
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6. Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

două ori, rar și 

expresiv. 

Conținutul poeziei va 

fi expus sprijinindu-

mă pe elementele de 

decor existente în sala 

de grupă. 

Reproducerea poeziei 

de către copii se va 

realiza prin procedeul 

învățării pe strofe. 

După recitarea primei 

strofe, pe rând, de către 

4-5 copii, se trece la 

învățarea ultimelor 

două strofe, de fiecare 

dată reluând și strofele 

anterioare. Pentru 

fiecare strofă, vor fi 

antrenați să recite 4-5 

copii. 

După finalizarea celor 

trei strofe, voi invita 

doi copii să o recite 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii recită 

pe rând 

strofele 

poeziei 

utilizând 

elementele 

de decor 

pentru o 

memorare 

mai facilă. 

 

 

Demonstrați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

furnicuț

a,  

soare, 

nori, 

bagheta 

buburu

zei 

 

 

 

 

 

 

 

Marion

ete  

(ghioce

lul și 

albinuța

) pentru 

degețel

e 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

individual

e asupra 

felului în 

care este 

recitată 

poezia  

 

Observare

a calității 

pronunției, 

a 

intonației, 

a 

expresivită

ții copiilor 

 

7. Asigurarea 

feed-backului 

 

Prin metoda adaptată 

„Explozia stelară”, le 

voi pune copiilor 

întrebări pentru a fixa 

conținutul poeziei. 

Copiii 

încearcă să 

răspundă la 

întrebări. 

 

Conversația 

 

Explozia 

stelară 

Tabla 

magneti

că, 

steluțe  

 

Pe grupe 

 

 

Individual 

Evaluare 

grupală, 

individual

ă 

8. Încheierea 

activității 

Se face prin aprecieri 

verbale privind modul 

de realizare a 

sarcinilor. Copiii 

primesc stimulente. 

Copiii 

primesc 

stimulente 

 

Conversația 

Ecusoa

ne  și 

bomboa

ne  

 

Frontal 

Aprecierea 

verbală 

individual

ă 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Liceul Teoretic ” C-tin Brâncoveanu” Dăbuleni, Dolj 

CROITORIU DELIA 

Clasa: a IV-a 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Discipline integrate: Limba și literatura română, Matematică, Ed.civică, AVAP 

Unitatea de învățare: O iarna .... de poveste 

Subiectul: ,,Repetăm, repetăm, pe Moș Crăciun să nu-l supărăm!” 

Formă de realizare: activitate integrată 

Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare de cunoştinţe 

Competențe specifice: 

Limba  și literatura română 

1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare 

previzibile 

2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora 

Matematică 

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0- 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre și 

de împărțiri la numere de o cifră sau două cifre 

         5.3Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 1 000 000 

Ed. civică 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni 

Arte vizuale și abilități practice 

  2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat 

         2.2.Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic 

 

Obiective operaţionale: 

La sfarsitul lectiei vor fi capabili: 

O1 - să găsească soluțiile rebusului ; 

O2 - să completeze ciorchinele cu expresii și cuvinte specifice sărbătorii Crăciunului ; 

O3- să identifice trăsăturile morale ale persoanei; 

O4 - să asocieze corect trăsăturile cu explicația lor ; 

O5 - să citească corect, fluent și expresiv textul literar, folosind o intonație corespunzătoare; 

O6 - să alcătuiască propoziții cu expresiile și cuvintele noi din textul suport; 

O7  - să identifice personajele pozitive  și negative tetul suport; 

O8  - să selecteze corect substantivele în funcție de genul lor; 

O9  - să rezolve corect exerciții de calcul mintal; 

O10- să identifice algoritmul de calcul în scris la împărțire, în cazul dat; 

O11- să aplice algoritmul împărțirii în scris; 

O12- să rezolve corect o problemă dată pe baza cunoștințelor anterioare; 

O13- să formuleze răspunsuri creative la cerințele cubului; 
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O14- să aplice  într- o compoziţie originală diverse tehnici de lucru (pictare, decorare), prin organizarea 

echilibrată a elementelor de limbaj studiate şi a unor amestecuri de culori; 

O15- să aprecieze calitatea produselor finite proprii şi a celor realizate de colegi, în funcţie de criterii 

simple date. 

 

Elemente de strategie didactică: 

❖ Resurse procedurale:explicaţia, exerciţiul,conversaţia euristică, ciorchinele, cubul,munca 

independentă, turul galeriei online; 

❖ Resurse materiale: calculator, aplicații interactive (wordwall, learning apps), fișe de lucru; 

❖ Forme de organizare: frontal, individual; 

 

Material bibliografic: 

 Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru 

cadrele didactice din învătământul primar; 

 MECTS -„Programa pentru disciplinele: Limba şi literature română, Educaţie civică, Arte vizuale şi 

abilităţi practice” aprobată prin ordinul ministrului nr.5003/02.12.2014”, Bucureşti; 

 Adina Grigore, CristinaIpate-Toma, Nicoleta-Sonia Ionică,Georgeta Mihaela Crivac, Claudia 

Daniela-Negritoiu, Augustina Anghel- Limba şi literatura română-manual pentru clasa a IV-a, Editura 

Ars Libri, Bucuresti, 2016 

 www. LearningApps.org;  www. Wordwall.net 

 www. didactic.ro 
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DESFĂSURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr 

crt 

Momentele 

lecției 

Ob 

Op 

Demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare 

Conținutul  activității Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 
 

1. Moment 

organizatoric 

 

 Pregătirea materialelor necesare pentru desfășurarea activității 

online. 

Conversaţia 

 

 individual  

2. Captarea atenţiei 

 

 

 

O1 

 

Cu ajutorul aplicației learningapp, 

https://learningapps.org/display?v=p27qudh8520 se va 

completa un rebus interactiv pe verticala căruia se va obține 

cuvântul CRĂCIUN. 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

Rebus 

interactiv 

 

Aplicația 

learningapps 

frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

 Se anunţă subiectul activității şi se prezintă obiectivele 

propuse, pe înţelesul elevilor. 

-Astăzi, prin recapitularea cunoștințelor, vom încerca să îi 

demonstrăm lui Moș Crăciun că am fost cuminți și amînvățat 

în acest an. 

 

Conversația 

Explicația 

  Observarea 

online a 

elevilor 

https://learningapps.org/display?v=p27qudh8520
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4. Desfășurarea 

activității 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

O7 

 

 

O6 

O8 

 

 

 

Pornind de la cuvântul obținut pe verticala rebusului se va 

completa un ciorchine cu expresii și cuvinte potrivite 

sărbătorii Crăciunului, apoi se vor selecta cuvintele care 

denumesc sentimente (trăsăturile morale ale persoanei). Se 

vor găsi cuvinte opuse pentru aceste trăsături. 

Pe jamboard se vor scrie doar trăsăturile negative /pozitive 

învățate la ora de educație civică. ( bine- rău, altruism-

egoism, cinste-necinste), iar elevii le vor scrie în caiete. 

Cu ajutorul aplicației Wordwall, elevii vor asocia aceste 

trăsături cu explicația 

lorhttps://wordwall.net/resource/7386971/recapitulare-valori-

morale,apoi fiecare elev va desena pe caiet câte un simbol 

pentru aceste trăsături. 

A doua oră 

Se va prezenta textul Moș Crăciun a fost răpit, după Lyman 

Frank Baum, apoi se va citi textul pe roluri. 

Se verifica caracterul conștient al citirii prin întrebări care 

vizează conținutul textului, 

• Care este titlul lecției? 

• Cum se numește autorul textului? 

Se comunică elevilor câteva date despre autor. 

• Care suntpersonajele care participă la întâmplare? 

• Unde se petreceîntâmplarea? 

• Când are locîntâmplarea? 

Se vor completa cerințele din fișa de lucru , iar elevii vor scrie 

în caietul de clasă data, titlul lecției și personajele textului 

A treia oră 

Elevii vor rezolva exercițiile de calcul mintal. 

Elevii vor fi anunțați că în această oră de matematică vor 

rezolva exerciții de împărțire și vor scrie data și titlul în caiet. 

Conversaţia 

Explicatia 

Exercițiul 

Ciorchinele 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Conversatia  

Explicația 

Exercițiul  

Joc de rol 

  

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

jamboard 

 

Aplicația 

Wordwall 

 

 

 

 

caiet 

 

 

textul suport 

 

 

Fișa de lucru 

 

Aplicația 

wordwall 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

frontal 

 

 

frontal 

 

individual 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

frontal 

 

individual 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

 

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

 

 

Citirea 

corectă pe 

roluri 

 

Răspunsurile 

la întrebări 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

 

Redactarea 

corectă a 

scrisorii 
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O9 

 

 

 

 

 

O10 

 

O11 

 

O12 

 

 

 

 

 

 

O13 

 

 

 

 

 

 

Pentru ca elevii să își reamintească algoritmul de calcul al 

împărțirilor, voi prezenta câteva planșe, apoi elevii vor 

rezolva împărțirile propuse. 

Individual, elevii vor rezolva exercițiile de pe brăduț, iar 

problema va fi rezolvată la tablă (jamboard) si scrisă în 

caiete. 

Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au activat la 

lecție și se dă tema pentru acasă. 

A patra oră 

Elevii vor fi împărțiți pe echipe 

Descrie-l pe Moșul prin 2 caracteristici fizice și 2 morale 

Aplică! Enumeră 2 întrebuințări ale bradului, altele decât 

aceea de a fi împodobit ca pom de Crăciun. 

              Mimează bucuria resimțită la găsirea cadourilor sub 

brad, uimirea la vederea primei ninsori și îngrijorarea ta atunci 

când Moșul întârzie. 

Alege între a primi un cadou mare sau mai multe cadouri mici 

și argumentează alegerea făcută.  

Compară Crăciunul românesc cu cel din alte țări. 

Analizează bradul de Crăciun.(precizează din ce e alcătuit) .  

Asociază! La ce te face să te gândești bradul? 

Se anunță subiectul lecției și va explica modul de lucru: 

-pe o coală albă de bloc de desen, elevii vor picta fundalul cu 

o pensulă mai groasă și o vor lăsa să se usuce 

- se va picta bradul folosind culorile potrivite (verde pentru 

ramurile bradului și maro pentru tulpina ) si se va lăsa câteva 

minute să se usuce. 

-se va picta  steluța din vârful bradului 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

individual 

frontal 

 

 

 

 

 

 

pe echipe 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea 

corectă a 

exercițiilor 

 

 

 

Rezolvarea 

corectă a 

exercițiilor 

Rezolvarea 

corectă a 

problemei 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 

Aprecieri 

verbale 
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- cu un bețișor igienic se vor picta beculețele din brad; între 

beculețe se vor trasa linii cu o pensulă subțire, astfel vom 

picta instalația 

-se vor picta globulețele tot cu bețișoarele igienice  

-sub brad se vor picta și cadourile 

Se fac exerciţii de încălzire a musculaturii mâinilor:  

 

    Iute  să ne pregătim 

    Mâinile să le- ncălzim. 

Să creăm cu drag şi spor 

Ceva nou şi uimitor.  

    Se apropie ușor 

    Crăciunul drag tuturor. 

De-ncântare aplaudăm,  

    Mâinile ne frământăm. 

De emoția ce-o simt  

    Pumnii repede-i închid 

    Şi rapid iar îi deschid. 

Îi bat în palmă uşor 

Şi schimb ritmul repejor. 

    Degetele le presez 

    Ca apoi să exersez 

    Colinde înălțătoare 

La pian  şi la vioară 

    Și apoi...la sănioară! 

   Mă voi echipa acuș 

   Cu fular și cu mănuși, 

   Cu cizme și pardesiu 

   Să nu răcesc mai târziu! 

   Brrrr! Ce frig cumplit se lasă! 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Cubul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Foi de desen 

Acuarele 

Pensule de 

diferite 

mărimi 

Bețișoare 

igienice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 

 

 

Executarea 

exercițiilor 

 

 

 

 

Executarea 

lucrărilor 

Proba 

practică 
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O14 

 

O15 

 

 

 

 

 

   Nu era mai bine-n casă? 

   Dar iute mă încălzesc  

   Bulgării mi-i pregătesc, 

   Să încingem bulgăreala 

   Până când se lasă seara!  

Elevii vor lucra individual, în timp ce cadrul didactic îi va 

urmări online, intervenind cu explicaţii şi sprijin când este 

nevoie. 

Elevii îşi vor posta produsele finite pe classroom, iar colegii, 

prin comentarii, le vor aprecia din punct de vedere estetic. 

(activitate asincronă) 

Se vor  face aprecieri individuale şi generale asupra modului 

în care au lucrat elevii, precum şi aprecieri referitoare la 

comportamentul acestora  pe parcursul zilei. 

Morala: 

Moş Crăciun este bun, generos cu toţi , iartă orice 

greşeală a copiilor !  

Aşa trebuie să fim şi noi tot timpul ! Să dăruim din ce avem, 

cu generozitate celor mai sărmani ca noi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Observația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Turul galeriei 

online 

 

 

 

 

Lucrările 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

online a 

elevilor 
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PROIECT    DE  LECŢIE 

CLASA PREGĂTITOARE și a III-a 

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANDREI ŞAGUNA,, STRUCTURA SĂRĂMAŞ                                                                                                                                                                   

PROF. ÎNV. PRIMAR BULARCA ALINA 

 

Clasa pregătitoare   

Aria curriculară: Arte și tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Preocupările noastre 

Subiectul:  Tehnici de lucru cu hârtia-,,Rochiţa zânei 

Primăverii,, 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 

 Scopul:   formarea priceperii și deprinderii de a utiliza diverse 

materiale în combinație cu alte materiale; dezvoltarea gustului 

estetic și a interesului pentru a lucra în colectiv; stimularea 

sensibilității față de  natură. 

Durata: 45 min 

Disciplinele implicate în lecţie: 

    Comunicare în limba română 

    Arte vizuale şi abilităţi practice 

    Dezvoltare personală 

    Muzica şi mişcare 

    

 

 

 

 

Competente specifice: 

Arte vizuale și lucru manual:  

Clasa a III-a   

Aria curriculară: Arte și tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică:  Împreună 

Subiectul: Tehnici de lucru cu hârtia-Prietenii primăverii 

Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi 

Scopul:   formarea priceperii și deprinderii de a utiliza diverse materiale în 

combinație cu alte materiale; dezvoltarea gustului estetic și a interesului pentru a 

lucra în colectiv; stimularea sensibilității față de  natură. 

Durata:45 min 

 

Disciplinele implicate în lecţie : 

    Limba și literatura română 

    Arte vizuale şi abilităţi practice 

    Muzica şi mişcare 

    Matematică 

 

 

 

 

 

 

Competenţe specifice :  
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2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, 

pe baza interesului direct. 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici simple. 

Dezvoltare personală  

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară. 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme 

familiare, rostit clar şi rar. 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în 

contexte de comunicare cunoscute 

Muzică și mișcare 

3.1 Manifestarea liberă ,adecvată, pe muzică, apelând la diverse 

forme de exprimare. 

 

Obiective operaționale: 

●Arte vizuale şi abilităţi practice 

Cognitive:  

  O1 – să decupeze  ; 

  O2 – să lipească ghioceii şi să realizeze rochiţa zânei.; 

  O3 – să respecte etapele de lucru ale lucrării prezentate; 

O4– să aprecieze obiectiv atât propria lucrare, cât și a colegilor. 

 

 

 

●Comunicare în limba română 

O1- să formuleze răspunsuri la întrebări. 

●Muzică şi mişcare 

O1-să  asculte în linişte fondul muzical pe parcursul realizării 

lucrării. 

O2- să interpreteze un cântec însoțit de mișcări. 

Arte vizuale si abilitati practice: 

2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora 

și de tehnici de lucru adecvate  

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, 

confecții textile, ceramică, sticlă etc.)  

2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice  

Muzica si miscare – MM: 

1.2. Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor 

fragmente muzicale  

Limba și literature română 

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiar.  

Matematică 

3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice 

în contexte familiare 

 

Obiective operaționale: 

●Arte vizuale şi abilităţi practice 

Cognitive:  

  O1 – să decupeze după contur figurile geometrice; 

  O2 – să lipească și să realizeze cu ajutorul formelor geometrice ghiocei ; 

  O3 – să respecte etapele de lucru ale lucrării prezentate; 

  O4 – să aprecieze obiectiv atât propria lucrare, cât și a colegilor. 

  

 

 

 ●Limba şi literatura română 

   O1- să formuleze răspunsuri la întrebări. 

●Muzică şi mişcare 

    O1-să  asculte in linişte fondul muzical pe parcursul realizării lucrării. 

O2- să interpreteze un cântec însoțit de mișcări. 
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●Matematică şi explorarea mediului. 

O1- să denumeasca caracteristici ale anotimpului primăvara. 

●Dezvoltare personală 

O1-să-şi exprime emoţiile pe tot parcursul orei 

 

Afective:   

  OA1 – să manifeste interes pe tot parcursul orei; 

OA2 – să-și dezvolte gustul estetic și dragostea pentru natură prin 

realizarea lucrărilor propuse; 

 

Motrice:     

 MO1 – să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini 

ai mâinii; 

MO2-să-şi menţină o poziţie adecvată pe parcursul realizării 

lucrării. 

 

 

 

Strategii didactice: 

Resurse procedurale:  

*Metode şi procedee: M1-conversația, M2-explicația,M3-  

demonstrația,  M4-observația,  M5-exercițiul; 

*Forme de organizare:  frontală,  individuală; 

 *Resurse materiale: m1-laptop, m2-hârtie colorată, m3-carton 

colorat, m4-hârtie creponată, m5-lipici, m6-carioci, m7-foarfeci, 

m8-diplome, m9-emoticoane, m10-planşa model. 

 *Forme şi tehnici de evaluare:  

*Resurse umane: 5 elevi 

*Ev. Formativă prin: E.f.1-aprecieri verbale 

 E.f.2-analiza produselor activităţii. 

 

  ●Matematică 

O1- să recunoască figuri geometrice. 

O2–să recunoască  tipurile de linii. 

 

 

 

 

Afective:   

  OA1 – să manifeste interes pe tot parcursul orei; 

OA2 – să-și dezvolte gustul estetic și dragostea pentru natură prin realizarea 

lucrărilor propuse; 

 

Motrice:     

 MO1 – să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor fini ai mâinii; 

MO2-să-şi menţină o poziţie adecvată pe parcursul realizării lucrării. 

 

 

 

Strategii didactice: 

Resurse procedurale:  

*Metode şi procedee: M1-conversația, M2-explicația,M3-demonstrația,  M4-

observația, M5- exercițiul; 

*Forme de organizare:  frontală,  individuală; 

*Resurse materiale: m1-laptop,m2-hârtie colorată, m3-carton colorat,m4- hârtie   

creponată,m5- lipici, m6-carioci, m7-foarfeci, m8-diplome, m9-emoticoane,m10- 

planşa model 

*Forme şi tehnici de evaluare: analiza produselor activității; 

*Resurse umane: 4 elevi 

*Ev. Formativă prin: E.f.1-aprecieri verbale 
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Bibliografie: 

1. Programe școlare pentru clasa pregătitoare în vigoare  

2. Neagu Draga –Fantezii și îndemânare, Ed. Tineretului, Buc., 

1979 

 

 E.f.2-analiza produselor activităţii. 

 

Bibliografie: 

1. Programe școlare pentru clasa a III-a în vigoare; 

2. Neagu Draga –Fantezii și îndemânare, Ed. Tineretului, Buc., 1979 

 

CLASA PREGĂTITOARE CLASA a-III-a 

 Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente 

de 

strategie 

didactică 

  Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente 

de 

strategie 

didactică 
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R
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1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric 

 Asigurarea unui 

climat optim pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

-pregătirea 

materialelor; 

-aranjarea atelierelor 

de lucru. 

Elevii se pregătesc 

pentru oră. 

M1    Asigurarea unui 

climat optim pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

-pregătirea 

materialelor; 

-aranjarea atelierelor 

de lucru. 

Elevii se pregătesc 

pentru oră. 

M1   

2. Captarea atenţiei 2.Captarea atenţiei 

CL

R 

O1 

O3 

Se prezintă elevilor 

un cântecel în care se 

prezintă flori de 

primăvară.Se poartă 

discuţii : 

Elevii vizionează 

imaginile care însoţesc 

cântecul. 

 

 

M1 

M2 

m1  LL

R 

O1 

Se prezintă elevilor 

un cântecel în care se 

prezintă flori de 

primăvară.Se poartă 

discuţii : 

Elevii vizionează 

imaginile care însoţesc 

cântecul. 

 

 

M1 

M2 

m1  
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-ce flori sunt 

prezentate? 

-ce culori au florile? 

 

 

 

 

 

Răspund la întrebări. 

-ce flori sunt 

prezentate? 

-ce culori au florile? 

 

 

 

 

Răspund la întrebări 

3. Anunţarea temei 3.Anunţarea temei 

 Se anunţă tema 

,,Rochiţa zânei 

Primăverii,,folosind 

hârtia. 

 

Elevii ascultă indicaţiile 

învăţ. 

    Se anunţă tema 

,,Ghiocelul,,  

folosind cercuri şi 

semicercuri. 

 

Elevii ascultă indicaţiile 

înv. 

M2 

 

  

4.Reactualizarea cunoştinţelor 4.Reactualizarea cunoştinţelor 

 Ce alţi prieteni ai 

primăverii am mai 

realizat? 

 

Elevii răspund la 

întrebări. 

M1 

M2 

  Mat

e 

O1 

O3 

Ce figuri geometrice 

am învăţat la 

matematică? 

Elevii răspund la 

înrebări. 

M1 

M2 

  

5.Dirijarea învăţării 5.Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuirea materialelor 

şi a modelului. 

Se prezintă lucrarea 

model. Se solicită 

elevilor să numească 

materialele din care 

este confecţionat 

modelul.(trupul 

zânei,ghiocei, lipici, 

flori ) 

 

Elevii ascultă şi 

răspund la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M4 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OA

1 

OA

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intuirea materialelor 

şi a modelului. 

Se prezintă lucrarea 

model. Se solicită 

elevilor să numească 

materialele din care 

este confecţionat 

modelul.(forme 

geometrice 

imprimate pe coli 

albe, carton colorat, 

lipici,culori) 

 

Elevii ascultă şi 

răspund la întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2

M4 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m1

0 
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Explicaţia, 

demonstraţia şi 

tehnici de lucru: 

-decuparea după 

contur a ghioceilor; 

-organizarea logică a 

ghioceilor  după 

model ; 

-lipirea pe foaia de 

hârtie a ghioceilor 

pentru formarea 

rochiţei; 

-completarea lucrării 

cu culori, carioci 

(părul, partea de sus 

a rochiţei) 

Se vor explica 

criteriile de evaluare: 

-modul de a decupa 

-asamblarea corectă 

-estetica lucrării 

 Se fac observaţii 

asupra modului de 

folosire a 

instrumentelor de 

lucru şi a poziţiei 

corpului. Se 

realizează mişcări de 

încălzire a muşchilor 

mâinii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia, 

demonstraţia şi 

tehnici de lucru: 

-decuparea după 

contur a formelor 

geometrice; 

-Organizarea 

figurilor geometrice 

astfel încât să 

realizeze petalele 

ghioceilor; 

semicercuri pentru 

mijlocul 

ghioceilor.Completar

ea  cu linii diferite 

pentru tulpină, 

frunze(linia curbă) 

Se vor explica 

criteriile de evaluare: 

-modul de a decupa 

-asamblarea corectă 

-estetica lucrării 

 Se fac observaţii 

asupra modului de 

folosire a 

instrumentelor de 

lucru şi a poziţiei 

corpului. Se 

realizează mişcări de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 
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AV

AP 

O1 

O2 

O3 

 

MM 

O1 

 

DP 

O1 

 

MO

1 

 

 

 

 

 

Realizarea lucrării 

propriu-zise 

Creez climatul 

necesar (fond 

muzical). 

-Urmăresc şi ajut 

elevii care cer 

sprijin. 

-Dau indicaţii şi fac 

observaţii 

individuale sau 

globale. 

 

Elevii lucrează pe fond 

muzical. 

 

 

 

 

m2 

m3 

m4 

m5

m6 

 

 

 

 

 

AV 

AP 

O1 

O2 

O3 

O5 

 

M

M 

O1 

 

MO

1 

MO

2 

încălzire a muşchilor 

mâinii  

Realizarea lucrării 

propriu-zise 

Creez climatul 

necesar (fond 

muzical). 

-Urmăresc şi ajut 

elevii care cer 

sprijin. 

-Dau indicaţii şi fac 

observaţii 

individuale sau 

globale. 

 

Elevii lucrează pe fond 

muzical. 

  

m2 

m3 

m4 

m5 

m6 
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6. Feed-back 6. Feed-back 

O4 Prezentarea 

lucrărilor de către 

elevi și expunerea 

lor pe tablă. 

Elevii își prezintă 

lucrările  

 

M1  E.f

.1 

E.f

.2 

O4 Prezentarea 

lucrărilor de către 

elevi și expunerea 

lor pe tablă. 

Elevii își prezintă 

lucrările  

 

M1 E.f.

1 

E.f.

2 

 

7.Evaluarea lucrărilor 7.Evaluarea lucrărilor 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea se va face 

prin Turul Galeriei 

Fiecare elev primeşte 

2 feţe zâmbitoare. 

Vor privi toate 

lucrările şi vor așeza 

câte un jeton pe două 

dintre ele care li se 

par cele mai reuşite. 

Elevii își numără 

jetoanele  primite 

drept apreciere din 

partea colegilor. 

-Se vor face aprecieri 

ținând cont de 

respectarea etapelor 

de lucru, gradul de 

finalizare al lucrǎrii, 

aspectul estetic, mod 

de lucru (acurateţe).  

 

Elevii primesc jetoane 

cu care evaluează cele 

mai reușite lucrări 

  

T
u
ru

l g
aleriei 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea se va face 

prin Turul Galeriei 

Fiecare elev primeşte 

2 feţe zâmbitoare. 

Vor privi toate 

lucrările şi vor așeza 

câte un jeton pe două 

dintre ele care li se 

par cele mai reuşite. 

Elevii își numără 

jetoanele  primite 

drept apreciere din 

partea colegilor. 

-Se vor face aprecieri 

ținând cont de 

respectarea etapelor 

de lucru, gradul de 

finalizare al lucrǎrii, 

aspectul estetic, mod 

de lucru (acurateţe).  

Elevii primesc jetoane 

cu care evaluează cele 

mai reușite lucrări 

 

T
u
ru

l g
aleriei 

 

8.Încheierea activităţii 8. Încheierea activităţii 
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 Se fac aprecieri cu 

privire la participarea 

elevilor la toate 

activitățile . 

-        Recompense: 

diplome.  

 

Elevii ascultă. M1 m8 

 

 Se fac aprecieri cu 

privire la participarea 

elevilor la toate 

activitățile . 

-        Recompense: 

diplome.  

 

Elevii ascultă. M1 m8  
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PROIECT DIDACTIC 

‘’ALBINUȚELE VESELE’’ 

POPESCU VALENTINA 

Grădinița nr.2 Bragadiru, jud. Ilfov 

GRUPA: Mare 1 

TEMA ANUALĂ:,,Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ? ’ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Zumzet și culoare!” 

TEMA ZILEI: ,,Ce mi-a povestit o albină?” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: ,,Predare – învățare” 

DURATA: O ZI 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal, individual 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP + ALA + ADE+ ALA 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE :  

1.Activități pentru dezvoltare personală (A.D.P) 

✓ Întâlnirea de dimineață – ( Salutul, prezența, calendarul naturii, noutatea zilei, activitatea de grup, 

mesajul zilei) 

✓ Tranziție – ,,Înfloresc grădinile” 

2.Activități liber alese (A.L.A 1) – Centre de interes 

✓  Bibliotecă -  ,,Albumul meu cu insecte”; 

✓ Știință – “Puzzle cu insecte’’; 

✓ Arta – ‘’Pictam gâze din ipsos”. 

3. Activități pe domenii experiențiale (A.D.E) 

Activitate integrată – DLC + DEC 

✓ D.L.C – Lectura educatoarei ,,Albinuța și soarele” de Nina Stănculescu 

✓ D.O.S – Activitate practică ,,Albina” 

4.Activități liber alese (A.L.A 2) 

✓ Joc de mișcare – ,,Albinuța” 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Mesaje orale în context de comunicare cunoscute; 

➢ Mesaje orale în diverse situații de comunicare; 

➢ Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități); 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiar 

COMPORTAMENTE VIZATE:  

➢ Exersează cu sprijin acultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă); 

➢ Respectă regulile de exprimare corectă în diferite context de comunicare; 

➢ Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 

➢ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

➢ Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specific vârstei 
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SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

✓ Dezvoltarea limbajului copiilor din punct de vedere fonetic, gramatical, dar și al expresivității 

acestuia precum si consolidarea deprinderilor motrice și practice însușite și aplicarea lor în context 

diferite. 

 

OBIECTIVE : 

 A.D.E:  

✓ să  redea  desfășurarea evenimentelor în succesiunea întâmplărilor, pe baza ilustrațiilor; 

✓ să se exprime în propoziții, corect din punct de vedere gramatical și să răspundă corect la întrebările 

adresate; 

✓ să despartă în silabe cuvintele date, să alcătuiască propoziții și să le reprezinte grafic. 

✓ să distingă sunetele ce compun cuvintele și să dea exemple de cuvinte ce încep cu sunetele date. 

✓ sa foloseasca corect materialele si tehnicile de lucru 

✓  sa execute lucrarile corect, respectand ordinea etapelor de lucru 

 

A.L.A 1: 

✓ Bibliotecă:  

-să sorteze imagini cu insecte; 

-să alcătuiască propriul album cu insecte. 

 

✓ Știință: 

-să aseze numerele în ordine crescătoare și să reconstituie puzzle-ul. 

-să descrie continutul tabloului realizat 

✓ Artă : 

-să picteze figurinele de ipsos utilizând culorile corespunzătoare. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

✓ Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, expunere, exercițiu. 

✓ Mijloace didactice: imagini cu scene din poveste, acuarele, pensule, fișe de lucru, puzzle, 

recompense, creioane, siluete din ipsos 

 

BIBLIOGRAFIE 

- ,,CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE, 2019” 

- „SUPORT PENTRU EXEMPLIFICAREA ȘI ÎNȚELEGEREA UNOR CONCEPTE ȘI 

INSTRUMENTE CU CARE OPEREAZĂ CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE, 

2019” 

- “REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE A 

COPILULUI DE LA NAȘTERE LA 7 ANI” 

-,,REVISTA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR NR.3-4/2018 BUCUREȘTI. 

-,,GHID PENTRU PROIECTE TEMATICE’’ BUCUREȘTI-2013 
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ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC 

 

STRATEGII 

DIDACTICE 

 

 

EVALUARE 

1.MOMENT 

ORGANIZATORIC 

Crearea condițiilor pentru buna 

desfășurare a activității: 

✓ Aerisirea sălii de grupă; 

✓ Aranjarea mobilierului; 

✓ Pregătirea materialului didactic; 

✓ Intrarea ordonată a copiilor. 

 

 

Conversația 

 

 

Observarea 

comportamentului 

2.CAPTAREA 

ATENȚIEI 

Se va realiza printr-o scrisoare, 

adresată copiilor de la o 

albinuța.  

 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 

al copiilor 

3.ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

Copiii sunt anunțati că  vor 

asculta  povestea ” Albinuța și 

soarele” de Nina Stănculescu. 

După audiere vor asambla o 

albină si apoi se vor juca 

“Albinuța’’. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Urmărirea 

comportamentului 

nonverbal prin care 

copiii își manifestă 

sentimente. 

 

4. DIRIJAREA 

ÎNVĂTĂRII 

A.D.E – Lectura educatoarei – ” 

Albinuța și soarele” de Nina 

Stănculescu 

Expun conţinutul poveştii, 

folosindu-mă de inflexiunile 

vocii, mimică şi gestică 

corespunzătoare, pentru a le 

trezi emoţii copiilor şi pentru a 

asigura motivaţia învăţării. 

Povestea este expusă după 

următorul   plan de idei: 

1.Albinuța pleaca la mândrul 

soare, spre a-l ruga să rămână 

mai mult pe cer,pentru că 

albinelor nu le ajungea ziua să 

culeaga polenul de la toate 

florile. 

2.In drumul său,albinuța dă 

peste un cuib de viespi care 

 

Conversația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

curent. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală orală 
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încearca să o împiedice să 

ajungă la soare. 

3.Îmbrancită de viespi,albinuța 

cade între petalele unei 

albăstrele,care o încurajeză să-și 

continue drumul. 

4.Ajungand la muntele în spatele 

caruia soarele asfințea,aceasta 

își aduna puterile pentru a 

ajunge în vârf,dar cand ajunge 

acolo își da seama ca mai are 

mult de mers până la soare. 

5.Când soarele se pregatea de 

culcare,o vede pe mica albină , 

cu o raza o aduce la el si astfel 

aceasta îi spune motivul pentru 

care îl vizitează. 

6.Soarele acceptă propunerea și 

de atunci în anotimpul 

primăvara apune mai tarziu 

pentru ca albinele să reușească 

să-și termine treaba. 

Fixarea conţinutului se va face 

prin prezentarea imaginilor din 

poveste , prin intermediul 

întrebărilor: 

Le voi adresa copiilor 

intrebari,pentru a vedea daca au 

retinut textul povestit. 

Cum se numește povestea? 

Cine a plecat în zbor către 

mândrul soare? 

De ce a plecat albinuța să 

vorbească cu soarele? 

Cu cine s-a întâlnit pe drum? 

Soarele i-a dat ajutorul cerut? 

Cum i-a dat ajutorul? 

 Începand cu anotimpul 

primavara,cum este ziua? 

-Despărțiți în silabe cuvintele: 

albină, soare, primăvară, floare, 

fluture , alcătuiți propoziții și 

reprezentați-le grafic. 

 

 

 

Expunerea 
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-Dați exemple de cuvinte care 

încep cu sunetul F, P, G, B 

Tranziție: Cântecul ,,Zum,zum, 

zum albinuta mea!” 

5.OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

Activitate practică 

Copiii vor asambla o albină.  

Explicarea și demonstrarea 

modului de lucru 

După intuirea materialului, se va 

explica și demonstra în fața 

copiilor fiecare etapă de lucru.  

Se vor face câteva exerciții 

pentru dezvoltarea și încălzirea 

mușchilor mici ai mâinilor: 

,Mișcăm degețelele și batem 

pălmuțele/ Pumnișorii îi rotim și 

apoi îi răsucim.” 

Executarea lucrării de către 

copii: 

Se dă semnalul de început al 

lucrului. Voi aminti câteva 

reguli și criterii de lucru: 

✓ Respectăm etapele prezentate; 

✓ Lucrăm curat și cu atenție; 

✓ Nu folosim foarte mult lipici; 

✓ Păstram liniștea. 

Pe parcurs voi da indicații 

individuale, dacă este cazul, voi 

corecta poziția copiilor pe 

scăunele, voi nota numele 

copiilor pe lucrări. 

Voi realiza o expoziție pe 

macheta ,,Stupul de albine” cu 

lucrările realizate de copii. 

 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

6. ASIGURAREA 

FEEDBACK-ULUI 

Ziua se încheie cu jocul de 

mișcare ,,Albinuța”. 

Desfășurarea jocului: 

Descrierea jocului: copiii sunt 

așezați în cerc și stau pe scăunele, 

reprezentând florile.Un copil este 

albinuța. Acesta va fi legat la 

ochi și învârtit în cercul închis de 

copii. În momentul în care s-a 

 

Exercițiul 

 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 
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așezat în brațele unui copil el 

trebuie să recunoască numele 

copilului și să-l rostească cu voce 

tare. Recunoscut, copilul care 

inițial a fost floare va deveni 

albinuța. 

Pe tot parcursul jocului, copiii 

vor cânta și vor bate din palme. 

 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

Se fac aprecieri generale și 

individuale asupra modului de 

desfășurare a activităților pe 

întreaga zi și se vor oferi 

copiilor recompense – siluete 

din insecte pentru pictat. 

Conversația 

Recompense 

Orală, frontală, 

aprecieri verbale 
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PROJET DIDACTIQUE 

Prof. Bocan Anca Teodora, 

Liceul « Ștefan Procopiu Vaslui 

 

  

Date: le 27 octobre 2021 

Classe: IXe (L2) 

Professeur: Bocan Anca Teodora, Lycée  « Stefan Procopiu », Vaslui 

Objet : La langue française 

Sujet : Les temps de l`indicatif (systématisation) 

Unité : Permettez-moi de vous présenter 

Type de leçon : fixation  et systématisation des connaissances acquises 

Durée : 50’  

Objectifs généraux :  

 - enrichir le vocabulaire des élèves  

- développer la collaboration entre les élèves 

- cultiver la disponibilité et la capacité créatrice des élèves 

- former des habilités et des habitudes à repérer des  formes verbales simples et composées 

Objectifs spécifiques : 

- l’enrichissement des connaissances de grammaire 

- la fixation des connaissances lexico-grammaticales par des exercices 

- le rappel des règles de formation des temps verbaux étudiés ; 

- l`observation des particularités du français oral ; 

- compréhension d` un document sonore. 

A la fin de la classe, les élèves seront capables de : 

  - reconnaître dans un texte authentique les verbes aux temps verbaux étudiés (présent, plus-

que-parfait, imparfait) 

  - rélater des activités au présent, plus-que-parfait, imparfait 

  - utiliser dans des exercices et dans la conversation des verbes aux temps étudiés 

  - discuter la vision de l`auteur de voir l`amour 

 

Stratégies didactiques : 

- Méthodes et procedés : prise de notes, conversation, contrôle du devoir,  mise en question, 

observation, exercices de grammaire, lecture, traductions.                                        

- Moyens et matériel : planches, dossiers en photocopies, fiches de travail 

- Formes de’activites :  

- travail collectif : le contrôle et la correction du devoir, la conversation, la révision des temps 

verbaux étudiés; 

- travail par groupe,  

- travail individuel : le travail sur des fiches, le travail au tableau noir  

   Matériel requis :-  La chanson « L`été indien » - Joe Dassin 

                              - Photocopies des paroles de la chanson 

                              - Fiches de travail 

                              - Une connexion à Internet, des dictionnaires 
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Lieu de travail : le laboratoire multimédia 

 

 

L`activité pré-écoute 

- on explique aux élèves qu`ils vont écouter la chanson « L`été indien » - Joe Dassin. On leur 

explique ce que signifie le titre, qui a été Joe Dassin, quelles sont ses chansons les plus connues et 

quel a été son destin. 

 La première écoute : 

- on demande aux élèves de noter les mots inconnus et après les explications du professeur on 

leur demande de dégager le sens général de la chanson. Pour une meilleure compréhension, on leur 

adresse quelques questions : 

- Connaissez - vous la chanson ? 

 - De quel type de chanson s`agit-il ? 

 - Quel est le ton général de la chanson ? 

 - Quelles images associez – vous à l`amour ? Et quels adjectifs ? 

La deuxième écoute : 

 - on donne aux élèves des photocopies des paroles de la chanson et on l`écoute encore une 

fois ; 

- on adresse aux élèves  des questions pour vérifier la connaissance des temps de l`indicatif ; 

on leur demande de souligner les verbes, de préciser le temps et de donner leur infinitif ; 

- une autre tâche qu`on peur réaliser est de trouver dans le texte les adverbes de temps et de 

réperer deux paires d`antonymes 

- les élèves vont trouver les mots qui décrivent l`état d`âme du chanteur et ils vont formuler 

en écrit l`idée principale de la chanson écoutée. 

Après l`écoute : 

Expression orale : De nos jours, est-ce qu`on peut parler d`amour véritable ? Argumentez 

votre réponse en donnant des exemples précis. 

Expression écrite : Mettez le texte de la chanson en roumain. 

Expression écrite : A partir d`une chanson d`amour que vous aimez le plus, rédigez un essai 

où vous décrirez ce sentiment. 

 

L'ÉTÉ INDIEN 

 

Paroles: Pierre Delanoë et Claude Lemesle; paroles et musique originales: S. Ward, Pasquale 

Losito, Vito Pallavicini et Salvatore Cutugno 

 

PARLÉ: 

Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions 

Sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne, un automne où il 

Faisait beau, une saison qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique. 

Là-bas on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. 

Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie 

Laurencin. Et je me souviens, oui je me souviens très bien de ce que je 

T'ai dit ce matin-là, il y a un an, un siècle, une éternité... 
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On ira où tu voudras, quand tu voudras, 

Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien. 

 

PARLÉ: 

Aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si 

J'y étais. Je pense à toi, où es-tu, que fais-tu, est-ce que j'existe 

Encore pour toi... Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. 

Tu vois, comme elle, je reviens en arrière, comme elle, 

Je me couche sur la sable. Et je me souviens, je me souviens des marées 

Hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer il y a une 

Éternité, un siècle, il y a un an... 

 

On ira où tu voudras, quand tu voudras, 

Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien. 

 

On ira où tu voudras, quand tu voudras, 

Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. 

Toute la vie sera pareille à ce matin 

Aux couleurs de l'été indien. 
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PROIECT DIDACTIC  

Profesor pentru învățământ primar: Rӑţoi Larisa-Ioana 

Şcoala Gimnazialӑ „Iordache Cantacuzino”Paşcani, Structura Lunca 

 

CLASA: a III-a  

DISCIPLINA: Matematică 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

SUBIECTUL: Unitӑţi de mӑsurӑ pentru masӑ 

TIPUL LECȚIEI: Consolidare  

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: : Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor despre multiplii 

si submultiplii kilogramului prin efectuarea exercitiilor  si a problemelor corespunzatoare unitatilor 

de masurat masa corpurilor. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 O1 – să denumeasca multiplii şi submultiplii kilogramului; 

O2 - să  realizeze scara unitӑţilor de mӑsurat masa corpurilor ; 

O3 - să efectueze transformări  utilizând  raporturile dintre unitatea principală şi multiplii, respectiv 

submultiplii ei; 

O4 - să  rezolve exercitii şi probleme cu unitati de masurat masa corpurilor; 

O5- să manifeste interes pentru oră, participând activ la desfăşurarea ei; 

 STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: jocul didactic, conversaţia euristică, explicaţia , exerciţiul oral şi scris, munca 

independentă,  problematizarea, dialogul dirijat; 

Evaluare: formativă, continuă,  orală, individuală şi colectivă prin fişe de lucru şi prin joc didactic; 

Materiale didactice: fişă de muncă independentă, manualul, caietul,tablӑ, markere;  

Forme de organizare a învăţării: frontală, individuală,  

Locul desfăşurării: sala de clasă 

RESURSE UMANE: 20 elevi; 

RESURSE TEMPORALE: 45 minute; 
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII DIDACTICE  

Nr. 

crt.  

Secvenţele lecţiei Ob. Conţinutul instructive-educativ              Strategia didacticӑ Evaluare 

Metode și 

procedee  

Mijloace 

didactice  

Moduri de 

organizare 

a învăţării  

1.  

  

  

Moment 

organizatoric 

  

 

 

 

 

O5 

Asigurarea condițiilor necesare pentru 

realizarea activității: 

-aerisirea sălii de clasă; 

-pregătirea materialului necesar; 

-asigurarea ordinii; 

-elevii își pregătesc materialele necesare 

lecției. 

   

 

  

conversaţia 

 

Manualul 

Tablă 

Marker 

   

 

  Frontal 

Capacitatea 

școlarilor de 

a se pregăti 

pentru 

începerea 

lecției. 

2 Verificarea 

conţinuturilor 

anterioare şi a 

temei pentru 

acasӑ 

  

 

 

O5 

 

Se verifică din punct de vedere cantitativ si 

calitativ tema.  

„Dragi elevi, ce ați avut de scris ca temă 

pentru acasă? 

Și-au făcut toți elevii tema?” 

  

Conversația 

euristică 

 

 

Caietul de teme 

 

Frontal 

Individual 

Capacitatea 

elevilor de a 

aplica 

cunostintele 

teoretice . 

3.  Prezentarea, 

explicarea şi 

valorizarea 

conţinutului 

consolidat :  

a)Introducere în 

lecție 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

 

 

SĂ REPETĂM, JUCÂNDU- NE! 

Scara unitӑţilor de mӑsurӑ pentru masӑ 

Veţi fi împӑrţiţi in 3 grupe şi veţi primi 

jetoane pe care sunt scrise unitati de masura 

pentru masӑ.Va trebui sa le ordonati sub 

forma unei scӑri. Grupa care termina prima 

este castigatoare. 

  

 

 

Conversația 

Joc didactic 

Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane, 

coli albe si lipici 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

ordona 

unitatile de 

masura in 

ordine 

crescatoare. 
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b)Anunțarea 

temei și  a 

obiectivelor  

  

  

  

 

c)Dirijarea 

consolidării 

propriu-zise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

“ Astăzi ne vom lucra exerciţii pentru 

consolidarea cunoştinţelor despre multiplii şi 

submultiplii kilogramului” 

 

Se scrie titlul lecţiei pe tablӑ şi pe caiete. 

Exercitii si probleme 

 

1.Transforma: 

3 kg = ____hg= ____dag 

6 t = ____q= ____kg 

14 g = ____dg= ____cg 

2 dg = ____cg= ____mg 

4000 kg = ____q= ____t 

700 dag = ____hg= ___kg 

8000 mg = ____cg= ____dg 

900 g = ____dag= ____hg 

2.Calculeaza: 

15 kg + 243 kg = ___ kg 

254 g + 412 g = ___ g 

986 hg - 243 hg = ___ hg 

47 mg - 23 mg = ___ mg 

20 kg : 4=___ kg 

45 t : 5=___ t 

20 cg x 3=___ cg 

42 dag x 2=___ dag 

3.Alege raspunsul corect: 

-un strugure poate avea : 

             A. 35 dg 

             B. 200 g 

             C. 250 cg 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul, 

observarea 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul 

 

 

Caiete, 

instrumente de 

scris 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

recepta 

mesajul oral 

transmis 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

revolva 

exercitii 

simple ce 

implica 

multipli si 

submultipli 

kilogramului 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

O3 

O4 

 

 

- rezultatul cantaririi unei felicitari poate fi 

                 A. 40 g 

                B. 40 kg 

               C. 40 mg 

-un camion poate avea: 

             A. 3 hg 

            B.30 g 

           C. 3 t 

4.Pentru prepararea unei prajituri, intr-o 

cofetarie s-au folosit 42 kg de faina si cu 9 kg 

mai putin zahar. 

          Cate kilograme de faina si zahar    s-

au folosit, in total, in acea cofetarie? 

 Rezolvare: 

1. Cate kg de zahar s-au folosit? 

42 kg – 9 kg = 33 kg (zahar) 

2. Cate kg de faina si de zahar s-au folosit in 

total ? 

42 kg + 33 kg = 75 kg (faina si zahar) 

                R: 75 kg faina si zahar 

Copiii vor rezolvӑ individual o fişӑ de lucru 

Fişӑ de lucru 

1. Transforma: 

5 kg = ____hg= ____dag 

3000 kg = ____q= ____t 

2. Calculeaza: 

52 g + 14 g = ___ g 

286 hg - 143 hg = ___ hg 

25 t : 5=___ t 

10 cg x 7=___ cg 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul 

Problemati 

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația, 

exercițiul 

Problemati 

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişӑ de lucru, 

instrumente de 

scris .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

revolva 

probleme ce 

implica 

multipli si 

submultipli 

kilogramului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

rezolva fisa 

de lucru 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3431 

 

 

 

 

d) Obținerea 

feedback-ului 

  

  

 

 

 

 

 

 

O4 

 

3. Dintr-o livada, Daniel a adunat 24 kg  

mere si 31 kg prune. 

     Câte fructe a adunat in total? 

- Se verificӑ rezolvarea corectӑ a fişei oral , 

urmând a fi corectate ulterior. 

Conversația 

Observarea 

 

Fişӑ de lucru 

 

Frontal 

 

 

 

 

4.   Evaluare    „Dragi elevi, ce ați învățat voi astăzi, în 

cadrul orei de Matematică ?“ 

(R: Noi astăzi am consolidat noţiunile  depre 

kilogram) 

“Care sunt multiplii si submltiplii 

kilogramului?” 

- Se fac aprecieri asupra desfăşurării  

lecţiei, asupra cunoştinţelor dobândite de 

elevi. 

 

Conversația  

 
  

 

  Frontal 

Individual 

Capacitatea 

elevilor de a 

preciza titlul 

lecției și 

conținuturile 

pe care le-

am parcurs. 

5.  Încheierea lecţiei 

(Tema pentru 

acasӑ) 

 O5  Voi anunța elevii de încheierea orei și le voi 

da ca temă pentru acasă,din manual de la 

pagina 146 ex 18,19,20.  

Conversația 

Explicația 

Caiete  

 

 Frontal  

Individual 

Capacitatea 

școlarilor de 

a  menține 

ordinea până 

la încheierea 

orei și de a 

nota 

exercițiile 

primite că 

temă. 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

PROIECT DE LECȚIE: Caracterizarea personajului Ion (romanul Ion de Liviu Rebreanu) 

 

BRISC SANDA-MARIA 

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU,  Șimleu Silvaniei, jud, Sălaj 

 

 

Unitatea învățământ: Colegiul  Tehnic Iuliu Maniu, Șimleu Silvaniei 

Clasa: a X-a B (Tehnician în activități economice) 

Obiectul: Limba și literatura română 

Subiectul: Caracterizarea personajului Ion(romanul Ion de Liviu Rebreanu)  

Tipul lecției: asimilare de noi cunoștințe 

Profesor: Brisc Sanda-Maria 

 

Bibliografie: - Programa de limba şi literatura romana pentru clasa a X-a; 

              „Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a X-a”, Ed.Art; 

            - Parfene, Constantin, „Metodica studierii limbii şi literaturii române în                                                                                                                               

             școală. Ghid teoretico-aplicativ.”  Ed. Polirom, Iași, 1999  

    

A. Motivația 

Lecția este valoroasă deoarece elevii au posibilitatea să coreleze noile informații cu alte conoștințe 

dobândite anterior. De asemenea, lecția permite elevilor să-și exprime propriile idei și să valorifice 

demersul lor argumentativ în ceea ce privește tema în discuție. Identificarea cu personajul, prin munca 

în echipă, promovează participarea activă a elevilor și posibilitatea de exprimare a viziunii proprii 

asupra acestuia. 

 

B. Obiective operaționale 

      La sfârşitul lecţiei elevii vor putea: 

▪ să încadreze personajul într-o tipologie. 

▪ să identifice statutul social, moral și psihologic al personajului; 

▪ să analizeze trăsăturile personajului pe baza fișelor de citate. 

▪ să evidențieze mijloacele de caracterizare a personajului. 

▪ să stimuleze gândirea autonomă, reflexivă şi critică, prin lectura               

textelor. 

 

C. Condiții prealabile   

     Elevii au cunoștinte despre mijloacele de caracterizare a personajelor și sunt                  

     obișnuiți cu munca pe grupe. 

 

D. Resurse 

▪ timpul afectat etapelor lecției – 50 de minute 

▪ mijloace didactice: manualul, volum Ion, instrumente de scris, fişe de lucru, planșe, retroproiector.   

▪ forme de organizare a activității: frontală, independentă, pe grupe.      
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E. Metode și procedee 

▪ conversaţia, expunerea, explicaţia, învăţarea prin descoperire, discuţia frontală, observația, 

brainstorming, ciorchinele, rebus. 

 

F. Evaluarea 

Evaluarea se face prin apreciere verbală de către profesor și elevi, după modul de                   implicare 

în realizarea sarcinilor, prin calitatea materialelor realizate și prezentate și prin fișe de autoevaluare. 

 

Demersul didactic 

 

Evocarea 

Activitatea se desfăşoară pe baza dialogului profesor – elev, elev – elev. Se verifică tema, care a 

constat în rezolvarea unui rebus, ce vizează elemente de conținut a romanului. Pe verticală se obține 

cuvântul PROTAGONIST, o parte din titlul lecției de azi.(Anexa 1) 

Este definit personajul literar şi este analizat statutul, social, moral și psihologic al personajului. 

Sunt identificate elementele pe care trebuie să le cuprindă o caracterizare de personaj : trăsături 

morale, fizice, modalităţile prin care acestea se evidenţiază și se dezvăluie cititorului, dar și 

modalităţile de caracterizare – directă şi indirectă. 

 

Realizarea sensului 

            Având în vedere că textul a fost lecturat, elevii cunosc subiectul, activitatea de învăţare va fi 

dirijată prin fişe de lucru. Se vor da fișe de lucru, astfel fiecare are de rezolvat, pe baza unui fragment, 

mai multe cerinţe care vor dezvălui trăsăturile protagonistului. (Anexa 2) 

Trăsăturile cumulate ale personajului vor alcătui un portret al acestuia, ce va fi redat prin metoda 

ciorchinelui, iar elevii vor contribui la alcătuirea lui. (Anexa 3) 

 

Reflecția (cvintet) 

Realizaţi o caracterizare succintă a personajului principal respectând cerinţa: 

1.  Primul vers = un cuvânt – cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, substantiv.  

2.   Al doilea vers = alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind adjective.  

3.   Al treilea vers = alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind, de regulă, verbe la modul 

gerunziu.  

4.   Al patrulea vers = conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect.  

5.   Al cincilea vers = un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate. 

Feedback-ul se realizează : 

• prin aprecieri verbale în legătură cu nivelul şi calitatea activităţii elevilor. Profesorul sugerează soluţii 

– acolo unde este cazul – având în vedere eliminarea erorilor şi a lacunelor. 

• prin fișa de autoevaluare.(Anexa 4) 

 

Extensia 

Scrie un eseu în care să prezinţi construcţia personajului principal, Ion Pop al Glanetașului, din 

romanul interbelic Ion de liviu Rebreanu. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:  

- încadrarea personajului ales într-o tipologie, prin referire la formula estetică a romanului; 
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- evidenţierea a două trăsături ale personajului prin referire la scene din roman; 

- ilustrarea modalităţilor şi a procedeelor de caracterizare a personajului ales; 

- evidenţierea relaţiei dintre personajul prncipal şi alte personaje ale romanului. 

 

 

ANEXA 1 

Temă 

Rebus 

 

Rezolvând rebusul veţi descoperi pe verticala A-B o parte din titlul lecţiei de azi: 

 

 

 

1. Romanul este o specie a genului...... 

2. Modul predominat de expunere este....... 

3. Romanul este structurat în 13................ 

4. Din punct de vedere al perspectivei narative, romanul este ..... 

5. Acțiunea se desfășoară în satul ........ 

6. Preotul din sat se numește ............ 

7. Ion este ucis cu sapa de către ..... 

8. Ion își dorește mult ......... 

9. Acțiunea romanului debutează într-o zi de .................... 

10. După moartea lui Ion, averea sa rămâne....... 

11. Din punct de vedere al curentului literar, romanul este........... 

ANEXA 2 

FIŞĂ DE LUCRU – Ion de Liviu Rebreanu 

Stabiliţi tipul de caracterizare din fragmentele citate mai jos, precizând trăsăturile de 

caracter ale personajului ce se desprind din acestea. 

 „Iubirea pământului l-a stăpânit de mic copil (...) De pe atunci i-a fost mai drag decât o mamă.” 

„Era iute şi harnic ca mă-sa. (...) Munca îi era dragă oricât ar fi fost de aspră, ca o râvnă 

ispititoare.” 

       1 

        2 

  E P I C  

   N A R A Ț I U N E  

 3                   C A P I T O L E 

        4  O B I E C T I V  

        5  P R I P A S 

         6               B E L C I U G 

         7           G E O R G E 

8 P Ă M Â N T  

        9  D U M I N I C Ă  

      10  B I S E R I C I I 

11 R E A L I S T  
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„... toată fiinţa lui arde de dorul de a avea pământ mult, cât mai mult.” 

„Toată isteţimea lui nu plăteşte o ceapă degerată, dacă n-are şi el pământ mult, mult ...” 

„Îl cuprinse o poftă sălbatecă să îmbrăţişeze huma, s-o crâmpoţească în sărutări. Întinse mâinile 

spre brazdele drepte, zgrunţuroase şi umede.” 

„Când a umblat la şcoala din sat a fost cel mai iubit elev al învăţătorului Herdelea, care mereu 

i-a bătut capul Glanetaşului să dea pe Ion la şcoala cea mare din Armadia, să-l facă domn.” 

„Apoi încet, cucernic, fără să-şi dea seama, se lăsă în genunchi, îşi coborâ fruntea şi-şi lipi 

buzele cu voluptate de pământul ud. Şi-n sărutarea aceasta grăbită simţi un fior rece, ameţitor.” 

,,Ion îl izbi brusc (pe George) cu amândoi pumnii peste masă, drept în obraji, în cealaltă clipă 

se repezi şi George, dar Ion îl lovi a doua oară, mai ţeapăn...” 

 „De spaimă, dintru-ntâi Zenobia nici nu se gândi să se vaite, ci se făcu ghem, hâcâind sub 

lovituri. Trebui să sara Glanetaşu, s-o scape din mâinile feciorului, luând astfel şi dânsul câteva 

ghionturi în învălmăşeală.” 

„Două săptămâni după nuntă, mulţumirea stăpâni trufaşă în sufletul lui Ion. Se simţea omul cel 

mai fericit din lume ... Vorbea mai apăsat cu oamenii şi veşnic numai de pământ şi de avere ... Ion 

ieşea deseori în hotar să-şi desfete sufletul în priveliştea pământurilor lui. I se umflau nările sorbind 

aburii primăverii şi privea brazdele lucitoare ca o dragoste pătimaşă, mormăind mândru de mulţumire.” 

„Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului, ca o chemare, copleşindu-l. Se 

simţi mic şi slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare sau ca o frunză pe care vântul o vîltoreşte 

cum îi place. Suspină prelung, umilit şi înfricoşat în faţa uriaşului: 

Cât pământ, Doamne!... ” 

„George ... se mândrea că-i caută sfaturile un bărbat deştept ca Ion care, prin minte şi şiretenie, s-a 

înstărit de unde mai înainte era calic ca şoarecele din biserică...” 
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ANEXA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ION POP AL 

GLANETAȘULUI 

 
LACOM 

 

SUFERĂ O 

DEGRADAR

E MORALĂ 

 

FIRE PĂTIMAȘĂ 

 

ISTEȚ 

 

AMBIȚIOS 

 

EXPONENT 

AL 

TĂRĂNIMII 

HARNIC 

 

PROTAGONIS

T 

PERSONAJ 

REALIST 

BRUTAL, 

VIOLENT 

 

ORGOLIOS 

 

VICLEAN 
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Proiect de activitate integrată 

Prof. Înv. Primar Tatu Luciana-Ioana 

Școala Gimnazială „Ion Albescu” Boița 

 

Clasa : Pregătitoare 

Propunător : prof. înv. primar  Tatu Luciana-Ioana 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul: ,,Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activităţii:  consolidare de priceperi şi deprinderi 

Scopul: 

✓ Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

✓ Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; 

✓ Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi; 

 

Competenţe generale: 

• Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

• Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situaţii de comunicare 

 

Competenţe specifice : 

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.2 Identificarea unor informații dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

1.4.Exprimarea interesului pentru  receptarea de  mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și cuvintelor în enunțuri simple; 

2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 

2.4 Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute,manifestând interes pentru comunicare; 

3.2.Identificarea semnificației unei/unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 

familiare 

   

Obiective operaţionale: 

➢ Să recunoască personajele din poveste; 

➢ Să ordoneze imaginile din poveste in ordinea in care s-au petrecut evenimentele; 

➢ Să reproducă conținutul poveștii cu ajutorul ilustrațiilor; 

➢ Să compare mulțimi de obiecte; 

➢ Să despartă cuvintele în silabe; 

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, jocul. 

b) Mijloace de învăţământ: imagini din poveste, peștișori de diverse culori, prezentare PowerPoint 

c) Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală. 
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Bibliografie : 

1. Curriculum pentru învăţământul primar, M.E.C.T. , 2013. 

 

 

Evenimentul 

didactic 

C. s. Conţinut ştiinţific Metode  Mijloace  Forme de 

organizare 

Evaluare  

1. Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea 

atenţiei 

CLR 

1.1 

1.2 

DP 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.5 

Asigurarea unui climat educaţional favorabil. 

Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă” , 

activitate între copii şi d-na învăţătoare prin intermediul 

salutului de dimineaţă. Copii sunt salutaţi cu versurile : 

,,Dimineaţa a sosit, 

toţi copiii au venit,  

în cerc să ne adunăm 

 cu toţii să salutăm 

Bună dimineaţa! 

Mă bucur că sunteţi aici  

A început o nouă zi,  

Bună dimineaţa, copii! 

Copii răspund salutului şi se salută între ei.  

Se realizează prezenţa la panou; 

Se alege un copil care va completa ,,Calendarul naturii” 

*Spargerea gheții: Joc „Cuvântul interzis“. Copiii vor 

trebui sa dea exemple de fenomene/ activitati specifice 

anotimpurilor.  

*Stiti voi copii, ce s-a intamplat candva, demult, pe cand 

toamna era pe sfârşite? 

Copiii observa imaginile cu secvențele din poveste. 

- Recunoasteti personajul? In ce poveste l-am mai 

intalnit? De cine este scrisă povestea ? 

Conversaţia, 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicatia 

-conversatia 

 

 

conversaţia 

-explicaţia; 

Flori pentru 

prezență 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intr-un  

coltisor al 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observaţia 

sistematică 
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3. Anunţarea 

subiectului şi 

a obiectivelor 

urmărite 

 

4. 

Reactualizare

a 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.1 

1.2 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.1 

1.2 

2.4 

  Elevii răspund la întrebări. 

 

 

 

 

Astăzi, la ora de comunicare în limba română vom vorbi 

despre povestea ”Ursul păcălit de vulpe”, de Ion 

Creangă, vom povesti cu ajutorul imaginilor, o vom 

ajuta pe vulpiță să se împace cu ursul. 

 

*Se realizează prin întrebări. Elevii vor răspunde la 

întrebări. 

- Care sunt personajele întâmplării? 

- Cum s-a gândit vulpea să facă rost de mâncare? 

- Ce dorea țăranul să facă din blana vulpii? 

- Ce dorea ursul? 

- Ce sfat i-a dat vulpea ursului cu privire la prinsul 

peștelui? 

- Ce s-a întâmplat cu coada ursului? De ce? 

- Cum a încercat ursul să se răzbune pe vulpe? 

 

*Elevii vor fi împărțiți în 4 grupe: grupa peștișorilor 

aurii, grupa peștișorilor roșii, grupa peștișorilor albaștri 

și grupa peștișorilor verzi. Câte un reprezentant al 

fiecărei grupe va veni și va recunoaște cate o secvență 

din poveste (pansele sunt întoarse si etichetate cu 

simbolul grupei). 

*Elevii vor ordona secvențele din poveste în ordinea în 

care s-au petrecut faptele, după care fiecare grupa va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

conversaţia 

-explicaţia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

clasei este 

amenajata o 

secventa din 

poveste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 
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5. Obținerea 

performanței 

 

 

6. Evaluarea 

performanței 

 

 

 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

 

 

8. Incheierea 

activității 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

1.5 

2.3 

 

CLR 

1.1 

1.5 

MEM 

1.2 

3.2 

 

MM 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

povesti cu ajutorul imaginilor secvența din poveste 

corespunzătoare grupei.  

*Ce părere aveţi despre comportamentul vulpii? Dar al  

ursului? Cum a fost vulpea? Dar ursul? În ce povești ne-

am mai întâlnit cu vulpea? 

*Recitarea poeziei ”De ce n-are ursul coada”. 

 *Joc de rol „Judecata vulpii”. Trei elevi vor interpreta 

rolurile din poveste (judecătorul, ursul și vulpea) 

 

*Aflând sentința aspră a judecătorului vulpea cere 

ajutorul elevilor pentru a ajunge la bârlogul ursului 

pentru a-i cere iertare. 

*Se va realiza prin prezentare PowerPoint unde elevii 

vor avea de rezolvat cerințe cu caracter interdisciplinar. 

 

*Vulpea vă mulțumește pentru ajutorul dat și vă invită 

pe toți la dans. Elevii vor dansa pe melodia cântecului 

”Vulpea cat e de sireata”. 

    

 

 

 

*Aprecieri individuale și colective. 

*Elevii vor fi recompensați cu ursuleți gumați(jeleuri). 

 

 

 

 

 

Povestirea 

Invățarea pe 

grupuri mici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul de rol 

 

 

 

Conversaţia 

explicatia 

exerciţiul 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

videoproiect

or 

 

 

 

 

Laptop,C.D. 

-pe grupuri 

de copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupuri 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

Evaluare globală 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Evaluare orală 

Formativ-orală; 

Răspund la 

întrebări 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Evaluare orală 
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

Prof. dr. Cazan Elena-Doina 

Liceul Tehnologic “Petru Poni”/Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” 

 

Profesor: Cazan Elena-Doina 

Disciplina: chimie 

Data: martie 2022 

Clasa: a XII-a C  

Tema: Legea lui Hess-Probleme 

Tipul lecţiei: Recapitulare- rezolvare de probleme  

Durata: 1 oră 

Scopul lecţiei 

Cognitiv - formarea și dezvoltarea capacității de sinteză și sistematizare 

Afectiv - dezvoltarea capacității de organizare și reorganizare 

Educativ - dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare,  

prin folosirea unor instrumente şi proceduri proprii chimiei. 

Competențe generale 

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive  

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor  

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. 

Competențe specifice 

1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/sistemelor studiate în scopul identificării aplicaţiilor acestora  

3.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 

4.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor. 

 

Strategii didactice 

       a) mijloace de învăţământ (resurse materiale): 

  - teste de antrenament 
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 -fişe de lucru  

       b) metode de învăţământ  

- conversația euristică  

 - problematizarea 

- învăţarea prin cooperare 

       c) forme de activitate: - în echipe/ individuală / frontal 

       d) metode de evaluare: - individuale şi pentru grup 

                                               - evaluare continuă, pe parcursul derulării lecţiei 

                                               - apreciere la nivelul grupului 

              

  

Desfăşurarea lecţiei 

 

Evenimentul didactic Activitatea profesorului Activitatea elevilor Conţinutul activităţii 

Organizarea clasei -propune elevilor să aleagă din testele de 

antrenament subiectul cu problemele ce li se 

par mai dificile 

 

-Împart testele de antrenament 

 

 

 Prezentarea  instrumentelor 

de lucru şi a obiectivelor 

lecţiei 

- comunică scopul, obiectivele şi mijloacele 

de realizare ale lecţiei 

-informează elevii asupra modului de 

desfăşurare al orei  

-ascultă cu atenție 

 

 

Reactualizarea,  fixarea  şi 

structurarea cunoştinţelor  

Profesorul solicită elevilor să enunțe Legea 

lui Hess 

„căldura absorbită sau degajată într-o reacţie 

chimică este constantă şi este determinată 

Elevii primesc fișa cu probleme -noțiuni teoretice (Legea 

lui Hess) 
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numai de starea finală şi iniţială a sistemului, 

indiferent de calea urmată de reacţie” 

În subiectele de bacalaureat apare 

“Notaţi enunţul legii lui Hess.” 

Le indică elevilor etapele rezolvării 

problemelor 

 

-lucrează la început individual 

-solicită sprijinul din partea  profesorului 

atunci când este cazul 

-mărimi și unități de 

măsură 

-probleme cu date 

numerice 

Prezentarea rezultatelor 

Antrenarea elevilor în 

prezentarea rezultatelor 

itemilor sau în rezolvarea 

de probleme 

Asigurarea feed-back-ului 

-dirijează învăţarea 

-confirmă sau infirmă rezultatele obţinute de 

elevi 

 

-stabileşte împreună cu elevii câteva aspecte 

generale şi aspecte specifice desprinse din 

itemi şi probleme 

-primesc fișa de lucru ”test antrenament -

nr....” 

-rezolvă problemele propuse 

 

-participă la dialog, sunt atenţi, îşi notează 

în caiete rezolvarea corectă a itemilor  

-completarea fișei cu 

formule/ unități de 

măsură 

Evaluarea, asigurarea 

retenţiei şi a transferului de 

cunoştinţe 

-remarcă elevii cu rezultatele cele mai bune 

dar şi pe cei mai activi şi cu cele mai multe 

răspunsuri corecte 

  

Secvenţa finală -apreciază desfășurarea orei, face observații 

şi recomandări 

-evaluează activitatea, numind elevii care 

au fost activi la oră 
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FIȘA DE LUCRU  

”Simulare Bacalaureat Ianuarie 2022 -” 

 

SUBIECTUL III 

E.4.  

Rezolvaţi următoarea problemă:  

 Reacția de sinteză din elemente a etanolului este:  

2C(s) + 3H2 (g) + ½ O2 (g) = C2H5OH (l) ΔrH 0  

Determinați entalpia de formare a etanolului ΔrH din următoarele date:  

(1) C2H5OH (l) + 3O2 (g) = 2CO2 (g) + 3H2O (l) ΔrH1
0  

(2) 1/2 O2 (g) + H2(g) = H2O(l) ΔrH2 
0  

(3) C(s) + O2 (g) = CO2 (g) ΔrH3 
0 

 

SUBIECTUL III  

1.a. Ecuația termochimică a reacției de ardere a benzenului (C6H6) este: 

 C6H6(l) + 15/2O2(g) → 6CO2(g)+ 3H2O(g), ΔrH 0 = - 3134,8 kJ 

 Calculaţi entalpia molară de formare standard a dioxidului de carbon, utilizând entalpiile molare de 

formare standard: ΔfH 0 C6H6(l) = + 49 kJ/mol, ΔfH
 0 H2O(g) = - 241,6 kJ/mol.  

 

b. Precizați tipul reacției, având în vedere valoarea variației de entalpie, ΔrH 0.  

 

2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, care se obține în urma reacției de ardere a benzenului, daca 

se formează 26,4 g de dioxid de carbon. Utilizați informații de la punctul 1.  

 

3. Determinați masa de apă, exprimată în kilograme, care poate fi încălzită de la 49 0C la 89 0C, utilizând 

căldura degajată la arderea unui mol de benzen (vezi punctul 1). Se consideră că nu au loc pierderi de 

căldură. 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                                                                   Prof. înv. primar: Filip Simona 

Şcoala Gimnazială Daia Română 

 

DATA: 22.02.2022 

CLASA: a IV-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Știinţe ale naturii 

Obiectul: Matematică 

Unitatea de învăţare: Metode de rezolvare a problemelor 

Subiectul: Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă/grafică 

Tipul lecţiei: consolidare 

Resurse temporale: 50 minute 

Resurse umane: 16 elevi   

Scopul lecției: fixarea și recapitularea cunoștințelor referitoare la rezolvarea problemelor    folosind 

operațiile aritmetice cunoscute  

Competențe specifice: 

2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000; 

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 – 1 000 000 când factorii au cel mult trei  

       cifre și de împărțiri la numere de o cifră sau de două cifre; 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/ sau  

       compunerea de probleme cu raționamente diverse; 

5.2. Organizarea datelor în tabele și reprezentarea lor grafică; 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 1 000 000. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

• Cognitive:  

 OC1 – să explice modul de aplicare a metodei grafice în rezolvarea problemelor propuse; 

OC2 - să reprezinte grafic expresii matematice specifice metodei de rezolvare; 

OC3- să transpună datele problemei în limbaj matematic prin înlocuirea numerelor necunoscute cu 

simboluri; 

OC4- să rezolve corect probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea metodei grafice ; 

OC5- să compună o problemă pornind de la reprezentarea grafică propusă. 

• Psihomotorii: 

OM1 - să reprezinte prin desen simbolurile specifice problemelor ce se rezolvă prin metoda figurativă;  

• Afective: 

OA1- să participe cu interes la lecţie realizând sarcinile didactice propuse; 

RESURSE: 

1. PROCEDURALE:  

 de comunicare orală: - expozitive: explicaţia; 
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                                                              - conversative: conversaţia; 

 de explorare: - directă: observarea dirijată; 

 de acţiune reală: exerciţiul, exerciţiul – jocul didactic, problematizarea; 

2. ORGANIZATORICE : frontal, individual,  în perechi 

3. MATERIALE: 

- pentru elevi: bilețele, fişe de lucru individual/în perechi;  

- pentru învăţător: bileţele, „Cutia comorii”, flip-chart, planșă cu jocul didactic, autocolante,  stimulente; 

                    4.  EVALUATIVE: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală, 

aprecierea verbală,  autoevaluarea, proba scrisă 

 

BIBLIOGRAFIE: 

          Petrovici, C.– Didactica matematicii pentru învățământul primar, Editura Polirom, București, 

2014; 
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ETAPELE 

INSTRUIRII 

ŞI 

DOZAREA 

OB. 

OP. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI  

RESURSE 

 

EVALUAR

E Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedurale materiale organizat

orice 

1. Moment 

organizatoric 

1 min 

 

 

 

 - Se creează condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei: pregătirea 

materialului didactic necesar, stabilirea  

liniştii, îndrumarea elevilor în  

activitatea de pregătire. 

- Pregătesc manualele, 

caietele de notiţe, 

caietele de teme, 

instrumentele de scris. 

 

 

 

 

  explicaţia 

conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

2. Verificarea 

temei și a 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

5 min 

 -   Se verifică cantitativ şi calitativ tema 

de acasă, în timp ce elevii rezolvă 

problema dată la munca independentă. 

(Anexa1) Se fac aprecieri şi 

recomandări.  

- Îşi autocorectează 

rezolvarea problemelor. 

conversaţia  

 

 

munca 

independentă 

Tema 

pentru 

acasă 

Frontal 

 

Individual 

Aprecierea 

verbală 

3. Calcul 

mintal 

2  min 

 -  Se propun spre rezolvare câteva 

exerciţii de calcul mintal (Anexa 2) 

- Se apreciază modul în care s-a realizat 

calculul oral. 

- Calculează oral exerciţiul de 

calcul mintal 

 frontal Observaţia 

sistematică 

4. Captarea 

atenţiei 

5  min 

 - Împart elevilor fişa „Cuvântul 

necunoscut” pentru lucrul în perechi.    ( 

Anexa 3) 

Ascultă cu atenţie 

indicaţiile, 

găsesc „Cuvântul 

necunoscut”. 

 

explicaţia 

jocul 

 

 Fişa 

pentru 

lucrul în 

perechi 

 

Pe grupe 

 

 

 

5. Anunţarea 

subiectului şi a 

 

 

    -„Astăzi  vom reaminti etapele 

parcurse în rezolvarea problemelor cu 
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obiectivelor 

operaţionale 

2  min 

ajutorul metodei grafice, vom rezolva şi 

vom compune, oral şi în scris, probleme 

care se rezolvă prin metoda figurativă”.  

- Se scrie titlul lecţiei pe tablă: 

„Probleme care se rezolvă prin metoda 

figurativă”. 

 

 

 

- Ascultă cu atenţie  şi 

reţin informaţiile 

transmise 

 

- Notează în caiete titlul 

lecţiei. 

explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

6. Dirijarea 

conţinutului 

consolidării 

15  min 

 

 

 

 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Întreaga lecție se va desfășura sub 

formă de joc. Pentru început fiecare 

elev va primi câte un bilețel pe care va 

trebui să scrie o abilitate care ne  ajută 

în rezolvarea corectă a problemelor.  

- Le voi prezenta elevilor o cutie 

denumită de mine "Cutia comorilor".   

Şi voi continua lecția cu invitaţia 

elevilor de a participa la găsirea comorii 

folosindu-se de indiciile sugerate de 

planșa pe care le-o voi prezenta. 

Le voi arăta o planșă pe care este 

desenat un copil, un munte și o cutie. Le 

voi explica că și în matematică ca și în 

viața de zi cu zi pentru a ajunge la 

rezolvarea unei probleme este nevoie să 

înlăturăm obstacolele care apar în fața 

noastră. Noi astăzi vom escalada un 

munte, iar traseul nostru matematic, 

este legat de nivelul de dificultate al 

 

- Elevii vor pune 

bilețelele scrise în cutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia  

 

 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilețele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa cu 

traseul 

matematic 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionarea 

orală 

 

 

 

 

 

 

Chestionarea 

orală 
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OC2 

 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemelor de matematică ce pot fi 

rezolvate prin metoda grafică. 

- Se precizează că prin fiecare sarcină 

rezolvată corect se pot apropia de 

comoară. 

 Primul  obstacol 

Sarcina de lucru: Răspundeţi la 

întrebări: 

 

1. Ce presupune rezolvarea 

problemelor prin metoda grafică? 

 

 

 

 

2.  Ce tipuri de probleme care se rezolvă 

prin metoda figurativă cunoașteți? 

 

 

 

 

3. Ce se poate reprezenta grafic în cazul 

acestor probleme? 

 

 

4. Ce se are în vedere prima dată în 

rezolvarea acestor probleme? 

 

 

 

 

- Pentru fiecare sarcină 

rezolvată corect se 

lipește o floricică 

(autocolant) 

 

  

Răspund la întrebări: 

1.Rezolvarea presupune 

realizarea cu ajutorul 

desenului și al notărilor 

prescurtate a mărimilor 

necunoscute şi a 

relaţiilor dintre ele. 

2. Probleme în care se 

cunoaște suma și 

diferența, probleme în 

care se cunoaște suma 

sau diferența și raportul, 

probleme combinate. 

3. În cazul acestor 

probleme mărimile sau 

numerele necunoscute 

se reprezintă grafic. 

 

 

 

 

 

exerciţiul  

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul  

conversaţia 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocolan

te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

indepen 

dent 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 
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OC2 

OM1 

 

 

 

 

 

 

OC5 

5. Ce se poate folosi pentru 

reprezentare? 

 

 

6. Care sunt etapele ce trebuie 

respectate în rezolvarea problemelor cu 

ajutorul metodei grafice? (Anexa 4) 

  

 

 

 

 

 

 

 Al doilea obstacol  

Sarcina de lucru: Reprezentaţi grafic 

următoarele relaţii: 

1. a este dublul lui b; 

2. a este cu 7 mai mare decât b; 

3. b este un sfert din a; 

4. diferenţa dintre a şi b este 8; 

5. b este jumătate din a şi cu 5 mai mare 

decât c.( Anexa 5) 

 Al  treilea obstacol 

Sarcina de lucru: Rezolvă problema 

dată: 

4. În rezolvarea acestor 

probleme se urmăreşte 

obţinerea de părţi egale. 

5. Se pot folosi 

segmente de dreaptă, 

figuri geometrice sau 

scheme ale obiectelor. 

6. Etapele sunt: lectura 

textului problemei, 

notarea valorilor 

necunoscute, 

reprezentarea grafică a 

problemei, întocmirea 

planului de rezolvare, 

efectuarea calculelor şi 

eventual, verificarea 

rezultatelor. 

 

 

 

- Reprezintă grafic 

relaţiile cerute, prin 

segmente de dreaptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 
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„Dacă adunăm două numere obținem 

922. Dacă le împărțim obținem câtul 6 

și restul 33. Care sunt numerele?”.  

( Anexa 6) 

 

 

 

- Rezolvă problema 

respectând etapele de 

rezolvare specifice 

metodei grafice. 

7. Obținerea 

performanţei 

10  min 

 

 

 

OC3 

 

 

 

 

OM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC4 

 Al  patrulea obstacol 

Sarcina de lucru: Rezolvă problema 

folosindu-se de metoda cadranelor  

( Anexa 7) 

„Raluca, Viorel și George au 

colecționat timbre. Raluca a colecționat 

de 2 ori mai puține timbre decât Viorel, 

iar George de 2 ori mai multe decât 

Viorel. 

Știind că George a colecționat cu 825 

mai multe timbre decât Raluca, să se 

afle câte timbre au colecționat ei în 

total.” 

 

 Al cincilea obstacol 

Sarcina de lucru : Compune o problemă 

după desenul dat. (Anexa 8). 

                                            19 

a                                          

b                                                     234                          

c    

 

 

 

 

- Aleg varianta corectă. 

 

 

 

 

- Reconstituie 

rezolvarea corectă 

alegând variantele 

corecte. 

 

 

 

 

- Compun o problemă 

matematică respectând 

reprezentarea grafică. 

 

 

observaţia 

 

explicaţia 

 

 

 

 

exerciţiul 

problematiza-

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de 

lucru 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

în perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică 
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8. Evaluarea 

cunoştinţelor  

8  min 

 

 OC2 

OC3 

OC4 

 Finalul - găsirea comorii 

- Se propune spre rezolvare elevilor o 

fişă de evaluare a cărei rezolvare 

corectă duce la găsirea comorii. (Anexa 

9 ). 

- Se precizează sarcinile şi timpul de 

lucru. Se dau indicaţiile necesare. 

- Rezolvă itemii din fişa 

de evaluare. 

 

exerciţiul 

 

Fişă de 

evaluare 

 

 

individual 

Proba scrisă 

 

 

Autoevaluare

a 

9. Încheierea 

lecţiei 

2  min 

 -       

- Se propune tema pentru acasă: 

culegere, pag. 103, problemele: 64, 67 

și 68. 

 - Se deschide „Cutia comorii” și elevii 

află dacă s-au folosit de abilitățile 

scrise de ei în rezolvarea problemelor; 

(Anexa 10) 

- Se oferă recompensele finale (câte o 

monedă pentru fiecare copil activ la 

oră), evaluându-se astfel participarea 

elevilor la lecţie, modul în care au 

rezolvat sarcinile individuale şi cele de 

grup. 

 

- Îşi notează tema pentru 

acasă 

 

 

 

 

- Primesc recompensele 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

Cutia 

comorii 

Stimulente 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                      Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Sfânta Filofteia” 

                                                     Oprescu Maria- Mădălina  

 

Aria curriculară: Terapie educațională complexă și integrată 

Disciplina: Socializare 

Titlul activității: Poveștile copilăriei 

Tipul de activitate: consolidare și verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Scopul lecției: extinderea sferei de cunoaștere și consolidare a cunoștințelor despre poveștile îndrăgite 

Clasa: a Vll-a 

Durata lecției: 45 min 

 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili: 

a) obiective cognitive: 

O1-  să recunoască poveștile și  personajele principale ale acestora 

O2- să desprindă mesajul educativ al poveștii citite 

O3- să se exprime corect în propoziții clare și concrete din punct de vedere gramatical 

O4- să identifice pe baza unor ghicitori titlurile unor povești 

b) obiective afective: 

OA1- să manifeste curiozitate și interes pentru activitatea desfășurată 

OA2- să participe activ la activitatea desfășurată 

c) obiective psiho-motorii: 

OM1- să adopte o poziție corectă a corpului pe tot parcursul orei 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, lectura, exercițiul, problematizarea, observația, jocul 

didactic. 

Mijloace de învățământ: planșe reprezentând anumite scene din povești, cărți cu povești, măști 

reprezentând  personaje din povești, laptop, fise de lucru-rebus, creioane colorate, ghicitori 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

Bibliografie:  

Mușu, I. și Taflan, A. -,,Terapie educaționalăcomplexă și integrată”, București, Editura Pro- 

Humanitate, 1997. 

Gherasim, A., Mărgineanu R., Roșca A. ,,Prin lumea poveștilor”- mapa cadrului didactic, Editura Edu 

Târgu Mureș 2016 (soft educațional). 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele 

activității 

Ob. 

op. 

          Conținutul  

    instructiv-educativ 

Metode și 

procedee 

Forme de 

organizare 

        Forme  

    de evaluare 

 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

-pregătirea materialelor necesare 

lecției; 

-se asigură condițiile optime unei 

bune desfășurări a lecției. 

 

Conversația 

 

Frontal 

 

 

 

2.Captarea 

atenției 

 Elevii vor ascultat un cântecel 

intitulat : În lumea basmelor 

-în urma audiției melodiei se 

poartă o scurtă discuție 

referitoare la poveștile care au 

fost amintite pe parcursul 

cântecului. 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Se anunță titlul lecției: Poveștile 

copilăriri 

-se prezintă obiectivele pe 

înțelesul elevilor. 

Conversația 

Explicația 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O1 

Prezint elevilor o păpușă care 

reprezintă un personaj dint-o 

poveste. Pe baza indicațiilor 

verbale elevii trebuie să 

recunoască povestea din care 

face parte acest personaj: Fata 

babei și fata moșneagului –Ion 

Creangă. 

-se trece la lecturarea propriu-

zisă a poveștii: Fata babei și fata 

moșneagului.În urma poveștii 

citite se extrag ideile principale 

cât și trăsăturile celor două fete: 

a babei și a moșneagului. 

Pentru a ne aminti ce cât mai 

multe povești, le voi prezenta 

elevilor planșe ce reprezintă 

diferite scene din povești. Ei 

trebuie să recunoască povestea, 

și să povestească pe scurt scena 

din imaginea respectivă. 

 

 

Observația 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea    

verbală 
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Observația 

Conversația 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

5.Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

Pentru a pătrunde cât mai mult în 

lumea poveștilor le propun 

elevilor un joc: Roata aleatorie 

Fiecare elev va veni la laptop și 

va învârti roata care se va opri la 

imaginea unei povești.Elevul 

trebuie să recunoască și să 

denumească povestea, după care 

va primi o nouă provocare: 

Răspunde la intrebări pe baza 

povești alese! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

6.Evaluarea 

activității 

 

 

 

 

O4 

Evaluarea activității se va face 

prin intermediul unui rebus.Pe 

baza unor ghicitori elevii trebuie 

să ghicească titlurile unor povești 

cunoscute, titluri care vor fi 

completate la tablă într-un rebus( 

Anexa 1). 

 

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

7.Încheierea 

activității 

 Fac aprecieri verbale și 

individuale asupra modului de 

desfășurare a activității și a 

participării elevilor. 

 

 

Conversația 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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Anexa 1 

1. O fetiță de poveste căreia îi place culoarea roșie. 

2. O pungă mică în care încap numai doi bani. 

3. O prințesă albă albă. 

4. A dat-o de gol un pantof. 

5. Au mari probleme cu casele lor. 

6. Sunt trei, dar numai doi sunt neastâmpărați. 

7. Este din lemn ,dar tot îi crește nasul. 

8. Se simte foarte bine încălțat. 

 

                                      REBUS 
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Proiect didactic 

Jozsa Erika 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei 

Disciplina: Informatică și TIC 

Clasa: a VI-a  

Durata: 50 minute 

Unitatea de învățare: Internet 

Subiectul lecției: Măsuri de siguranță în utilizarea internetului: Viruși informatici. Programe 

antiviruși. 

Tipul lecției: Lecție de transmitere a noilor cunoștințe 

Competențe generale și specifice: 

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor 

1.3. Aplicarea operațiilor specifice pentru comunicarea prin Internet 

Obiectivele urmărite corespunzător competenței specifice 

La finele lecției elevii vor fi capabili: 

O1. să recunoască și să clasifice virușii/programele cu caracter distructiv 

O2. să identifice și să aplice modalități de protecție împotriva programelor dăunătoare. 

O3. să analizeze critic materialele propuse; 

O4. să argumenteze necesitatea instalării unui program antivirus 

Scopul lecției:  

• asimilare de noi cunoștințe legate de viruși informatici, programe antiviruși 

• creșterea gradului de conștientizare privind pericolele mediului online;  

• încurajarea și stimularea elevilor în utilizarea sigură și responsabilă a Internetului și a altor tehnologii 

online; 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: problematizarea, expunerea, explicație, prezentare, conversație, reflecție, 

evaluare, joc de rol, jurnal reflexiv 

• Mijloace de învățământ: calculatoare, prezentare PowerPoint, fișă de lucru 

• Forme de organizare: frontal , colectiv, lucru în perechi, lucru în echipă 

• Evaluare: feedback, observare sistematică, joc de rol, jurnal reflexiv 

Bibliografie:  

1. Carmen Diana Băican, Melinda Emilia Coriteac: Informatică și TIC, Manual pentru clasa a VI-a, 

Editura Didactică și Pedagogică, 2018, pag. 52-55. 
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Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

1. 

Moment 

organiza

toric 

2 

min 

 Se asigură ordinea și disciplina necesare 

unei bune desfășurări a lecției. 

Elevii 

se 

pregătes

c pentru 

oră  

Conversaț

ia, 

 

. 

2. 

Captare

a 

atenției 

4 

min 

O

3 

Profesorul propune spre analiză situația 

următoare: 

Andra era pe un site nou în căutarea 

pantofilor. O fereastră pop-up spunea că ar 

putea economisi 20% în plus doar făcând 

clic pe banner, așa că a făcut-o. Cu toate 

acestea, când a făcut clic pe banner, 

browser-ul ei a fost redirecționat către un 

site nou. De fiecare dată când încerca să 

plece, era redirecționată către același site...  

Pe baza textului se discută următoarele: 

1. De ce nu reușește Andra să plece de pe site, 

ce credeți cu ce situație se confruntă? 

2. V-ați confruntat vreodată cu o situație 

asemănătoare? 

3. Cum ai putea spune că computerul tău are 

un virus? 

Profesorul corectează eventualele greșeli și 

oferă feedback 

Elevii 

analizea

ză 

situația 

și 

răspund 

la 

întrebări 

Studiul de 

caz, 

Problemat

izare 

Conversaț

ia, 

Prezentare 

PowerPoi

nt, 

Frontal, 

individual

, reflecție 

 

3 

min 

O

1 

O

3 

Profesorul întreabă pe elevi ce tipuri de 

viruși cunosc. 

Profesorul notează răspunsul elevilor în 

ciorchine fără să corecteze răspunsurile 

eventual greșite 

 

Exemple: 

 

Elevii 

răspund 

Conversaț

ia, 

Frontal, 

Prezentare 

PowerPoi

nt 

 

 

Viruși 
infiormatci

Troian

Backdoor

Spyware

Worm



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3460 

 

Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

3. 

Anunțar

ea 

subiectul

ui și a 

obiective

lor 

lecției 

1 

min 

O

1

O

2 

O

3

O

4 

Profesorul anunță tema și obiectivele 

Tema: : Viruși informatici. Programe 

antiviruși. 

Obiectivele: 

O1. să recunoască și să clasifice 

virușii/programele cu caracter distructiv 

O2. să identifice și să aplice modalități de 

protecție împotriva programelor dăunătoare. 

O3. să analizeze critic materialele propuse; 

O4. să argumenteze necesitatea instalării unui 

program antivirus 

 

Elevii 

ascultă, 

notează 

titlul și 

adresea

ză 

eventual

ele 

întrebări 

Frontal  

4. 

Transmi

terea 

noilor 

cunoștin

țe 

10 

min 

O

1 

O

2 

O

3 

 

 Profesorul prezintă noțiunea de viruși, 

categoriile în care se împart, respectiv alte 

programe cu caracter distructiv. 

(Obs. Elevii notează doar cuvinte cheie 

deoarece ulterior vor avea acces la 

prezentarea Power Point) 

Virușii informatici:  

sunt programe cu caracter distructiv, se 

instalează fără voia utilizatorilor; în general 

se atașează la fișierele executabile 

Se împart în două categorii:  

a. Viruși hardware: sunt cei mai periculoși și 

afectează în general memoria sistemului de 

calcul 

b. Viruși software: pot ataca fișierele, ierarhia 

de directoare, pot încetini viteza de lucru 

Alte programe cu caracter distructiv: 

• Worm 

• Troian 

• Spyware 

• Backdoor 

Elevii 

ascultă, 

notează 

lecția 

nouă în 

caiet  și 

adresea

ză 

eventual

ele 

întrebări 

Prezentare

a, 

Explicația

, 

Frontal, 

Individual

, 

PowerPoi

nt 
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Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

 
5 

min 

O

2 

Profesorul roagă pe elevi să lucreze în 

perechi și să noteze modalități de protecție 

împotriva virușilor și pe urmă să prezinte. 

-Profesorul oferă feedback. 

Elevii 

lucrează 

în 

perechi, 

notează 

răspuns

urile și 

pe urmă 

prezint.,  

Lucru în 

perechi 

 

 10 

O

1-

O

3 

Profesorul prezintă programele antiviruși și 

alte modalități de protejare: 

Programele antiviruși: permit identificarea 

virușilor existenți și îndepărtarea acestora 

Exemple de Programe Antivirus: Avast, 

McAfee, Eset Nod32, Avira, Norton, etc 

Firewall: paravan de protecție 

Profesorul prezintă sfaturi utile pentru a 

evita infectare calculatoarelor cu diverse 

programe distructive: 

 Utilizează un program antivirus performant! 

 Actualizează periodic baza de date a 

aplicației antivirus 

 Nu descărca fișiere necunoscute! 

 Nu deschide mesaje de la necunoscuți! 

 Nu apăsa pe nimic care apare într-o altă 

fereastră, indiferent de cât de atractiv este 

conținutul! 

 Deconectează-te mereu de pe site-urile 

accesate 

Elevii 

notează 

exemple

le de 

program

e 

antiviru

s 

Prezentare 

Explicația

, 

Frontal, 

PowerPoi

nt 

 

5. 

Asigurar

ea 

retenției 

și a 

transfer

ului 

5 

min 

O

1 

O

2 

O

3 

O

1-

O

4 

Profesorul propune un joc de rol elevilor: 

Ex. 8/pagina 55 

Ați observat că prietenul vostru nu are 

instalat în calculator un program antivirus. 

Explicați-i cu argumente pro/contra, de ce 

are sau nu are nevoie de un asemenea 

program instalat. 

 

Elevii au 5 minute să se pregătească pentru 

jocul de rol 

Elevii 

vor 

forma 

echipe 

de câte 

trei 

elevi-

unul va 

fi 

prietenu

Frontal, 

Lucru în 

echipe, 

Observați

e, 

Joc de rol 
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Secvențe

le lecției 

Tim

pul 

aloc

at 

O

b. 

Activitatea profesorului Activita

tea 

elevului 

Strategii 

didactice 

Obser

vații 

 

 

 

 

 

 

 

l în 

cauză, 

unul va 

aduce 

argume

nte pro, 

iar cel 

de al 

treilea 

va 

aduce 

argume

nte 

contra 

6. 

Evaluar

ea 

progresu

lui 

realizat. 

5 

min 

O 

O

1-

O

4 

Profesorul roagă echipele să-și prezinte 

argumentele 

 

Profesorul oferă feedback elevilor 

Elevii 

prezintă 

jocul de 

rol  

Dezbatere

/Joc de rol 

Reflecție 

Feedback 

oral 

 

7. 

Încheier

ea 

activități

i 

 5 

min 

O

3 

Profesorul roagă pe elevi să completeze 

jurnalul reflexiv al acestei ore:  

TEM

A 

Ce ai 

învăța

t nou 

în 

aceast

ă 

lecție? 

Care 

din 

ideile 

discut

ate ți 

s-au 

părut 

intere

sante? 

Care 

nece

sită 

clari

fi- 

cate? 

Adaug

ă alte 

comen

tarii 

care te 

preocu

pă? 

Viruși 

inform

aticiPr

ogram

e 

antivir

uși 

    

 

Elevii 

complet

ează 

jurnalul 

reflexiv 

pe urmă 

predau 

profesor

ului 

 Frontal, 

individual 

Metoda de 

evaluare: 

Jurnal 

reflexiv 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Merce Alexandra 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 Lazuri de Beiuş 

 

Clasa  a II-a  a III-a 

Disciplina Matematică și explorarea mediului Limba și literatura română 

Subiectul Împărțirea la 4 Recapitulare– adjectivul și pronumele 

Unitatea de 

invatare 

Învățăm să calculăm rapid, explorând formele de relief Copilăria 

Tipul lecţiei Fixarea și consolidarea cunoștințelor Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 

Obiectiv 

fundamental 

Fixarea și consolidarea cunoștințelor referitoare la 

împărțirea la 4, aflarea sfertului. 

Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor legate de adjectiv și de 

pronume. 

Competenţe 

generale 

 

1. Utilizarea numerelor în calcule elementare. 

2. Generarea unor explicații simple prin folosirea 

unor elemente de logică. 

3. Rezolvare de probleme pornind de la sortarea și 

reprezentarea unor date. 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare. 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare. 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare. 

4. Redarea de mesaje în diverse situații de comunicare. 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

 

 

  

1.5. – Efectuarea de înmulțiri  și împărțiri în concentrul 

0-100; 

1.6. - Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice 

( sumă, total, diferență, produs, cât, deîmpărțitul, 

împărțitorul); 

3.1. – Rezolvarea de probleme în cadrul unor 

investigații, prin observarea și generalizarea unor 

modele sau regularități. 

 

 

1.3. – Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora; 

2.1. -  Descrierea unui obiect sau a unei ființe din universul apropiat; 

3.5. -  Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit; 

4.1. – Aplicarea regulilor de despărțire în silabe, de ortografie și de 

punctuație. 
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Obiective 

operaţionale 

O1 – să utilizeze corect terminologia specifică; 

O2 – să folosească corect operația pentru aflare 

jumătății sau a sfertului ; 

O3 – să rezolve corect cel puțin un exercițiul respectând 

ordinea efectuării operațiilor; 

O4 – să rezolve corect problema cu doua operații, care 

necesită împărțire.  

O1 – să alcătuiască corect cel puțin doua enunțuri după imaginile 

prezentate; 

O2 – să identifice corect adjectivele și pronumele din textul citit; 

O3 – să schimbe corect locul substantivului cu adjectivul; 

O4 – să precizeze corect numărul și persoana pronumelor; 

O5 – să analizeze corect adjectivul. 

 

Metode  

 

Conversația ,explicația, observația, munca 

independentă, exercițiul, Știu/ vreau să știu/am învățat 

Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, metoda 

ciorchinelui.  

Mijloace  

 

Fişe de munca independentă, rebusul, componentele 

ghiocelului, coșul fetei, flipchart 

planșe cu flori de primăvară, flipchart, jetoane cu flori de primăvară. 

Forma de 

organizare 

Frontal, individual Frontal, individual 

Resurse 

umane 

5 6 

Resurse 

temporale 

45’ 45’ 

Bibliografie - Programa școlară pentru clasa a II-a, OMEN nr. 

3418/19.03.2013; 

- Manual pentru cls. a II-a , Iliana Dumitrescu, 

Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta, Ed. CD Press; 

- Caiet de aplicații- cls. a II-a, Anca Veronica Tăut, 

Elena Lăpușan, Adina Achim, Anicuța Todea, Ed. 

Sinapsis. 

-Programa școlară pentru clasa a III-a, OMEN nr. 5003/02.12.2014; 

- Manual pentru cls. a III-a, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Ed. 

Aramis; 

-Culegere- cls. a III-a, Simina Brie, Adina Micu, ED. Sinapsis 

 

 

 

Scenariu Didactic 

1 Moment organizatoric  

    Asigur condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a orei de curs. 

 

1 Moment organizatoric  

          Asigur condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a orei . 
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       2. Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior 

    O fetiță mi-a lăsat un coșuleț în care am ceva pentru clasa a II-a și scrie așa 

„ Vă rog să mă ajutați, că eu am uitat împărțirea!” 

     Vor primi o fișă în care vor avea de utilizat cunoștințele anterioare  

(Anexa 1). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. Reactualizarea cunoştinţelor însuşite anterior 

      

   Și pentru clasa a III-a mi-a lasăt ceva ” Copilași drăgălași, eu am 

lipsit de la școala o săptămână: 

-Ce știți să-mi spuneți despre adjectiv? 

-Ce este pronumele? 

-Câte persoane este pronumele? Dar numere? 

Folosind metoda ciorchimelui vom recapitula cunoștințele legate de 

părțile de vorbire. 

 

       3. Pregătirea psihologică 

   Tot pentru voi mi-a lăsat trei imagini cu ajutorul cărora vă roagă să 

alcătuiți enunțuri folosind un adjectiv și un pronume personal. 

  

4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor 

Astăzi, la ora de Limba și literatura română, vom recapitula 

adjectivul și pronumele. Trebuie să fiți atenți ca la sfârșitul lecției să 

identificați, să analizați corect aceste părți de vorbire. 

 

5. Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 

Elevii vor primi o fișă de lucru și vor rezolva respectând indicațiile 

precizate. 
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        3. Pregătirea psihologică 

   Elevii vor avea de completat un rebus ( Anexa 2), a cărui rezolvare va fi ,, 

ÎMPĂRȚIRE,,. Vor extrage pe rând câte un bilețel dintr-o lădiță fermecată.. 

 

        4. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor 

   Astăzi, la ora de Matematică și explorarea mediului vom rezolva exerciții în 

care să folosim pe lângă adunare, scădere, înmulțire și împărțirea la 2 și la 4.  

        5. Consolidarea și fixarea cunoștințelor 

    Propun elevilor să răspundă la câteva întrebări și să rezolve câteva exerciții 

de calcul oral: 

-Cum se numesc numerele care se înmulțesc? Dar rezultatul împărțirii? 

-Cum se numește numărul care se împarte? Dar la cel care se împarte? 

     Efectuează: 

                        3 x 9 =                                  12: 2= 

                       5 x 9 =                                    16: 4 = 

                       4 x 6 =                                   20: 4 = 

-Sfertul numărului 40. 

-Jumătatea numărului 18. 

        Bucle Aurii a desenat un ghiocel care nu are culori și pe fiecare parte 

componentă a acestuia vor avea câte un exercițiu pe care dacă-l vor rezolva 

corect la tabla vor avea dreptul să pună partea pentru a avea culoarea 

corespunzătoare. Așa o vor ajuta pe fetița care nu știe care sunt culorile 

ghiocelului.  

1. Adună sfertul numărului 20 cu jumătatea sa. 

2. La câtul numerelor 36 și 4 adună produsul numerelor 4 și 7. 

3. Calculează: 

 a) 16 : 2 : 4 =                                        b)    ( 5 x 5 – 1 ) : 4 =  

     4.   La un concurs de Protejare a Mediului participă 28 de fete și de 4 ori mai 

puțini băieți. Câți copii au participat la concurs?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Asigurarea retenţiei şi a transferului  

 

    Vor rezolva la tablă următoarele exerciții: 

- Formulează trei enunțuri în care să folosești: 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3467 

 

        6. Obţinerea performanţelor 

   Voi cere elevilor să rezolve o fișă de evaluare respectând indicațiile primite. 

 

   7. Încheierea activităţii 

   Se fac aprecieri verbale asupra desfăşurării orei. Se dă tema pentru acas 

 

*pronume personal, persoana I, numărul singular, 

*un pronume personal, persoana a III-a, numărul plural, 

*un pronume personal de politețe. 

 - Analizează adjectivul din enunțul : Mama mea preferă lalelele roșii. 

 

7. Încheierea activităţii 

    

   Se fac aprecieri verbale asupra desfăşurării orei. Se dă tema pentru 

acasă. 

     

ANEXA 1      

Fișă de lucru     

 

1. Calculează: 

                             12 : 4 =                                  4 : 4 =                                  32 : 4 = 

                             40 : 4 =                                16 : 4 =                                  24 : 4 : 2 = 

                             36 : 4 =                                24 : 4 =                                  40 : 4 : 2 = 

2. Află sfertul numerelor: 8, 20, 32, 36, 

 

 

 

3. Colorează un sfert ( a patra parte, pătrimea) din fiecare obiect. 
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ANEXA 2 

 

REBUS 

                  A       

 

  

 

1. Prima operaţie ce se rezolvă 

într- un exerciţiu ce conţine o adunare, o 

scădere şi o înmulţire; 

2. Rezultatul adunării; 

3. Rezultatul înmulţirii; 

4. Rezultatul împărţirii; 

5. Numărul 52 este un 

număr…….; 

6. Numerele care se înmulţesc se numesc…….; 

7. Semnul înmulţirii; 

8. Numărul pe care-l împărţim se numeşte…….; 

9. Numerele care se adună se numesc…….;  10. Numărul la care împărţim se numeşte……… 

         

 

 

 

                    

                   6. 

 

 

  2. 

 

 

  5. 

          1.                                                                                                                                                                                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.       

4.      

    

       

  7.     

          

 

                 10. 

          9.        
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“Povestea lui Mos Nicolae” 

LUPU MIHAELA 

GRĂDINIŢA P. N.  NR.2, MERISU 

     

GRUPA: Grupa mare  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI: “Iarnă, te iubim!” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Surprize din ghetuțe! ” 

TEMA ZILEI:  “Povestea lui Moș Nicolae” 

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

SCOPUL:  

• Formarea capacității de a asculta cu atenție o poveste și de a reproduce conținutul poveștii în ordinea 

cronologică a evenimentelor 

• Consolidarea unor priceperi şi deprinderi practice specifice nivelului de dezvoltare - snuruire și lipire- 

(decorare) 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: 

ADP:  Întâlnirea de dimineaţă: ,,Surprizele lui Moş Nicolae!"; 

             Rutine: ,,Ne pregătim de sărbători” 

 Tranziţii: - ,,Bat din palme " –joc cu text şi cant, Ghetuțele lui Moș Nicolae- cântec    

ALA:  

      Știință: ,,Drumul lui Moș Nicolae!” – labirint 

            Joc de rol - “ Micii cofetari “ - facem prajituri pentru Moș Nicolae ( Interpretarea rolurilor de cofetari) 

            Construcții: “ Căsuta mea”  

            Joc de mişcare: “ Invârte roata “ , “ Deschide urechea bine” – joc distractiv  

 

ADE: Domeniul limbă și comunicare: Educarea limbajului:  Povestea lui Moș Nicolae– povestirea 

educatoarei 

            Domeniul om și societate – activitate practică - “Ghetuţa pentru Moş Nicolae” - snuruire şi lipire  

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:   

O1- să audieze cu atenție povestea ,reținând mesajul transmis; 

O2- să-și îmbogățească vocabularul cu expresii și cuvinte noi; 

O3- să povesteasca dupa imagini ,exprimându-se in propoziții corecte din punct de vedere gramatical 

O4- să realizeze prin șnuruire şi  lipire ghetuţa pentru Moş Nicolae; 

O5- să traseze drumul Moşului, utilizând materiale puse la dispoziție ( creion, culori); 

O6- să realizeze prin suprapune, alaturare și îmbinare „ Casuța” . 

O7- să interpreteze rolul de cofetar realizand prăjituri pentru Moș Nicolae. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

a) Metode si procedee: povestirea, expunerea, conversaţia, demonstrația, exerciţiul, observaţia, 

explicaţia, instructajul verbal, lucru individual. 

b) Mijloace de învăţământ: cutie cadou, Ghetuța săculeț,  tablă magnetică, ,fişe labirint, lipici lichid, 

scrisoare,  calendarul naturii,  ustensile pentru realizarea prajiturilor, fișe, panou cu imaginile din 
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poveste, creioane colorate, carioci, laptop, ghetuțe roșii, foarfece, decorațiuni (steluțe, fulgi, șnur etc),  

stimulente , recompense dulci. 

 

FORME DE ORGANIZARE:  frontal, individual. 

  

Bibliografie: 

- Curriculum pentru educaţie timpurie 2019. 

- Metode de învăţământ, Ioan Cerghit, ed. Polirom 2006. 

- Pinterst.ro 
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                                                                                    Desfășurarea activității 

 

Etapele 

activității 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul activității Strategii didactice Forme de 

evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării 

activităţii în bune condiţii: 

-  aerisirea sălii de grupă; 

-  aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic;  

- organizarea colectivului; 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul se va realiza prin tehnica 

comunicării rotative. Copiii completează Calendarul naturii şi 

prezenţa la grădiniţă în ziua respectivă. 

Conversaţia 

 

Observarea 

 

Tehnica 

comunicării 

rotative 

 

Calendarul 

naturii 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

2.Reactualizarea 

cunostintelor 

 Se va purta o conversaţie despre tema abordată în această 

săptămână “Pe urmele lui Moș Nicolae”, pentru a reactualiza 

cunostinţele dobândite anterior. Se vor pune întrebări:  

In ce anotimp suntem? Ce se întamplă în anotimpul iarna? Dacă 

nu ar fi iarna, ar mai veni Moș Nicolae? 

Conversaţia 

Problemati-

zarea 

Explicaţia 

 

 Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Captarea 

atenţiei 

 Se va face prin primirea unei cutii cadou adusa de către ajutorul 

lui Moș Nicolae din acest an , domnul “Flug De Nea” Această 

cutie este trimisa de catre Moș Nicolae special pentru grupa 

noastră.. In cutie v-a fi o scrisoare  de la Moș Nicolae si 3 

cizmulițe. Fiecare cizmuliță având indicații despre activitățile din 

timpul zilei. 

 

Conversația 

Surpriza 

Cutia cadou, 

scrisoare, 

mascotă, 

 3 cizmulite 

Frontal  Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  Copiii vor fi anunţaţi că astăzi vor desfăşura mai multe activități, 

în cadrul cărora se vor pregăti pentru sosirea lui Moș Nicolae. 

Explicaţia, 

Conversația,  

 

 Frontal  Observ 
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La activitatea de educare a limbajului vom afla ,,Povestea lui 

Moș Nicolae,, iar în cadrul activității practice vom decora 

ghetuțe. 

 

interesul 

manifestat de 

copii 

5. Prezentarea 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării 

 

O1 

O2 

O3 

 

ADE- Educarea limbajului:  

 Copiii vor asculta : ‘’Povestea lui Moș Nicolae’’ 

 

Introducerea în activitate se va realiza printr-o scurtă discuție 

despre Moș Nicolae. 

        Anunţarea titlului poveştii: 

Astăzi am să vă spun o poveste despre un om foarte sărac care 

avea trei fete. Ea se numește „ Povestea lui Moș Nicolae. 

        Expunerea poveştii de către educatoare  se va realiza cât 

mai expresiv.  Vocea şi tonul vor fi potrivite cu importanţa 

faptelor, de asemenea; se va schimba ritmul vorbirii în funcţie de 

momentul poveştii. 

Momentele principale ale Povestii lui Moș Nicolae sunt:  

- La vârsta adolescenţei, asa cand avea vreo 16 ani, 

Nicolae a moştenit o avere foarte mare, însă nu ştia ce să facă cu 

ea. 

- Fiind foarte bun si milostiv , hotaraște să ajute o familie 

foarte săracă. Această familie era formată din 3 surori si tatal lor. 

- In apropierea nunţii fiicei celei mai mari, Nicolae a lăsat 

la uşa tatălui un săculeţ cu bănuţi de aur. 

- Când a venit vremea să se mărite cea de-a doua fiică, 

Nicolae a aruncat un săculeţ cu bănuţi de aur pe coşul casei în 

care locuia familia nevoiaşă. Acestia au fost tare fericiți ! 

- Cum nunta celei de-a treia fiice se apropia, tatăl s-a 

hotărât să stea de pază, pentru a descoperi cine este îngerul lor 

 

Conversaţia 

Explicaţia   

Demonstraţi

a  

 

 

 

Ghetuţa 

saculet, 

jetoane, 

tabla 

magnetica 

imagini 

Frontal, 

individual,  

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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păzitor, care i-a scos din necaz şi a adus atâta fericire în familia 

lor. 

- De data aceasta, Nicolae a aruncat săculeţul cu bănuţi pe 

fereastra deschisă, iar tatăl fetelor , auzind zgomotul , l-a urmărit 

si i-a iesit în cale . 

- Nicolae l-a rugat pe tatăl fetelor să nu spună celorlalţi că 

el e persoana care îi ajută cu tot ce au nevoie. 

- Tatăl a promis să păstreze secretul, însă a fost atât de 

impresionat de gestul lui Nicolae încât nu a putut să respecte 

promisiunea facută. Spunand tuturor cât de minunat și bun este 

Nicolae.  

Fixarea poveştii se va realiza   prin  imagini cu personaje din 

poveste unde copiii vor trebui sa ordoneze cronologic imaginile 

date. 

 

6. Obținerea 

performanţei 

O4 

O5 

O6 

O7 

 

Tranziție: cântecelul „Ghetutele lui Mos Nicolae” 

 

 Se merge apoi la cizmuliţa numărul 2, unde copiii vor 

avea de lucrat la centre. 

      Însoţiţi de educatoare, preşcolarii trec pe la fiecare 

centru deschis şi intuiesc materialele puse la dispoziție. Aceasta 

le explica sarcinile corespunzătoare fiecărui centru. 

 La centrul Artă: Fluturașii au ca sarcină decorarea 

„ghetuței”, Ghetuța in care ei își vor primi cadourile de la Moș 

Nicolae. 

Activitatea va debuta cu: 

Introducerea copiilor in activitate: Se vor reactualiza 

cunoştințele cu privire la folosirea ustensilelor de lucru în cadrul 

activității practice pe care fluturașii o vor desfașura. 

Intuirea materialelor de lucru 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstrați

a  

Exerciţiul 

Conversaţia 

Cantecul 

Cizmuliţe in 

fetru, lipici 

lichid, 

accesorii 

decorare, 

fişe labirint, 

cuburi de 

construit, 

biscuiți, 

dulceață, 

bomboane,u

stensile 

gătit, 

medalioane 

de carton, 

Individual Rezolvarea 

sarcinilor 

Observarea 

comportamen- 

tului copiilor 

Analiza 

produse  lor 

activităţii 

copiilor 
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Educatoarea le va prezenta copiilor materialele de lucru. Copiii 

vor intui materialele şi le vor denumi, precizând împreună cu 

educatoarea  utilitatea lor 

             Anunțarea temei: 

Educatoarea le va spune copiilor ca astăzi în cadrul activității 

practice vor decora “ ghetuța”  , ghetuța în care Moș Nicolae le 

va pune cadourile. 

             Prezentarea modelului de către educatoare prin 

demonstrație și explicație 

Acestea se fac integral în următoarea ordine: 

•  selectarea materialelor de lucru; 

• decorarea ghetuțelor din fetru; 

• la sfarșit asezarea acestora pentru primirea cadourilor; 

De asemenea, educatoarea le va arăta copiilor cum vor folosi 

instrumentele de lucru, explicându-le acestora cum să le 

mânuiască pentru a realiza lucrări originale. 

Exectuarea lucrarii de catre copii: 

Copiii execută mișcări pentru încălzirea musculaturii fine mici 

împreună cu educatoarea: ,,Ne jucam cu zăpadă ’’, ,,Ne ştergem 

pe fiecare degeţel’’, ,,A început să ningă’’, ,, Haideţi să prindem 

fulgii în pumn’’ , ,,Pentru că i-am prins, fulgii s-au topit”, 

“Scuturăm mâinile’’, ,,Aplauze’’ , ,,Spor la lucru!” 

În timpul lucrului, educatoarea va  supraveghea  modul în care 

sunt realizate picturile şi îi va ajuta pe copii, dacă este cazul. 

Incheierea activitații 

Copiii vor finaliza lucrarile și le vor pune in cui pentru ca Moș 

Nicolae sa le umple cu cadouri. 

 

      La centrul Știinta: „Drumul lui Moș Nicolae”  -  copiii 

au de rezolvat fișe labirint trasand cu creionul drumul corect pe 

recompense 

dulci 
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care Moș Nicolae, trebuie să il parcurga pentru a ajunge la casuța 

lor! 

 

      La centrul Construcții: Copiii vor avea de construit 

propria lor „Casuță” . Căsuța cu ferestre în dreptul cărora își vor 

pune ghetuțele și îsi vor aștepta cadourile. 

      

      La centrul Joc de rol: ,,Micii cofetari”- copiii vor 

interpreta roluri de cofetari. Vor avea la dispoziție biscuiți, forme 

de prăjituri, cremă de ciocolată, dulceată ,bomboane și vor face 

prăjituri pentru Moș Nicolae. Vor umple biscuiții cu crema 

preferata și îi vor decora cu bomboane colorate. 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 După încheierea activităţilor la centre, copiii vor trece în grup pe 

la fiecare centru și vor aprecia munca proprie și pe cea colegilor. 

 

Turul 

Galeriilor 

Ecusoane Frontal, 

individual, 

în perechi 

Evaluarea 

capacității de 

atenție 

voluntară  

 

8. Încheierea 

activității 

 Voi face aprecieri generale și individuale asupra 

corectitudinii realizãrii sarcinilor de lucru, precum și asupra 

comportamentului copiilor pe parcursul activității. Voi oferi 

copiilor stimulente dulci. 

Conversaţia  

 

 Acordare de 

stimulente și 

recompense 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

CINE ȘTIE,CÂȘTIGĂ! 

                                                                   Lupu Mihaela 

                                                                                GRĂDINIŢA P. N. NR.2, Merișu 

 

GRUPA: Grupa mare  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim!” 

TEMA PROIECTULUI: „Emoții de primăvară! „ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Vestitorii primăverii!” 

TEMA ZILEI: „Ghiocei si mărțisoare pentru cei dragi” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate matematică 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic – Cine știe,câștigă! 

TIPUL ACTIVITĂŢII : Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

SCOPUL: 

• Consolidarea deprinderii de a număra in limitele 1-6, formarea sirului crescător/descrescător, 

raportarea numarului la cantitate și cantitatea la număr. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII:  

Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de problem și cunoașterea mediului 

apropiat. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

 Să recunoască numerele date;  

 Să numere crescător si descrescător în limitele 1-6; 

 Să formeze șirul crescator si descrescator în limitele 1-6 

 Să așeze tot atâtea elemente cât indica cifra; 

 Să precizeze vecinii numerelor 3, 4, 5. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: Numerația în limitele 1-6, formarea sirului crescător si descrescător în 

limitele 1-6, raportarea numărului la cantitate și precizarea vecinilor ;  

REGULILE JOCULUI: Pentru desfășurarea jocului prescolarii vor fi împarțiti în două echipe. 

Echipa “Marțișorului Alb “ și “ Echipa Mărțișorului Roșu” . Echipele se vor forma astfel: într-un 

coșuleț avem mărțișoare de culoare alb si roșu , pe rand , preșcolarii vor alege un marțișor , iar în 

funcție de culoarea mărțișorului ales , se va decide și echipa din care va face parte . 

Cu ajutorul baghetei magice , adusă de Violeta , vom pași în “ Lumea fermecată a Zânei Primăvara” – 

acolo o să gasim 5 flori gicantice, frumos coloarate care conțin mai multe plicuri . In acele plicuri se 

află probele pe care preșcolarii le vor rezolva: 

Proba 1: Să precizeze numarul de mărțisoare; 

Proba 2: Numără crescător și descrescător în limitele 1-6 

Proba 3: Formează șirul crescător și descrescător în limitele 1-6; 

Proba 4: Așează tot atatea mărțișoare cat indică numărul;  

Proba 5: Să precizeze vecinii numerelor 3, 4, 5.  
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Printr-o numărătoare 1,2,3,4 se va alege un copil și se vor rosti versurile “Alege floarea care îți place, 

spune repede ce face?” Copilul alege floarea preferată și rezolva prima probă ! 

Copilul care raspunde coresct va fi aplaudat , iar copilul care nu reușește să îndeplinească sarcina din 

plic va fi ajutat de catre un alt coleg  

ELEMENTELE DE JOC: aplauze, mișcare, recompense. 

STRATEGII DIDACTICE:  

c) Metode si procedee: explicația , conversația, demonstrația, exercitiul, problematizarea. 

d) Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, mărțisoare de culoare alb si roșu,tablă 

magnetică,coșulețul fermecat ,bagheta magică  

MODALITĂŢI DE EVALUARE:  continuă- formativă: prin observarea comportamentului copiilor 

şi corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale. 

FORME DE ORGANIZARE:  frontal, individual. 

DURATA: 30 de minute 

Bibliografie: 

- Curriculum pentru educaţie timpurie 2019. 

- Metode de învăţământ, Ioan Cerghit, ed. Polirom 2006. 

- Pinterst.ro 

-  Suport pentru explicitare și înțelegerea unor concepte si instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie- 2019   
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Desfășurarea activității 

 

Etapele activității  Conținutul activității Strategii didactice Forme de 

evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în 

bune condiţii: 

- pregătirea materialului didactic;  

- organizarea colectivului; 

Întâlnirea de dimineaţă: Salutul se va realiza prin tehnica comunicării 

rotative. Copiii vor completa calendarul naturii. 

Conversaţia 

 

Observația 

 

Tehnica 

comunicării 

rotative 

 

Calendarul 

naturii 

 

Frontal 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

2.Reactualizarea 

cunostintelor 

 Se va face cu printr-o conversație despre tema săptămanii pe care 

educatoarea o va purta împreună cu fluturașii: noutăți despre anotimpul 

primăvara, cine sunt vestitorii primăverii? Cui oferim mărțisoare?  

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 3. Captarea     

atenţiei 

 Se va face prin apariția Violetei , fiica Zânei Primavara!  

Violeta le va spune copiilor ca a fost trimisă de către mama sa, 

deoarece ea nu poate sa ajungă , este foarte ocupată și trebuie să le ajute 

pe flori să înflorească , soarele să strălucească, pământul să încălzească, 

totu-n jur să se trezească ,viata să ne înveselească ! 

Violeta le spune copiilor ca Zâna Primavara, nu a uitat de ei. de Fluturașii 

isteți și le-a  trimis un „coșuleț fermecat”, plin de surprize, jocuri și 

recompense! 

Conversația 

 

“cosulețul 

fermecat” 

 

Scrisoarea 

 

 

 

Frontal  Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  Copiii vor fi anunţaţi că astăzi La activitatea matematica vor desfășura 

jocul didactic „ Cine știe, câștigă!”  

Explicaţia, 

Conversația,  

 

 Frontal  Observ 

interesul 

manifestat de 

copii 

5. Prezentarea 

noului conţinut şi 

dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADE- Activitatea matematica: 

 

Pentru desfășurarea jocului prescolarii vor fi împarțiti în două echipe. 

Echipa “Mărțișorului Alb “ și “ Echipa Mărțișorului Roșu” . Echipele se 

vor forma astfel: într-un coșuleț avem mărțișoare de culoare alb si roșu , 

pe rand , preșcolarii vor alege un marțișor , iar în funcție de culoarea 

mărțișorului ales , se va decide și echipa din care va face parte . 

Cu ajutorul baghetei magice , adusă de Violeta , vom pași în “ Lumea 

fermecată a Zânei Primăvara” – acolo o să gasim 5 flori gicantice, frumos 

coloarate care conțin mai multe plicuri . In acele plicuri se află probele 

pe care preșcolarii le vor rezolva: 

Proba 1: Să precizeze numarul de mărțisoare; 

Proba 2: Numără crescător și descrescător în limitele 1-6 

Proba 3: Formează șirul crescător și descrescător în limitele 1-6; 

Proba 4: Așează tot atatea mărțișoare cat indică numărul;  

Proba 5: Să precizeze vecinii numerelor 3, 4, 5.  

Regulile jocului:  

Printr-o numărătoare 1,2,3,4 se va alege un copil și se vor rosti versurile 

“Alege floarea care îți place, spune repede ce face?” Copilul alege floarea 

preferată si rezolva prima probă ! 

Copilul care raspunde corect va fi aplaudat , iar cel care nu reușeste să 

rezolve proba , iar copilul care nu reușeste să îndeplinească sarcina din 

plic va fi ajutat de către un alt coleg . 

Jocul de proba:  

 

Conversaţia 

Explicaţia   

Demonstraţi

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia   

Demonstraţi

a  

 

 

 

Mărțisoare 

colorate 

 

Tabla 

magnetică 

Cosuleț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărțisoare 

colorate 

 

Tablă 

magnetică 

Cosuleț 

Frontal, 

individual,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual, 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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6. Obținerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Evaluarea 

activității 

 

 

 

 

 

 

Se va executa un joc de probă cu un copil sau doi, putandu-se astfel 

observa daca regulile au fost întelese. 

Jocul propriu-zis:  

Un copil ales prin număratoarea 1,2,3,4  va pași pe “ Tărâmul fermecat 

“, iar cu ajutorul versurilor “Alege floarea care îti place , spune repede 

ce face”, va alege o floare și va rezolva sarcina  din plicul găsit.  

Varianta 1:  preșcolarul trebuie să precizeze numărul de mărțișoare 

aflate în coșulețul fermecat, adus de Violeta. 

Varianta 2:  un alt preșcolar ales tot prin număratoarea 1,2,3,4  numără 

crescător și descrescător în limitele 1-6. 

Varianta 3: un altul va forma șirul crescător și descrescător în limitele 

1-6; 

Varianta 4: un altul va aseza tot atatea mărțisoare cît indică numărul 

așezat pe tabla magnetică . 

Varianta 5 : un alt copil va preciza vecinii numerelor 3, 4, 5. 

Jocul se va termina în momentul în care au fost rezolvate sarcinile și toti 

copiii au fost verificați. 

 

Complicarea jocului: 

Pe masă se vor afla numere de la 1 la 6 . Fiecare copil va veni si va  

alege un număr . 

Preșcolarii se vor ordona crescator și descrescator în funcție de numerele 

pe care aceștia le au , la semnalul educatoarei.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstrati

a  

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărțisoare 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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8.Încheierea 

activității 

 

 

 

Dupa încheierea jocului educatoarea și preșcolarii vor purta o 

discuție,fiecare copil își va exprima părerea cu privire la activitatea 

desfășurată astăzi la grădiniță și va adresa/ răspunde la întrebările 

educatoarei. 

Voi face aprecieri generale și individuale asupra corectitudinii realizãrii 

sarcinilor de lucru și asupra comportamentului copiilor pe parcursul 

activității. Sunt emise recomandările individuale şi colective de către 

educatoare. 

 

 

 

 

Conversaţia 
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PROIECT DIDACTIC  

Mărculescu Elena-Florentina 

Școala Gimnazială Nr.11 Piatra Neamț 

 

 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr. 11 Piatra Neamț 

Profesor pentru învățământ primar: Mărculescu Elena-Florentina 

Data: 16.12.2021 

Ora: 1445-1530 

Clasa: a IV-a A 

Aria curriculară:Arte şi tehnologii  

Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice 

Unitatea de învățare: ,,Bucuriile iernii” 

Subiectul:  „Bradul” 

Tipul lecției:  Formare de priceperi şi deprinderi 

 

Competențe generale 

 

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj 

intenționat ; 

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități 

dominant manuale, creative și ludice.  

 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

A. COGNITIVE  

 

   O1 - să enumere etapele de lucru ale lucrării popuse. 

 

B. PSIHO-MOTRICE 

 

OM1 - să decupeze după contur hârtie sau carton;  

OM2 - să realizeze îndoituri ale hârtiei pentru obținerea lucrării dorite; 

OM3 -  să lipească elementele lucrarii corect; 

OM4 - să lucreze corect, ordonat, păstrând curățenia la locul de muncă; 

OM5- să analizeze lucrarea proprie şi lucrările colegilor ţinând cont de criteriile de evaluare 

precizate în timpul orei; 

 

C. AFECTIVE 

OC1- vor manifesta interes pentru activitatea desfășurată în clasă. 

OC2- vor manifesta un comportament adecvat pe parcursul activităţilor; 
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STRATEGII  DIDACTICE 

 

a) Metode  şi  procedee didactice: conversaţia, expunerea,  observaţia, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, turul galeriei; 

 

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: coli colorate, creioane, forfecuţe, perforatoare 

decorative, lipici, cd player, 

 

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală; 

 

d) Forme de evaluare: observaţia sistematică, aprecieri verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE- bibliografice: 

1.Stan Lucian, Stan Ileana    -   Abilităţi practice - Ghid metodologic privind proiectarea şi 

desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare - evaluare (cl.I-IV), Ed. Aramis, Bucureşti; 

2. *** - Programa şcolară pentru clasa a IV –a, Bucureşti, 2014. 

 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014 

3. www.didactic.ro 

 

- umane: 30  elevi  

 

- spaţiale: sala de clasă  

 

- temporale : 45 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

Ob 

op. 

 

CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII 

 

STRATEGIA  DIDACTICĂ 

 

 

EVALUA- 

RE  

Activitatea  învăţătorului 

 

Activitatea elevului 

Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

 

1.  Captarea 

atenţiei 

 2 min.  

 

  

*  Se realizează printr-o ghicitoare : 

De copii este iubit, 

De Crăciun împodobit, 

Verde e, majestuos 

Cine e aşa frumos? 

(Bradul) 

 

 

 

Elevii răspund la 

ghicitoare 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

  

Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

2.  

Enunţarea 

obiectivelor 

2 min.  

 

 

 

 

 

Anunţ obiectivele urmărite în lecţia de zi. 

 

 

-ascultă cu atenţie 

obiectivele urmărite. 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Apreciere 

verbale 

 

 

3. Prezentarea 

noului continut 

2 min. 

  Anunţ tema de zi: Tehnici combinate 

(Trasare după contur, asamblare, lipire) –

Brăduţul  

   

*Ascultă cu interes 

informaţiile. 

 

 

Conversaţia 

 

 

Lucrarea 

model 

Frontal   



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3485 

 

4. Dirijarea 

activităţii 

35 min. 

a ) Intuirea 

materialului  

 

 

 

 

 

 

b) Explicarea şi 

demonstrarea 

modului de lucru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

*Solicit  elevilor: 

 

- să  identifice materialele necesare; 

 

- să observe etapele de lucru, demonstraţia,  

tehnicile utilizate,              să asculte 

explicaţiile.  

 

*Explic etapele de lucru. 

-Îndoim coala de carton albă pentru a 

forma o felicitare; 

-pe prima pagină lipim o coală de hârtie 

albastră de forma dreptunghiulară; 

- decupăm după modelul dat o bucată de 

hârtie albă (jumătate de cerc) şi o lipim în 

partea de jos; 

 -tăiem dintr-o coală maro o tulpiniţă 

pentru brad şi o aşezăm pe suport. 

- decupăm 6-8 cercuri după mărimea dată, 

după care le îndoim.  

-se asamblează elementele,fără a fi lipite;             

 -se  întinde lipici în cantitate mică pe 

hârtie; se presează cu degetul; 

-la sfârşit,bradul se decorează cu fulgi, în 

funcţie de creativitatea fiecăruia. 

*Solicit respectarea normelor de protecţie 

ce se impun. 

 

 

*Identifică  materialele 

şi ustensilele necesare: 

lipici,foarfece, carton 

colorat, hârtie colorată, 

perforatoare decorative. 

 

 

*Urmăresc etapele de 

lucru şi demonstraţia: 

 

*Enumeră tehnicile 

utilizate: trasare după 

contur, decupare, 

asamblare, lipire, 

decorare. 

 

* Ascultă, respectă 

cerinţele şi încep să 

lucreze pe fondul 

muzical propus. 

 

 

 

 *Lucrează în linişte şi 

ordine. 

*Realizează expoziţia. 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

Demonstraţia 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

hârtie colorată 

carton colorat 

 

 

 

 

 

foarfece 

lipici 

 

 

 

 

 

hârtie colorată 

carton colorat 

 

 

 

 

 

foarfece 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a 

comporta- 

mentului 

elevilor 
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            5. 

      Obtinerea       

     performantei 

c) Executarea 

lucrării de către 

elevi 

 

6. 

Fedback-ul  

*Solicit elevilor să realizeze lucrarea 

individual. 

*Îndrum, corectez. 

 

 

 

-îl voi realiza cu ajutorul unor întrebări: 

,,Ce am realizat astăzi la AVAP?”, ,,Ce 

materiale am folosit?”, Care au fost etapele 

de lucru?” etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

-răspund la întrebări; 

 

Explicaţia 

 

Observaţia 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

–cântece de 

iarnă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

Aprecieri 

verbale 

7. 

 Evaluarea 

performanţei 

 

d) Analiza şi 

aprecierea 

lucrărilor 

2 min. 

 

 

 

 

O1 

*Cer  elevilor să aprecieze lucrările după 

următoarele criterii: 

- corectitudinea executării;  

- aranjarea  elementelor; 

- acurateţea lucrării; 

-creativitatea copiilor; 

 

*Copiii expun lucrările  

şi colegii le analizează 

*Fac aprecieri asupra 

lucrărilor expuse. 

*Evidenţiază perechile 

creative. 

*Sunt receptivi la 

aprecieri. 

 

 

 

Turul galeriei 

panouri  

cu lucrările 

expuse 

Frontal 

 

Individual  

 

Aprecieri 

verbale 

 

8. 

 Retenţia şi 

transferul 

2 min. 

 * Fac aprecieri asupra întregii activităţi. 

*Recomand elevilor să lucreze şi  acasă 

diferite lucrari ce țin de anotimpul de 

iarna. 

Ascultă aprecierile 

asupra muncii lor. 

 

Conversaţia 

 

 frontal Aprecieri 

verbale 
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Etapele de lucru 

 

1.ÎNDOIREA COLII DE CARTON DE CULOARE ALBǍ  

 
 

2. LIPIREA FOII DE CULOARE ALBASTRǍ  

 

 
  

3. LIPIREA FOII ÎN FORMǍ DE SEMICERC, DE CULOARE ALBǍ  

 
 

4. LIPIREA TULPINIŢEI MARO A BRADUŢULUI  

 
5. CONTURAREA A 8 CERCURI DUPǍ O FORMǍ DATǍ 

 

6. DECUPAREA A CELOR 8 ROTUNDURI DUPǍ CONTURUL CREAT 

 

7. ÎNDOIREA ROTUNDURILOR DECUPATE 

 

8. LIPIREA A CÂTE 2 CERCURI FORMANDU-SE PATRU STRATURI  
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9. REALIZAREA  FULGILOR CU AJUTORUL PERFORATORULUI. 

 

10. LIPIREA ACESTORA PE COROANA BRADULUI  
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PROIECT DIDACTIC 

 

A. Algoritm introductiv 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Oradea „ Mihai Eminescu" Oradea 

Profesor: Codrean Ioana-Paula 

Clasa: a XI-a  

Data: 13.12.2021 

Disciplina: Probleme fundamentale ale lumii contemporane 

Unitatea de învăţare: Mediul înconjurător – problemă fundamentală a lumii contemporane 

Lecţia: Hazarde naturale și antropice 

Tipul de lecţie: predare de noi cunoștințe 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea adecvată a terminologiei și a limbajelor specifice, pentru explicarea mediului geografic; 

2. Raportarea elementelor semnificative din societate, ștințifică și tehnologie la mediul înconjurtător 

ca întreg și la sistemele sale componente; 

3. Relaționarea elementelor și a fenomenelor din natură și din societate cu reprezentările lor 

cartografice, grafice sau pe modele; 

Competenţe specifice: 

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici şi utilizarea în contexte cunoscute sau noi; 

1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază; 

2. 1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile pe internet; 

      2.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare); 

3.1. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile; 

3.2. Descrierea elementelor, proceselor şi fenomenelor observate (direct sau indirect). 

Concepte/obiective operaţionale: 

Cognitive:  C1 – caracterizarea hazardelor naturale și antropice; 

        C2 – descrierea unui hazard ;  

Formative: C3 – identificarea pe hartă a țărilor cu cele mai multe hazarde naturale; 

Atitudinal: C4 – exprimarea respectului şi toleranţei pentru hazade naturale și antropice; 

Evaluarea: criterială şi formativ – ameliorativă. 

Obiective ale evaluării: 

Cognitiv:  Oe1 – să opereze cu noţiunile şi conceptele însuşite la lecţia „Hazard” 

Formative:Oe2 – să interpreteze proveniența acestor hazarde naturale și antropice; 

Atitudinal:Oe3 - să manifeste interes pentru hazarde care sunt prezentate la oră 

Atitudini şi valori: 

• Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie; 

• Interes pentru cunoaşterea hazardurilor; 

• Respectul pentru țările cu cele mai frecvente hazarduri; 

• Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă. 

Strategii: dirijată, deductiv – inductivă, explicativ- conversativă. 

Metode:         M1 - Predare, M2 - exerciţiul 

euristice:    M3 -conversaţia euristică 
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interactive: M4 - videoproiecţia, M5- analiza, M6- demonstraţia, ,  

M7 - întrebare – problemă, M8 – lucrul cu harta, M9  - fișa de feedback. 

Instrumente de evaluare: verificală frontală orală,  observarea sistematică, fişă de feedback 

Forme de organizare a activităţii: frontală orală, individuală 

Resurse: umane – 30 elevi 

      de timp – 50 minute 

      materiale – oficiale: m1: Programa şcolară m2: Macroproiectarea didactică / Proiectarea 

unităţilor de învățare, m3: Portofoliu 

           - cartografice: m4: Harta fizică a lumii 

           - narative: m5: text geografic 

           - vizuale: m6: materiale ilustrative 

   - alte surse: m7: telefon, m8: videoproiector, m9: Power point, m10: fișa feedback 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.Octavian Mandrut, Probleme fundamentale ale lumii contemporane, Editura Corint, Manual pentru 

clasa a XI a. 

2. Nicolae Ilinca, Didactică geografiei, Editura Corint. 

*** internet 
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Secvenţele 

didactice 

Conţinut

uri vizate 

Obiective 

de 

evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse  Evaluar

e   procedur

ale 

materi

ale 

Moment 

organizator

ic 

  -Absenţe 

-Pregătirea materialelor didactice 

-Organizarea clasei 

-Crearea unui climat cooperant 

-Răspund cerinţelor 

-Pregătesc materialele solicitate 

   

 

 

 

Evocarea 

   

-Precizează şi notează titlul 

lecţiei 

 

-Prezintă ceea ce vor studia, ce 

vor şti să facă la sfârşitul lecţiei 

cu cele însuşite, de ce este 

important să cunoască alte ţări 

-Organizează învăţarea 

-Identifică pe rebus titlul lecţiei noi 

-Notează în caiete 

-Realizează o prezentare a cuvântului 

hazard 

 

 

M3 

 

 

m5 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 

 

 

 

 

 

Dobândirea 

de noi 

cunoştinţe 

 

 

 

 

 

Clasificare

a 

hazarduril

or 

1. 

Hazarduri 

naturale 

 

 

2.Hazardu

ri 

antropice 

 

C3 

 

C4 

 

 

 

 

C1 

C2 

 

 

-Coordonează activitatea elevilor 

care se deplasează la hartă fizică 

pentru a identifica țările care 

sunt afectate cel mai mult de 

hazarde  

- Coordonează activitatea 

elevilor pentru a defini şi exersa 

noţiunile de hazarde naturale și 

antropice  

-Cu ajutorul przentării power 

point defineşte noţiunea de  

hazard 

-Analizează harta fizică a lumii pentru 

identificarea țărilor 

-Definesc noţiunile de  hazard natural și 

antropic -Emit păreri 

-Notează definiţia în caiete 

 

-Analizează materialele prezentate şi 

descoperă existenţa, hazardelor 

 

 

 

 

M4 

M5 

M3 

 

M2 

M4 

 

 

 

 

M3, M4 

, M6,M7,  

m3 

m5 

m7 

m8 

m9 

 

 

 

 

m4 

m5 

m7 

 

 

Frontală 

orală 

 

 

 

 

 

 

Observar

e 
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Stimularea 

performanţ

ei 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C4 

 

-Demonstrează pe baza unor 

materiale narative, răspăndirea  

hazardelor în lume pe hartă 

 

 

 

 

-Adresează următoarele 

întrebări-problemă:  

“Din ce cauză se produc 

alunecările de teren?” 

“Unde sunt cele mai frecvente 

erupții vulcanice? Să precizez o 

țară” 

- Cere elevilor să emită păreri 

legate de cutremure 

-Emit păreri 

 

 

 

-Formulează opinii şi exprimă păreri 

 

 

 

 

 

 

M8 

m8 

m9 

 

 

 

 

 

m4 

 

 

sistemati

că 

 

 

 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 

 

 

Dobândirea 

de noi 

cunoştinţe 

 

Hazarde 

naturale: 

-hazarduri 

endogene 

-hazarduri 

exogene  

Hazarduri 

naturale: 

-

industriale 

 

C2 

 

C4 

-Prezintă videoproiecţia tipurile 

de hazarde 

-Demonstrează pe baza unor  

imagini foto a hazardurilor  

-Completează schiţa în  caiete  

-Analizează materialele prezentate  

M1, M3 

 

 

M4, M6 

M7,  

m9 

 

 

m5 

m6 

m7 

m9 

 

 

Frontală 

orală 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 
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-de 

transportu

ri 

 

 

Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

transferului 

  

Oe2 

 

 

 

Oe3 

-Aplicarea unei fișe de lucru 

 

-Elevii vor pune in practică cele învățate 

în cadrul acestei lecții prin intermediul 

acestei fișe de lucru. După ce elevi și-au 

completat fișele, vom face și o verificare 

a răspunsurilor astfel încât copii să se 

poată autocorecta. 

 

 

M9 

 

M2 

 

M7 

 

 

m10 

 

 

 

Observar

e 

sistemati

că 

 

Aprecierea 

şi notarea 

  -Analizează critic, laudă, 

ierarhizează,  

-Se raportează la aprecierile formulate    
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Schiţa tablei: 

 

Hazardul- fenomen ce se produce întâmplător care provoacă dezechilibre în mediu și pagube 

oamenilor și proprietăților. 

 

Hazarde naturale- reprezintă o formă de interacțiune dintre om și mediul înconjurător, în cadrul căreia 

sunt depășite anumite praguri de adaptare a societății. 

 

Hazadre antropice– sunt fenomene dăunătoare societății, declanșate de activitățile umane. 

Clasificare: 

După geneza se disting două categorii: 

❖ Hazarde naturale, în care fenomenele respective sunt declanșate de factorii de mediu 

❖ Hazarde antropice, care au la bază diferite activități umane. 

 

Hazardele naturale cuprind două mari grupe: 

❖ HAZARDURI ENDOGENE 

    -erupții vulcanice 

    -cutremure 

❖ HAZARDURI EXOGENE 

➢ GEOMORFOLOGICE: prăbușiri, alunecări de teren, avalanșe, curgere de noroi. 

➢ CLIMATICE: secetă, viscolul, furtuni de praf, tornadele, poleiul, ceață, grindină. 

➢ HIDROLOGICE: inundații, viituri. 

➢ OCEANOGRAFICE: ridicarea nivelului Oceanului Planetar (Tsunami), El Nino, La Nina. 

➢ BIOLOGICE: epidemii, invazii de insecte și rozătoare. 

➢ ASTROFIZICE: căderea meteroiților. 

➢ BIOFIZICE: incendiile. 

 

Hazarde antropice se clasifică astfel: 

• hazarde industriale: explozii, incendii, scurgeri de substanțe toxice, poluare legate de activitățile 

miniere. 

• hazarde legate de transporturi: rutiere, aeriene, marine, feroviare. 

• degradarea accentuată a terenurilor, accidente nucleare, războaie. 
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  PROIECT DIDACTIC 

Prof. Antonie Iustin-Marius 

Școala Gimnazială ,,M. Sadoveanu” Bacău 

 

CLASA: a VI-a  

DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ 

LOC DE DESFĂŞURARE: SALA DE SPORT 

DURATA LECŢIEI: 45 MIN 

MATERIALE DIDACTICE: 1fluier, 1 cronometru,8 saltele de gimnastică.  

TEMELE LECȚIEI: 

   1. Consolidarea elementelor acrobatice statice și dinamice însușite – Gimnastică acrobatică 

   2. Forța dinamică segmentară – Forța 

TIPUL LECŢIEI:  MIXT (consolidare / educare)  

SCOPUL  LECTIEI:  

   1.- Exersarea elementelor acrobatice învățate cu accent pe execuția corectă a acestora 

   2.- Educarea forței segmentare prin contracție izotonică la nivelul musculaturii abdominale și a 

membrelor inferioare; 

COMPETENȚE SPECIFICE : 

  1.1. Operarea cu indicatorii fiziologici de baza ai stării de sănătate specifici vârstei și genului 

  2.1. Utilizarea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase 

  2.3. Efectuarea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază 

  3.1. Îndeplinirea de sarcini de organizare în efectuarea unor elemente de gimnastică 

COMPETENȚE DERIVATE: 

Psiho - motorii :  

  1. Execuția corectă a elementelor statice și dinamice însușite 

  2. Executarea în mod sistematic a exercițiilor de dezvoltare a forței în ritm propriu; 

Cognitive: 

  1. Aplicarea elementelor învățate într-un exercițiu acrobatic 

  2. Reținerea exercițiilor de forță și folosirea lor în activitatea independentă. 

Afective : 

  1. Manifestarea interesului față de activitatea practică 

  2. Integrarea și acționarea într-un grup constituit. 

 STRATEGIA DIDACTICĂ: 

  1. Metode și procedee metodice : - explicaţia, demonstrația, conversația, observare sistemică, 

apreciere verbală, evaluare formativă, algoritmizare, exersarea complexului de dezvoltare fizică 

armonioasă, exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi motrice. 

  2.  Mijloace didactice : - exerciții de front și formatii, exerciții pentru captarea atenției, exerciții 

din școala alergării și săriturii, exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă, sisteme de acţionare 

specifice dezvoltării forței segmentare. 

  3.  Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

 BIBLIOGRAFIE:  

  1. Programa Școlară pentru educație fizică și sport, clasele a V-a – a VIII-a, București,2017; 

  2. Scarlat E. Scarlat M. - Educație fizică și sport - Editura Didactică și Pedagogică București 2003 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Verigi și 

durata 
Conținut Dozare 

Formații de lucru, indicații 

metodice, modalități de 

evaluare 

Obs. 

1. 

Organizarea 

colectivului 

de elevi 

 

 2'  

-alinierea; 

-salutul; 

-controlul echipamentului şi 

verificarea stării de sănătate; 

-anunţarea temelor şi a 

obiectivelor; 

-întoarceri de pe loc (comanda 

inversă) 

-20'' 

-10'' 

-20'' 

 

-30'' 

6x 

-în linie pe un rând 

- Conştientizarea  elevilor pentru 

o ţinută adecvată  şi curată, 

captarea atenției privind sarcinile 

de îndeplinit. 

- Ridicarea stării emoționale. 

-explicaţia, demonstraţia 

 

2.Pregătirea 

organismului 

pentru effort 

 

6'  

- alergare ușoară; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu joc de glezne;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu genunchii la piept;   

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu pendularea 

gambelor, înapoi;   

 - mers cu respirație; 

 - pas săltat;  

 - mers cu respirație; 

 - pas sărit; 

 - mers cu respirație; 

 - alergare cu pas adăugat; 

 - mers cu respirație. 

30'' 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

2x 

-În coloană câte unul 

-Stimularea marilot funcțiuni, 

educarea percepțiilor temporale și 

spațiale, creșterea interesului, a 

excitabilității optime a sistemului 

nervos central. 

 

-Observare sistematică 

 

-Apreciere verbală 

 

-Explicaţia, demonstrația 

 

3.Influențarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

 

7' 

 

Poziția inițială stând: 

- aplecarea capului înainte, 

extensie 1-8; 

-rotirea capului spre stânga 1-4și 

spre dreapta 5-8; 

-extensia brațelor pe verticală 1-

8; 

-rotirea brațelor simultan înainte 

1-4 și înapoi 5-8; 

 - extensie pe orizontală 1-8; 

 - extensia trunchiului cu brațele 

sus, aplecare 1-8; 

 - îndoire răsucită(elice) 1-8; 

 - fandare înainte pe piciorul 

drept 1-4,fandare înainte pe 

piciorul stâng 5-8, fandare 

  2x, 8 

T 

2x, 8 T 

 

2x, 8 T 

2x, 8 T 

 

2x, 8 T 

2x, 8 T 

 

2x, 8 T 

2x, 8 T 

 

 

 

2x, 8 T 

 

2 cercuri 

 - Educarea atitudinii corporale, 

corectarea deficiențelor 

atitudinale și cele segmentare, 

tonicitate și troficitate și suplețe 

musculară, mobilitate articulară, 

educarea respirației. 

 

-Observare sistematică 

-Apreciere verbală 

 

- Previnea accidentelor şi 

pregătirea organismului pentru 

desfășurarea diferitelor acțiuni și 

activități motrice complexe.  
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laterală pe piciorul 

drept,revenire, același lucru pe 

piciorul stâng 1-8; 

 - sărituri ca mingea; 

- genuflexiuni cu săritură. 

 

10rep 

 

-Exersarea complexului de 

dezvoltare fizică armonioasă 

 

-Întărirea sănătăţii și influenţarea 

aspectului fizic  

4. 

Consolidarea 

deprinderilor 

și/sau 

priceperilor 

motrice din 

jocul de 

baschet 

 

23' 

-dribling multiplu½ sală, 

scoaterea mingii din dribling,; 

-structură tehnică: dribling pe 6m  

depășire prin piruetă, 4 lățimi, 

aruncare precisă la coș din 

dribling; 

- prindere-pasare din alergare pe 

8m, relația 1x1, temă- aruncare la 

coș din dribling. 

7' 

 

6x 

 

 

6x 

½ sală 

-Exersarea mai multor deprinderi 

şi/sau priceperi motrice 

-Observare sistematică 

-Apreciere verbală 

-Explicaţia, demonstrația 

 

-Formarea mecanismului de bază, 

fixarea stereotipă,formarea 

capacității de aplicare și 

generalizare. 

- În conoană câte doi  -  ½ sală 

-Evaluare formativă 

 

5. 

Dezvoltarea / 

educarea 

calității 

motrice forță 

 

8' 

-genuflexiuni cu săritură, pauză 

active 20''; 

-sprijin ghemuit, extensia 

simultană a picioarelor înapoi, 

revenire, pauză active 20''; 

-sărituri pe piciorul drept, sărituri 

pe piciorul stâng, pauză active 

20''; 

-spijin ghemuit, extensia 

alternativă a picioarelor înapoi, 

revenire, pauză active 20''; 

-sărituri pe ambele picioare, ca 

mingea, pauză active 20''; 

-culcat dorsal, sprijin pe antebraț, 

picioarele la 45̊, forfecarea 

picioarelor, pauză active 20''. 

15x 

 

15x 

 

 

15x 

 

15x 

 

 

15x 

 

15x 

 

 

În linie câte patru 

- Tehnologii de coordonare a 

unor părți ale organismului și 

întregului corp. 

 

-Explicaţia, demonstrația 

 

-Observare sistematică 

-Apreciere verbal 

 

-Circuit 

 

-Evaluare formativă 

 

6. Revenirea 

organismului 

după efort 

2' 

-mers cu mişcări de relaxarea 

membrelor inferioare şi 

superioare; 

-alergare uşoară; 

-mers cu exerciţii de respiraţie; 

1L 

 

1T 

1T 

-în coloană câte unul 

-Testarea capacităţii de revenire a 

elevilor și scăderea nivelului de 

efort. 

 

7. Concluzii și 

recomandări 

2' 

-aprecieri asupra desfăşurării 

orei; 

-evidenţieri pozitive şi deficienţe; 

20'' 

10'' 

1' 

20'' 

-în linie pe două rânduri. 

-Conversația 

-Evaluare formativă 
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-feed-back-ul îndeplinirii 

competențelor. 

-recomandări pentru elevii care 

nu execută corect; 

-alinierea, salutul şi părăsirea 

terenului de sport în mod 

disciplinat. 

 

10'' 

 

-Formarea capacității de 

apreciere, autoapreciere și de 

practicare a exercițiului fizic. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Antonie Carmen-Elena 

Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” Bacău 

CLASA:a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Arte 

OBIECTUL: Muzică și mișcare 

SUBIECTUL: Înălţimea sunetelor muzicale. 

Cântec - Gama Do. 

Concurs “ Clasa a treia are talent!” 

TIPUL LECŢIEI:Recapitulare şi sistematizare a cunoștintelor 

FORMA LECTIEI: Integrată (MM, AVAP,CLR) 

SCOPUL: Formarea şi dezvoltarea auzului muzical (simţ melodic, simţ ritmic, simţ armonico-polifonic), 

dezvoltarea deprinderilor elementare de cânt (ţinuta corpului, folosirea corectă a inspiraţiei-expiraţiei, 

receptarea şi preluarea tonului, emisia, dicţia), dezvoltarea vocii (flexibilitate, omogenitate),cultivarea 

sensibilităţii, a imaginaţiei si a creativităţii. 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical; 

2. Interpretarea de cântece pentru copii , cu mijloace specifice vârstei; 

3. Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării , individual sau în grup. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.3 Corelarea înalțimilor de note cu notația muzicală; 

2.1 Cântarea individuală , în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și a 

acompaniamentului instrumental; 

3.1 Manifestarea unor reacții , emoții , sentimente sugerate de fragmente muzicale; 

3.2 Exprimarea prin mișcari corporale a unor lucrări / fragmente muzicale. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

                   O1 - Să analizeze gama Do (numărul de trepte, modul de dispunere a sunetelor, denumirea 

acestora); 

                   O2 - Să recunoască, după auz, sunetele gamei Do în diferite relaţii sonore; 

                   O3 - Să intoneze scurte fragmente melodice care cuprind sunetele gamei; 

                   O4 - Să recunoască sunetele gamei Do în funcţie de poziţia acestora pe portativ; 

                   O5 - Să intoneze corect cântecele învăţate; 

                    O6 - Să reprezinte sunetele cuprinse între Do1 şi Do2 ; 

                    O7 - Să citeasca expresiv și corect textul primit; 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca independentă, munca în echipă, jocul 

didactic, povestirea. 

• Mijloace de învăţământ: suporturi ilustrative (albinuţă, flori, scara muzicală) fişe de lucru, instrument 

muzical (mini orga), laptop, fișe cu versurile cântecului, lipici, bandă dublu adezivă. 
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BIBLIOGRAFIE: 

❖ Georgeta Aldea, Gabriela Munteanu- “Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar”, E.D.P, 

Bucureşti, 2001 

❖ Jean Lupu, Mihaela Stâneci- “Jocuri muzicale pentru copii mari şi mici ” , Editura Sigma Primex, 1999 

❖ Jean Lupu, Aurelia Iacob,Georgeta Aldea, Teodorina Capşa – Muzică clasele I-IV- Culegere de cântece, 

Ed. Niculescu, Bucureşti 1997 

❖ Programa școlara pentru disciplina Muzică și mișcare, clasele a III-a –a IV-a , București, 2014. 
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Ob. 

op. 

Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific Timp Strategii Evaluare Obs. 

 1.Captarea atenţiei ▪ Vizionarea unui filmuleţ pe computerul instalat în faţa clasei. 

▪ Conversaţia dirijată: 

- Ce ați reținut din acest filmuleţ?/Ce v-a impresionat? 

Învăţătoarea se îndreaptă spre geam şi aduce în faţa clasei o 

albinuţă. 

4’ Conversaţia 

dirijată 

Frontală  

 2.Anunţarea 

temei şi a 

 obiectivelor 

▪ Li se comunică elevilor că albinuţa îi va ajuta să repete tot ceea 

ce ştiu despre sunetele muzicale învăţate până acum la muzică. 

Elevii sunt anunţaţi că îi aşteaptă multe surprize plăcute, jocuri 

didactice, sarcini pe care le vor rezolva 

individual sau în grup. 

 

 

2’ 

 

Conversaţia 

Frontală  

O2 

O1 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

3.Reactualizarea 

cunoltintelor 

anterioare 

▪ Recapitularea cunoştinţelor teoretice legate de Gama Do. 

- Jocul didactic “Zborul albinuţei” 

Pe tablă se află scara gamei Do pe treptele căreia se află imagini cu 

flori. Se discută despre scara muzicală ( ce reprezintă, ce sunete se 

află pe fiecare treaptă, de ce sunt aşezate sunetele pe 

trepte, etc). Se explică desfăşurarea jocului. Învăţătoarea imită cu 

ajutorul elevilor sunetul produs de albină purtând-o pe aceasta în 

zbor până în dreptul unei flori unde albina aterizează.  

 

Elevii sunt rugaţi să precizeze ce notă muzicală se situează pe acea 

treaptă a scării muzicale. Învăţătoarea scrie sub treaptă denumirea 

10’ Conversaţia 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Observarea siste-

matică 
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O1 

O2 

notei muzicale corespunzătoare. Se procedează 

similar până când toate notele gamei Do se descoperă cu ajutorul 

albinuţei. 

Pregătirea vocilor pentru cânt. 

- Exerciţii de respiraţie: 

• ”miroase floarea”,  

• “stingerea lumânărilor de pe tort”,  

• “păpădia”, 

•  “ce frumos miroase floarea”. 

- Exerciţii de încălzire a vocii: intonarea unor scurte fragmente 

muzicale folosindu-se diverse silabe: ma, mu, di,ta, etc. 

▪ Exerciţii de recunoaştere şi interpretare a sunetelor gamei Do Se 

lucrează pe grupe. 

Exerciţii- joc de recunoaştere a sunetelor muzicale după auz 

Învăţătoarea reproduce la orgă diferite sunete iar elevii sunt 

solicitaţi să numească sunetele auzite. 

 

Jocul didactic, 

conversaţia, 

explicaţia 

exerciţiul 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

Frontală 

 

 

Observa rea siste-

matică 
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O5 

 

 

 

O7 

4.Dirijarea 

învățării 

Povestea notelor muzicale – vizionare și citire de pe laptop și fise;                                         

(citire la prima vedere) 

Cu ce cântec seamană această poveste? Reproducerea colectiă a 

cântecului. 

Ce alte cântece ați mai învățat ? (Elevii vor enumera titlurile 

diverselor cântece învățate). 

Joc didactic pe echipe: „ Clasa a treia are talent!” 

Efectivul clasei de elevi va fi împărțit în două echipe (numele 

echipelor se vor stabili în cadrul acesteia). Prima echipă va 

fredona prin silaba “ta” o melodie, cealaltă echipă va ghici 

cântecul fredonat. Apoi se va reproduce colectiv cântecul în 

întregime. 

Se va repeta procedeul cu cealaltă echipă. 

20’  

Demonstrația 

Exercițiul 

Povestirea 

 

 

Demonstrația 

Exercițiul Jocul 

didactic 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

O6 

O8 

5. Obţinerea 

performanţei 

- Rezolvarea unor sarcini în grup(numele grupului va fi stabilit în 

cadrul acestuia) 

Fiecare echipă primeşte câte o fişă cu sarcini diferite de lucru 

(anexa1). Elevii vor avea ca sarcină să citească în cadrul grupului 

de lucru notele muzicale, să se decidă asupra rezolvării acestora şi 

să-şi desemneze un reprezentant care va răspunde oral în numele 

grupului.  

Se lasă timp de lucru şi se prezintă rezolvarea în ordinea numită 

de învăţător. 

5’ Munca in 

echipa si 

independentă 

Individua-lă 

 

Frontala 

 

Proba practica 

 

 6. Evaluare Jocuri muzicale: 

Țaranul e pe camp. Deschide urechea bine! 

3’    

 7. Încheierea 

activităţii 

Se fac aprecieri verbale, iar copiii vor primi în dar câte o cheie 

SOL. 

1’  Frontală 

Observarea  

sistematică 
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Anexa 3 

 

              O veche legendă povestește că odată, într-un sat de munte, trăia o fetiță pe nume GAMA. Ei îi plăcea să se plimbe prin pădure și să 

asculte susurul pârâului și ciripitul păsărelelor. Încerca și ea să cânte precum acestea, dar vocea ei, cu toate că era frumoasă, nu reușea să atingă 

maiestria glasurilor păsărilor. 

            Cu sufletul cuprins de tristete s-a dus la învătătorul satului ca să-i ceară un sfat. Acesta i-a răspuns zâmbind: “Nu te necăji! În apropierea 

satului nostru se află șapte coline de înălțimi diferite. Urcă-te pe fiecare, începând cu cea mai scundă și terminând cu cea mai înaltă; și ține 

minte ce-ai găsit pe fiecare.” 

          GAMA a pornit la drum. Pe prima colină a găsit o doamnă îmbrăcată într-o rochie frumoasă. “Numele meu este DO”, i-a spus aceasta. 

              Urcându-se pe a doua colină, a întâlnit un rege cu mustăți lungi. “Eu sunt regele RE și stăpânesc aici!” striga el plin de mândrie. 

              Fetița a pornit mai departe și a ajuns în vârful celei de-a treia coline. Aici pe o creangă cânta o mică turturică. 

“Cum se numeste acest pământ?”, a întrebat fata. Dar turturica nu i-a răspuns. Ea cânta în continuare: MII…MIII… Pe a patra colină străjuia un 

copac falnic: un chiparos. Printre ramurile lui bătea vântul: FAA, FAA, FAA… 

Pe următoarele coline a gâsit un SOLdat care mărșăluia, Un Lac căruia nu i se vedeau țărmurile, iar pe ultima colină a întâlnit copii care se jucau 

despărțind cuvinte în silabe. 

La urmă a coborât și a privit toate cele șapte coline: 

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. 

S-a dus din nou la învățător, iar acesta i-a spus că descoperind colinele a învățat notele muzicale și de acum va putea să cânte orice cântec 

dorește. Mai târziu, oamenii au numit această înșiruire de note muzicale “GAMA”, după numele fetiței care și-a dorit atât de mult să cânte. 
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PROIECT DE ACTIVITATE  

 

GRĂDINIȚA NICOLAE BĂLCESCU,TULCEA 

IRIMIA ELENA 

GRUPA MIJLOCIE   

TEMA ANUALĂ: CE ȘI CUM VREAU SĂ FIU? 

TEMA PROIECTULUI: TEMĂ SĂPTĂMÂNALĂ INDEPENDENTĂ 

TEMA SĂPTĂMÂNII: IATĂ CE AM ÎNVĂȚAT! 

DOMENIUL ȘI CATEGORIA DE ACTIVITATE:ACTIVITĂȚI LIBER-ALESE 1(ALA 1) 

TEMA ACTIVITĂȚII:  

 CONSTRUCȚII:,,Ce știm să construim cu forme geometrice plane?,,- suprapunere,alăturare piese 

geometrice 

 JOC DE MASĂ:,,Povestea mea preferată,,-reconstituire de imagini 

 BIBLIOTECĂ:,,Cum e corect?,,-joc exercițiu 

 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe și deprinderi 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal,pe grupuri,individual 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

Motricitate grosieră si motricitate fină în contexte de viață familiare. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor 

Solicită și acceptă ajutor pentru a depăși o dificultate 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,specifice vârstei. 

Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

ACTIVITĂTI LIBER-ALESE (ALA 1): 

BIBLIOTECĂ: 

-să denumească imaginea reprezentativă jetonului ales  

-să găsească jetonul care indică forma de plural a imaginii arătate de către educatoare 

- să răspundă la întrebările adresate rostind clar şi corect cuvintele 

-să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical 

 

JOC DE MASĂ:  

-să recunoască materialele de lucru; 

-să îmbine prin alăturare piesele de puzzle pentru a realiza modelul dat; 

-săpersevereze pt finalizarea lucrării; 
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CONSTRUCŢII: 

- să construiască prin alăturare și suprapunere cu ajutorul pieselor geometrice tema aleasă;  

- să-şi asume responsabilităţi în cadrul grupului;  

- să relaţioneze cu partenerii de joc;  

- să accepte şi să  ofere sprijin. 

              

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode si procedee: Conversația, observația,jocul, exercițiul, metoda,,Mâna oarbă”, problematizarea, 

explicația, exercițiul cu material individual 

 

Material didactic: Truse cu piese geometrice plane,puzzle-uri cu povești,jetoane cu imagini,stimulente 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă. 

 

DURATA: 25-30 de minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

• Curriculum pentru educație timpurie -2019; 
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Instrumente 

Indicatori 
Metode şi 

procedee 

Mijloace didactice 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic. 

   

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

Copiii vor fi așezați în semicerc pe covor și după o discuție 

referitoare la tema săptămânii și la activitățile desfășurate.  

Apoi,îi invit să extragă dintr-un săculeț câte un jeton.Cu ajutorul 

acestor jetoane,îi voi redirecționa către centrele deschise astfel: 

BIBLIOTECĂ-GRUPA BUBURUZELOR 

CONSTRUCȚII -GRUPA ALBINUȚELOR 

JOC DE MASĂ-GRUPA FURNICUȚELOR 

 

Conversația 

 

 

 

Coșuleț  

Jetoane cu 

buburuze,albine, 

furnici 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

ANUNȚAREA TEMEI 

ȘI A OBIECTIVELOR 

 

 După ce copiii s-au așezat pe centre,îi voi anunța că vom 

desfășura împreună o activitate prin care vom învăța unii de la 

altii , pentru a ști cât mai multe lucruri. 

Conversația 

 

Explicația  

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

nonverbal 

 

DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 

 

Voi trece pe la fiecare centru și împreună cu copiii,vom denumi 

materialele puse la dispoziție astfel: 

-la centrul Construcții vom recunoaște și vom denumi formele 

geometrice,forma,mărimea și culoarea acestora; 

-la centrul Joc de masă vom recunoaște și vom denumi ceea ce 

urmează să realizăm-îmbinare piese de puzzle în vederea 

realizării modelului;de asemenea,vom recunoaște și vom 

denumi povestea din care face parte scena; 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Truse cu forme 

geometrice plane 

Puzzle cu scene din 

povești 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

Răspund la întrebările 

adresate 

Recunosc și denumesc 

materialele de lucru 
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-la centrul Bibliotecă vom denumi materialele de lucru și le 

explic că vom desfășura un joc. 

Fiecare copil va lua de pe masă câte un jeton și le voi adresa o 

serie de întrebări. 

Spre exemplu,dacă va alege jetonul pe care este desenat un 

pui.întrebările adresate ar putea fi: 

 Ce este acesta?-Acesta este un pui! 

 Eu spun un pui,tu spui mai mulți pui. 

 Ce culoare are puiul?-Puiul este galben. 

 Ce culoare are creasta puiului?-Creasta puiului este roșie. 

 Cu ce este acoperit corpul puiului?-Corpul puiului este acoperit 

cu puf.,etc. 

Întrebările vor fi adresate în funcție de jetonul ales. 

După ce le explic copiilor sarcinile de lucru,voi face încălzirea 

mușchilor mici ai mâinilor împreună cu toți copiii prin poezia: 

,,Suntem mici dar multe știm 

Și ne place să muncim, 

Mișcăm degețelele 

Batem tare palmele, 

Răsucim încheietura 

Și dăm mingea dura-dura. 

Ploaia picură  pic,pic, 

La pian cântăm un pic, 

Evantaiul știm să-l facem 

Strângem pumnii și-i desfacem. 

 

Le urez ,,Spor la lucru!,,după care aceștia vor trece la lucrul 

efectiv. 

 

 

 

 

 

Jocul  

Exercițiul   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul  

Exercițiul 

Jetoane cu diverse 

imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construiesc,prin alăturare 

și suprapunere, tema 

aleasă 
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Voi acorda sprijin acolo unde este nevoie și voi da explicații 

suplimentare. 

Se urmărește activitatea copiilor şi se fac aprecieri pozitive 

asupra modului de lucru. De asemenea,îi voi anunța cu câteva 

minute înainte de finalizarea activității. 

 

Denumesc lucrarea 

realizată 

Îmbină toate piesele de 

puzzle în vederea 

realizării planșei model 

Răspund la întrebările 

adresate 

EVALUAREA ȘI 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂŢII 

 

După ce i-am anunțat că activitatea va lua sfârșit,voi trece pe la 

fiecare centru și împreună cu ei,vom denumi ceea ce au realizat. 

Voi face aprecieri colective și individuale  cu privire la modul 

de lucru și voi oferi stimulente. 

 

 Stimulente Raportarea rezultatelor 

copiilor la cerinţele 

activităţii 

Copiii împărtășesc 

impresii despre 

activitatea desfășurată. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. înv. primar,  Badeanu Laura 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Moreni 

CLASA : a II-a A 

ARIA CURRICULARĂ : CONSILIERE SI ORIENTARE 

DISCIPLINA : DEZVOLTARE PERSONALĂ 

UNITATEA TEMATICĂ : ,, Medii de viaţă’’ 

SUBIECTUL :  Emoţii şi comportamente 

DISCIPLINE IMPLICATE:  - Dezvoltare personală (DP) 

                                                   - Matematica si explorarea mediului ( MEM) 

                - Comunicare în limba română (CLR)    

                 - Muzică si mişcare (MM) 

                 - Arte vizuale si lucru manual (AVLM) 

FORMA DE REALIZARE: activitate interdisciplinară  

TIPUL LECŢIEI : predare – învăţare 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

*DP:  

2.1.  Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate. 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

*CLR: 

 1.2. Recunoaşterea de detalii variate dintr-un text accesibil audiat 

 2.3. Participarea la dialoguri,în diferite contexte de comunicare 

 

 

*AVAP: 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

*MEM: 

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut 

*MM: 

2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură 

METODE SI PROCEDEE : 

- conversatia 

- conversaţia euristică 

- explicaţia 

- problematizarea 

- reflecţia personală. 

- Jocul didactic 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : 

- Calendare 

- Mesaj 

- emoticoane 

- fişe  
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- PC 

- Post-it-uri 

- FORME DE ORGANIZARE: 

- frontal, individual, in perechi 

 

COMPETENŢE 

SPECIFICE 

OBIECTIVE 

OPERAŢIONALE 

EVALUARE 

2.1.  Exprimarea emoţiilor de 

bază în situaţii variate. 

 

 

O1 - să  identifice propriile 

emoţii produse de povestea 

audiată; 

O2 –  să asocieze o etichetă 

verbală expresiei emoţionale; 

Oral 

 

 

Aprecieri verbale 

2.3. Explorarea abilităţilor de 

relaţionare cu ceilalţi 

 

O3-  să verbalizeze  reguli de 

comportament în relaţia cu 

ceilalţi, pe baza discutării unor 

situaţii concrete ; 

Oral– joc ,,Microfonul magic” 

 

Joc ,,Saculetul fermecat” 

1.1. Stabilirea unor asemănări 

şi deosebiri între sine şi 

ceilalţi, după criterii simple; 

O4 –   să identifice emoţiile 

personajelor în diferite 

momente ale povestirii  

Oral  

 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

NR

. 

CR

T 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

OB. 

OP. 

ACTIVITATEA 

ÎNVĂŢĂTORULUI 

ACTIVITATE

A 

ELEVILOR 

METOD

E 

SI 

PROCED

EE 

MOD. 

DE 

ORG. 

A 

ACTIVI

T. 

EVALU

ARE 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 

organizato

ric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

3.1 

      Asigur condiţiile optime 

desfăşurării orei . 

       Activitatea debutează 

cu Întâlnirea de 

dimineaţă(salutul, prezenţa, 

calendarul naturii, mesajul 

zilei).       

              Haideţi să ne 

ridicăm, 

In picioare întâmpinăm, 

Invitaţii-i salutăm: Bună 

dimineaţa! 

Elevii se 

pregătesc pentru 

începerea orei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţi

a 

explicaţia 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar

ea 

comporta

- 

mentului 
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Un gând bun noi le urăm: 

Bine aţi venit!” 

   

  Copiii sunt salutaţi cu 

versurile :  

,, - Bună dimineaţa, copii 

veseli! 

     Mă bucur că sunteti 

fericiţi. 

     A-nceput o nouă zi... 

     Bine aţi venit, copii! ”  

       Transmit elevilor că 

astăzi avem musafiri 

deosebiţi care ne vor asista, 

ne voi încuraja si evalua. 

     ,,Salutăm natura!”: 

   - Bună dimineaţa, Iarnă cu 

fulgi arginti!-(ridicăm 

braţele) 

- Bună dimineaţa, soare 

palid!-(facem cu braţele un 

cerc imaginar), 

- Bună dimineaţa, micule 

vânt care alergi pe pământ! - 

(cu braţele ridicate ne 

apleacăm în stânga - 

dreapta), 

- Bună dimineaţa, 

vieţuitoare mari -(ne ridicăm 

pe vârfuri) şi vieţuitoare 

mici! (cu braţele întinse ne 

lasăm pe genunchi). 

-   Bună dimineaţa, copii 

curiosi! 

Se realizează PREZENŢA. 

Se completează 

CALENDARUL 

NATURII.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu 

atenţie si 

executa mesajul 

. 

 

 

 

 

 

 

 

- un elev va 

numi copiii 

absenţi. 

 

- un elev va 

completa 

calendarul 

naturii, va 

prezenta starea 

vremii 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individu

al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

globale şi 

individua

le 

2. Reactualiz

area 

cunoştinţel

or 

O2 

 

 

 

      Joc: „Copilul şi 

oglinda”. Copiii vor forma 

perechi, luând rolul 

copilului sau al oglinzii.  

 Copilul va 

mima o emoţie 

(bucurie, 

tristeţe, furie, 

conversaţi

a, 

problemat

izarea 

 

în 

perechi. 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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MM 

2.2 

 

 

 

 

,,Daca vesel se traieste” 

frică etc) iar 

oglinda va imita, 

apoi va denumi 

emoţia şi  

copilul  ne va 

povesti  situatia 

care l-a facut sa 

simta acea stare. 

jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

frontal 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelo

r 

ME

M 

5.1 

 

 

 

 

O2 

      Solicit elevilor sa 

inchida ochii si sa-si 

imagineze cu cine se putea 

intalni broscuta. 

       Pe ecranul 

calculatorului apare 

imaginea unui 

urs/iepure/lup/caprioara. 

        In concluzie in fata 

unor situatii sau imagini 

avem anumite reactii,ne 

bucuram,ne este frica,teama 

sau suntem furiosi. 

Elevii deschid 

ochii si observa 

imaginea,preciz

eaza mediul de 

viata al 

animalelor si 

spun ce simt. 

 

conversaţi

a, 

problemat

izarea 

 

 

frontal 

Aprecieri 

verbale 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

    Solicit un elev sa citească 

mesajul zilei 

”În pădurea fermecată 

Iepurilă a dat de veste, 

C-o broscuţă năzdravană  

A ajuns pe-a muntelui 

creste. 

 

Au plecat să o găsească.  

Pădurea să răscolească 

Două inimoase caprioare, 

Două ververiţe roşcovane,  

Şi două vrabii curajoase. 

 

Mama broasca speriată, 

Le-a rugat să o gasească 

De primejdii s-o ferească. 

Pân la lac s-o însoţească. 

 

Ascultă cu 

atenţie mesajul . 

 

 

Conversat

ia 

Exercitiul 

Problemat

izarea 

 

frontal 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

5. Dirijarea  

învăţării 

 

 

O4 

 

  

  Solicit elevii să se 

gândească ce emoţie a 

cuprins-o pe broscuţa când 

 

      Copii 

rezolva sarcinile 

propuse spre 

 

 

 

 

 

 

individu

al 
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CL

R 

2.3 

 

 

 

O4 

 

 

 

CL

R 

1.2 

 

 

 

 

O3 

s-a vazut pe munte  şi să 

ridice emoticonul 

corespunzator 

  

       Adresez întrebări 

pentru verificarea înţelegerii 

textului. 

  

 

        Dirijez discuţiile cu 

elevii urmărind:  

-identificarea emoţiilor 

pozitive (bucuria, fericirea) 

şi negative (frica, furia, 

tristeţea); 

-înţelegerea de către elevi a 

faptului că este omenesc să 

simţim atât emoţii pozitive 

cât şi negative, dar 

important este să învăţăm să 

ne controlăm emoţiile 

negative astfel încât ele să 

nu ne influenţeze 

comportamentul. 

       

       Solicit elevilor sa 

identifice emoţii pozitive 

(bucuria, fericirea) şi 

negative (frica, furia, 

tristeţea) si sa gaseasca o 

solutie in vederea rezolvarii 

conflictului 

rezolvare, 

dovedind 

înţelegerea 

textului citit. 

 

-De ce credeti că 

s-a aventurat 

broscuţa pe 

munte? 

 -Ce credeti că 

s-a întamplat cu 

ea? 

 -Cum credeti că 

s-a simţit mama 

broscuţei? 

 

     

 

        Adevarat 

sau fals? 

 Broscuţa nu a 

conştientizat 

primejdiala care 

s-a expus. 

 

Animalele s-au 

unit pentru a 

gasi broscuta. 

Intelegerea si 

calmul pot 

rezolva orice 

situatie. 

  

Identifică 

emoţiile si 

gasesc soluţii în 

vederea 

rezolvarii 

conflictelor 

 

 

 

conversaţi

a 

problemat

izarea 

explicaţia 

reflecţia 

personală 

 

 

 

 

conversaţi

a 

euristică, 

problemat

izare 

explicaţia 

reflecţia 

personală 

Saculetul 

fermecat 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individu

al 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

6. Asigurarea 

retenţiei şi 

a 

MM 

2.2 

O1 

O2 

     Interpretarea cântecului „ 

Broscuta si ratusca”. 

      Solicit elevilor sa 

identifice emoţii pozitive 

 Interpretează  

cântecul.  

 

conversaţi

a 

euristică, 

frontal 

individu

al 

Aprecieri 

verbale 
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transferulu

i 

O4 

 

(bucuria, fericirea) şi 

negative (frica, furia, 

tristeţea) si sa gaseasca o 

solutie in vederea rezolvarii 

conflictului dintre broscuta 

si ratusca 

Identifică 

emoţiile si 

gasesc soluţii în 

vederea 

rezolvarii 

conflictului 

dintre broscuta 

si ratusca 

problemat

izare 

explicaţia 

reflecţia 

personală 

,,Microfo

nul 

magic”, 

7. Activitate 

în      

   

completare         

 

AV

AP 

2.2 

      Ofer elevilor câte un 

post-it pe care va trebui să 

deseneze un emoticon 

potrivit pentru emoţia pe 

care le-a produs-o lecţia şi 

să şi-o lipească în piept. 

Deseneaza 

emoti care i-a 

cuprins 

reflecţia 

personală 

individu

al 

 

Aprecieri 

verbale 

8. Aprecieri şi   

     

recomandă

ri                        

 

 

     Apreciez modul în care 

elevii au rezolvat sarcinile 

pe parcursul întregii ore. 

 conversati

a 

 

individu

al 

 

Apriecier

i verbale 

 

Autoeval

uarea 

 

JOC: Ești vesel/ Ești trist 

Conducătorul de joc dă o instrucțiune (Ex: ”Ești trist!”) unui jucător aflat în fața clasei. Prin cuvinte 

sau gesturi, ceilalți participanți trebuie să-l det 
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PROGRAMUL ZILEI 

 

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATA 

PROFESOR ÎNV. PREȘC. BUCUR CORNELIA 

DATA: 14.01.2021 

NIVELUL I (3-5 ANI): GRUPA COMBINATA ”CASUTA POVESTILOR” 

ACTIVITATE INTEGRATĂ: DȘ (Cunoașterea mediului) +  DEC (Dactilopictură) 

 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP) :  

 Întâlnirea de dimineaţă: Tema zilei : ”Ce-i atâta gălăgie?” - salutul, prezenţa, calendarul naturii, 

activitatea de grup, noutatea zilei 

 Rutine:   ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine 

”Apa, prietena mea!”  -  exersarea unor deprinderi igienico-sanitare   

”Mă pregătesc pentru activități!”  - exersarea unor deprinderi de autoservire                                                                 

 Tranziţii: ”Săniuța fuge”/ ”Noi suntem piticii” / ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori” 

 

ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE  (ALA):  

I. JOC DE MASĂ:  ”Găseşte-mi umbra” 

                                   “Alege îmbrăcămintea de iarnă!” 

            “Din jumătate, întregul”  

 

II. ARTĂ:  ”Colorez cum îmi place” – colorare imagini jocurile copiilor iarna, îmbrăcăminte de iarnă   

(anexele 5, 6, 7, 8) 

        ”Omul de zăpadă” – modelaj   

        ”Săniuța” – lipire (anexa 9) 

 

III. BIBLIOTECĂ:   ”Bulgări  de zăpadă” - trasare de elemente grafice (anexa 10) 

             ”Răsfoim  imagini despre  jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

            ”Colorează  drumul către săniuță” /   

         ”Colorează drumul de la fetiță la patine, de la băiețel la schiuri”  

labirint  (anexele 11, 12, 13) 

IV. CONSTRUCŢII: “Patinoarul”/ “Săniuța” -  construcţii din diferite materiale 

               

ACTIVITĂȚI  PE DOMENII EXPERENŢIALE: 

Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

• DȘ  - convorbire  

• DEC  -  dactilopictură  

 

ALA 2 :  “Zboară fulgule, zboară!” -  joc de mişcare 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

DATA: 14.01.2021 

GRĂDINIŢA DUMBRAVA MINUNATA- TOPLITA 

PROFESOR ÎNV. PREȘCOLAR:  BUCUR CORNELIA 

NIVELUL I (3-5 ANI): GRUPA COMBINATA ”CASUTA POVESTILOR” 

TEMA ANUALĂ: ”Când, cum și de ce se întâmplă?” 

PROIECT TEMATIC: ”Iarna a sosit în zori!” 

SUBTEMA: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna!” 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Ce-i atâta gălăgie???” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII EXPERENŢIALE: DȘ/DEC 

MIJLOC DE REALIZARE: convorbire / dactilopictură 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare și sistematizare de cunoștințe  

                  SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

a) INFORMATIV: 

 Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele caracteristice produse în natură iarna şi jocurile 

copiilor.                     

b)  FORMATIV: 

 Dezvoltarea spiritului de observaţie, a rapidităţii în gândire; 

 Formarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral; 

 Formarea şi consolidarea unor deprinderi de lucru specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

 Formarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător. 

              c)  EDUCATIV: 

 Educarea spiritului de  a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii 

 Stimularea interactivităţii şi cooperării. 
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 ACTIVITĂȚI  LIBER  ALESE  (ALA):  

 JOC DE MASĂ: 

 Tema activităţii: ”Găseşte-mi umbra” 

                                   “Alege îmbrăcămintea de iarnă!”   

            “Din jumătăți, întregul” – reconsitutire de imagini cu omul de zăpadă, sanie, schiuri, patine 

Obiective operaţionale: 

• Să găsească umbra obiectelor; 

• Să întregească o imagine.     

• Să formeze corect din jumătăți un întreg.         

                Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, observaţia. 

                Mijloace de învăţământ: puzzle, jetoane cu imagini reprezentative anotimpului iarna și a jocurilor copiilor, fişe cu  jumătăți de imagini. 

  ARTĂ:                                                                                                                                                    

Tema activităţii:”Colorez cum îmi place” – colorare imagini jocurile copiilor iarna, îmbrăcăminte de iarnă   

                  ”Omul de zăpadă” – modelaj   

                              ”Săniuța” – lipire  

Obiective operaţionale: 

• Să coloreze o imagine la alegere, fără să depășească conturul.  

• Să realizeze, cu ajutorul plastelinei, un om de zăpadă.  

• Să lipească în contur, după modelul dat. 

Metode didactice: conversaţia ,explicaţia, exerciţiul, munca în echipă. 

Mijloace de învăţământ: creioane colorate, coli de desen, plastelină, planşete, fişe de lucru, bucățele de hârtie colorată 

 BIBLIOTECĂ: 

Tema activităţii: ”Bulgări de zăpadă” - trasare de elemente grafice 

        ”Răsfoim  imagini despre  jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

        ”Colorează  drumul către săniuță” /  

     ”Colorează drumul de la fetiță la patine, de la băiețel la schiuri” -  labirint     

Obiective operaţionale: 

• Să coloreze drumul de la copii la săniuța, de la fetiță la patine și drumul de la băiețel la schiuri.  

• Să traseze elementele grafice învăţate într-un spaţiu dat, păstrând poziţia corectă a corpului; 
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• Să accepte şi să ofere sprijin atunci când este nevoie. 

 Metode didactice:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea 

 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, creioane colorate, creioane, imagini de iarnă, imagini cu jocurile copiilor în anotimpul iarna. 

 

 

 CONSTRUCŢII:                                                                                                         

  Tema activităţii: “Patinoarul”/ “Săniuța” -  construcţii din diferite materiale 

  Obiective operaţionale: 

• Să ansambleze piesele de construcţii pentru a realiza tema propusă; 

• Să colaboreze cu colegii pentru a obţine tema propusă. 

                 Metode didactice: conversaţia, exerciţiul, problematizarea 

                 Mijloace de învăţământ: piese de contrucţii mari şi mici de lemn, piese de contrucţii de plastic. 

 

ACTIVITĂȚI  PE DOMENII EXPERENŢIALE: 

Activitate integrată: “Jocurile copiilor în anotimpul iarna” 

• DȘ  - convorbire  

• DEC  -  dactilopictură  

 

1. DOMENIUL ȘTIINȚE 

 

Tema activităţii: “Ce-i atâta gălăgie??” 

Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de cunoștințe  

Mijloc de realizare: convorbire  

Forma de organizare: frontal, individual  

Scopul: Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele caracteristice produse în natură iarna şi 

jocurile copiilor.                   

Obiective operaționale: 

O1 – să descrie câteva caracteristici generale ale anotimpului iarna; 

O2 – să enumere obiectele vestimentare pe care le poartă în anotimpul iarna; 

O3 – să recunoască pe baza imaginilor jocurile copiilor iarna; 
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O4 – să răspundă corect, în propoziţii simple la întrebările puse; 

O5 – să participe cu interes la activitate. 

Metode didactice: Convorbirea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia  

Mijloace de învăţământ: “cutia cu surprize”, scrisoarea de la iarnă, imagini și jetoane cu aspecte de iarnă şi jocurile copiilor iarna. 

 

2. DOMENIUL  ESTETIC ȘI CREATIV  

 

Tema activităţii: “Ce-i atâta gălăgie??”  

Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de cunoștințe  

Mijloc de realizare: dactilopictură    

Forma de organizare: în perechi  

Scopul: Consolidarea, aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor dobândite de copii despre fenomenele caracteristice produse în natură iarna şi 

jocurile copiilor.  

 Obiective operaționale: 

O1 – să denumească corect materialele de lucru puse la dispoziție; 

O2 – să parcurgă în ordine etapele de lucru, în vederea realizării temei; 

O3 – să urmărească cu atenție explicațiile educatoarei; 

O4 – să organizeze spațiul plastic într-o lucrare echilibrată și expresivă; 

O5 – să realizeze prin tehnica dactilopicturii tema propusă; 

Mijloace de învățământ: șabloane cu imagini reprezentative jocurilor copiilor din anotimpul iarna, acuarele, șervețele, pahare cu apă, modelul 

educatoarei. 

Metode didactice : Conversația, explicația, demonstrația, schimbă perechea. 

 

ALA 2: 

Subiectul activităţii: “Zboară fulgule, zboară!” -  joc de mişcare  

Obiective operaţionale:  

O1 - să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului 

O2 - să participe cu plăcere și interes la joc, alături de ceilalți copii 

Metode didactice: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația  
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 BIBLIOGRAFIE: 

• “Curriculum pentru învățământul preșcolar”- prezentare și explicitări, Editura Didactica Publishink  House,  2009 

• “Ghid pentru proiecte tematice” , Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filoftea Grama 

• “Metode interactive de grup. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga , Editura 

Arves, Craiova 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

            ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

 

Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii 

grupei: „De mânuțe ne luăm / Ochi în ochi noi ne uităm / Și frumos ne salutăm!” 

 Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei: 

              „ Bună dimineaţa în toi de iarnă, 

                 Mă bucur că aţi revenit cu toţii iară. 

                 Începe - acum o nouă zi... 

                 Bună dimineaţa, dragi copii!” 

 Împărtăşirea cu ceilalţi – activitatea de grup 

   Copiii vor primi ecusoane reprezentând fulgi și oameni de zăpadă apoi se va trece la Activitatea de grup care se va desfăşura printr-un 

joc intitulat „Spune ceva despre anotimpul iarna!”. Folosind „Microfonul fermecat” copiii vor spune câte o însuşire a iernii (ex.:În anotimpul iarna 

vremea se răceşte şi ne îmbrăcăm mai gros). 

Noutăţile zilei – copiii vor fi anunţaţi ce activităţi vor desfăşura pe parcursul zilei, se va desemna un „copil al zilei” care va completa calendarul 

naturii şi va face prezenţa la panoul „Aceştia suntem noi!”. 

 Rutine: ”Suntem harnici! ” - exersarea unor deprinderi de ordine 

   ”Apa, prietena mea!”  -  exersarea unor deprinderi igienico-sanitare   

   ”Mă pregătesc pentru activități!”  - exersarea unor deprinderi de autoservire                                                                 

 Tranziţii: ”Săniuța fuge”/ ”Noi suntem piticii” / ”Bat din palme” / ”Iarna a sosit în zori” 
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EVENIMENT

UL 

DIDACTIC 

 

CONŢINUTUL  ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE  

EVALUA

RE 

METODE 

ŞI 

PROCEDE

E 

MIJLOACE 

DE 

ÎNVĂŢĂMÂN

T 

Moment 

organizatoric 

Se vor realiza: 

 aerisirea sălii de grupă; 

 pregătirea materialului necesar pentru desfășurarea activității; 

 crearea atmosferei optime de lucru. 

   

Captarea 

atenţiei 

Se va realiza cu ajutorul “Cutiei cu surprize” care vine însoţită şi de 

o scrisoare pe care poştaşul le-a lăsat dimineaţă la grădiniţă pentru 

grupa mică. Scrisoarea este de la Zâna Iarnă care ne propune să 

deschidem cutia, pentru a afla ce surprize ne-a pregătit. 

Conversaţia Cutia cu 

surprize, 

scrisoarea  

(anexa 1) 

 

Anunţarea 

temei 

Zâna Iarnă ne-a trimis materialele necesare desfăşurării activității 

care se numește ”Ce-i atâta gălăgie??”. Deci, astăzi vom discuta 

despre anotimpul iarna şi despre jocurile copiilor din aceasta 

perioadă. 

Explicaţia 

Conversaţia 

  

Dirijarea 

învăţării 

Copiii așezați pe scăunele, în semicerc vor fi antrenați în observarea 

materialului didactic: planșe care reprezintă copii la săniuș, pe 

schiuri, copii cu patine, copii care fac oameni de zăpadă. 

Planul de întrebări: 

• În ce anotimp suntem? (iarna) 

• Cum  ne dăm seama că suntem în anotimpul iarna?  

• Ce avem iarna și în celelalte anotimpuri nu avem? 

• Cum este vremea? 

 

 

PLANȘA 1: Copiii cu săniuțe 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

  

Planșe 

reprezentative  
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• Ce fac copiii din imagine? (se dau cu sania) 

• Cum sunt îmbrăcați? (cu haine de iarnă: geaca, căciulă, fular, 

mănuși, pantaloni groși, ghete) 

• Ce culoare are bluza fetiței? Dar pantalonii? (verde, portocaliu) 

PLANȘA 2: Copiii cu patine 

• Dar copiii din această imagine ce fac? (patinează) 

• Cum se numește locul unde patinăm? (patinoar) 

• Pe ce patinăm? (gheață) 

• Câte patine are în picioare fetița? (2 patine) 

Concluzia parțială: 

Deci, din  imaginile prezentate, am reținut că iarna ne jucăm cu 

săniuța, patinăm, ne îmbrăcăm cu haine groase. Voi știți cum ne 

mai putem juca în anotimpul iarna? (ne jucăm cu bulgări de zăpadă, 

schiem, facem oameni de zăpadă) 

PLANȘA 3: Copiii pe schiuri  

• Ce observăm în această imagine? (copiii schiază) 

• Cum se numește locul unde schiem? (schiem la munte, pe pârtie) 

PLANȘA 4: Copiii care fac oameni de zăpadă 

• Ce credeți că fac acești copii? (un om de zăpadă) 

• Cum facem un om de zăpadă? (din 2 bulgări mari și unul mai mic, 

îi punem o căciulă, un morcov în loc de nas, îi punem o mătură în 

loc de mână, ochii din 2 pietricele, iar nasturii și gura tot din 

pietricele) 

•  

• Ce formă au bulgării? (formă rotundă, formă de cerc) 

 

CONCLUZIA FINALĂ: 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Conversația 

Planșa 1 : copiii 

la săniuș  

 

 

Planșa 2 : copiii 

cu patine  

 

 

 

 

 

 

 

Planșa 3 : copiii 

pe schiuri  

 

 

 

Planșa 4 : copiii 

care fac oameni 

de zăpadă 

 

 

Machetă, 

jetoane, cutia 

cu surprize  
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Se va realiza cu ajutorul unei machete și a cutiei cu surprize. Copiii 

vor extrage din cutia cu surprize un jeton, vor descrie jocul de iarnă 

din imagine și îl vor așeza corespunzător pe machetă. 

Obţinerea 

performanţei 

În timp ce cântăm „Săniuța fuge” / „Iarna a sosit în zori” ne aşezăm 

la măsuţe, față în față de o parte și de alta, unde sunt pregătite 

imagini reprezentând o săniuță, patine, om de zăpadă dar și 

acuarele, șervețele, pahare cu apă. Copiii vor fi anunțați că vor 

realiza lucrarea prin metoda „Schimbă perechea”. Fiecare pereche 

trebuie să picteze timp de 3-5 minute, fără să depășească conturul. 

La semnalul educatoarei se schimbă perechile.  

O altă etapă importantă în desfăşurarea  activităţii o reprezintă 

„încălzirea mâinilor” şi o voi realiza prin câteva versuri: 

„ Mâna lebădă o fac, 

Care dă uşor din cap 

Lebedele în jur privesc 

Mâinile eu le rotesc 

Ploaia cade neîncetat 

Vârful degetelor bat 

Degetele sunt petale 

Se deschid ca la o floare”. Spor la lucru! 

 

După ce consider că sarcinile propuse au fost îndeplinite, voi 

aprecia munca depusă de către copii şi îi voi ruga să aprecieze 

reciproc munca celeilalte echipe. 

Conversaţia, 

 

Explicaţia, 

 

Demonstraţi

a, 

 

Exerciţiul, 

 

 

Învăţarea 

prin 

cooperare 

 

 

 

“Schimba 

perechea” 

 

 

Imagini 

reprezentând 

patine (anexa 

2), sanie (anexa 

3), om de 

zăpadă (anexa 

4), acuarele, 

pahare cu apă, 

șervețele  

 

 

 

 

Observare 

a modului 

în care 

copiii 

realizează 

sarcina 
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Asigurarea 

feed-back-ului 

Trecerea la următoarea etapă se va realiza printr-un cântecel “Iarna 

a sosit în zori!” 

Vom trece la centrele de interes şi copiii vor fi împărţiţi în 4 grupe. 

Fiecare grupă se va aşeza la un sector. După terminarea sarcinii 

poate merge la alt sector.  

Pentru că azi am aflat multe despre iarnă și despre jocurile preferate 

de copii în acest anotimp, aceasta ne-a trimis şi un joc care se 

numeşte : “Zboară fulgule, zboară”. 

Descrierea jocului:  

Copiii vor fi așezați în semicerc iar la semnalul ”Zboară fulgule, 

zboară” va trebuie să imite căderea fulgilor de nea și când vor auzi 

”Fulgule așează-te pe pământ” se vor așeza în genunchi, pe covor. 

Jocul se va repeta.  

 

Conversaţia, 

 

Explicaţia, 

 

Exerciţiul 

 

Cuburi,fişe,puz

zle 

Creioane 

colorate, 

Pastă de lipit, 

Imagini cu 

anotimpul iarna 

și cu jocurile 

copiilor  

 

Observare 

a modului 

în care 

copiii 

realizează 

sarcina 

 

Aprecieri  

 

 Evaluarea 

activităţii 

Activitatea zilei este finalizată cu aprecieri asupra efortului depus 

de către copii. Drept recompensă, copiii primesc diplome și 

bomboane.  

Conversaţia Diplome 

(anexa 14), 

bomboane 

Aprecieri 

asupra 

întregii 

activităţii 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof. înv. primar: Panait Irina Andreea  

Școala Gimnazială nr. 79, sector 4, București  

Clasa: a II - a E  

Data: 19.12.2019  

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii  

Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 

Unitatea tematică: Vin sărbătorile 

Subiectul: Înmulţirea numerelor naturale  

                 Exerciţii şi probleme – Medii de viaţă  

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline implicate:M.E.M., C.L.R., A.V.A.P. 

Tipul lecției: fixarea  şi sistematizarea cunoștințelor 

Durata: 45 minute 

Scopul:  dezvoltarea gândirii logico-matematice şi a capacităţii de utilizare a cunoştinţelor însuşite referitoare la înmulţirea numerelor naturale în 

concentrul 0-100 în rezolvarea de exerciţii şi probleme; 

Competențe specifice: 

✓ Matematică și explorarea mediului 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate; 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat; 

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut; 

 

✓ Comunicare în limba română 

2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;   

✓ Arte vizuale şi abilităţi practice 

2.6. participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 

kinestezică. 

Obiective operaţionale:  
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 O1 - Să efectueze operaţii matematice, aplicând algoritmii de calcul învăţaţi; 

O2  - Să rezolve exerciţii cu operaţii de ordin diferit; 

O3 - Să utilizeze denumirile şi simbolurile matematice potrivite contextelor date; 

O4 - Să rezolve probleme; 

O5 - Să  identifice diferite medii de viaţă si caracteristici ale acestora.  

 

Elemente de strategie didactică 

a)Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, observarea, problematizarea 

b)Mijloace de învățământ: plicuri, fișe de lucru, coli flipchart, imagini, lipici. 

c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală. 

Bibliografie: 

Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, București, 2013; 

Ioana Gabriela Mărcuţ, Metodica predării matematicii – format electronic 

Mirela Mihăescu, Ştefan. Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, (2014 ), „Matematică şi explorarea mediului”- manual pentru 

clasa a II- a, Bucureşti, Editura Intuitext 

Anca Tăut, Elena Lupşan, (2014),  „Matematică şi explorarea mediului” – caiet de aplicaţii, Cluj-Napoca, Editura Sinapsis 
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Scenariul 

didactic 

Secvențele 

lecției 

Ob. 

Op. 

Timp 

şcolar 

alocat 
Conținutul științific al învățării 

Strategii didactice 

Evaluare 

formativă 
Metode și 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 2 min. • Se asigură condițiile și materialele necesare desfășurării 

lecției. 

• Elevii își pregătesc caietele necesare orei de 

Matematică şi explorarea mediului. 

conversația Caietele 

elevilor 

 

activitate 

frontală 

observarea 

sistematică 

 

2. Captarea 

atenției 

 

O1 

 

 

 

 

3 min. - Moş Crăciun vrea să ducă cadouri tuturor vieţuitoarelor. El 

a strâns foarte multe informaţii depre anumite medii de 

viaţă, a făcut multe calcule pt a vedea câte cadouri trebuie 

să ducă, ȋnsă , in graba lui, a amestecat plicurile.  

 

Conversaţia 

euristică 

problematizarea 

 

Plicuri 

 

activitate 

frontală 

activitate 

individuală 

 

 

aprecieri 

verbale 

3. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

O2 5min.        Pentru a deschide plicul trebuie sa descoperim codul de 

la lacăt rezolvând exerciţiul. (Anexa 1) 

Fiecare elev va spune care este codul de la lacătul său. 

Conversaţia 

Explicația  

Exerciţiul 

 

Plicuri 

 

activitate 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

 

4. Anunţarea 

temei  

  

2 min. 

• Anunţ elevii că vor forma grupe ȋn funcţie de ceea 

ce au descoperit ȋn plicuri şi vom ȋncerca să reconstituim 

fiecare mediu de viaţă prin rezolvarea corectă a cerințelor. 

Se scriu data şi titlul pe tablă şi în caiete: Exerciţii şi 

probleme – Medii de viaţă 

 

explicaţia 

 

Fișe de 

lucru 

Imagini  

 

activitate 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

min. 

• Se împarte colectivul clasei în 5 grupe a câte 5-6  

elevi. Fiecare grupă va primi câte o coală de flipchart după 

cum urmează: Grupa - Lacul, balta, iazul, Grupa Marea 

 

 

explicaţia 

observarea 

 

tablă 

fișe de 

lucru 

 

activitate 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 
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5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

 

Neagră, Grupa Delta Dunării, Grupa Pădurea, Grupa 

Deşertul 

Se reactualizează regulile muncii în echipă. 

Fiecare grupa va lipi pe foaia de flipchart imaginea, 

informaţiile şi exerciţiile/ problemele corespunzătoare, 

după care vor trece la rezolvarea acestora.  

Marea Neagră - COMPLETEAZĂ:  

Marea Neagră este o mare situată ȋntre continentele 

……...….şi ……… .Litoralul românesc are o lungime de 

……. km. În Marea Neagră se găsesc alge ……….. şi 

…………. . Specii de animale:……………………. . 

Staţiuni pe litoralul Mării Negre:…………………… 

1. Micşorează cu 6 numărul impar cuprins ȋntre 6 si 9. 

2. Calculează produsul vecinilor numărului 5.  

3. Adună suma numerelor 6 şi 9 cu produsul lor. 

4. La ce număr adun triplul lui 5 pentru a obţine suma 

numerelor 32 si 19? 

Pădurea - STIAŢI CĂ? 

Un stejar bătrân transpiră ȋntr-o vară 50 de vagoane de 

apă? La naştere puii de urs sunt de 100 de ori mai uşori 

decât mama lor? Vizuinile vulpilor sunt ca nişte cetăţi 

subterane cu multe tunele şi galerii etajate? Siropul de 

muguri de brad vindecă tusea? Diana a cules din pădure 8 

ghiocei şi de 6 ori mai multe brânduşe. Câte flori a cules 

Diana?  În ce anotimp a cules Diana florile?   

1. La o fabrica s-au adus ȋntr-o dimineaţă 7 buşteni de stejar, 

de 6 ori mai mulţi buşteni de brad şi 29 buşteni de frasin. 

Câţi buşteni s-au adus la fabrică? 

      Ce se poate fabrica din lemnul copacilor? 

 

exerciţiul 

problemati-zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

problema-tizarea 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

observarea 

 

exerciţiul 

problematizarea 

 

explicaţia 

problema-tizarea 

exercițiul 

 

imagini  

lipici 

rechizitele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablă 

fișe de 

lucru 

imagini  

lipici 

rechizitele 

elevilor 

 

activitate 

pe grupe  

 

activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 

verificarea 

muncii pe 

grupe 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

2. Din 6 lădiţe a 7 kg de zmeură fiecare, s-au folosit pentru 

dulceaţă 15 kg. Din restul cantităţii s-a făcut compor. Câte 

kg de zmeura s-au folosit pentru compot? 

 Ce alte fructe de pădure cunoşti? 

Deșertul - ȘTIAŢI CǍ? 

▪ Deşertul este o zonă în care plouă foarte rar. În aceste 

zone, pe cer nu sunt niciodată nori. 

▪ Chiar şi în deșerturile fierbinţi noaptea este rece. 

▪ Copacii şi plantele trebuie să se adapteze să trăiască în 

deşert. Cele mai multe dintre plantele şi copaci au spini 

pentru a se proteja în acest fel de animalele care altfel le-ar 

mânca. 

▪ Plantele din deşert au frunze groase şi cărnoase pentru a 

stoca rezerve de apă. 

▪ Animalele trebuie, de asemenea, să se adapteze dacă vor 

să supravieţuiască în deşert. Scorpionii şi păianjenii sunt 

veninoşi. Prin muşcătura lor pot paraliza orice vieţuitoare 

şi în acest fel ei se pot salva. 

▪ Multe specii de animale sapă galerii subterane pentru că 

acolo este mai răcoare. 

▪ Şerpii şi alte reptile sunt adaptate la viaţa din deşert. 

Atunci când li se face prea cald, acestea intră sub pământ 

pentru a se răcori. 

*Denumeşte plante şi animale care trăiesc ȋn deşert. 

1.   Dublul lui 10 micşorează-l cu dublul lui 8. 

2. Câte picioare au 7 camile? 

3. Dintr-un numar scad 56, obţin produsul numerelor 3 si 8. 

4.  La dublul numărului 8 adaugă triplul lui 9. 

 

Delta Dunării - STIATI CA… 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

 

O3 

Delta Dunării este un fluviu, adică cea mai mare apă 

curgătoare din ţara noastră? Dunărea izvorăşte din Munţii 

Pădurea Neagră din Germania? Dunărea se varsă ȋn Marea 

Neagră, despărţindu-se ȋn 3 braţe? Delta Dunării este cea 

mai mare zonă de stufiş de pe glob? Delta Dunării mai 

este numită ,,Paradisul păsărilor?”                                      

1.  Un pescar a pescuit din Delta Dunării 4 plase a câte 9 

ştiuci şi 4 plase a câte 8 bibani.Câţi peşti a pescuit 

pescarul? 

2. Ionuţ a observant ȋn Deltă 100 de nuferi: 9 erau roz, de 

5 ori mai mulţi erau galbeni, iar restul erau albi.Câţi nuferi 

albi a observant băiatul? 

3. Mareste de 3 ori numarul par cuprins intre 4 si 8. 

4. Din produsul numerelor 5 si 9, scade triplul numărului  

Lacul, balta, iazul - COMPLETEAZĂ: 

……………..este o întindere mai mare de apă stătătoare, 

închisă între maluri, uneori cu scurgere la mare sau la un 

râu. Poate fi alimentat de: apa de ploaie, topirea zăpezii sau 

de un izvor. …………… este o întindere de apă stătătoare, 

de obicei nu prea adâncă, având o vegetație și o faună 

acvatică specifică.  Faună = totalitatea speciilor de 

………… . ……………. este un lac artificial sau natural, 

format în albia unui râu, prin adunarea apei într-o 

adâncitură de teren sau prin stăvilirea cu baraj de 

pământ destinat creșterii peștilor sau folosit pentru irigații, 

morărit. 

1. Află numerele de 3 ori mai mari decat: 2, 7, 4, 9. 

Încercuieşte rezultatele care reprezintă numere pare şi 

descompune-le ca sumă de zeci şi unităţi. 
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O4 

 

O6 

O1 

2. Află produsul dintre suma numerelor 6 şi 3 şi diferenţa 

numerelor 7 si 5 

3.Din produsul numerelor 8 şi 4, scade produsul numerelor 

4 şi      6. 

6.Obţinerea 

performanţei 

O2 7 min Fiecare grupă va primi o fișă cu un cod de culori rezultat în 

urma rezolvării corecte a unor înmulţiri. (Anexa 2) Prin 

colorarea fișelor respective se vor descoperi cadourile pe 

care le va duce Moșul în fiecare mediu de viaţă. 
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PROIECT DIDACTIC- Statele moderne: revoluție și emancipare națională 

PROFESOR: Popescu Lavinia 

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.1 Eforie Nord 

 

ARIE CURRICULARĂ: „Om și Societate” 

DISCIPLINA: Istorie 

CLASA: a VI-a A 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Secolul naționalităților 

TEMA LECȚIEI: Statele moderne: revoluție și emancipare națională 

TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoștințe 

DURATA: 50 minute 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

COMPETENȚE GENERALE: 

2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spațială 

2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La finalul lecției elevii sunt capabili: 

O1: să analizeze prevederile Congresului de la Viena  

O2: să utilizeze corect noțiunile noi: „emancipare națională”, „mișcare națională”, „multinațional”, 

„primăvara popoarelor”. 

O3: să aprecieze rolul Sfintei Alianțe 

O4: să compare procesul unificării  Moldovei cu Țara Românească cu cel al unificării Germaniei și 

Italiei 

STRATEGII DIDACTICE: 

*Metode și procedee:   

 -Conversația euristică 

 -Conversația examinatoare 

 -Explicația 

 -Învățarea prin descoperire 

 -Comparația 

 -Demonstrația 

 -Explozia solară 

 -Exercițiul 

 

*Mijloace de învățământ:    

-Tabla smart 

-Manual 

-Harta istorică în format digital (Harta Europei în timpul războaielor napoleoniene; Harta Europei 

după Congresul de la Viena) 

-Prezentare ppt. 

-Fișe de lucru 
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*Bibliografie: 

Magda Stan,  Manual de istorie-clasa aVII-a, EDP, 2017. 

Liviu Lazăr (coord.), Surse istorice, sarcini de lucru şi activităţi de învăţare pentru ciclul gimnazial, 

Editura Nomina, Piteşti, 2012. 

Felicia Adăscăliței (coord), Elemente de didactica Istoriei, Editura Nomina, București, 2010. 

Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante. Teorie și practică, Editura Clusium, 2008. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Nr. 

crt

. 

Momentele 

lecției 

Ob.  

Op. 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode  Mijloace 

didactice 

Evaluare 

1.  Moment 

organizatori

c 

2 min. 

 Notează absențele. Pregătește 

mijloacele de învățare. 

-Elevii se pregatesc 

pentru o noua lectie, 

ordonandu-si 

materialele necesare 

desfasurarii 

activitatii didactice 

 -stick cu 

materiale în 

format 

digital/calcul

ator/tabla 

smart 

 

2.  Captarea 

atenției 

3 min. 

 Profesorul proiectează caricatura care 

îi reprezintă pe monarhii victorioși la 

Waterloo, împărțindu-și teritoriul 

Europei. 

-elevii comentează 

poziția lui 

Talleyrand, ministrul 

de externe al Franței, 

precum și atitudinea 

monarhilor 

victorioși. 

Conversația 

euristică 

Tabla smart 

Prezentare 

ppt. 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

3.  Revitalizare

a 

cunoștințelo

r necesare 

dobândirii 

lecției noi 

4 min. 

 Profesorul adresează întrebări: 

-Cum s-a numit bătălia de la Leipzig 

din 1813? 

-Ce s-a întâmplat cu Napoleon după 

înfrângere? 

-De ce s-a întors Napoleon în Franța 

pentru 100 de zile? 

-Unde este înfrânt Napoleon definitiv? 

-elevii răspund la 

întrebări 

Conversația 

examinatoar

e 

Harta 

Europei în 

timpul 

războaielor 

napoleoniene 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

4.  Dirijarea 

învățării 

35 

 min. 

O1, 

O2, 

O3, 

O4 

 

Anunță titlul lecției „Statele moderne: 

revoluție și emancipare națională” și 

explică noțiunea de „emancipare 

națională” din titlul lecției. 

-notează titlul lecției 

în caiete  

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Tabla smart 

Prezentare 

ppt. 

 

 

Observare 

sistematic

ă a 

activității 

și 
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O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O2 

O4 

 Se precizează ceea ce trebuie să știe 

elevul după predarea-învățarea lecției. 

I. Congresul de la Viena și Sfânta 

Alianță 

Profesorul explică hotărârile luate de 

puterile victorioase la Viena și notează 

ideile principale la tablă 

Profesorul prezintă hărțile Europei, 

înainte și după Congresul de la Viena și 

explică termenii noi folosiți. 

 

 

Profesorul solicită elevilor să lectureze 

textul B din manual de la pag. 89 

referitor la constituirea Sfintei Alianțe  

 

 

II. Primăvara popoarelor 

Profesorul explică sintagma „Primăvara 

popoarelor” și prezintă revoluțiile care 

au cuprins Europa după 1815. 

 

 

 

III. Statele moderne pe continentul 

european: 

Profesorul distribuie fise de lucru 

elevilor organizați în perechi și le 

explică cerințele. (timp de lucru 5 

minute) 

 

 

 

 

 

 

-elevii notează în 

caiete schema lecției 

 

 

 

-elevii compară cele 

2 hărți proiectate și 

semnalează 

diferențele teritoriale 

apărute 

 

 

-elevii identifică 

țările componente 

ale Sfintei Alianțe și 

apreciază rolul 

acesteia 

 

-elevii notează în 

caiete schema lecției 

-elevii lecturează 

textul istoric dat și 

completează 

organizatorul grafic 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Comparația 

 

 

 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

Explicația 

Demontrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă 

 

 

 

Prezentare 

ppt. 

Manual 

Istorie 

textul B din 

manual de la 

pag. 89 

 

Harta 

Europei după 

Congresul de 

la Viena 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

Nr. 1-3 

comporta

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Observare 

sistematic

ă a 

activității 

și 

comporta
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cu răspunsurile 

solicitate, referitoare 

la Unirea 

Principatelor 

Române, Unificarea 

Italiei și Germaniei 

-elevii prezintă 

rezultatele cercetării 

și fac la final o 

analiză comparativă 

a căilor de unificare 

Explozia 

stelară 

mentului 

elevilor 

 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

5.  Asigurarea 

feedback-

ului (fixarea 

cunoștințelo

r) 

4 min. 

O2, 

O4 

Profesorul cere elevilor să asocieze cele 

3  imagini cu cele 3 texte de la ex.2 pag. 

89 

-elevii fac asocierile 

corecte 

Exercițiul Manual pag. 

89 

Formativă 

Aprecieri 

verbale 

 

6. Tema si 

aprecieri 

personale 

2 min. 

O3 Apreciază activitatea elevilor.  

Tema- „Imaginați-vă un dialog despre 

ideea unității naționale, între două 

personalități politice  din lecția 

predată.” 

Emit opinii; 

adresează întrebări 

Conversația   

 

Schița lecției 

I. Congresul de la Viena și Sfânta Alianță 

1. După înfrângerea Franței, statele victorioase trec la reorganizarea Europei 

2. Se organizează Congresul de la Viena între 1814-1815 pentru a restabili ordinea existentă înainte de Revoluția franceză: 

  a) Franța revine la granițele de dinainte de 1792 

 b) Statele germane se unesc într-o confederație 

 c) Austria ocupă teritorii din nordul Italiei 
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 d) Rusia și Prusia își extind teritoriul 

3. Se formează Sfânta Alianță=alianță militară dintre Austria, Prusia, Rusia, cu scopul de a înfrânge orice mișcare de eliberare a popoarelor. 

 

II. Primăvara popoarelor 

Revoluția din Grecia-câștigă independența față de Imp. Otoman 

Belgia se desprinde de Olanda 

În America Latină fostele colonii ale Spaniei și Portugaliei își proclamă independența: Argentina, Bolivia, Brazilia 

În 1848 izbucnesc revoluții (Primăvara Popoarelor) în:  

 -Franța,  

 -Imperiul habsburgic,  

 -statele germane,  

 -statele italiene,  

 -Țările Române 

 

III. Statele moderne pe continentul european: 

*Unirea Moldovei cu Țara Românească prin alegerea lui Al. Ioan Cuza-1859 

*Unificarea Italiei prin inițiativa regelui Piemontului Victor Emanuel II, prim-ministrului Camillo Cavour și revoluționarului Giuseppe Garibaldi 

(1859-1871) 

*Unificarea statelor germane prin inițiativa regelui Prusiei Wilhelm I și cancelarului Otto von Bismark în 1871 (3 războaie) 

 

Fișa de lucru nr.1-Unificarea Moldovei cu Țara Românescă 

***Citiți textul de mai jos și selectați răspunsurile  la întrebările referitoare la Unirea Moldovei cu Țara Românescă 

La Conferința de la Paris din 1858, Marile Puteri sunt informate că muntenii și moldovenii vor să se unească, pentru că sunt un singur 

popor, vorbesc aceeași limbă, au aceleași credințe și obiceiuri și un trecut glorios de care sunt mândri. La Conferință se elaborează 

“Convenția de la Paris” (document cu rol de constituție) care prevedea: 1) Formarea “Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei” cu 2 

domni, 2 guverne, 2 parlamente. 2) Singurele instituții comune erau Comisia Centrală de la Focșani și Înalta Curte de Justiție și Casație. 

La 5 ianuarie 1859 Adunarea Electiva din Moldova, la Iași,  îl alege domn pe Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie 1859 Adunarea Electiva 

din Țara Românească, la București, îl alege domn tot pe Alexandru Ioan Cuza.  

Marile Puteri sunt puse în fața faptului împlinit. 
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Fișa de lucru nr.2-Unificarea Italiei 

***Citiți textul de mai jos și selectați răspunsurile  la întrebările referitoare la Unificarea Italiei 

Statul național italian s-a realizat îm jurul Piemontului, din ințiativa regelui Victor Emanuel și prim-ministrului Camillo Cavour.  

Principalul obstacol în calea unificării politice era Imperiul Habsburgic (Austria), care stăpânea Lombardia și Veneția. Austria  a declarat 

război la 29 aprilie 1859 și a înaintat rapid în Piemont. Pe  3 mai Napoleon (împaratul Franței) a declarat război Austriei, în sprijinul 

Piemontului. În urma păcii Piemontul a primit Lombardia. În 1860 ducatele din centrul Italiei s-au unit la rândul lor cu Piemontul, iar 

acțiunile revoluționare ale lui Giuseppe Garibaldi au condus la alipirea Regatului celor Două Sicilii. Pe cale diplomatică se va alipi și 

Statul Papal. În 1866 Italia s-a aliat cu Prusia împotriva Austriei, reușind prin război să obțină și Veneția. În 1870 Roma intră în 

componența statului italian. „Fără unitate nu există națiune adevărată”, spunea Giuseppe Mazzini. 

 

 

 

 

Unirea  

Moldovei cu  

Țara Româneacă 

 

PE CE CĂI? 
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Fișa de lucru nr.3-Unificarea Germaniei 

***Citiți textul de mai jos și selectați răspunsurile  la întrebările referitoare la Unificarea Germaniei 

Statele dominante ale Confederației germane erau Austria și Prusia, dar rolul de factor unificator l-a avut Prusia. Pentru că nu a reușit o 

unificare pe cale pașnică, pentru a deveni o țară puternică, regele Prusiei Wilhelm I și cancelarul  Otto von Bismark au recurs la calea 

„prin foc și sânge”. Un prim război l-au purtat în 1864 împotriva Danemarcei de la care au luat ducatele germane Schleswig, apoi a urmat 

în 1866 războiul cu Austria de la care iau o serie de teritorii. Singura mare putere care se mai putea opune unificării Germaniei era 

Franța. Războiul cu aceasta, din 1870-71 s-a încheiat cu înfrângerea categorică a Franței care se vede obligată să cedeze două teritorii, 

Alsacia și Lorena și să plătească și despăgubiri de război. În aceste condiții, la 18 ianuarie 1871, în Sala oglinzilor de la Versailles, a fost 

proclamat Imperiul federal german, iar Wilhelm I al Prusiei se încorona ca împărat (Kaiser) al Germaniei. 

 

 

 

 

 

 

Unificarea 

Italiei 

PE CE CĂI? 
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Unificarea 

Germaniei 

PE CE CĂI? 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3542 

 

PROIECT DIDACTIC 

 BREAZU DANIELA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE BĂLCESCU” PLOIEȘTI 

 

 

Disciplina: Religie – cultul ortodox 

Clasa: a V- a 

Propunător: Breazu Daniela Maria 

Unitatea de învătare: Viața creștinului împreună cu semenii 

Subiectul lectiei: Slujirea propriului popor  

Tipul lecţiei: Mixt; 

Scopul lectiei: Conştientizarea faptului că slujirea propriului popor este o datorie a fiecăruia, care se 

manifestă prin respect față de valorile naționale și prin menținerea credinței și a tradițiilor specifice; 

Competențe specifice: 

  CS – 1.1 - explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea 

umanității/istoria mântuirii; 

  CS – 2.2 – selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte 

de viață din perspectiva unor criterii date; 

Competenţe derivate (obiective operaționale): 

La sfârsitul lecţiei, elevii vor dovedi următoarele competenţe: 

      C1 – familiarizarea cu anumite personaje din Vechiul Testament, modele în slujirea 

poporului evreu; 

      C2 – desprinderea din viețile profeților Moise și Daniel a unor valori morale sau virtuți; 

      C3 – interiorizarea modelelor domnitorilor români, ca simbol al patriotismului și credinței 

față de neam; 

      C4 – însușirea noilor termeni și utilizarea lor în diferite contexte sau enunțuri;  

 

Resurse: 

1. Oficiale: * Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V a, Manual de religie, edituda 

Akademos Art, București 2017 

2. Temporale: o oră - durata: 50’ 

3. Bibliografie:   

1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic  şi de Misiune al B.O.R., Bucuresti 1991 

2. Şebu, Sebastian ***, Metodica predării religiei, Ed Reîntregirea, Alba Iulia, 2000 

3. Alexa, Cristian ***, Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a V-a, Ed. Akademos Art, 

București, 2017 

4. Djuvara, Neagu  O scurtă istorie ilustrată a românilor, Ed Humanitas 2019 

   Strategii didactice: 

1. Metode didactice: explicația, conversația, lectura, descrierea, expunerea, problematizarea, metoda 

ciorchinelui, joc de rol.   

2. Mijloace didactice: Sfânta Scriptură, Manualul, Videoproiectorul, Laptop, Hartă; 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, pe grupe.  

 

https://www.egumenita.ro/autor/1469/sebastian-%C5%9Eebu-monica-opri%C5%9F-dorin-opri%C5%9F
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Neagu%2BDjuvara
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Scenariul didactic 

 

N

r 

cr

t 

Etapele 

lectiei 

C.

D 

Ti

mp 

Activiatatea 

profesorului 

Activitatea 

 elevului 

Metode 

şi 

procedee 

Mijloace 

de 

Învătă 

mânt 

Forme de 

organiza 

re 

Evalua 

re 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Momentul 

organizator

ic 

 2’ *Salutul, *Rugăciunea 

*Efectuarea prezenţei elevilor 

*Realizarea unui climat afectiv, cald, 

benefic desfăşurării orei de religie 

Salutul 

Rugăciunea 

 

Pregătirea pentru începerea 

orei; 

Rostirea  

în comun 

 Activitate 

frontală 

 

2. Verificarea 

Cunoştinţe 

lor din 

lecţia 

anterioară 

 

 

 

C1 

7’ *Profesorul adresează următoarele 

întrebări: 

- Care a fost lecţia despre care am vorbit ora 

trecută? Care este subiectul? 

Ce este respectul? 

Cine sunt Ruth și Noemi? Cum a dovedit 

Ruth respect față de Noemi? 

Pe ce s-a bazat prietenia dintre Ionatan și 

David? 

- Ce învăţături morale aţi desprins din 

prezentarea modelelor din lecție? 

La ce concluzii aţi ajuns? 

* Profesorul evaluează prin note/aprecieri 

modul în care elevii s-au implicat în 

realizarea temei și a întrebărilor orale. 

 

 

Elevii răspund la 

întrebările adresate de 

profesor. 

 

 

Sunt atenți la observațiile 

suplimentare ale 

profesorului. 

 

 

 

Ascultă aprecierile/notele 

 

Conversa 

ţia 

catehetică 

 

 

 

Activitate 

frontală 

și 

individua 

lă 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notarea 
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3. Pregătirea 

aperceptivă 

 2’ Personajele din Vechiul Testament ne oferă 

repere morale pentru întărirea virtuților 

noastre. Pe fundația credinței se înalță 

valorile respectului și loialității față de 

neam și Dumnezeu.  

Patriotismul sau fidelitatea față de pământul 

patriei tale, față de limba, cultura, istoria și 

religia ta este dovada moralității și 

respectului pe care-l datorăm înaintașilor 

noștri. 

Elevii scriu pe caiete ce 

înțeleg ei din noțiunile: 

credință, respect, 

patriotism. 

Conversa 

ția 

 

 

Expunerea 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Manual 

 

Activitate 

Frontală/ 

Individua 

lă 

 

 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Observa 

rea 

curentă 

4 Anunțarea 

titlului 

lectiei 

şi a 

competențe 

lor 

urmărite 

 1’ *Anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei: 

Slujirea propriului popor 

*Prezintă elevilor competenţele pe care le 

vor dobândi în urma predării-învățării 

aceste lecții. 

*Pregătește prezentarea materialului PPT. 

Elevii scriu în caiete data şi 

titlul lecţiei. 

Ascultă competenţele şi se 

mobilizează pentru 

participarea activă la oră. 

 

Explicaţia 

 

Manual 

Laptop  

Videoproi

ec 

tor 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Observa 

rea 

curentă 

5. 

 

 

 

 

Comunica 

rea/ 

însuşirea 

noilor 

cunoştinte 

 

 

 

 

 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

 

 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Profesorul solicită elevilor să citească 

textul lecției din manual. 

2. Se face recitirea lecției pe fragmente și se 

scot ideile principale care se notează pe 

tablă. 

3. Se explică noile cuvinte și expresii și se 

introduc în enunțuri noi. 

4. Se prezintă simultan lecția în power point 

care conține informații și imagini/icoane. 

Se explică elevilor rolul domnitorilor 

români în istoria poporului nostru, rolul 

profetului Moise în slujirea poporului evreu 

și rolul profetului Daniel acre a adus alinare 

 

Elevii identifică şi citesc 

individual textul lecției din 

manual. 

 

Cu ajutorul lor formulăm 

ideile principale. 

 

 

Elevii ascultă. 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

Explicația 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

Manual 

 

 

Sf. 

Scriptură 

 

Lecție în 

power 

point 

 

 

Harta 

 

Activitate 

Indepen 

dentă 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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și a întărit credința evreilor în timpul robiei 

babiloniene. 

Discutăm despre valoarea patriotismului, a 

loialității sau fidelității, despre importanța 

prezenței în mintea și sufletul nostru a 

iubirii față de istorie/limbă/țară. 

Cu ajutorul hărților prezentăm capitalele 

domnitorilor români și precizăm unde se 

află cele mai importante ctitorii ale lor. De 

asemenea, prezentăm Egiptul și Babilonul, 

zone în care evreii au fost robi. 

 

 

 

Pot merge la hartă pentru a 

arăta capitale.  

Conversați

a 

 

 

 

 

 

 

Videoproi

ec 

tor 

Laptop 

 

 

Istoria lui 

Neagu 

Djuvara 

 

6. Fixarea și 

sistematiza 

rea 

cunoștințe 

lor 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

Momentul feedbakului îl facem prin itemi 

semiobiectivi și metoda ciorchinelui. 

Numiți câțiva domnitori români care au 

dovedit credință și patriotism. Prin ce au 

dovedit? Numiți câteva din ctitoriile lor. 

De ce Moise poate fi numit iubitor de neam? 

Cum i-a condus Moise pe evrei în țara lor? 

Ce calități morale avea profetul Daniel? 

Cum i-a ajutat pe evrei Daniel? Cum puteți 

manifesta voi patriotism azi? Când 

sărbătorim Ziua eroilor și de ce? 

Prin metoda ciorchinelui putem sintetiza 

prin cuvinte și expresii cheie ideile 

principale ale lecției. Vom desena pe tablă 

un ciorchine, în mijloc scriind cuvântul 

PATRIOTISM, iar de jur împrejur vom 

scrie valori ce derivă din aceasta sau îi 

premerge și personaje emblematice pentru 

valoarea dezbătută azi. 

 

Elevii răspund la cerințe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merg la tablă și 

completează ciorchinele. 

 

 

Scriu desenează 

ciorchinele și îl 

completează la tablă și în 

caiete. 

 

 

Conversa 

ția 

 

 

 

Manual 

 

Caietul 

elevului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

Observa 

rea 

directă 
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7. Asocierea, 

generaliza 

rea şi 

aplicarea 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

3' Domnitorii români au fost modele de iubire 

de țară și religie. Numiți câteva din ctitoriile 

domnitorilor  Constantin Brâncoveanu, 

Neagoe Basarab și Ștefan cel Mare. Ce 

dovedește construirea de biserici și 

mănăstiri de către ei? Numiți și alte 

personaje din Vechiul Testament care au 

dovedit iubire și devotament pentru  

Dumnezeu și poporul evreu. 

Joc de rol: Imaginaţi-vă o întâlnire cu 

primarul localității. Ca un bun creștin și 

patriot, discutaţi despre anumite probleme 

majore care afectează localitatea. Propuneţi 

măsuri pentru a rezolva problemele, arătând 

că vă pasă de locul în care v-ați născut. 

Pornind de la următorul citat: „Patriotismul 

nu este numai iubirea pământului în care te-

ai născut, ci mai ales iubirea trecutului, fără 

de care nu există iubirea de ţară” (Mihai 

Eminescu), organizaţi-vă în grupe de trei 

elevi şi daţi exemple de modalităţi de 

manifestare a slujirii propriului popor. 

Pentru rezolvarea activităţii utilizaţi metoda 

Floare de lotus Profesorul scrie tema 

centrală în mijlocul tablei. Elevii se gândesc 

la ideile principale legate de tema centrală. 

Ideile copiilor se trec în 8 petale de la A la 

H, în sensul acelor de ceasornic, cele 8 idei 

deduse vor da noi teme centrale pentru alte 

8 petale. 

 

 

Elevii răspund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii se împart pe grupe și 

rezolvă, pe rând cele două 

jocuri. 

 

 

Explicația 

 

 

Conversa 

ția 

 

 

 

 

Jocul de 

rol 

 

 

Problemati 

zarea 

 

 

 

 

 

Floare de 

lotus 

 

 

Istoria lui 

Neagu 

Djuvara  

cu imagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

individua

le 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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8. Aprecierea 

activității 

elevilor 

 

 2' *Se fac aprecieri generale şi individuale 

privind pregătirea elevilor și implicarea lor 

în predarea noilor cunoştinţe, se notează 

elevii care au participat activ la lecție. 

Elevii ascultă aprecierile 

făcute de profesor. 

 

Explicația 

Conversați

a 

 Activitate 

frontală 

Aprecieri 

individua

le 

Notare 

9. Precizarea 

temei  

 2' * Se anunţă şi se explică tema pentru acasă. 

Exercițiul 2 de la pagina 65. 

Elevii îsi notează tema şi 

ascultă explicaţiile 

profesorului. 

Explicația Manualul Activitate 

frontală 

 

10 Încheierea 

activităţii 

 1' * Rugăciunea 

*Salutul 

*Rugăciunea 

*Salutul 

    

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3548 

 

METODA PROIECTELOR  

prof. itinerant Stoica Lucia  

Școala Gimnazială Sântana 

Școala Gimnazială Ș. A. Doinaș Caporal Alexa - structură  

 

ARGUMENT 

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The 

project method (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare -învăţare - evaluare,  care 

presupune o micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru 

elevi. 

Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate 

reală (“learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei verbaliste şi 

livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a 

procesului de învăţământ, prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice, în spiritul 

acţiunii şi independenţei în gândire. 

Caracterul de modernitate al unei metode este dat de măsura în care aceasta reuşeşte să cultive 

însuşirile fundamentale necesare omului de azi: independenţă, spirit critic, gândire creatoare. 

PROIECTUL TEMATIC – OPORTUNITATE PENTRU DEZVOLTAREA 

CUNOŞTINTELOR COPIILOR 

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează 

pe efortul deliberat  de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 

Proiectele tematice presupun investigarea unor subiecte propuse de copii, sugerate de anumite 

evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea cadrului didactic şi a copiilor. 

Subiectul proiectului este inspirat din mediul apropiat, presupunând interacţiunea directă dintre copil 

şi mediu. Conţinuturile converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor, la un 

moment dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora. 

Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de lejeritate şi 

mai mult, coerenţă procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi asigură o învăţare 

activă, care se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă interesele şi experienţa 

copiilor şi are o finalitate reală. 

Profesorul, în colaborare cu copilul, are în vedere coordonarea activităţii pe timpul derulării 

proiectului, având rolul de ghid şi mentor. Prin activităţile desfăşurate pe parcursul proiectelor 

tematice, copiii îşi vor putea aprofunda cunoştinţele despre subiectul dat. Alături de ei sunt implicaţi: 

specialişti, părinţi, membri ai comunităţii. 

Etapa de evaluare a activităţii copiilor, la finalul unui proiect tematic, oferă dascălului şi 

părinţilor posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată este un prilej de testare şi de 

verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO:  
  „Te-ai întrebat vreodată câte mâini au făcut 
pâinea pe care cu una singură o duci la gură?” 
                                                 Tudor Muşatescu 
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PROIECT TEMATIC 

 

 

 

Tema proiectului: PÂINEA  

Clasa pregătitoare  - clasa a IV –a  elevi CES prof. itinerant Stoica Lucia  

An școlar 2019 – 2020 semestrul I  

Discipline integrate: CLR, MEM, DP, AVAP, MM 

Structura proiectului: 

A. Cunoștințe: 

-procesul tehnologic al producerii pâinii; 

-lucrările agricole specifice culturii cerealelor; 

-ciclul de dezvoltare al cerealelor; 

-compoziția pâinii; 

-meseriile implicate în producerea pâinii; 

-instrumente, utilaje utilizate în producerea pâinii;  

-importanța pâinii în alimentație. 

 

B. Capacități instrumentale: 

-căutarea de informații/cercetarea; 

- folosirea unor materiale și tehnici de lucru; 

- cultivarea și îngrijirea unei plante; 

- efectuarea de experimente simple; 

- sortarea/clasificarea datelor; 

- măsurarea cu unități de măsură nestandardizate; 

- exprimarea/argumentarea ideilor. 

 

C. Atitudini și valori: 

-colaborarea în scopul rezolvării unor sarcini de lucru; 

-aprecierea rolului pe care îl are pâinea în viața oamenilor; 

-respectul pentru munca depusă de oamenii implicați în producerea pâinii; 

-aplicarea unor norme elementare de conduită în spațiul din afara școlii; 

-valorificare lucrărilor proprii prin organizarea de expoziții; 

-asumarea de roluri și responsabilități. 

 

Competențe ale învățării integrate: 

CLR: 2.2., 2.3., 2.4., 3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,4.3.; 

MEM: 1.3.,1.4.,3.1.,3.2.,3.3.,4.1.,4.2.,5.1.,5.2.,6.1.,6.3.; 

DP: 2.2.,3.3.; 

ES: 1.2.,3.1.,3.2.,3.3.; 

AV: 1.1.,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.2.6.; 

MM: 2.1.2.2.,3.1. 

 

Planificarea timpului:  4 săptămâni 
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Resurse: 

A). Materiale: cărți, reviste, planșe, jetoane, jucării,vase cu grâu pus la încolțit, spice de grâu, secară, 

sortimente de pâine, sită pentru cernut, bonete de brutar, șorțulete, puzzle, făină, drojdie, sare, tărâțe, 

germeni de grâu, cutii, lopățele pentru măsurare, aparat foto, coli de hârtie, markere, acuarele, 

plastilină, planșete, creioane colorate, foarfeci, role de hârtie, hârtie glasată, CD-player. 

B). Procedurale: observarea spontană și dirijată, conversația euristică, explicația, demonstrația, 

exercițiul, problematizarea, experimentul, Turul galeriei, Brainstorming, Știu/ Vreau să știu/ Am 

învățat, Explozia stelară. 

C). Organizatorice: frontal, pe grupe, individual. 

D). Umane: elevii clasei pregătitoare, învățătoarea, părinții copiilor, specialiști: medic nutriționist, 

brutar, morar. 

 

 Întrebările cheie ale proiectului: 

A). Întrebări esențiale: De unde vine pâinea? De ce avem nevoie de pâine? 

B). Întrebările unității: Ce materie primă se folosește pentru producerea pâinii? Care sunt etapele prin 

care trece bobul de grâu până ajunge sub formă de pâine?  

C). Întrebări de conținut: Cine sunt oamenii care lucrează la producera pâinii? Ce sortimente de pâine 

sunt? Care sunt caracteristicile pâinii? Ce ingrediente se folosesc pentru prepararea pâinii? Cum se 

poate consuma pâinea? 

 

 

Instrumente ale evaluării 

- observaţia 

- măsurarea nivelului de participare 

- discuţiile de grup 

- jocul de rol 

- jurnalul 

- analiza produselor activităţii 
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HARTA PROIECTULUI 

  

 

 

 

   

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Din ce se face pâinea? 

-grâul-alcătuirea plantei 

-lucrări agricole specifice 

-factori de mediu care 

favorizează creşterea şi 

dezvoltarea plantei 
 

 

Cum se obţine pâinea? 

-etapele pe care le parcurge pâinea 

de la stadiul de bob până ajunge 

pe masa consumatorilor 

 

 

 

masa consumatorului moară 
 

 

Cine lucrează la producerea pâinii? 

-meseriile implicate în producerea pâinii şi 

uneltele/instrumentele utilizate 

 

De câte feluri poate fi pâinea? 

-sortimente de pâine/ caracteristici 

 

De ce avem nevoie de pâine? 

-importanţa pâinii în viaţa omului 
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Schemă orientativă pentru activităţi: 

I. Din ce se face pâinea? 

      -     Brainstorming – Pâinea 

      -     Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat – tema Pâinea 

- audiţie – „Povestea unui bob de grâu”, de Geta Heimerl 

- observarea ciclului de creştere şi dezvoltare a grâului/ alcătuirea plantei 

- observarea boabelor de grâu, a germenilor şi tărâţelor 

- experiment: însămânţarea/îngrijirea/observarea creşterii grâului sub influenţa factorilor de mediu 

(lumină, apă, căldură) 

- ilustrarea prin desen a lucrărilor agricole specifice culturii de grâu: aratul, însămânţatul, seceratul, 

treieratul 

- sortarea boabelor de cereale/identificarea grâului 

- memorizare – Spicul de grâu, Ilie Mircea 

- pictură – Lanul de grâu 

- cântecul – Cântec pentru grâu – Lena Costante 

- joc de mişcare – lanul în bătaia vântului 

- pantomimă – lucrările agricole 

II. Cum se obţine pâinea? 

- vizită la moară şi la brutărie (cu implicarea părinţilor) 

- observarea etapelor tehnologice: măcinarea grâului şi obţinerea făinei, transportarea la brutărie, 

frământarea, dospirea, coacerea, ambalarea, transportarea la magazine pentru vânzare 

- aşezarea în ordinea corectă a unor ilustraţii care înfăţişează „drumul”pâinii 

- pantomimă- Drumul pâinii 

- audiţie – Povestea pâinii, de G. Roman 

- povestirea după imagini a etapelor producerii pâinii 

- estimarea/măsurarea cu unităţi de măsură nestandard şi compararea cantităţii de boabe de 

grâu/făină/tărâţe care încape într-o cutie 

III. Cine lucrează la producerea pâinii? 

- puzzle de asociere a fiecărui meseriaş cu uneltele sale: agricultorul ară cu tractorul, combainierul 

seceră şi treieră cu combina, morarul macină la moară, brutarul coace pâinea în cuptor etc 

- confecţionarea   unor bonete de brutari, şorţuri, mori de vânt din role de hârtie 

- expoziţie cu maşinării de jucărie (tractoare, combine, camionete pentru transportul pâinii) aduse de 

copii 

- crearea unei brutării în miniatură în sala de clasă 

- sortarea ingredientelor utilizate în obţinerea pâinii 

- exerciţii practice de cernere(cu sita) a făinii, de frământare/modelare a aluatului 

- observarea rolului drojdiei în dospirea aluatului 

- experimente cu praful de copt şi bicarbonatul în acţiunea cu apa 

- joc de rol: „De-a brutarii”, „La magazinul de pâine” 

- confecţionarea unor bani (1-10 lei) de jucărie pentru jocul de rol 

- învăţarea cântecelor: La moară şi Brutarii – asocierea interpretării cu mişcările sugerate de versuri 

IV. De câte feluri poate fi pâinea? 

- audiţie - povestea „Turtiţa” 

- dramatizarea poveştii 
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- realizarea unui panou cu reţete de pâine scrise de fiecare familie a copiilor din clasă 

- invitarea unei bunici/străbunici pentru a povesti cum se făcea pâinea pe vremuri 

- discuţii despre tehnologiile moderne (oricine poate avea acasă o maşină de făcut pâine) 

- pâinea dospită şi nedospită, specifică altor popoare- lipia, tortillia 

- sortimente în funcţie de ingrediente: albă, neagră, semi, graham etc. 

- formele pâinii: rotundă, baghetă, franzelă, chiflă 

- compararea/clasificarea sortimentelor de pâine şi preţurile lor 

- modelaj din plastilină a diferitelor tipuri de pâine 

- realizarea unor ornamente din pâine tăiată în diverse forme, uscată şi apoi pictată 

- estimarea/numărarea feliilor  dintr-o pâine tăiată 

- compunerea/descompunerea numărului 10 utilizând lădiţe şi diferite sortimente de pâine 

- compunerea unor probleme pe tema pâinii 

- joc de mişcare - Încărcăm/ descărcăm lădiţele cu pâine; Dăm pâinea din mână în mână 

 

V. De ce avem nevoie de pâine? 

- invitarea unui nutriţionist care să povestească despre importanţa pâinii în alimentaţia oamenilor, dar 

şi despre asocierile greşite ale pâinii cu alte alimente sau consumul excesiv  de pâine şi urmările 

acestor obiceiuri  

- realizarea unui colaj reprezentând piramida alimentelor 

- tradiţii – Primirea unui oaspete  important cu pâine şi sare (joc de rol) 

- semnificaţii ale pâinii în religie: cuminecătura, păştiţele, prescura 

- audiţia poveştii „Cinci pâini”, de I. Creangă 

- dramatizarea poveştii 

- ilustrarea prin desen a unei scene preferate din poveste 

- gest umanitar – achiziţionarea şi donarea  pâinii unor nevoiaşi 

Evaluarea proiectului: 

A). Procesului: 

- realizarea peretelui vorbitor unde fiecare copil îşi poate exprima sub formă de desene, simboluri, 

cuvinte, sentimentele şi impresiile pe care i le-au produs activităţile din cadrul proiectului 

- observarea modului/gradului de implicare a copilului şi a familiei în activităţile proiectului 

B). Produsului: 

- realizarea unei pâini cu ajutorul părinţilor şi aducerea la şcoală pentru a fi gustată de colegi 

- expoziţii cu lucrările copiilor 
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PROJET DIDACTIQUE 

Prof. Anton Elena-Luminița 

Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata  

 

Classe: VII e  (IIIe année d’étude), L2 

Niveau : A1 du CECRL 

Professeur: Anton Elena-Luminita 

Ecole : Scoala Gimnaziala Nr. 1Sărata  

Objet : Langue française 

Sujet: Les objectifs touristiques et culturels à Paris  

Type de leçon: leçon de communication de nouvelles connaissances  

But: développer les compétences de communication et éveiller l’intérêt pour la culture française. 

 

COMPETENCES :  

Compétences générales (conformément au Curriculum Officiel pour la VIIe classe du Ministère 

roumain de l`Education,2017) : 

1. La réception des messages oraux simples 

2. L’expression orale sans des situations de 

communication usuelle 

3. La réception des messages écrits simples  

4. La production des messages simples dans des 

situations de communication usuelle  

 

Compétences spécifiques (conformément au Curriculum Officiel pour la VII-e classe du Ministère 

roumain de l`Education, 2017) : 

1. La réception des messages oraux simples  

1.3. manifester son intérêt pour la découverte des 

aspects culturels spécifiques.  

 

2. L’expression orale dans des situations de communication usuelle  

2.4. manifester sa disponibilité pour l’expression 

personnelle dans une langue étrangère ; 

                                                                                         

3. La réception des messages écrits simples  

3.2. identifier les informations d’un texte court 

illustré.  

                                                                           

4. La production des messages simples dans des 

situations de communication usuelle               

                                                                                         

OBJECTIFS de la leçon:  

 Identifier les objectifs touristiques et culturels à Paris ; 

4.1.rédiger des messages simples et courts.  
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 Répondre aux questions sur les objectifs touristiques et culturels à Paris ; 

 Intégrer le nouveau vocabulaire dans divers contextes. 

 

Formes de travail : travail individuel, travail frontal                                           

Méthodes et procédés didactiques : le contrôle et la correction du devoir, la conversation, 

l’explication, l’observation, l’exercice oral, exercices interactifs.  

L’évaluation de la performance : évaluation  de l’activité collective, par des remarques et  

évaluation  de l’activité individuelle par des notes, en argumentant aux élèves. 

Ressources :  

a. matériels : les fiches de travail, l’ordinateur, le tableau noir, les cahiers, craie de couleur, des images 

b. Lieu de travail : la salle de classe 

c. temporelles : 50 minutes  

Bibliographie:  

➢ Le manuel de français-Limba moderna 2. Franceza, Editura Corint, Doina Groza, Gabriela Zota  

➢ Programa scolara pentru disciplina Limba moderna 2, clasa a VII-a, aprobata prin ordin de ministru 

nr. 3393/28.02.2017 

➢ La didactique du francais langue etrangere : tradition et innovation, Corina-Amelia Georgescu, 

editura Tiparg,2011 

 

Sitographie: 

www.learningapps.org 

www.youtube.com 

 

 

http://www.learningapps.org/
http://www.youtube.com/
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SCENARIO DIDACTIQUE  

Les événements 

de la classe 

Activité du professeur Activité des élèves Durée  

L’organisation 

de la classe 

 

Le professeur salue les élèves et inscrit les 

absents. 

Conversation introductive :  

 Vous êtes préparés pour la classe de 

français ? 

Nous sommes le combien aujourd’hui ?  

Est-ce qu’il y a des élèves absents ? 

Les élèves répondent aux 

questions du professeur. 

 

Le professeur de service écrit la 

date au tableau noir.  

2’ 

La vérification 

des 

connaissances 

antérieures et le 

devoir 

Le professeur vérifie le devoir des élèves et 

corrige les fautes d'orthographie  et de 

prononciation. 

Les élèves corrigent les fautes 

dans leurs cahiers. 

 

5’ 

L’éveil de 

l’attention  

 

Le professeur propose aux élèves d’écouter 

une chanson en français et ensuite il pose des 

questions sur la chanson : Qui chante cette 

chanson ? Comment s’appelle la chanson ? 

Quel est le thème de la chanson ? Quels sont 

les monuments français que vous avez 

retenus ? 

https://youtu.be/U6chzrk4IX4  

Les élèves écoutent la chanson. Ils 

répondent aux questions du 

professeur.  

 

5’  

 

Annoncer le 

sujet de la 

nouvelle leçon et 

les compétences  

Le professeur annonce le titre de la nouvelle 

leçon. Il l’écrit au tableau noir : Objectifs 

touristiques et culturels à Paris.  

Il annonce les compétences de la nouvelle 

leçon. 

Les élèves écoutent les 

explications du professeur. 

Les élèves écrivent te titre sur les 

cahiers. 

3’ 

https://youtu.be/U6chzrk4IX4
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Communication 

de nouvelles 

connaissances 

 

Le professeur commence la présentation 

Power Point de la nouvelle leçon.  Ce sera 

une succession d’images accompagnées 

d’informations écrites sur chaque objectif 

culturel et touristique.  

A la rigueur, le professeur et les élèves 

découvrent ensemble les significations des 

mots et des expressions inconnus : 

cathédrale, monument, pont, fleuve etc.  

Les élèves écoutent les 

explications du professeur. Ils 

écrivent les explications dans leurs 

cahiers. 

 

Ils notent les mots inconnus. 

15’ 

 

 

 

 

4) La fixation des 

connaissances 

acquises 

 

Pour employer les nouvelles connaissances, 

le professeur propose aux élèves une fiche de 

travail : Identifie et écris le noms de ces 

monuments.(Annexe 1)  

Ils doivent associer le mot à l’image correcte.  

Le professeur propose aux élèves une fiche 

de travail. (Annexe 2-Devinez ces 

monuments touristiques) 

Les élèves, résolvent l’exercice. 

 

Les élèves associent les images. 

 

Les élèves lisent les propositions 

et devinent les mots.  

5’ 

 

 

 

 

5’  

5) La mise en 

œuvre de la 

performance 

 

Le professeur explique la tache :  

Réalisez un dessin pour illustrer votre 

objectif touristique préféré. Justifiez votre 

choix. 

Les élèves choisissent un 

monument touristique et dessinent. 

Ils justifient leur choix.  

10’ 
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6) L’évaluation 

de la 

performance 

 

- évaluation de l’activité collective : par des 

remarques sur le travail des élèves, (sur les 

fautes inhérentes). 

- évaluation de l’activité individuelle : par 

des notes qui récompensent les meilleures 

réponses. 

Les élèves écoutent les remarques 

faites par le professeur  

2’ 

7) Devoir à la 

maison 

 Le professeur annonce le devoir : Cherchez 

sur Internet des informations sur un 

monument parisien à votre choix.  

Les élèves notent le devoir. 3’ 

 

 

 

 

Annexe 1 

Monuments touristiques et culturels à Paris 

Ecris le nom de ces monuments : 

 …………………………………………………. 

……………………………………………….. 
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……………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………… 

…………………………………………………………………. 
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…………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………. 

Annexe 2 

I. Devinez ces monuments touristiques : 

1. C’est  une tour très haute de 320 mètres, avec un poids de sept mille tonnes. 

2.  C’est un musée situé au cœur de la ville. 

3. C’est  une cathédrale célèbre.  

4. C’est une fameuse  université française. 
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5. Monument touristique construit par Napoléon pour sa Grande Armée en 1806. 

6. C’est une grande avenue. On y peut trouver des cinémas, des cafés et des grands magasins.  

7. C’est la plus grande place de Paris.  

8. C’est un centre de culture et un musée d’art moderne.  

9. C’est le théâtre  le plus célèbre dans le monde. 

10. Le plus ancien pont existant à Paris. Il traverse la Seine. 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                             

Profesor pentru învățământ primar: Turițoiu Cristina  

Liceul Teoretic, Com. Filipeștii dePădure, Jud. Prahova  

 

              

Clasa: a II-a A 

Unitatea de învățare: Familia, leagănul copilăriei 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul lecției: Ce știu? Cât știu? Cum știu? 

                             Recapitulare-textul liric 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul lecției: fixare și consolidare 

Competențe specifice: 

*Comunicare în limba română:   

1.1 Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

2.1 Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 

2.2 Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic; 

3.1 Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut; 

4.1 Scrierea unor mesaje în diverse contexte de comunicare. 

*Dezvoltare personală: 

2.1  Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate. 

Obiective operaționale: 

O1- să citească corect, conștient, cursiv și expresiv, respectând intonația impusă de semnele de 

punctuație ; 

O2- să formuleze întrebări și răspunsuri corecte din punct de vedere gramatical, pe baza textului citit; 

O3- să argumenteze de ce un text este liric; 

O4- să alcătuiască versuri având rima dată; 

O5- să formuleze propoziții folosind în care să descrie un membru al familiei; 

O6- să ordoneze cuvinte pentru a forma propoziții. 

Resurse:     

 I. Metodologice 

            Strategii didactice 

Metode şi procedee: explicaţia, exerciţiul, conversaţia, joc didactic. 

Mijloace de învăţământ:  manualul, caietul de lucru, dispozitive digitale (telefoane, tablete, PC-uri, 

laptopuri) 

Forme de organizare: frontal, individual; 

II. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale; 

III.Temporale - 40 de minute 

Modul de desfășurare a lecției: 

-sincron 
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 SCENARIU DIDACTIC 

 

N

r. 

cr

t. 

 

ETAPEL

E 

LECȚIE

I 

 

O

b. 

op

. 

              

                  CONȚINUTURILE 

ÎNVĂȚĂRII 

    

      STRATEGIA 

DIDACTICĂ 

 

 

EVALUA

RE Metode 

și 

procedee 

Resurs

e 

materi

ale 

Forme 

de 

organiz

are 

1. Moment 

organizat

oric 

         Asigurarea condiţiilor optime 

pentru  buna desfăşurare a lecţiei. Se 

pregătesc materialele necesare 

pentru activitate: caietele elevilor, 

manualul, se verifică prezența 

elevilor, buna funcționare a 

conexiunii. 

 

conversa

ția 

 frontal  

2. Verificar

ea 

cunoștinț

elor 

 

O1 

 

O2 

         Verificarea cantitativă și 

calitativă a temei scrise. Evidenţierea 

elevilor care au scris cu simț de 

răspundere. 

        Se  citeşte textul din manual  

poezia „ Bine e la noi acasă” de 

Emilia Căldăraru. 

conversa

ția 

 

 

citirea în 

lanț 

caietel

e 

elevilo

r 

manua

lul 

frontal aprecieri 

verbale 

3. Captarea 

atenției 

 

O1 

          Se anunță tema lecției: 

recapitularea cunoștințelor 

referitoare la textul liric 

conversa

ția 

bilețel

e cu 

propoz

iții 

frontal observare 

sistematic

ă 

4. Anunțare

a temei și 

a 

obiectivel

or 

       „- Astăzi, la comunicare în limba 

română, vom repeta caracteristicile 

unui text în versuri, vom descrie un 

membru al familiei cu referire la 

însușirile fizice, sufletești și relația 

cu acest membru al familiei, vom 

alcătui versuri pe baza unor rime 

date, vom alcătui propoziții folosind 

cuvinte date.” 

        Elevii notează în caiete data și 

titlul lecției: ,,Recapitulare” 

conversa

ția 

 frontal observare 

sistematic

ă 

5. Dirijarea 

învățării 

O1 

O3 

O4 

Elevii citesc din manual fragmentul 

din poezia ,, Cântec de adormit 

Mitzura” de Tudor Arghezi. 

conversa

ția 

explicați

a 

Textul 

suport 

,,Cânte

c de 

frontal 

individ

ual 

observare 

sistematic

ă 
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Explică de ce este un text liric, 

argumentând (textul este scris în 

versuri grupate în strofe, versurile 

au rime adică silabe la sfârșitul 

versurilor care se potrivesc, se 

întâlnesc expresii frumoase). 

Numără strofele, versurile, extrag și 

scriu pe caiete rimele poeziei. 

Explică modul de scriere  corectă , 

pe caiete, a unui text în versuri. 

adormi

t 

Mitzur

a” de 

T. 

Arghe

zi 

aprecieri 

verbale 

6. Realizare

a feed-

back-ului 

 

O5 

Completează oral propozițiile: 

• Textul scris cu rânduri scurte este 

...(o poezie). 

• Rândul scurt al unei poezii se 

numește...(vers). 

• ...(strofa) reprezintă un grup de 

versuri. 

joc 

didactic 

conversa

ția 

explicați

a 

carton

așe 

frontal observare 

sistematic

ă 

aprecieri 

verbale 

7. Obținerea 

performa

nței 

O6        Elevii primesc sarcina de a 

formula enunțuri prin care să descrie 

un membru al familiei cu referire la: 

• o însușire fizică; 

• o însușire sufletească; 

• relația cu acel membru al familiei. 

       Trei din cele mai frumoase 

propoziții vor fi scrise de toți elevii 

pe caiete. 

    Cer elevilor să scrie pe caiete 

cuvintele: 

•  acasă-masă 

• mine-vine. 

Elevii descoperă că acestea pot fi 

niște rime.  

Frontal sau individual alcătuim o 

strofă cu aceste rime. Strofa 

alcătuită frontal va fi scrisă pe 

caiete. 

Elevii primesc ( pe chat-ul lecției un 

link-dacă lecția se desfășoară online 

sau pe telefon-daca lecția se 

desfășoala față în față) un link 

pentru un joc ce are ca sarcină de 

ordonat niște cuvinte într-o 

propoziție. După ce descoperă 

conversa

ția, 

dictare 

caietel

e 

elevilo

r 

individ

ual 

aprecieri 

verbale 
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propozițiile, elevii trebuie să le scrie 

pe caiete. 

https://learningapps.org/display?v=p

cgaon6wt20 

https://learningapps.org/display?v=p

kgb6jjfk20 

În propozițiile descoperite este 

vorba despre mamă și despre 

familie. Se discută cu elevii despre 

inima mamei ( mereu deschisă)- se 

explică înțelesul propoziției. Se 

discută despre importanța familiei. 

 

 

 

8. Încheiere

a 

activității 

         Se fac aprecieri individuale și 

colective referitoare la modul în 

care elevii au participat la oră. Se dă 

tema pentru acasă și se explică 

modul în care aceasta trebuie 

rezolvată. 

         

 

explicați

a 

caietel

e 

elevilo

r 

frontal aprecieri 

verbale 

 

https://learningapps.org/display?v=pcgaon6wt20
https://learningapps.org/display?v=pcgaon6wt20
https://learningapps.org/display?v=pkgb6jjfk20
https://learningapps.org/display?v=pkgb6jjfk20
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Proiect de lecție 

                                                                                                         Prof.Kozma Rozália 

                                                                         Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Tg. Mureș 

Clasa: a II-a  

Aria curriculară: Limbă și comunicare  

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică/Tema: Sunetele şi literele a, A, e, E, c, C, i, I, s, S, ă, Ă, j, J  

Titlul lecţiei: Sunetul şi litera i, I 

Competențe generale: 

3. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute 

 4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Competențe specifice: 

3.4. Recunoaşterea sunetelor şi literelor specifice limbii române şi diferenţierea faţă de cele din limba 

maghiară 

4.1. Redactarea de mesaje scrise simple, cu respectarea unor convenţii de bază 

 

Obiective operaţionale: (cognitive, afective, psihomotorii) 

-să comunice cu pedagogul 

-să asculte cu atenţie explicaţiile pedagogului 

-să  ia parte la număratul sunetelor 

-să arate interes faţă de exerciţii  

-să bată palma la recunoaşterea sunetului şi literei I 

-să copieze în caiet cuvintele necunoscute 

-să încerce să traducă cuvintele din cutia cuvintelor necunoscute 

-să coloreze cerculiţele care indică locul sunetului I în cuvânt 

- să recunoască locul sunetului I în cuvânt 

- să urmărească cu cât mai mare atenţie jocul didactic  

 

Tipul lecţiei: Însuşiri de noi cunoştinţe 

Metode şi procedee:conversaţie, explicaţie, descoperire, joc didactic, observare 

Formele de învăţare: muncă individuală, muncă frontală, orală 

Mijloace de învăţământ: caiet, carte, caiet de lucru, desene, puncte roşii, inimoare 

 

 

Scenariul didactic 

Etapele lecţiei Conţinutul Prelucrarea didactică Formele de 

învăţare 

Evaluarea 

Organizarea clasei pentru 

lecție 

 - Bună dimineaţa, copii! 

Azi vom învăţa 

împreună, aşadar, vă rog 

să scoateţi caietul, 

cartea şi caietul de lucru 

- frontală  
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de limba română pe 

bancă. 

Captarea atenţiei  -Mă bucur din toată 

inima mea, că azi sunt 

aici cu voi! 

 

- Ce înseamnă inimă? 

 

- Cine ştie răspunsul să 

ridice mânuţa ( dintre 

copii, care au ridicat 

mâna,  cer pe unu să 

răspundă la întrebarea 

propusă anterior) 

 

- Bravo, inimă înseamnă 

szív. 

Haideţi să numărăm 

împreună câte sunete 

are cuvântul inimă ( îl 

scriu pe tablă cu litere  

majuscule cuvântul, 

după care numărăm 

sunetele. 

- Aşadar, cuvântul inimă 

are 5 sunete, dar ce 

observăm, că două 

sunete sunt la fel. Care 

este sunetul acela? 

Sunetul I 

- frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 

Reactualizarea 

cunoştinţelor însuşite 

anterior 

 - Vă mai amintiţi despre 

ce animal aţi vorbit ora 

trecută? 

- Crocodilul 

- Da, bravo! 

-frontal  

 

 

 

- oral 

Realizarea legăturii cu 

lecţia nouă 

 - Haideţi să numărăm 

câte sunete are şi 

cuvântul cro-co-dil. 

 

- Să numărăm 

împreună(îl scriu şi 

cuvântul crocodil pe 

- frontal 
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tablă sub cuvântul 

inimă) 

- Are 8 sunete 

- Care este sunetul care 

apare în amândouă 

cuvinte? 

- Sunetul I 

Comunicarea obiectivelor  - Azi vom învăţa despre 

cuvântul şi sunetul I 

- Vă rog să deschideţi 

caietul şi, ca titlu să 

scrieţi: i, I ( îl scriu pe 

tablă) 

- frontal 

- individual 

 

Transmiterea noilor 

cunoștințe/Comunicarea 

noilor cunoştinţe 

 

 

 

 

Desene: 

vioară, 

viorea, pix, 

avion, cretă, 

pelican, 

fotoliu, 

fluture, 

delfin, 

robot, 

ascuţitoare, 

glob, sania, 

ursuleţ 

helicopter 

 

 

 

Cutia cu 

cuvintele 

necunoscute 

 

 

 

 

 

 

 

- Să ne uităm  la perete. 

Unde se află sunetul şi 

litera I? 

 

- Acum voi arăta  câteva 

desene pe calculator, voi 

citi cu voce tare, şi când 

auziţi sunetul I, să bateţi 

palma. Voi nu trebuie să 

spuneţi cu voce tare. 

- Bravo, v-aţi descurcat 

bine/ foarte bine. 

 

-Care au fost cuvintele 

necunoscute? 

Eu scriu pe tablă, şi voi 

copiaţi după mine, în 

caiet. 

 

- Să vedem, astăzi ia 

cineva un punct roşu 

pentru cuvintele 

necunoscute?  O rugăm 

frumos pe doamna 

învăţătoare şi pe 

musafirii noştri să ne 

spună 3 numere 

(corespunzător 

numerelor copiilor 

- frontală 

 

 

 

 -frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

- individual 

 

 

 

 

 

- individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

- punct 

roşu 
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Denumirile 

desenelor: 

indian, 

dinozaur, 

pompier, 

televizor, 

trandafir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desene: 

inel, 

maşină, 

fetiţă, 

spuse, încearcă copii să 

ia un punct roşu.) 

- Ştiţi regula, după 3 

cuvinte corecte, primiţi 

un punct roşu. 

 

- Acum, să deschidem 

caietul de lucru pe 

pagina 18. 

- Vă citesc cerinţa 

primului exerciţiu: 

Colorează cerculiţele 

care indică locul 

sunetului I în denumirile 

desenelor. 

- Ce trebuie să facem? 

- Să colorăm cerculiţa, 

unde  auzim sunetul I. 

- Iată, ce vedem pe 

primul desen? 

-Un in-di-an . Care 

cerculiţă indică locul 

sunetului I? 

- Prima şi a patra  

- Să mergem mai 

departe: tro-ti-ne-tă. Pe 

care cerculiţă trebuie să 

colorăm? 

- Artur? (îi ajut pe copii, 

când au dificultăţi) 

- Bravo 

- Mai departe: di-no-za-

ur. Unde auzim sunetul 

I? Să ridice mâna cine 

ştie(rezolvăm exerciţiul 

împreună şi mai 

departe). 

 

- Acum, vă arăt câteva 

desene, şi voi trebuie să 

spuneţi unde auziţi litera 

I. La începutul 

cuvântului, în interior, 

 

 

 

 

 

- frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 

 

 

 

 

 

 

 

- oral 
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veveriţă, 

tigru, 

radieră, 

izvor 

sau la sfârşitul 

cuvântului. Să ridicaţi 

mâna, când ştiţi 

răspunsul. 

 

Asigurarea feed-back-

ului 

învățării/Fixarea 

cunoștințelor 

Cuvintele: 

cariocă, 

aspirator, 

fotografie, 

scaun, 

primăvara, 

artificial, 

necunoscut, 

cangur, 

biserică, 

surioră, 

găină, curte, 

hărtie, 

autobuz, 

distracţie, 

acasă, copii, 

cămaşă, 

dimineaţa, 

bicicletă, 

inteligent, 

penar, frate, 

roşu. 

Să ne jucăm un pic: voi 

spune mai multe 

cuvinte. Nu toate 

cuvintele vor conţine 

sunetul I. Când auziţi 

cuvântul I, indiferent de 

locul în cuvânt , vă 

ridicaţi în picioare, iar 

când nu auziţi sunetul I 

în cuvânt ,staţi pe scaun. 

Haideţi să începem! 

 

- Felicitări, v-aţi 

descurcat foarte bine, de 

aceea, veţi primi de la 

mine căte o inimoară. 

-frontală, 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- oral, 

inimoară 

Temă pentru acasă Caiet de 

lucru, 

pagina 18, 

exerciţiul 4 

Temă pentru acasă, 

scrieţi vă rog în caiet, 

aveţi din caietul de 

lucru, pagina 18, 

exerciţiul 4. Aveţi să 

exersaţi scrierea literelor 

I. 

-frontală  
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PROIECT DE LECȚIE 

 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,  SIMION GABRIELA JANETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VICTOR ION POPA”, SAT DODEȘTI, JUD. VASLUI 

Clasa a III-a 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: EDUCAȚIE CIVICĂ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PRIETENIA 

SUBIECTUL: Eu şi ceilalţi- Prietenia 

TIPUL LECȚIEI: consolidarea cunoştinţelor 

EXTINDERI/DESCHIDERI spre alte discipline 

Muzică și mișcare:Audierea cântecului ,,Prietenia” 

Comunicare în limba română:  

COMPETENȚĂ GENERALĂ 

Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi 

 

             OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

        O1: să răspundă corect la întrebări pe baza textului vizionat; 

        O2: să recunoască ce calități are un prieten; 

        O3: să identifice comportamente pozitive/negative ; 

       O4: să relateze aspecte din experiența proprie ce implică prietenia; 

       O5: să descrie o situație ce dovedește o relație de prietenie.  

 

 

• STRATEGII DIDACTICE : 

I. Metodologice 

 Strategii didactice: 

a)Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, ciorchinele, 

brainstormingul 

b)Materiale şi mijloace: manuale, caiete, fișe de lucru, flipchart, videoproiector, platforme digitale 

wordwall.net, youtube.com. 

 

c)Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

d)Instrumente şi tehnici de evaluare: observare sistematică și monitorizare, evaluare orală, 

autoevaluare, aprecieri verbale  

 

II.  Temporale: 45 min. 

III. Umane: 19 de elevi  

     

IV  Bibliografice: 

• Daniela Barbu, Cristiaana Ana-Maria Boca – Educație civică, Manual pentru clasa a III-a , Editura 

CD Press, București, 2022 
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• Programa școlară pentru disciplina Educație civică (clasa a III-a – a IV-a), aprobată prin ordinul 

ministrului  Nr. 5003/02.12.2014; 

• Suport de curs “Organizarea interdisciplinară a ofertelor  de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii mici 2013”. 

 

Scenariul didactic al lecției 

 

Momentel

e lecţiei 

C

.S

. 

 

Continutul lecției 

Strategii didactice 

 

 

Evaluare 

                 

Activitatea cadrului didactic  

Activitat

ea 

elevilor  

Metode şi 

procedee 

Mijlo

ace 

didac

tice  

Forme 

de 

organiza

re  

1.Moment 

organizato

ric 

 

 

 

 

2. 

Captarea 

atenţiei 

     

 

 

 

 

C

.S

. 

1 

 

 

   Elevii se pregătesc pentru 

începerea orei; 

 

 

 

 

2.Captarea atenției se va realiza 

prin audiția unui cântec despre 

prietenie 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uf1ii4klUKw 

 

Se desprinde o nouă trăsătură 

morală a persoanei, care este si 

titlul nou al lecției. 

Răspund 

solicitării

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

observaţia 

 

 

 

 

 

film video 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

video

proiec

tor 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua

l  

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematic

ă 

și 

monitoriza

re 

 

3.Anunţar

ea temei şi 

a 

obiectivel

or 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cântecul audiat indică tema 

activității. 

Copiii vor aprofunda 

noțiuni despre prietenie, vor 

identifica reguli de 

comportament în relațiile cu 

ceilalți, vor vorbi despre 

calitățile pe care ar trebui să le 

aibă un prieten, vor stabili ce 

comportamente duc la păstrarea 

unei prietenii solide, vor 

desprinde învățăminte despre 

prietenia adevărată. Elevii vor 

avea de completat o floare a 

 

Receptea

ză 

mesajul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

Tabla 

Caiete 

Flipch

art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

https://www.youtube.com/watch?v=uf1ii4klUKw
https://www.youtube.com/watch?v=uf1ii4klUKw
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3.Actualiz

area 

cunoștințel

or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prieteniei

 
Pe fiecare petală vor găsi 

și vor scrie calitățile unui prieten: 

cinste, curaj, sacrificiu, empatie, 

bunătate, altruism. 

 

Notează titlul lecției pe tablă, iar 

elevii sunt solicitați să deschidă 

caietele și să noteze. 

 

 

     

 

Elevii vor avea ca suport 

vizual un filmuleț cu povestea 

,,Trandafirul mândru” 

https://www.youtube.com/watch

?v=LpmBVbE-_s0 

Elevii vor viziona 

filmulețul și vor veni, prin 

intermediul brainstormingului cu 

ideile și părerile proprii. Vor 

avea ca suport și întrebările mele: 

Cum se numeau cei trei 

prieteni? 

Ce-i determina să fie 

prieteni? 

Aveau ceva în comun? 

Ce calități avea Magie? 

Dar Mos? 

Dar Ted? 

Ce trebuie să existe într-o 

relație de prietenie? 

 Fără respect reciproc 

poate exista prietenia? 

Cine a dat dovadă de 

sacrificiu și dragoste 

necondiționată? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează 

în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

răspund 

la 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film video 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

Brainstormi

ngul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart 

tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monitoriza

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

monitoriza

re 
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6.Obținere

a 

performan

ței 

 

 

 

 

 

 

7. 

Feedbak-

ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știa Magie de sacrificiul 

celor doi? 

A înțeles trandafirul unde 

greșea? 

Dacă ați fi unul dintre 

personaje, care ați vrea să fiți? 

De ce? 

Discuțiile continuă pro și 

contra….. 

Se notează la tablă și în 

caiete definiția prieteniei. 

 

 

Se propune elevilor să participe 

la un joc online despre prietenie, 

unde vor descoperi calitățile ce 

clădesc o prietenie. 

Se notează în caiete cele mai 

importante aspecte despre 

prietenie. 

Se lucrează și cu manualul. 

https://wordwall.net/ro/resource/

8003989/despre prietenie 

 

 

Elevii vor participa la un joc 

interactiv de pe platforma 

wordwall, unde vor avea de 

completat niște proverbe despre 

prietenie. 

 

https://wordwall.net/ro/resource/

5179223/proverbe-despre-

prietenie 

 

 

Se cere elevilor să completeze pe 

un ciorchine calitățile pe care le 

are un prieten (Anexa 1).  

Se lipesc pe flipchart și le vom 

citi pe toate. 

Fiecare copil va fi încântat să 

vorbească despre calitățile lui. 

 

 

Elevii 

scriu pe 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

deschid 

manualul

. 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiz

area  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe  

 

 

 

flipch

art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individua

l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

monitoriza

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematic

a si 

monitoriza

re 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/8003989/despre
https://wordwall.net/ro/resource/8003989/despre
https://wordwall.net/ro/resource/5179223/proverbe-despre-prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/5179223/proverbe-despre-prietenie
https://wordwall.net/ro/resource/5179223/proverbe-despre-prietenie
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8. 

Încheierea  

 

 

 

Se fac aprecieri verbale  și li se 

recomandă o poveste terapeutică 

,,Cei trei prieteni”. 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=X5vAnmF0d2Y 

 

 

 

Conversația 

 

 

ANEXA 1 

 
 

 

 

Prietenia 

înseamnă: 

 

să fii 

alături de 

prietenul 

tău 

 
 să știi 

să îl 

asculți 

 

să ai 

preocupări 

comune 

 

să fii capabil 

de sacrificiu  

să 

împarți 

cu el 

bucuria 

Empatie 
Sinceritate 

recunoștin

ță 

https://www.youtube.com/watch?v=X5vAnmF0d2Y
https://www.youtube.com/watch?v=X5vAnmF0d2Y
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PROIECT DE LECȚIE 

                                                                                      Prof. ENĂCHESCU CARMEN 

 

 

ȘCOALA: Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești 

 

DATA: martie 2022 

 

OBIECTUL:Muzică și mișcare 

 

TEMA: Interpretarea  

 

OBIECTIVE FUNDAMENTALE: Să cântăm rintintinește - Al. Pașcanu 

- dezvoltarea simțului ritmic și melodic prin conștientizarea relațiilor ce se stabilesc între sunete 

cu durate și înălțimi diferite; 

- dezvoltarea simțului estetic al elevilor și formarea trăsăturilor morale și de caracter; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

- să intoneze corect și expresiv cântecul propus, la unison; 

- să tacteze corect măsura de 2/4 și să citească ritmic cântecul; 

- să interpreteze melodia cu procedeul indicat; 

 

METODE ȘI PROCEDEE: 

- exercițiul, demonstrația, explicația, audiția, problematizarea; 

 

MIJLOACE: 

- calculator, orgă, planșe, fișe, jucării muzicale; 

 

TIPUL LECȚIEI: Dobândire de cunoștințe, priceperi și deprinderi - predare concentrica; 

 

I. MOMENT ORGANIZATORIC: pregătirea materialelor necesare. 

 

II. CAPTAREA ATENȚIEI: se va face prin povestea piticului Tic (proiectie)-clasa I. 

Clasa a II-a: Știți ce cânta piticul? (Rin - tin - tin). 

Ce credeți că făcea când obosea? (Respira adânc Ț exerciții de respirație). 

 

III. ANUNȚAREA SUBIECTULUI ȘI A OBIECTIVELOR URMĂRITE: 

Astăzi, veți interpreta ritmic, în dialog și individual cântecul „Să cântăm rintintinește” , de  

Alex. Pașcanu. 

 

IV. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

- cântare model 

- memorarea versurilor 

- cântare cu toată clasa (2 - 3 ori) 
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Clasa a III-a – analiza cântecului. 

În ce măsură e scris cântecul? Cum este ritmul? Care sunt semnele sunetelor muzicale? Unde 

sunt așezate notele muzicale? Ce durate au notele din fiecare portativ? Ce reprezintă semnele scrise cu 

roșu? (pauzele) Ce înseamnă pauza în muzică? 

Clasa a IV-a – De unde știm cum să interpretăm o melodie? Care sunt caracteristicile sunetului 

muzical? De câte feluri sunt sunetele muzicale? Ce ne indică locul notei pe portativ? 

           ACTIVITATE INDEPENDENTĂ: Joc 

 Elevii claselor I și a II-a trebuie să înlocuiască notele de pe portativ cu simbolurile 

corespunzătoare ( buburuze, fluturi, flori). 

 Elevii din clasele a III-a și a IV-a trebuie să scrie denumirile notelor muzicale atât pe fișele de 

pe bănci, cât și pe planșele de la tablă (timp de lucru: 5 minute). 

 Analiza activității se va face frontal, apoi se va interpreta cântecul pe note, cu tactarea măsurii 

(clasele a III-a și a IV-a). Toți elevii interpretează cântecul integral. 

 

V. OBȚINEREA PERFORMANȚEI: 

Clasa a IV-a – interpretați cântecul pe rânduri, apoi în dialog; 

                     – interpretați tactând măsura: 

   clasa  I – bătăi din palme; 

   clasa a II-a – jucării muzicale; 

   clasele a III-a și a IV-a – normal; 

                      – interpretați cântecul individual (din fiecare clasă câte un elev, din clasa a IV-a  cu acompaniament la orgă); 

           – interpretați cântecul cu mișcare: 

     clasele I si a II-a – cu deplasare (dans); 

     clasele a III-a și aIV-a – cu aplauze pe pauză. 

 

VI. EVALUAREA ACTIVITĂȚII: aprecieri, concluzii. 
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Proiect de activitate integrată 

„Mijloace de transport” 

                                                                                                                                      Filip Cecilia ;  

   Filip Aurelia  

Gradinita Nr.3 Bragadiru , Ilfov  

 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

 

DATA: 07.05.2022 

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Nr.3 Bragadiru  

GRUPA: Mijlocie  

TEMA ANUALĂ: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

TEMA PROIECTULUI: “Miljoace de transport” 

TEMA  SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Cu ce călătoresc?’’ 

TEMA ZILEI: ,,Și eu călătoresc!”  

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA+ADE (DȘ – Cunoașterea mediului 

+ DOS– Activitate practică) 

SCOPUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE: Consolidarea cunoştinţelor referitoare la mijloacele de 

transport şi dezvoltarea creativității prin activități artistico - plastice 

 

DURATA: o zi 

 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII 

ACTIVITĂȚI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Întâlnirea de dimineață –  „Învățăm să ne comportăm în mijloacele de transport” 

❖ Salutul 

❖ Calendrul naturii 

❖ Prezența 

❖ Noutatea zilei 

Rutine: - „Primirea copiilor” 

                 - „Ne pregătim pentru micul dejun (deprinderi de autoservire)” 

                 - „Deprinderi de igienă personală şi colectivă” 

Tranziții:  „Trenuleţul veseliei” - joc distractiv 

                  ,,Bat din palme!” 

✓ Scopul activităţii: Implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării inter-

relaţionării şi formării comportamentului empatic la preşcolari. 

✓ Obiective operaţionale: 

- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări; 

- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg; 

-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-  le 

prin simbolul adecvat; 
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- să schimbe impresii, opinii, emoţii transmiţând cu sinceritate experienţele, părerile despre un anumit 

eveniment. 

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, observaţia 

•Materiale didactice: Catalogul grupei, calendarul naturii, mijloace audio-vizuale 

•Forma de organizare: Frontal, individual 

 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE  

•Scopul activităţii:  Consolidarea deprinderii copiilor de a utiliza diferite materiale în rezolvarea unor 

sarcini date. 

Joc liber 

• Joc de masă: „Thomas și prietenii săi” 

• •Mijloc de realizare: Asamblare 

• •Obiective operaţionale: 

• O1 - Să îmbine piesele puzzle-ului pentru a reda imaginea trenurilor – prieteni ai lui Thomas; 

• O2 - Să descrie imaginile găsite; 

• O3 - Să colaboreze cu colegii în vederea realizării temei propuse. 

• •Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

• •Materiale didactice: Piese puzzle 

• •Forma de organizare: Pe grupe 

 

• Construcții : “Garajul mașinii mele!” 

        •Mijloc de realizare: joc exerciţiu 

        •Obiective operaţionale:  O1 - Să realizeze cu ajutorul pieselor lego cel puţin o gară sau o stație 

unde călătorii pot aștepta mijloacele de transport; 

                                                O2 - Să interacţioneze cu ceilalţi colegi, în cadrul jocului, pentru a 

realiza tema propusă; 

                                                O3 - Să participe cu interes la activitate. 

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul. 

•Materiale didactice: Piese lego 

•Forma de organizare: Individual 

 

• Bibliotecă: „Trenul – semne grafice” 

•Mijloc de realizare: semne grafice 

•Obiective operaţionale: 

O1- Să unească punctele astfel încât să contureze forma a cel puțin două vagoane ale trenului; 

O2 - Să utilizeze corect instrumentele  puse la dispoziţie; 

O3 -.Să găsească utilitate lucrărilor realizate. 

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul 

•Materiale didactice: Creioane, fişe de lucru 

•Forma de realizare: Individual 
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Moment de mișcare: ”Trenulețul” - joc muzical  

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DȘ (Cunoașterea mediului): „Mijloace de transport pe uscat, pe apa, in aer ?” -joc didactic 

DOS (Activitate practică): „Balonul ”  - activitate practică 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

◊ D1- Curiozitate, interes şi iniţiativă în dezvoltare; 

◊ D2- Cunoștințe și deprinderi elementare  de cunoaștere a mediului apropiat; 

◊ D3- Mesaje orale în diverse situaţii de învăţare; 

◊ D4- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării; 

◊ D5- Finalizarea sarcinilor şi acţiunilor (persistenţă în activităţi) 

  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

 DȘ: ◊ C1- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi; 

        ◊ C2- Participă la activităţile de grup şi activităţile de joc în calitate de auditor; 

        ◊ C3- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiunii, emoţii 

proprii; 

DOS: ◊ C4 - Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice; 

 

          ◊ C5- Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă. 

OBIECTIVE: 

DȘ:      - să asculte cu atenție și interes, concentrându-se asupra regulilor jocului; 

       - să enumere mijloacele de transport cu care călătorim pe stradă, pe apă și prin aer, 

             - să aşeze jetoanele cu mijloace de transport în funcţie de sarcina dată.        

DOS:  - să intuiască materialele de lucru (lipici, elemente componente “Balonului cu aer cald”) 

              - să lipească îngrijit asamblând elementele pe suport dat. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, joc didactic,  explicaţia, demonstraţia,  ”Turul galeriei”. 

Mijloace didactice: macheta,jetoane mijloace de transport,roata magică,  lipici, elemente pentru 

asamblarea “Balonului cu aer cald”. 

Forme de organizare: frontal, individual. 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru Educația Timpurie (3 – 6/7 ani), 2019 

• Antologie de proiecte tematice pentru activitati integrate, Editura Diana, Musata Bocos, L.   Carlogea, 

C. Draghici, 2009. 

• Revista Învațământul Preșcolar și Primar, nr. 1-2/2014, Editura Arlequin. 
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SCENARIUL ZILEI 

 

             Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață, moment în care vom purta o discuţie referitoare 

la proiectul pe care îl derulăm “Mijloace de transport”. Acest moment solicită întreaga grupă și 

contribuie la realizarea unei exprimări libere în fața celorlalți, învățând în același timp să îi asculte pe 

cei din jur.  

             Vom desfăşura Salutul într-un cerc prin intermediul tehnicii comunicării rotative. Salutul 

pornește de la educatoare care își alege de la panou o imagine sugestivă, urmând ca mai apoi fiecare 

copil să își aleagă o imagine și să-și salute colegul. 

             Vom completa  Calendarul naturii după ce vom observa vremea de afară, apoi vom face 

Prezența. 

              Noutatea zilei constă în apariția unui musafir, un tren care dorește să ne provoace la un joc. 

         Tranziția către centrele de interes se va realiza prin intermediul unui joc imitativ: ,,Mergem cu 

trenul”. 

          La centru Construcții copii vor construi garaj pentru masină,  la Centrul Bibliotecă, preşcolarii  

vor uni punctele pentru a forma trenul(Anexa ), iar la Centrul Joc de masa îmbină piese de puzzle 

pentru a descoperi o imagine surpriză. 

         Tranziții: ”Bat din palme” 

          La activitatea Cunoasterea mediului, copiii vor fi provocati sa intre în lumea mijloacelor de 

transport asezându-le în mediul acestora, apoi vor asambla în cadrul Activității practice elementele 

cu balonului cu aer cald (Anexa ).  

          Copiii vor fi antrenaţi în jocul muzical ,,Trenulețul”. 

           La finalul zilei, vor primi recompense și vor fi apreciați referitor la implicarea acestora în 

activitățile desfășurate. 

 

 

 

 

Anexa nr 2 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                       Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

. înv. primar: Trufin  Ramona - Elena    

Data:  

Școala: 

Prof. înv. primar:  

Clasa: pregătitoare                                         

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplină: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare: „ Sărbătoarea Paștelui” 

Elemente de conținut: Sunetul [h] și literele H , h 

Tipul activității: Sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

Forma de realizare: integrată 

COMPETENTE SPECIFICE CLR: 

1.3. Identificarea sunetelor, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar; 

3.1. Recunoașterea unor cuvinte uzuale , din universal apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar; 

4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate; 

 

COMPETENȚE SPECIFICE MEM: 

1.1 Recunoaștea și scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

COMPETENȚE SPECIFICE AVAP: 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale; 

Discipline integrate:   Matematică și explorarea mediului 

                              Arte vizuale și abilități practice 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

a) cognitive: 

OC1: să găsească cuvintele alinate pentru cuvintele  sugerate de imagini; 

OC2: să despartă cuvintele în silabe, precizând numărul acestora; 

OC3: să ordoneze literele date pentru a obține cuvinte ce conțin literele H, h; 

OC4: să alcătuiască propoziții pe baza imaginilor date; 

OC5: să redea forma corectă de plural pentru cuvintele cerute; 

 

b) psiho-motorii: 

OPM1: să păstreze poziţia corectă în timpul rezolvării sarcinilor; 

OPM2: să lucreze ordonat; 

 

C )afective: 

 OA1: vor participa cu interes la lecție; 

 OA2: se vor mobiliza pentru a rezolva sarcinile propuse; 
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RESURSE: 

A. METODOLOGICE: 

Strategie didactică: 

a)  Metode și procedee: conversația,explicația, exercițiul, jocul didactic; 

b) Mijloace de învățământ:  fișe  de lucru, jetoane cu imagini, coșulețe, plicuri cu piese  -  puzzle, 

planșe, jetoane – cuvinte,  laptop, videoproiector; 

c) Forme de organizare: frontală, individuală; 

 

B. BIBLIOGRAFICE: 

a)Oficiale: Programa școlară, clasa pregătitoare,clasa I, clasa a II-a, București, nr.3418/19.032013 

b)Metodico-didactice: Ion Berca, Maria Eliza Ionescu Micioara, Metodica predării limbii române, 

Manual pentru liceele padagogică, EDP, București, 1974; Maria Ioana Georgescu-Boștină, 

Îndrumator pentru folosirea abecedarului, EDP, - București, 1976;Petronela Savin, Monica Fichioș,  

Ghid metodologic pentru învățământul primar, Institutul European, 2017; 

c)Pedagogice:Constantin Cucoș, Pedagogie, Editura Polirom, Iași 1996;  Dancsuly A., Chircev A., 

Manolache A., Pedagogia, Ediția a III-a, EDP, 1964; 

C.Umane: 22 

D.Temporale:45 

E.Spațiale:sala de clasă 

 

                                                                                                                                                   

 
 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3584 

 

SCENARIU DIDACTIC 

 

 

Etapele 

lecției 

 

OP Activitatea învățătoarei Elemente de strategie didactică 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățare 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

    Se asigură condițiile optime pentru buna 

desfășurare a lecției. 

conversația  frontal 

2.Captarea 

interesului 

            5’ 

OC1     Le voi propune elevilor să rezolve un 

rebus, ce are ca sarcină: „Alintă și găsește 

alintatul!” Aceștia vor descoperi  pe 

verticala roșie cuvântul iepuraș, tot un 

cuvânt alintat. (Anexa 1) 

coversația, 

exercițiul 

fișe cu rebus 

laptop, 

videoproiector 

frontal, individual 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

             1’ 

OC2 

OC3 

OC4 

    Informez elevii că în această lecţie vom 

contiuna activitățile dedicate sărbătorii de 

Paște. Elevii vor despărți cuvinte în silabe, 

vor ordona literele date pentru a obține 

cuvinte și vor alcătui propoziții pornind de la 

anumite imagini. 

conversația 

 

 frontal 

4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

             8’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Întreb elevii ce sunet şi literă am învățat în 

orele precedente (Sunetul [h] și literele H, 

h). Se vor reactualiza cunoștințele despre 

propoziție, cuvânt, silabă și sunet. 

     Pentru a ne putea întelege între noi, cum 

este corect să vorbim? (noi vorbim în 

propoziții).  

     Din ce sunt alcătuite propozițiile?  

( cuvinte) 

     Dar cuvintele? (silabe) Dar silabele? 

(sunete) 

conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 
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OC2 

 

JOC: ”SĂCULEȚUL  CU           

SURPRIZE” 

    Ica iepurica le – a pregătit elevilor un ou 

în care sunt ascunse jetoane cu imagini ce 

sugerează cuvinte care conțin sunetul [h]. 

Elevii vor veni în fața clasei , vor extrage  un 

jeton din ou, vor despărți cuvintele sugerate 

de imagini  în silabe  și vor așeza jetonul în 

coșulețul ce indică numărul de silabe al 

cuvântului identificat. 

 

 

 

 

conversația  

explicația 

jocul didactic 

 

 

 

săculeț cu jetoane  

coșulete 

 

 

 

frontal 

5. Dirijarea 

învățării 

           10’ 

OC3 

 

JOC: ”LITERE AMESTECATE” 

   Elevii o vor ajuta pe Ica iepurica să 

ordonezele piesele de ouă – puzzle pentru a 

forma cuvinte ce conțin literele H , h . După 

formarea și citirea cuvintelor, acestea avor fi 

scrise cu litere mari la tablă. În timp ce un 

elev scrie la tablă cuvântul găsit, ceilalți 

elevi vor decora cu ajutorul acestor cuvinte 

un ou. (Anexa 2) 

conversația  

explicația 

jocul didactic 

plicuri cu piese de 

ouă – puzzle 

 

 

fișe cu ouă 

 

frontal 

 

individual 

6.Obținerea 

performanței 

            6’ 

OC4     Le voi propune elevilor să alcătuiască 

propoziții sugerate de două imagini date. 

(Anexa 3) Doi elevi vor veni apoi în fața 

clasei, vor citi cuvintele scrise pe jetoane, le 

vor ordona și vor forma câte o propoziție 

pentru fiecare imagine. 

conversația  

explicația 

exercițiul 

planșe cu imagini 

jetoane - cuvinte 

frontal 

individual 

7. Feed-back      Se realizează pe parcursul  întregii 

activităţi. 

conversaţia 

exercițiul 

 individual 

frontal 
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7.Activitate 

recreativă 

            15’ 

 

OC5 Joc: „Eu spun una, tu spui multe!” 

Joc:  Wordwall – asociere cuvânt - imagine 

conversaţia 

jocul didactic 

laptop, 

videoproiector 

frontal 

 

 

ANEXA 1: 

                                        ALINTĂ ȘI GĂSEȘTE ALINTATUL!                                 
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ANEXA 2: 
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ANEXA 3: 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Conţiu Georgeta 

 Școala Gimnazială ,,Florea Bogdan” Reghin, Mureş 

 

Clasa: a VII-a  

Disciplina: Biologie 

Unitatea de învățare: Funcția de reproducere 

Tema: Sămânța 

Timp: 50 min. 

Tipul lecţiei: mixtă 

Scopul: Acumularea conștientă și activă a unui set de cunoștințe și formarea unor competențe 

referitoare la structura seminței și la particularitățile germinației; 

Competențe specifice: 

1.1 Sistematizarea informaţiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru 

explorarea unor sisteme biologice, a unor procese şi fenomene; 

1.2 Realizarea dirijată a unor activităţi simple de investigare pe baza unor fişe de lucru date; 

2.2 Expunerea în cadrul unui grup, a informaţiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, 

produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei; 

Obiectivele operaționale:  

La finalul lecției, elevii vor fi capabili:  

O1: să prezinte alcătuirea internă a seminţei; 

O2: să definească termenul de germinaţie; 

O3: să enumere factorii interni şi externi care favorizează germinaţia; 

            O4: să prezinte etapele germinaţiei. 

Strategia didactică: 

     - resurse procedurale: explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea, învățare prin descoperire, 

metoda mozaicului, eseul de 5 minute; 

- resurse materiale: manualul, fişe de lucru, material vegetal proaspăt (seminţe de fasole în 

diferite stadii de germinare), atlasul botanic, tăviţe, coli albe, marker, carioci;       

- forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe; 

- metode de evaluare: orală, observarea sistematică a elevilor.
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Structura organizatorică a lecţiei 

 

 

Secvenţele  

lecţiei 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevului 

 

Strategii 

 

Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Forme de 

organizare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Organizarea 

clasei 

2 min. 

Verifică dacă sunt condiții optime 

pentru desfășurarea lecției; 

Notează în catalog elevii absenți; 

Pregatește materialul didactic necesar 

desfășurării lecției; 

Pregătesc caietul si manualul  

pentru lecţie. 

 

Observaţia 

 

Catalog 

şcolar 

 

Activitate 

individuală 

și frontală 

 

 

2.Actualizarea 

cunoștințelor 

4 min. 

 

Prin chestionare orală;  

 

- Care sunt organele cu rol în înmulţirea 

plantei ? 

 

- Care sunt funcţiile florii? 

 

- Ce modificări suferă floarea după 

fecundaţie? 

 

 

 

Răspund la întrebările 

profesorului: 

- Organele care au rol în 

înmulţirea plantei sunt: 

floarea, fructul, sămânţa. 

- Floarea îndeplineşte funcţia 

de polenizare şi fecundaţie. 

- În urma fecundației, petalele 

şi sepalele se usucă şi cad, 

staminele se reduc şi ele, 

stigmatul şi stilul se usucă, 

ovarul se transformă în fruct 

şi ovulul devine sămânță. 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

Manual 

 

Caietul de 

biologie 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Apreciere 

verbală 

3. Captarea 

atenției 

2 min. 

Prezentarea materialului stimul: roagă 

elevii să observe tăvițele de pe mese şi 

Observă boabele de fasole şi 

apreciază că în lecția de astăzi 

vom studia sămânța.  

 

Observația 

 

 

Material 

vegetal-

  

Stimularea 

elevilor la 
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îi încurajează să-şi exprime părerea 

despre ce vor studia în această lecție. 

 

 

Conversația 

euristică 

semințe de 

fasole 

Activitate 

individuală 

și frontală 

 

formularea 

răspunsu-

rilor 

4. Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor. 

2 min. 

Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei 

,,Sămânța” şi prezintă obiectivele pe 

care elevii trebuie să le cunoască la 

terminarea lecţiei. 

Notează în caiete titlul lecţiei 

,,Sămânța” şi urmăresc 

obiectivele. 

Explicația Caietul de 

biologie 

Tablă 

Activitate 

frontala 

 

5. Dirijarea 

învățării 

25 min. 

 

 

 

Profesorul explică etapele de lucru 

corespunzătoare metodei alese: 

mozaicul; 

 

1. Prezentarea problemei: 

Profesorul împarte tema care va fi 

abordată în 4 subteme pe care le 

comunică elevilor; 

 

Împarte clasa în grupe de câte 4 elevi, 

fiecare elev primind un număr de la 1-

4; 

 

Distribuie elevilor fişele de lucru ce 

conțin întrebări formulate de profesor, 

cu scopul orientării studiului individual. 

 

2. Faza independentă:  

Observă activitatea elevilor şi intervine 

dacă este solicitat sau este nevoie; 

 

 

Ascultă cu atenţie explicațiile  

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

Se grupează în funcţie de 

indicaţiile primite şi citesc 

tema primită, în funcție de 

numărul ales. 

Fiecare elev studiază şi 

investighează independent 

sarcina primită, astfel încât să 

devină expert în problema 

dată; 

Nr.1 – Alcătuirea seminței; 

Nr.2 – Factorii interni ai 

germinației; 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaicul 

 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

     

 

 

      

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

Activitate 

individuală 

și pe grupe 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 
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3. Constituirea grupurilor de experți: 

Reuneşte experţii cu acelaşi număr, 

constituind grupe de experţi, pentru a 

dezbate problema împreună; 

 

 

 

 

 

4. Reîntoarcerea în echipă: 

Dupa clarificarea cunoştinţelor, solicită 

revenirea la grupa lor iniţială, în 

vederea realizării raportului de echipă. 

5. Faza demonstraţiei: 

Profesorul solicită elevilor să prezinte 

noile cunoştințe sub forma unui poster 

realizat pe coala A2. 

 

 

Profesorul realizează schema lecţiei la 

tablă. 

Nr.3 – Factorii externi ai 

germinației; 

Nr.4 – Etapele procesului de 

germinație. 

Formează grupurile de 

experți pentru a dezbate 

problema împreună;  

Elevii prezintă un raport 

individual asupra a ceea ce au 

studiat, clarificând noile 

cunoştințe, astfel încât să 

poată să le prezinte cât mai 

bine colegilor din grupa lor; 

 

Experții transmit cunoştințele 

acumulate, reținând la rândul 

lor, cunoştinţele pe care le 

transmit colegii lor, experţi în 

alte subteme. 

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenţi şi notează în 

caiet. 

 

Explicația 

6. Obținerea  

Feedback-ului 

7 min 

Fiecare grupă trebuie să ordoneze 

boabele de fasole din tăvițe în funcție de 

dezvoltare, indicând etapa de 

germinație în care se găsesc. 

Lipesc pe o coală albă 

boabele de fasole indicând şi 

etapa de germinaţie 

corespunzătoare. 

Conversația 

euristică 

 

Explicația 

Material 

vegetal 

proaspăt 

(semințe 

 

Activitate    

pe grupe 
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 de fasole 

în diferite 

stadii de 

germinare) 

7. Evaluare 

8 min 

Solicită elevilor să scrie 4 noțiuni noi 

învăţate în lecţia de azi şi să alcătuiască 

un minieseu, introducându-le în text. 

Completează/corectează informațiile 

notate în minieseu. 

Apreciază/laudă munca elevilor. 

Sunt atenţi. 

Elevii notează noțiunile noi. 

Întocmesc minieseul. 

Citesc textul întocmit 

individual. 

 

Explicația 

Eseul de 5 

minute 

 

 

 

Caietul de 

biologie 

 

 

 

 

Activitate 

individuală  

 

Evaluare 

orală 

 

 

Bibliografie:   

- Bocoş M., – Didactica disciplinelor pedagogice, Ed. Paralela 45, 2008 

- Bocoş M., Jucan D. - Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Paralela 45, 2008 

- Şăitan T. şi colab., - Biologie – Manual pentru clasa a VII-a, Ed. DPH, 2019 

- Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE - clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin OM. nr. 3393 / 28.02.2017 
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PROIECT DE LECŢIE 

,,Ceasul cuvintelor'' 

 

Nume: prof.înv.primar Crãciun Simona-Diana 

Şcoala Gimnazialã ,,Ion Bãncilã'' Brãila                                          

DISCIPLINA: Comunicare în limba românã 

CLASA: I  

UNITATEA  TEMATICĂ : Mãsurarea timpului. Ceasul 

TEMA ZILEI: ,,Ceasul cuvintelor'' -Literele a, A,….b, B, g, G, ge, Ge; 

DISCIPLINE INTEGRATE: Matematicã şi explorarea mediului , Arte vizuale şi abilitãṭi practice 

FORMA DE REALIZARE : activitate integrată 

TIPUL ACTIVITĂŢII : ameliorare/aprofundare/dezvoltare  

DURATA  : 45 min  

COMPETENTE  GENERALE  

  1.Receptarea de mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute 

  2.Exprimarea de mesaje orale in diverse situatii de comunicare 

  3.Receptarea unei varietati de mesaje scrise,in contexte de comunicare cunoscute 

  4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare  

COMPETENTE SPECIFICE 

 1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

 1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

 1.3. Identificarea sunetului initial si/sau final dintr-un cuvant ,a silabelor si a cuvintelor din propozitii rostite clar si rar; 

 2.1. Formularea unor enunturi in diverse situatii de comunicare; 

 2.2. Transmiterea unor informatii prin intermediul mesajelor simple; 

 3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;  

 4.1. Scrierea literelor de mână ; 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE                                                                                             

     O1- să citească în ritm propriu, pronunțând corect sunetele / silabele / cuvintele / propozițiile  

     O2- sã precizeze poziția sunetului/literei în cuvânt (început/mijloc/sfârșit); 
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     O3- să realizeze corespondenta intre cuvintele scrise cu litere de tipar si imaginea corespunzatoare acestora; 

     O4- sã ,,alinte’’cuvintele date;  

     O5- să obtina cuvinte noi, schimband prima litera a unui cuvant dat ; 

     O6- să ordoneze silabele în cuvinte, cuvintele în propoziții; 

     O7- să scrie pe liniatura tip I, litere, silabe, cuvinte, propoziții date; 

     O8- să se integreze activ în grup/pereche, cooperând eficient pentru rezolvarea sarcinilor date; 

RESURSE INTERNE: 

 a. CUNOŞTINŢE:                                                                                                          

  - Unitati de masura pentru timp. (ora, ziua, saptamana) 

  - Cum arata un ceas?  Ce indica fiecare ac al ceasului? Cate ore are o zi?  

  - Identificarea sunetelor studiate în cuvinte; Despărţirea cuvintelor în silabe; Folosirea cuvintelor în propoziţii. 

 

b. CAPACITĂŢI INSTRUMENTALE: 

- capacităţi intelectuale: îmbunătăţirea memoriei, rezolvarea fişelor , concentrarea atenţiei, dezvoltarea imaginatiei; 

- capacităţi comunicative: recunoaşterea sunetelor, despărţirea în silabe, numărul cuvintelor în propoziţie, răspunsul în propoziţie la întrebări, 

exprimare verbală corectă; 

- capacităţi de învăţare: ascultarea celui care vorbeşte, efectuarea de adunări și scăderi prin numărare a obiectelor; descoperirea şi respectarea 

algoritmului de rezolvare pe fişe;                                                                                                        

c.  ATITUDINI ŞI VALORI: 

- cultivarea atitudinii pozitive faţă de învăţare; 

-capacitatea de evaluare şi autoevaluare obiectivă, dezvoltare personală continuă; 

 

STRATEGII DIDACTICE:                                                    

        

RESURSE PROCEDURALE: conversaţia, explicaţia, observatia, exerciţiul, demonstratia, învătarea prin descoperire,jocul didactic,turul 

galeriei 

RESURSE MATERIALE: fise de lucru , planse cu ceasuri: (ceasul silabelor, cuvintelor, emotiilor), creioane colorate,flip-chart, ,cartonase cu 

imagini ,hartie cartonata colorata,  

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, 
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Evenimentul 

didactic 

Competenţ

e 

specifice 

 

COMUNICARE IN LIMBA ROMANA 

Conținut științific 

STRATEGII     DIDACTICE     Evaluare 

Metode  şi      

procedee 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

2. Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Anunțarea 

titlului și a 

obiectivelor  

 

4.Dirijarea 

consolidarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR. 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR. 1.1 

1.2. 3.1. 

  

 

 

 

 

         Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea 

lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea 

liniştii, îndrumarea elevilor în  activitatea de pregătire. 

 

 ,,In scrisoarea primita mai devreme am fost anuntati ca 

va fi o zi plina de surprize. O alta surpriza pregatita pentru 

aceasta ora este un rebus, un bilet si un ceas. Haideti sa 

descoperim ce trebuie sa facem cu ele.,, 

Se solicita dezlegarea unui rebus.Cuvintele descoperite 

incep sau se termina cu litere invatate. Se descopera 

cuvantul TIMPUL pe verticala. 

  

,,-Cu ce sunet incepe primul cuvant din rebus? 

-Unde se mai aude acest sunet (in cuvintele din rebus)? 

-Ce alte cuvinte incep/se termina cu acest sunet..?,, etc 

Le spun elevilor că vor citi /vor scrie cuvinte si 

propoziţii, care conţin  literele invatate. ,,Prietenul 

nostru ,,Ceasul’’ va fi cel care ne va ajuta.,, 

 

,,Numerele de pe cadranul ceasului ascund mesaje cu 

sarcinile de lucru. Haideti sa le descoperim!’’ 

Sarcina 1: 

 ,,Ceasul indica ora 2:00’’.Un copil va indica ora pe 

plansa cu ceasul, apoi va desprinde biletul cu sarcina de 

lucru. Se citeste sarcina de lucru. 

,,Asociaza cuvantul cu imaginea corespunzatoare’’ 

 

Conversaţia 

 

 

 

    

 

 

 

Observația 

Conversaţia 

   

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

jocul 

demonstratia 

 

 

 

 

 

 

 

 

rebus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plansa cu 

ceas 

Bilete cu 

mesaje 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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CLR. 1.1 

 3.1. 

 

 

 

CLR.1.3. 

2.1.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1. 4.1 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1.4.1. 

 

 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1.4.1. 

  Pe o plansa vor fi asezate imagini si cuvinte 

corespunzatoare acestora. Copiii vor trasa linii intre 

cuvant si imaginea corespunzatoare. 

Sarcina 2: 

,,Ceasul indica ora 4:00’’.Un copil va indica ora la ceas. 

Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Alinta cuvintele’’  

Să alintăm cuvintele: copac, fată,  floare, cântec, casă, 

băiat, oraş, bunică, cercel.(oral) 

Sarcina 3: 

,,Ceasul indica ora 21:00.’’Un copil va indica ora la 

ceas.Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Obţine cuvinte noi’’ . In fata clasei va fi asezat un ceas 

din carton. In locul unor numere, pe cadranul ceasului vor 

fi scrise cuvinte. Copiii vor schimba prima litera a 

cuvantului si vor obtine altele noi.Cuvintele noi vor fi 

scrise pe ceas. 

Sarcina 4: 

,,Ceasul indica ora 7:00.’’Un copil va indica ora la 

ceas.Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Ceasul silabelor’’ 

  In locul unor numere, pe cadranul unui ceas sunt scrise 

silabe. Copiii vor aseza acele ceasului pentru a forma 

cuvinte. Cuvintele vor fi scrise pe tabla. 

Sarcina 5: 

,,Ceasul indica ora 10:00.’’Un copil va indica ora la 

ceas.Apoi va desprinde biletul cu sarcina de lucru. 

,,Gaseste cuvantul pentru a completa propozitia’’ 

 

 

 

 

Conversaţia 

exrcitiul 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicatia 

 

 

 

exercitiul 

conversatia 

 

 

 

 

 

Problematiza-

rea 

 

Explicatia 

Exercitiul 

conversatia 

 

exercitiul 

Plansa 

imagini-

cuvinte 

 

 

 

 

Ceas  

Lista 

cuvinte 

 

 

 

 

ceas 

 

 

 

 

 

,,Ceasul 

silabelor’’ 

 

 

 

Fisa de 

lucru 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  
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5. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

6. Feed-back-

ul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

lecției 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR.1.1.1.2

1.3. 3.1.4.1. 

 

 

 

 

 

CLR.2.1, 

2.2 

 

 

 Copiii vor primi o fisa cu propozitii incomplete si o lista 

de cuvinte. Vor completa propozitiile cu acele cuvinte ce 

se potrivesc. 

Se citesc propozitiile. 

 

,,Ceasul cuvintelor.’’ Formeaza propozitii aranjand 

cuvintele. 

 Sarcina se va realiza in perechi (cu colegul de banca). 

Fiecare pereche va primi o fisa cu un ceas. In locul unor 

numere, pe cadranul ceasului sunt scrise cuvinte. Copiii 

vor ordona cuvintele pentru a obtine propozitii. 

Propozitiile vor fi scrise pe ,,ceasuri’’ cu liniatura tip 1. 

Fiecare grupa isi va colora ceasul dupa cum doreste. Se 

citesc propozitiile obtinute. Ceasurile se prind pe un 

panou. 

-se vor expune ,, ceasurile’’realizate de elevi; 

-un membru din fiecare echipa va avea o bulină colorata 

pe care o va lipi pe ceasul care i-a plăcut cel mai mult; li 

se atrage atenţie să urmărească modul în care au fost 

realizate exercitiile (ordonarea corecta a silabelor, 

formarea de cuvinte noi, ordonarea cuvintelor), scrisul 

corect, frumos, aranjarea armonioasă a jetoanelor cu 

fructe/legume pe panou. 

 

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra 

participării elevilor la lecție, precum și asupra 

comportamentului lor pe parcursul orei. 

 

 

Conversatia 

 

Problematiza-

rea 

 

 

Explicatia 

Exercitiul 

conversatia 

 

 

 

,,turul 

galeriei’’ 

Fisa de 

lucru 

,,Ceasul 

cuvintelor’ 

Ceasuri cu 

linitura tip 

1. 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

pe grupe 

 

 

  

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

 

ŞCOALA GIMNAZIALǍ ,,ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” 

LOCALITATEA GIURGIU 

CLASA: a IV-a PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: CHIRIPUCI MARIA 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: Educație civică 

SUBIECTUL LECŢIEI: Respectul - Lipsa de respect 

TIPUL LECŢIEI: Însușire de noi cunoștințe 

Competențe generale 

1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat; 

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în context previzibile; 

2.4. Participarea la interacțiuni pentru găsirea de soluții la probleme; 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare. 

Competenţe specifice : 

2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;  

2.2. Recunoașterea unor comportamente moral civice din viața cotidiană;  

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru. 

Obiective operaţionale 

Pe parcursul activităţii elevii vor fi capabili:  

    O1: să răspundă corect la întrebări pe baza textului citit;  

    O2: să identifice comportamente pozitive/negative;  

    O3: să definească valoarea morală ,,respect”; 

    O4: să descrie o situație ce ilustrează respectul/lipsa de respect;  

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, ciorchinele, explicaţia, exerciţiul, explozia 

stelară,cvintetul; 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manual, caietele elevilor, fișe de lucru, planșa cu copacul;  

FORME DE ORGANIZARE:  frontal,  individual; 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

aprecieri verbale; 

 RESURSE TEMPORALE: 45 min 

 RESURSE UMANE:36 elevi 

BIBLIOGRAFIE:  

• Programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobată prin Ordinul MEN nr. 5003/02.12.2014;  

• Educație civică, manual pentru clasa a IV-a, Daniela Barbu, Cristiana Ana-Maria Boca, Marcela 

Maria Călineci,  Editura CD PRESS, 2016
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Momentele 

 lecției 

 

O

B. 

Conținut  instructiv – educativ 

Activitatea învăţătorului/ Activitatea elevilor 

STRATEGII DIDACTICE 

 

Evaluare 

Metode si 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 

 

 

 

Se creează condiţiile optime pentru buna desfăşurare a 

activităţii propuse (spaţiu educaţional, materiale 

didactice, climat psihoafectiv). 

 

 

 

 

 

  

2.Verificarea 

temei şi a 

cunoștințelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

Se verifică cunoștințele dobândite în lecția anterioară  

plecând de la proverbul: 

„O vorbă rea rănește mai mult decât sabia 

ascuțită.”(citatul va fi scris pe tablă).   

Se pun întrebări cu privire la lecția ,,Bunătate și 

răutate” 

-Ce înseamnă a fi bun? Dar rău? 

-Cum ne manifestă bunătatea/răutatea? 

 

Explicația 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Tabla  

Frontal 

 

 

Individual  

 

3.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

O

1 

Se citeste poezia „Salutul” de Aurora Luchian:  

Dimineaţa când eu plec, 

 Iată-n uşă mă opresc,  

Şi salut, cald, cu plăcere: 

 -V-am pupat! La revedere!  

 

Dar la prânz mă-ntorc acasă,  

Mulţumită, bucuroasă!  

Şi-o salut frumos pe buna:  

-Buni-am venit! Sărut-mâna!  

 

Ziua iar s-a isprăvit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezia 

,,Salutul,, 

de Aurora 

Luchian 

Frontal 

 

Evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect la 

întrebări pe 

baza textului 

citit. 
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De la joacă am venit;  

Soarele coboară "scara",  

Şi salut cu: Bună seara!  

Anexa 1 

Prin întrebări successive, conduc elevii să descopere 

titlul lecției ,,RESPECTUL ȘI LIPSA DE 

RESPECT,,.  

-  Ce face fetiţa din poezie?(…salută)  

-  Când salută ea? (…dimineaţa, la prânz şi seara.)  

-  Cum este ea în acest caz? (…o fetiţă respectuoasă.)  

Dacă nu ar saluta cum s-ar numi fetița? 

 

 

 

 

Conversaţia 

4.Anunțarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

Se anunţă tema activității si obiectivele urmărite  într-o 

manieră accesibilă  elevilor. 

Se scrie pe tablă și pe caiete titlul: ,,Respectul - lipsa 

de respect”  

Explicația 

 

Tabla 

Caietul 

 

Frontal  

5.Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

Se proiectează la tablă textul „Fețele respectului” 

ANEXA 2 

Se poartă discuții pe baza textului citit, adresându-se 

întrebări de tipul:  

      - Prin ce talent se evidențiază Liviu?  

      - Ce comportament îl caracterizează pe Liviu?  

      - Consideri că talentul lui îi justifică acest 

comportament? 

 

Le prezint elevilor un material PPT despre respect/ lipsa 

de respect apoi vom nota câteva idei in caiete: 

 Respectul reprezintă o valoare morală care se 

manifestă în multiple feluri.  

Respect = stimă, onoare, considerație, prețuire 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorchinele 

 

 

 

 

 

Tabla 

Caietul 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

 

Material PPT 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Individua 
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Orice persoană trebuie să-i respecte pe cei din jur și să 

se străduiască să câștige respectul celorlalți. 

Respectul se manifestă față de sine, față de ceilalți 

oameni, dar și față de comunitate. 

Lipsa de respect reprezintă un comportament negativ 

față de o persoană. Acest lucru duce la distrugerea 

relațiilor între persoane. 

Citesc câteva proverbe. 

(Anexa 3)  

 Copacul valorilor 

Fiecare elev va avea pe bancă bilețele pe care sunt scrise 

trăsături pozitive, fapte bune și trăsături negative, fapte 

rele.  

 Copiii vor citi  bilețele apoi vor scrie pe plnșa cu 

copacul  astfel: pe cele bune (arată trăsături pozitive, 

fapte bune) în copac și cele rele (trăsături negative, fapte 

rele) jos, lângă copac  

(Anexa 4) 

Discuții generalizatoare:  

      Ce poate reprezenta copacul? (o familie, un grup, o 

comunitate)  

      Dar bilețelele?(oamenii cu trăsăturile lor pozitive și 

negative)  

     Ce facem cu bilețele așezate la baza  copacului? 

(Încercăm să  schimbăm trăsăturile negative, arătăm că 

sunt greșite, le răspundem cu bunătate).  

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Caietul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilețele 

Planșa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

comporatment

e pozitive şi 

negative. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obținerea 

performanței 

 

O3 

 

 

 

Se realizează cu ajutorul metodei  Explozia stelară  

,,RESPECTUL” 

• Ce presupune?  

• Când ești respectuos?  

Explozia 

 stelară  

 

Steluțe cu 

întrebări 

Frontal 

 

Evaluez 

capacitatea  de 

a exemple de 

situatii, 
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O4 

 

• Cum ne arătăm respectul?  

• Cine trebuie să fie respectuos? 

• De ce trebuie să fim respectuoşi? 

Anexa 5 

Știind ce ȋnseamnă respectul şi lisa de respect ați putea 

să-mi oferiți câteva exemple de comportamente ȋn care 

noi dovedim respectul respectiv lipsa de respect? 

Anexa va fi afișată pe tablă si copiii vor veni pe rând sa 

scrie exemplele. 

comportament

e in care arătăm 

rspect sau lipsa 

de respect.  

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 

 

O2 

Împart elevilor fișe de lucru și vor lucra pe echipe, 

conținând un 

Cvintet (Anexa 6) ce trebuie completat cu informațiile 

potrivite și explic elevilor sarcinile. 

1.Am vorbit despre.....................(un cuvânt) 

2. Manifestăm respect pentru ..................(2 cuvinte) 

3. Când manifestăm respect? (o propoziție – 3 cuvinte) 

4. Cum ne manifestăm respectul? (3 cuvinte) 

5. Pentru că îl simțim , respectul este un ..........(un 

cuvânt) 

Cvintetul 

 

Fișa de lucru 

 

Tabla  

Markere  

Frontal  

 

 

Individual  

 

8. Încheierea 

activității 

 

 

 

Tema pentru acasă: de citit fragmentele din schițele lui 

I.L. Caragiale, Vizită și D-l Goe. 

- Se fac aprecieri asupra modului în care elevii au 

participat la desfășurarea lecției si asupra 

comportamentului pe toată perioada acesteia. Se 

încurajeaza  elevii mai puțin activi pentru obținerea 

unor rezultate mai bune 

Explicația 

 

 Frontal Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3604 

 

ANEXA 2                                         

FEȚELE RESPECTULUI 
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ANEXA 3 

RESPECTUL - LIPSA DE RESPECT 

Respectul înseamnă prețuire, considerație, admirație, stimă față de o anumită persoană. Se manifestă prin vorbe, gesturi, mimică și fapte.  

Respectul poate fi față de: propria persoană, părinți, colegi, familie, profesori, munca altei persoane, părerea altei persoane, tradiții și 

obiceiuri, patrie, lucrurile din jur, mediul înconjurător.  

Lipsa de respect înseamnă desconsiderarea celor din jur.  

- a pune la respect: a impune o atitudine respectuoasă;  

- a ține la respect: a nu lăsa pe cineva să devină prea familiar;  

- cu tot respectul meu: cu deosebită considerație.  

PROVERBE:  

Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!  

Respectă-te pe tine însuţi.  

Cine nu respectă, nu e respectat.  

„Ca să fii respectat, începe prin a te respecta.” — Tudor Arghezi 

ANEXA 4 

1. Ascult pe cineva fără să întrerup.   

2. Nu-i apreciez calitățile colegului.  

3. Salut fără să scot căciula de pe cap.  

4. Cedez locul, în mijlocul de transport, unei persoane mai învârstă.  

5.Vorbesc tare ca să mă pot face înțeles. 

6. Nu am grijă de lucrurile împrumutate, deoarece nu sunt ale mele.  

7. Sunt punctual la ore.  

8. Contează să salut, nu cum salut.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

Autor: Prof. Mălan Katalin 

Școala Gimnazială” Ioan Slavici”, Oradea, Jud. Bihor 

 

Nume de proiect:     ”Frumusețile orașului meu, ale regiunii și ale țării mele” 

Perioada: 4 ore 

Locul de desfășurare:  

 

1. Obiective de învățare și competențele-cheie 

 - competență lingvistică 

LO1: Să   definească  conceptul   de  ”Frumusețe a unui peisaj, a unui monument arhitectural”; 

LO2: Să pronunțe clar și corect enunțuri; 

LO3: Să se familiarizeze cu termeni specifice a textului informativ;    

LO4: Să se familiarizeze cu texte informative: vizând  prezentrea oraşului, a regiunii şi a ţării 

noastre; 

 

- competențe digitale 

LO5: utilizarea instrumentelor google, images, wikipedia, dex - online.ro; 

LO6: utilizarea aplicatiei,  Power Point; 

LO7: realizarea unei prezentari  ppt cu imagini din Oradea, cu imagini din jud. Bihor si cu imagini 

din România; 

LO8: realizarea unei expoziție virtuale ppt; 

 

- competențe sociale și civice 

LO  9: Să  conștientizeze  necesitatea  atitudinii  civice  în  extinderea  și  protejarea  naturii și a 

patrimoniului național; 

LO10: Să conștientizeze importanța promovării localității, regiunii și țării; 

LO 11: Să valorizeze diversitatea şi respectul faţă de celălalt, deschiderea pentru a depăşi 

prejudecăţile şi pentru compromis; 

 

- competența conștientizarea, sensibilizarea şi exprimarea culturală 

LO12: Să analizeze/ compare diferenţele de cultură, tradiţii, limbă dintre naţionalităţi, popoare, rase; 

LO13: Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate, să dezvolte spiritul de echipă; 

 

2. Conținutul 

 Unitatea de invatare  ”Frumusețile orașului meu, ale regiunii și ale țării mele” 

 propune dezvoltarea competențelor de comunicare la disciplina opționala de curriculum la decizia 

școlii “Prietenul meu calculatorul”, dar și învățarea asistată pe calculator punându-se accent pe 

creativitate și originalitate. Activitățile se vor desfașura în biblioteca școlii și în laboratorul de 

informatică. Pentru buna desfășurare a activităților, conținutul instruirii este adaptat nivelului 

intelectual și mediului socio-cultural din care provin copiii. 

 

3. Activități și diferențiere (nevoi speciale și abilități) 

- activitate  în echipă, pe grupe și frontală; 
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- fiecare grupă este constituită din copii fără dificultăți de învățare și copii cu dificultăți de învățare ; 

-  folosirea instrumentelor google, programelor powerpoint,  munca frontală, în grup și individual; 

   

4. Resurse umane 

- elevii clasei  … 

5. Resurse materiale 

- sala de clasă, cabinetul de informatică; 

 

5. Metode 

- conversația, 

-  demonstrația,  

- explicația,  

- exercițiul, 

- discuție  dirijată,  

- învăţare asistată pe calculator  - folosirea instrumentelor google, programelor powerpoint; 

 

6. Evaluarea elevilor (criterii de succes) 

-continuă; 

  prin observarea comportamentului elevilor; 

  prin analiza acţiunilor şi a răspunsurilor, corectarea imediată a greșelilor; 

- finală; 

 prin  realizarea slide- uri 

prin prezentarea albumelor ppt; 
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Conținuturi 

(detalieri) 

Obiective 

de 

învățare 

Activități de învățare Resurse 

(resurse TIC utilizate) 

Evaluare 

 

 

 

Textul informativ  

(nonliterar) 

 

 

Text suport-  despre  

monumente istorice, 

cladiri istorice, cetati, 

orase, climat, asezari 

geografice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 1 

 

 

 

LO 2 

 

 

 

 

 

 

LO 3 

LO 9 

LO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 4 

 

 

 

➢ Exercitii de recunoaștere a unor 

termeni specifice a textului 

informativ    

 

➢ Exercitii de a colecta idei     

reieșind  din  cărțile studiate 

 

 

 

 

➢ Exerciții de a colecta alte idei cu 

termeni specifice a textului 

informativ pentru a prezenta 

orașul, regiunea, țara ( în grupe de 

doi) 

 

 

 

 

 

➢ Exerciții de vocabular pentru 

prezentare -   consultând 

dicționarul on-line 

Timp alocat: 4 ore 

Resurse și mijloace de 

învățământ: 

Planșe, cărți despre monumente 

istorice, clădiri istorice, cetăți, 

orașe, calculator,  materiale 

necesare realizării proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Observarea sistematică a elevilor 

 

➢ Tema de lucru în biblioteca/  

 

 

 

 

 

 

➢ Evaluare predictivă 
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Întrebări suport -        

-     Despre ce suntem   

informaţi? 

- Cum suntem 

informaţi? 

- De ce? (în ce scop 

este transmisă 

informaţia)? 

 

 

 

 

LO 3 

 

 

 

 

 

 

LO 5 

LO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO 6 

LO10 

 

 

➢ Exerciții de formulare şi  

exprimare oral și scris propriile  

enunțuri despre ce vor fi 

prezentate de către elevi 

 

 

➢ Exerciții de colectare,selectare și 

utilizare a  informațiilor și a 

pozelor  despre Oradea, județul 

Bihor și România  ( text, vizual, 

audio) 

 

➢ Cercetarea întrebarilor suport  ( în 

grupe de trei elevi) 

 

➢ Dialoguri: profesor - elev, elev - 

elev, elev - elevi  despre orașul 

Oradea, județul Bihor și România 

 

➢ Exerciții de așezare în pagina 

ilustrația și textul informativ în 

aplicația ppt 

. 

 

 

➢ crearea unei expozții virtuale în 

aplicația ppt 

 

 

Resurse TIC utilizate 

http://dexonline.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurse TIC utilizate 

www.ghiduri-turistice.info 

www.oradeainimagini.ro 

http://www.bihorinimagini.ro/ 

http://oradea.travel/ 

http://www.romaniainimagini.ro/ 

http://romaniatourism.com/ 

wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ slide-uri cu imagini și textele 

informative a elevilor despre oraș, 

regiune, țară / aplicația 

powerpoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ expoziție virtuală/ aplicația ppt 

http://www.ghiduri-turistice.info/
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LO 7 

LO 8 

LO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oradea -imagini

 
 

 

 

Ex.:     Elevii au copiat imaginile 

cele mai reprezentative ale 

orașului natal Oradea  și le-au 

inserat pentru a întocmi un album 

virtual pentru promovarea lui. Pe 

acest slide au pus șase imagini 

Acest slide l-au formatat astfel: 

titlul folosind fontul Book 

Antiqua titlu, 54, stil imagine cu 

rama alba, umplere imagine cu 

textură. După formatare au animat 

imaginile prin animatție 

particularizată  prin accent cu 

mărire-micsorare, avansare 

diapozitiv automat la 6 secunde 
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Proiect de activitate didactică 

Activități de dezvoltare a limbajului oral 

„Provocările omului de zăpadă” 

 

                                       Holom Anca Adriana: prof. pt. învăţ. sp. preşcolar 

                     Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj Napoca 

 

Nivel/Grupa: specială-combinată , nivel 1 

Domeniul: Limbaj și comunicare 

Activitate de învățare: Activități de dezvoltare a limbajului oral 

Tema anuală de studiu: Când, cum și de ce se întâmplă? 

Proiect tematic:“Timp prezent cu bucurie/ Iarna e copilărie” 

Subtemă proiect tematic:„Ne jucăm cu Zâna Iarnă” 

Tema activității: „Provocările omului de zăpadă” 

Tipul activității: Activitate deconsolidare a cunoștințelor 

Durata activității:15 minute 

Modalitatea de desfășurare a activității: Activitate online/Sincron 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să reproducă exercițiile de respirație și de încălzire a aparatului fonoarticulator, după modelul 

educatoarei; 

O2- să articuleze sunetele, silabele și cuvintele prezentate, urmând modelul de pronunție al 

educatoarei; 

 

 STRATEGIE DIDACTICĂ: 

a)metode didactice: conversația, explicația, observația, descrierea, exercițiul, demonstrația 

b)mijloace didactice: material power-point, marionetă om de zăpadă, omul de zăpadă (material pentru 

exercițiile de respirație), fulgii de nea (material pentru exercițiile de respirație), material audio-video 

(realizat cu ajutorul aplicației ChatterPix –Omul de zăpadă –pronunția vocalelor), roata cuvintelor  

(material realizat pe site-ul Wordwall) 

c)forme de organizare: frontal, individual 

 

METODE DE EVALUARE: 

→ Observarea sistematică a comportamentului copiilor 

→ Analiza răspunsurilor  

→ Aprecieri verbale 
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ETAPELE 

LECȚIEI 

 

 

 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

 

CONȚINUT 

INFORMAȚIONAL 

 

STRATEGIE DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 

 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

 

MIJLOAC

E 

DIDACTI

CE 

 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

  

Se creează condițiile psihopedagogice 

și organizatorice necesare desfășurării 

în condiții optime a activității online: 

asigurarea conexiunii pe platformă, 

pregătirea materialului didactic 

necesar desfășurării activității.  

 

 

Conversația 

 

  

Frontal 

 

Se evaluează 

pregătirea 

preșcolarilor 

pentru activitate. 

 

 

 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 Copiii sunt anunțati că astăzi „Omul 

de zăpadă” este invitatul special al 

zilei și a pregătit câteva provocări 

pentru ei, iar dacă le vor îndeplini, la 

final vor primi o recompensă.  

Explicația 

 

 

 

 

 

 Frontal  

 

3. ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

URMĂRITE 

 Se prezintă copiilor tema şi 

obiectivele activităţii sub forma unei 

invitaţii din partea  „Omului de 

zăpadă” care a pregătit o surpriză 

pentru aceștia, dar pentru ajunge la 

surpriza pregătită, ei vor avea de 

realizat câteva provocări.  

 

Explicația 

 

Marionetă 

om de 

zăpadă 

 

Frontal 
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4. CONSOLIDAREA 

CUNOȘTINȚELOR 

 

 

 

O1- să reproducă 

exercițiile de 

respirație și de 

încălzire a aparatului 

fonoarticulator, după 

modelul educatoarei; 

 

 

O1- să reproducă 

exercițiile de 

respirație și de 

încălzire a aparatului 

fonoarticulator, după 

modelul educatoarei; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea începe prin realizarea 

primei provocări lansate de omul de 

zăpadă. 

Provocare 1: 

-realizarea exercițiilor pentru 

încălzirea aparatului fonoarticulator 

și de respirație. 

 Imită omul de zăpadă (expresii 

faciale) 

 

 
 

 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

Exercțiul 

 

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

 

 

Observația 

 

 

Material 

power-point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

power-point 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

copiilor 

 

Se consideră: 

Reușită: 

- dacă reproduce 

corect cel puțin 

șapte exerciții din 

cele opt exerciții 

propuse pentru 

respirație și 

încălzirea 

aparatului 

fonoarticulator;  

Reușită parțială: 

- dacă reproduce 

cel 

puțin jumătate 

(cinci) din 

exercițiile pentru 

încălzirea 

aparatului 

fonoarticulator și 

de respirație, cu 

ajutor; 
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O2- să articuleze, 

urmând modelul de 

pronunție al 

educatoarei, silabele 

și cuvintele 

prezentate; 

 

 

 

 

 

 

 Prindem fulgi de zăpadă cu limba 

(motricitate linguală) 

 
 

Exerciții de respirație: 

 Suflăm lumânările  

 Suflăm fulgii de zăpadă 

 Ninge peste omul de zăpadă 

Provocarea 2: 

Onomatopee: 

 Senzația de firg (brrr) 

 Jocul „cucu-bau”(Bau!) 

 Oaia (beee) 

 Toba (bum-bum) 

 Ambulanța/mașina de poliție (nino-

nino) 

Provocarea 3: 

Vocalele: A, E, I, O, U („Pronunțăm 

vocalele împreună cu omul de 

zăpadă”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Observația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale 

pentru 

exercițiile 

de respirație 

(om de 

zăpadă și 

fulgi de 

nea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Nereușită: 

- dacă nu 

reproduce niciun 

exercițiu pentru 

încălzirea 

aparatului 

fonoarticulator și 

de respirație; 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideră: 

Reușită: 

- dacă articulează 

corect cel puțin 4 

cuvinte din cele 

prezentate, 

urmând modelul 

de pronunție al 

educatoarei; 

Reușită parțială: 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3616 

 

 
În continuare urmează consolidarea 

pronunției următoarelor silabe: „ba”; 

„be”; „bi”; „bo”; „bu”; „na”; „ne”; 

„ni”; „no”; „nu”.  

 

Provocarea 4:  

După consolidarea pronunției 

silabelor se va trece la pronunțarea 

următoarelor cuvinte: „bec”, „bobo”, 

„nene”, „nani”, „Bibi”, „banana”. 

Fiecare cuvânt va fi însoțit de o 

imagine reprezentativă pentru acesta.  

 

 

 

 

Descrierea 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Material 

audio-video 

(realizat cu 

ajutorul 

aplicației 

ChatterPix 

–Omul de 

zăpadă –

pronunția 

vocalelor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roata 

cuvintelor 

 

 

 

 

 

- dacă articulează 

corect cel puțin 2 

cuvânt din cele 

prezentate, cu 

ajutor din partea 

educatoarei; 

Nereușită: 

- dacă nu 

articulează niciun 

cuvânt din cele 

prezentate; 
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5. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

 

 

În această etapă a lecției se vor 

prezenta imaginile ilustrare pentru 

fiecare cuvânt și se va identifica dacă 

copilul reușește să pronunțe singur 

cuvintele, fără un model de articulare. 

Apoi se vor repeta cuvintele, în 

vederea fixării pronunției acestora.  

 

 

Conversația  

 

 

Explicația 

 

 

Demonstrația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Roata 

cuvintelor 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

6. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

  

Se fac aprecieri verbale cu privire la 

răspunsurile și implicarea copiilor în 

timpul activităţii. 

     Se împart recompensele.  

 

 

Conversația 

  

Frontal 

 

Individual 

 

Aprecieri verbale 

în funcție de 

implicarea în 

activitate 

Observații/Activități preferențiale:  

→ Activitățile sunt alese în funcție de vârsta și particularitățile de dezvoltare a copilului 

→ În cazul în care refuză sarcina sau nu se implică în activitate, se propun alte activități 

Exemple:  

→ alt material power-point cu alte exerciții și cuvinte („papa”; „supa”; „pisi”; „sapa”; „tutu” etc); 

→ vizionare de filmulețe specifice temei săptămânale;  

→ Joc: „Imită albinuțele!”; 

→ cântec:„Vocalele”(link: https://www.youtube.com/watch?v=lk41oRTXDtE). 

 

Resurse online: 

→ https://wordwall.net/resource/8465739/cuvinte 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lk41oRTXDtE
https://wordwall.net/resource/8465739/cuvinte
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Cuvinte ilustrate 

    
 

Materiale – exerciții de respirație 
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PROIECT DE LECȚIE 

Bulai Georgiana-Roxana 

Școala Gimnazială Nr.10 Bacău 

 

UNTATEA DE INVATAMANT: SCOALA GIMNAZIALĂ  NR.1 LIVEZI 

STRUCTURĂ : ȘCOALA PRIMARĂ ORASA 

CLASA a III-a  

DATA: 17.11.2020 

PROF.ÎNV.PRIMAR : Bulai Georgiana-Roxana 

ARIA CURRICULARA:Limbă și comunicare 

OBIECTUL: Limba si literatura română  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:,,Ce știm despre cărți?” 

SUBIECTUL: ,,Matilda”,după Roald Dahl 

TIPUL LECŢIEI:  dobândire de noi cunoștințe 

DURATA: 30 min 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil; 

3.3Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia. 

 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 a)Cognitive   

OC1 - să citească textul „Matilda” în ritm propriu,corect,cursiv și expresiv; 

OC2 -  să desprindă informații de detaliu din textul citit; 

OC3 - să formuleze enunțuri folosind  cuvintele  necunoscute din text  ; 

OC4 - să raspundă la întrebări folosindu-se de informații din  textul literar; 

OC5 - să argumenteze o părere personală. 

 

b)Psiho-motrice 

         OPM 1  să scrie lizibil şi îngrijit pe caiete şi la tablă; 

         OPM 2 să-şi coordoneze mişcările pentru a manevra corect instrumentele de lucru; 

c )Afective 

OA1 – participarea cu plăcere şi interes la lecţie; 

OA2 – cultivarea trăsăturilor morale pozitive de caracter. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  munca independentă, explozia stelară. 

Mijloace de învăţământ: text suport,explozia stelară,eseul de 5  min. 

Forme de organizare: individual, frontal. 

Forme de evaluare: evaluare orală continuă, evaluare scrisă, observarea sistematică  

DURATA LECŢIEI: 30 minute 

LOCUL DESFĂŞURĂRII LECŢIEI: online> Google Meet 

RESURSE UMANE: 15 elevi 
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BIBLIOGRAFIE : 

• Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română,MEN 5003/02.12.2014,București. 

• Limba și literatura română, clasa a III-a,editura ART,2016 autori: Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă. 

• Limba și literatura română, caiet de lucru pentru clasa a III-a,editura Art,2016. 
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Etapele  lecţiei/ 

durata 

Ob. 

 

Conţinut,  sarcini  de  învăţare,  modalităţi  de  

realizare 

Strategii  didactice 

Evaluare Metode  şi  

procedee 

Mijloace  

didactice 

Forme  de  

organizare 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.Moment 

organizatoric 

     Se asigură climatul propice desfăşurării lecţiei de 

limba si literatura română.  

 

    

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

3.Verificarea 

temei  si 

reactualizarea 

cunostintelor 

 

 

O5 

    Captarea atenției se va realiza prin redarea a două 

proverbe cunoscute (Anexa 1):,,Cine are carte,are 

parte” și ,,Cartea este mama învățăturii” și explicarea 

acestora. Aceasta etapa se va face partajand ecranul 

prezentand elevilor fisa de la (ANEXA 1) 

 Se verifică tema scrisă ,citindu-se cu voce tare. 

Se verifică prin întrebări conţinutul textului „După 

faptă şi răsplată”,după Ioan Pas 

-Care sunt personajele textului? 

-Cine era Nicuşor? 

-Ce a făcut băiatul? 

-De ce oglinda îl arăta urât pe copil? 

-Cum s-a sfârşit întâmplarea? 

-Ce i-a explicat mama fiului ei? 

-Ce proverbe se potrivesc acestei întâmplări? 

 

 

   conversația 

 

 

 

 

 

 conversatia 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

individual 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

evaluare orala 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

    Elevii sunt anunţaţi că în această oră de limba 

română vor studia textul “Matilda” dupa Roald Dahl. 

Se enumeră pe înţelesul copiilor, obiectivele 

operaţionale urmărite în lecţie. Elevii vor scrie titlul 

textului in caiete.  

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

    frontal 
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5.Dirijarea 

invățarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

Se va trece la citirea textului  nou, Matilda, dupa Roald 

Dahl. Se va partaja ecranul si se va face audierea 

textului potrivit link-ului de mai jos.  

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea

%20I/#book/part1-ch02-01 

 

Vom purta discuții pe marginea textului.Vom explica 

cuvintele necunoscute.  Elevii vor transcrie cuvintele 

noi explicate in vocabular, apoi le vor integra în 

enunțuri proprii. Vom trece mai departe la înțelegerea 

textului. 

 

 

textul suport  

 

 

 

 

frontal si 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observare 

sistematică 

  

Vom rezolva in caiete exercițiile conform (ANEXEI 

2) 

Exercitiul 1: 

Care este titlul textului? Cine este autorul? Care sunt 

personajele acțiunii textului? 

Ne vom reaminti ce este un text literar si un text 

literar narativ și vom demonstra că textul citit este un 

text literar narativ. 

Exercitiul 2: 

Completeaza enunturile cu informatiile potrivite. 

Textul dat este un text.............pentru ca 

prezinta............,   ................ 

Deoarece textul citit prezinta un sir de ........... ,acesta 

este un text............. . 

Explicația 

Conversația 

Exercitiul 

Anexa 2   

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea%20I/#book/part1-ch02-01
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea%20I/#book/part1-ch02-01
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ART/Partea%20I/#book/part1-ch02-01
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6.Obţinerea 

performanţei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Realizarea 

feedback-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Asigurarea 

retentiei si a 

tranferului 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

        Urmatoarea etapa se va desfasura prin metoda  

Explozia stelară. Se va partaja ecranul si se va 

prezenta (ANEXA 3) 

          

      Pornind de la cuvintele Cine?Unde? Când?  

De ce? Ce? elevii vor formula oral și  în scris întrebări 

referitoare la conținutul lectiei , vor răspunde la aceste 

întrebări și își vor desena steluța 

 pe caiet. 

 

 

 

Aceasta etapa presupune ca elevii sa raspunda la o 

serie de intrebari despre textul Matilda. 

1. Cui a cerut Matilda sa ii cumpere o carte? 

2. De ce bibliotecara a primit-o cu uimire? 

3. Cum a invatat Matilda sa citeasca? 

4. Scrie cel putin o insusire morala a Matildei. 

 

 

 

Transcrie din textul Matilda raspunsul tatalui la 

intrebarea Matildei:  

-Tata, poti sa-mi cumperi o carte? 

 

explozia stelară 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercitiul 

conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia 

exercitiul 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

caiete 

 

 

 

 

caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

caiete 

 

frontal și 

individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

evaluare orală 

și scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orala 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare orala 

 

9.Evaluarea              Se realizeaza aprecierile finale, individuale si 

colective asupra modului de participare a elevilor la 

activitatile desfasurate pe parcursul orei, precum si 

asupra comportamentului lor. Se vor acorda 

calificative 

conversația caiete frontal Aprecieri 

verbale 
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    Se precizează tema pentru acasă. Transcrierea 

ultimului alineat al textului si exercitiul 3 din caietul 

special. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor:  Dobrovolschi Ionela 

 Școala Gimnazialǎ” Mihai Viteazul”, Fetești 

CLASA:   a VIII-a B 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă  şi Comunicare 

DISCIPLINA:  Limba şi  literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Literaturǎ și semnificații  

SUBIECTUL LECŢIEI:   Pastelul- Iarna, de Vasile Alecsandri 

TIPUL LECŢIEI:  Mixtǎ: actualizare și sistematizare a cunoştinţelor (în vederea pregătirii pentru Evaluarea Naţională) 

 

MOTIVAȚIA: Lecția se justificǎ, deoarece actualizeazǎ principalele cunoștințe teoretice ȋn legǎturǎ cu specia literarǎ- pastelul. Se va 

face recurs permanent la exercițiu și la dialog asistat de cǎtre profesor și pe baza unui demers deductiv se va ajunge la recunoșterea și 

definirea trǎsǎturilor speciei literare pastelul. Elevii vor fi puși ȋn fața unor exerciții care le exereseazǎ capacitatea de recunoaștere, 

analizǎ, observație, le dezvoltǎ atenția, creativitatea, expresivitatea limbajului, imaginația, originalitatea și vocabularul. Prin obiectivele 

propuse, lecția le va permite elevilor sǎ-și sistematizeze principalele noțiuni teoretice ȋn legǎturǎ cu specia literara ȋnvǎțatǎ. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

◼ Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

◼ Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

 

 

COMPETENŢE GENERALE 

• Receptarea  mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 

• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

 

  COMPETENŢE SPECIFICE 

 

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; 

1.4 sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale unui mesaj ascultat; 

2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată; 

2.3 utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii; 
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3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor semantice 

studiate 

4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfo-sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie.  

 

 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

COGNITIVE: 

 

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

 

O.1 să definească specia literarǎ- pastelul; sǎ o ȋncadreze ȋntr-un gen literar; 

O.2 să enumere trăsăturile speciei literare - pastelul; 

O.3 să exemplifice trăsăturile speciei literare pe textul suport; 

O.4 să recunoască structura unui text argumentativ; 

O.5 să încadreze un text în specia- pastel. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire, analiza literară, lucrul cu textul, învăţarea prin cooperare, 

cvintetul, brainstorming, joc didactic Bulgǎrașul cu surprize, puzzle,ciorchinele, Power- Point. 

Materiale şi mijloace: fragmente selectate din texte literare, schema grafică, fişe de lucru, video-proiector, laptop, flipchart 

 Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe de elevi, activitate individuală. 

 

Bibliografice:  

❖ Iancu, Marin Limba română. Manual pentru clasa a VIII-a, ed. a VI-a,  Corint, 1999 

❖ Programa şcolară pentru Limba şi literatura română, clasa a VIII-a, 2009 

❖ Programa pentru disciplina Limba şi literatura română, Evaluarea Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a, 2011 

❖ Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006; 

❖ Anca Davidoiu-Roman, Mihaela Doboş, Luminiţa Paraipan, Dumitriţa Stoica, Limba şi literatura română, Evaluare Naţională, 2013, 

Editura Paralela 45 
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SCENARIUL ACTIVITĂŢII – DEMERSUL DIDACTIC 

 

Momentele lecției Ob. 

op. 

Conceperea, organizarea, desfăşurarea Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Modalităţi de 

realizare a 

feedbackului 

EVOCAREA 

1. Momentul 

organizatoric 

 

1 min. 

   Profesorul asigură un climat favorabil derulării activităţii 

de învăţare. Se pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei. 

Elevii se pregǎtesc pentru ora de limba și literatura 

romȃnǎ. 

Conversația Frontal şi 

individual 

 

Observarea 

comportament

ului verbal şi 

nonverbal 

2. Verificarea temei și 

a cunoștințelor 

anterioare. 

10 min. 

 Elevii au avut ca temǎ sǎ rezolve exerciții ce  vizeazǎ 

propoziția subordonatǎ atributivǎ. 

Profesorul verificǎ tema cantitativ și calitativ, solicitǎnd 

elevilor sǎ citeascǎ textele, prin sondaj, sǎ facǎ observații 

și corectǎrile ce se impun. Profesorul  verficǎ cunoștințele 

legate de aceastǎ subordonatǎ ,lansǎnd cateva ȋntrebǎri. 

 

 

 

Conversația 

 

 

Problematiza-

rea 

Frontal și 

individual 

Evaluare oralǎ 

Observare 

sisatematicǎ a 

activitǎții și a 

comportamen-

tului elevilor 

3. Captarea atenţiei şi 

crearea momentului 

afectiv 

4 min. 

 

 

O.2 

  Profesorul cere elevilor sǎ-și deseneze  mȃna  și pe 

fiecare deget sǎ noteze   un cuvant care sǎ sugereze un 

aspect legat de anotimpul iarna. 

Elevii vor da citire cuvintelor notate. 

Profesorul ȋntreabǎ elevii dacǎ ȋși amintesc vreo creație 

literarǎ care are ca temǎ anotimpul iarna.    

Conversația 

euristică 

 

Observarea 

 

Reflecţia 

personală 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

Evaluare orală 

Observare 

sistematică a 

activităţii şi a 

comportamen-

tului elevilor 
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4. Anunţarea 

subiectului lecţiei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

1 min 

 

 

 

O.1- 

O.5 

    Profesorul precizează şi scrie pe tablă titlul lecţiei şi 

anunţă elevii că vor recapitula noţiunile legate de textul 

liric, specia literarǎ- pastelul, rezolvând diverse cerinţe de 

lucru posibile în cadrul examenului naţional. 

 

 

Explicaţia 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Observarea 

comportament

ului verbal şi 

nonverbal 

REALIZAREA 

SENSULUI 

5. Dirijarea  

ȋnvǎțǎrii 

 

25 min 

 

 

 

 

O.1 

O.2 

 

 

 

 

O.3 

 

     Profesorul propune elevilor sǎ audieze poezia Iarna, de 

Vasile Alecsandri, ȋn interpretarea actorului Cristian 

Alexandrescu, apoi solicitǎ catorva elevi sǎ recite și ei 

poezia. 

 Elevii ȋmpǎrțiți ȋn patru grupe primesc textul suport și  

fișele de lucru          ( Anexele 1 și 2 ). 

 

Pe baza fișei, elevii rezolvǎ mai ȋntȃi, individual pe caiete, 

exercițiile care vizeazǎ ȋnțelegerea textului. Ulterior , 

exercițiile sunt verificate frontal, la tablǎ. 

Profesorul solicitǎ elevilor sǎ lucreze pe grupe. Fiecǎrei 

grupe ȋi corespunde o cerințǎ care vizeazǎ aprofundarea 

textului dat. La final, cȃte un reprezentant din fiecare grupǎ 

va da rǎspunsul colectiv. 

Elevii vor participa la un joc didactic Bulgǎrașul cu 

surprize. Vor fi ȋmpǎrțiți bulgǎri confecționați din hȃrtie, ȋn 

interiorul cǎrora vor fi inserate trǎsǎturile pastelului și a 

altor specii literare. Elevii vor mima o bulgǎrealǎ, iar cel 

care prinde bulgǎrele va trebui sǎ recunoascǎ din trǎsǎturile 

inserate care aparțin pastelului ( Anexa 3 ). 

 

Jocul didactic 

 

 

Problematiza-

rea 

 

Reflecţia 

personală şi 

de grup 

Cadranele 

Lucrul cu 

textul 

 

Bulgǎrașul cu 

surprize 

 

 

 

 

Ciorchinele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

şi frontală 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale cu 

privire la 

răspunsurile 

elevilor 
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 Pe baza raspunsurilor primite de la elevi, profesorul va 

realiza un ciorchine  la tablȃ, care va cuprinde trasǎturile 

pastelului.  

Profesorul le ȋmparte elevilor o fișǎ- puzzle ce conține 

definiția pastelului.( Anexa 4 ). Dupǎ ce elevii asociazǎ 

elementele de puzzle, se citește definiția pastelul, pe care 

profesorul o scrie la tablǎ iar elevii ȋși noteazǎ ȋn caiete. 

 

Elevii îşi notează în caiete definiţia, caracteristicile şi 

exemplele. 

 

 

Puzzle 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

Brainstorming 

Ȋnvǎțarea prin 

descoperire 

 

REFLECȚIA 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

6 min. 

 

 

 

 

 

O.2- 

O.5 

 După ce elevii îşi notează în caiete definiţia şi 

caracteristicile genului epic, profesorul le prezintǎ un 

Power – Point prin care sintetizeazǎ trǎsǎturile pastelului. 

Elevii vor trebui sǎ alcǎtuiascǎ un cvintet referitor la 

atmosfera prezentatǎ ȋn poezia propusǎ pentru interpretare 

( Anexa 5 ). 

 

    

 

Explicația 

Lucrul cu 

textul 

 

Cvintetul 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Activitate 

individuală 

 

Profesorul face 

aprecieri 

asupra modului 

de realizare a 

sarcinilor de 

învățare. 

Interevaluare şi 

autoevaluare 

 

 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

cunoştinţelor 

 

2 min. 

 

 

O.4 

O.5 

 

Profesorul anunțǎ tema pentru acasǎ : 

Demonstrați ȋntr-o compunere de aproximativ 100- 150 de 

cuvinte cǎ poezia Iarna,de Vasile Alecsandri  se ȋncadreazǎ 

ȋn specia literarǎ- pastel.  

 

 

Exercițiul 

 

Muncă 

independentă 

 

 

Activitate 

individuală 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Evaluare orală 
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9. Evaluarea 

activității 

și autoevaluarea 

2 min. 

 

 

 

Pe tot parcursul lecției, profesorul face aprecieri verbale, 

frontale şi individuale , corecteazǎ greșelile ,completeazǎ 

eventualele rǎspunsuri incomplete, iar la sfǎrșit noteazǎ 

elevii care au participat activ la lecție ( Feedback 1 ). Elevii 

rǎspund , cer lamuriri, pun eventuale ȋntrebǎri, iar la final 

completeazǎ fișa de autoevaluare Bagajul de cunoștințe( 

Feedback 2 ) 

 

 

 

Frontal şi 

individual 

Autoevaluare 

Aprecieri 

verbale- 

frontale şi 

scrise – 

individuale 

Concluzii 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                 Prof.ȋnv.primar, Radu Irina  

Şc.Gim. „H.M.Berthelot”, Ploieşti 

 

Aria curriculară: Om şi societate 

Obiectul de învățământ: Istorie 

Unitatea de învățare: Epoci, evenimente şi personalitᾰƫi 

Subiectul lecției: Popoare de ieri şi de azi. Cunoaşterea lumii prin cᾰlᾰtori. 

Recapitulare 

Tipul lecției: – lecţia de (re)sistematizare,consolidare, fixare a cunoştinţelor 

Competențe specifice: 

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice; 

1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu; 

2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații 

variate despre trecut; 

2.3 Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au 

schimbat sau nu într-o anumită perioada de timp. 

Obiectiv fundamental: formarea deprinderii de a utiliza informaƫiile ȋnsuşite anterior ȋn rezolvarea unor 

sarcini aplicative. 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul orei elevii trebuie: 

O1- sᾰ asocieze diferite relicve istorice cu spaƫiul unde se regᾰsesc şi poporul cᾰruia au aparƫinut; 

O2- sᾰ identifice popoarele din Antichitate, Evul Mediu sau prezent şi legᾰturile dintre acestea, ȋn baza 

unor informaƫii oferite de profesor; 

O3- sᾰ localizeze, pe hartᾰ, diferite spaƫii istorice, ȋn baza unor criterii date; 

O4- sᾰ completeze cuvintele cerute ȋn rebus, ȋn baza informaƫiilor oferite de profesor; 

O5- sᾰ utilizeze corect un dispozitiv digital pentru a realiza o sarcinᾰ de lucru; 

O6- sᾰ rᾰspundᾰ corect unor ȋntrebᾰri formulate ȋn format digital; 

Strategia didactică: 

• Metode și procedee: expunerea, conversația, observarea ,rebusul, explicația, demonstrația, 

exercițiul,lucrul cu harta, prezentarea, chestionarul digital, problematizarea; 

• Materiale didactice și mijloace de învățământ:  manual digital, proiector, caiet, tablᾰ, soft 

educaƫional, fişᾰ de lucru, telefon mobil; 

• Forme de organizare: frontal,  individual; 

• Resurse umane: 35 elevi; 

• Resurse temporale: 40 minute.  

         Bibliografie:  

Programa şcolară pentru disciplina Istorie clasa a IV-a; 

https://wordwall.net/ro/resource/16592185 

https://create.kahoot.it/details/968bda22-6fe5-4bcd-98b9-1b13518d136d 

https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00

000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0

w 

https://wordwall.net/ro/resource/16592185
https://create.kahoot.it/details/968bda22-6fe5-4bcd-98b9-1b13518d136d
https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0w
https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0w
https://earth.google.com/web/@44.55990414,9.94414182,409.11873593a,2969367.39717239d,30.00000002y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExV29JZ1Ixbk5tQmpvSW5MWUl3VlZOMDRlMDRSSmxnY0w
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Nr. 

crt. 

Secvențele 

lecției 

Timp 1 

Conținut informațional 

Strategii didactice  

Evaluare 

Instrumente/ 

indicatori 

 

Metode și 

procedee 

 

Resurse 

materiale 

 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

2 min.           Asigurarea ordinii şi disciplinei de 

lucru; 

          Pregătirea materialelor, a 

instrumentelor de lucru; 

 

Expunerea Proiector, 

caiete 

Frontal Capacitatea de 

organizare 

2.  Captarea atenƫiei 

elevilor 

5 min. 

O1 

 

        Se introduce elevilor o prezentare a 

unor relicve istorice din Antichitate şi Evul 

Mediu, prin intermediul unui tur virtual, 

folosind o aplicaƫie web.  

Prezentare  

Observare  

Google Earth 

 

Proiector 

       

 

      Frontal 

Observarea 

sistematicᾰ 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

3 min. 

 

     

       

      Se anunƫᾰ titlul lecƫiei: Popoare de ieri 

şi de azi. Cunoaşterea lumii prin cᾰlᾰtori. 

Recapitulare şi obiectivele acesteia: 

     - rezolvarea exerciƫiilor recapitulative 

propuse; 

     - completarea unui rebus ȋn baza 

informaƫiilor primite; 

    - completarea unei fişe de lucru cu 

completarea digitalᾰ ca formᾰ de 

autoevaluare a cunoştinƫelor acumulate ȋn 

unitatea tematicᾰ.  

 

 

   Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablᾰ 

Marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematicᾰ 
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4. Recapitularea 

conţinuturilor  

 

10 min. 

O2 

O3 

       Folosind o prezentare interactivᾰ, se 

propune elevilor recapitularea cunoştinƫelor 

ȋnsuşite prin intermediul conƫinuturilor 

lecƫiilor prezentate ȋn unitatea tematicᾰ. 

Astfel, se cere elevilor sᾰ rezolve 

urmᾰtoarele exerciƫii: 

1. Identificarea popoarelor despre care se 

vorbeşte ȋn citatele expuse; 

2. Localizarea pe hartᾰ a popoarelor din 

Antichitate sau Evul Mediu; 

3.  Asocierea popoarelor din Antichitate sau 

Evul Mediu cu popoarele din zilele noastre; 

4. Reproducerea, pe hartᾰ, a drumului 

exploratorilor.  

Prezentarea 

PowerPoint 

Exerciƫiul  

Lucru cu 

harta 

Problematiza

-rea  

Proiector 

Soft 

educaƫional 

Marker 

Anexa 2 

Frontal 

Individual 

 

Capacitatea de a 

utiliza 

informațiile 

ȋnsuşite anterior 

ȋn diferite situaƫii 

de ȋnvᾰƫare 

5. Obţinerea 

performanţei 

 

8 min. 

O4 

 

       Se cere elevilor sᾰ completeze, pe tablᾰ 

şi pe fişa de lucru, un rebus. (Anexa 1) 

 

Rebusul Fişᾰ de lucru 

Stilou 

Tablᾰ 

Marker 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Capacitatea de a 

asocia cuvinte şi 

informaƫii 

7. Asigurarea 

retenţiei şi 

a transferului 

10 min. 

O5 

O6 

  

       Se solicitᾰ elevilor rezolvarea unui 

chestionar interactiv cu alegere dualᾰ 

folosind o aplicaƫie digitalᾰ, ȋn vederea 

autoevaluᾰrii.  

        

Chestionarul  

digital 

Kahoot 

Proiector 

Telefon 

mobil 

Soft 

educaƫional 

 

 

Individual 

 

Chestionarea 

scrisᾰ 

 Ȋncheiereaa 

lecƫiei  

2 min. 

 

 

            Se verificᾰ rezultatele obƫinute de 

elevi şi se stabileşte clasamentul. Elevii sunt 

recompensaƫi. 

Expunerea 

 

 

Proiector 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri vebale 
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            Se fac aprecieri la nivelul ȋntregii 

activitᾰƫi a elevilor.    
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LESSON PLAN 

Profesor: Neştian Viorica- Roxana 

                            Şcoala de provenienţă: Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău 

Grade: 7th grade 

School Subject: English 

Level:  Intermediate 

Lesson: ‘’A Christmas Carol’’- dramatizing 

Type of lesson: lesson of assessment and control of knowledge 

 

GENERAL COMPETENCES: 

1. understanding and expressing conceptual meaning; 

2. making them confident when using the foreign language; 

3. developing awareness and showing understanding of the instructional dimensions of the foreign 

language process; 

4. understanding, expressing and interpreting in a foreign language, thoughts, feelings and facts orally or 

written; 

5. developing their abilities of multicultural understanding 

 

SPECIFIC COMPETENCES: 

1. to express themselves freely  

2. deducing the meaning of unfamiliar lexical items through contextual clues; 

3. initiating in discourse using Past Simple and Past Progressive 

4. to develop the writing, reading, speaking and listening skills 

 

AIMS: 

A. COGNITIVE:  

- to check the previously taught material 

- to interpret the story from different perspectives suggested by the Thinking Hats 

- to let students work on Past Simple /Past Progressive 

- to debate using the main idea of the story 

- to play a role 

B. AFFECTIVE: 

- to create interest about the story ‘’A Christmas Carol’’ 

- to make them confident when using English 

- to stimulate their creativity and imagination 

- to create a relaxed atmosphere proper to study 

 

C. MOVEMENT STRATEGIES: 

- the pupils will play different roles according to the story 

 

RESSOURCES:  

I Bibliographical: - ‘’A Christmas Carol’’- dramatizing 

Didactic strategy: directed, inductive 

1. methods and procedures: 
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- Role Play 

- ‘’Thinking Hats’’ 

- ‘’Hot Seat’’ 

- Conversation 

- Exercise 

- Explanation 

2. ways of organization: frontal/individual 

3. didactic ways: 

- colored chalk/ marker 

- blackboard/whiteboard 

- flipchart 

- hands out: colored big and small hats 

- stage 

 

III Temporal: 50 min 

IV Human: all the pupils in the class 
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Nr.  Stage of Lesson Teacher’s 

Activity 

Student’s 

Activity 

Interactio

n 

Skills Teaching 

Techniques 

Aids Aim Timing 

1 Checking 

attendance 

T checks 

attendance 

Ss answer T - Ss Speaking Conversatio

n 

 To check 

presence 

2 min 

2 

 

Checking 

homework 

T asks Ss to read 

their homework 

and checks it 

orally; 

T helps Ss to 

correct their 

mistakes 

Ss read their 

homework 

and correct 

the mistakes 

if necessary 

T – Ss 

 

Ss - T 

Reading 

Speaking 

Writing 

Conversatio

n 

 

Copy 

book 

To check 

if Ss 

understoo

d the 

previously 

taught 

material 

3 min 

3 WARM- UP T involves Ss in 

a Memory Game 

about what they 

did the previous 

day. T asks the 1 

S in each line 

say an action 

while the next 

one has to repeat 

it and add his 

own done 

action. 

 Ss say an 

action about 

their 

previous 

day after 

repeating 

the one/ 

ones said 

before. 

T-Ss 

 

S- S 

Speaking 

 

 

 

Listening 

Memory 

Game 

 To warm- 

up the 

atmospher

e in the 

class 

2 min 

3 Introduction of 

the new lesson 

T announces Ss 

that the lesson 

will turn them 

back into the 

past offering 

them the chance 

Ss seem 

enthusiastic 

about the 

story they 

are going to 

discover 

T – Ss 

 

 

Speaking 

 

 

 

Listening 

Conversatio

n 

 To 

introduce 

Ss the new 

topic of 

the lesson 

2 min 
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to discover some 

essential moral 

values that each  

must think 

about. 

and pay 

attention to 

the teacher. 

4 Announcing 

objectives 

T uses a flip 

chart writing the 

objectives of the 

lesson 

T announces Ss 

they are going to 

practice on Past 

Simple and Past 

Progressive all 

along the class. 

Ss look at 

T’s notes 

 

 

 

Ss listen 

carefully to 

their T 

T – Ss 

 

 

 

 

 

 

T - Ss 

Flip chart 

 

 

 

 

 

 

Conversatio

n 

Listening Flip 

chart 

Let Ss 

discover 

the 

objectives 

of the 

lesson 

2 min 

6 PRESENTATIO

N 

 

Activity 1 

T announces 

both Ss and the 

audience that the 

story will be 

performed by 

some of the Ss. 

Ss complete 

the task by 

using ‘’Role 

Play’’ 

T – Ss 

 

 

Ss – T 

S- S 

 

Speaking 

 

 

Listening 

 

 

Role Play 

 

 

Hand 

out 

To work 

on the 

story 

15 min 

7  

PRACTICE 

 

Activity 2 

T involves Ss in 

the ‘’HOT 

SEAT’’ activity 

offering them 

the information 

they need in 

order to fully 

understand their 

task. 

Each 

character 

sits, by 

turns, on a 

chair in 

front of the 

class 

answering 

their 

S-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatio

n 

 

  

 

 

 

 

To let Ss 

use 

English as 

6 min 
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 classmates’ 

questions 

based on the 

story 

they’ve just 

heard: 

Scrooge: 

‘’Why did 

you behave 

so cruel 

with your 

employees?/ 

Why did 

you change 

your 

attitude 

when 

discovering 

your 

future?’’ 

 

 

 

 

 

 

 

Ss- T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscious 

raising 

questions 

much as 

possible 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION 

 

 

 

Activity 3 

‘’THINKING 

HATS’’- T 

divides Ss into 6 

groups and gives 

a colored hat to 

each group. T 

asks Ss to 

analyze the story 

from the 

perspective 

Ss in each 

group write 

the ideas 

(according 

to the hat 

they 

received) on 

a big sheet 

of paper. 

Then the 

T – Ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

 

 

 

 

 

 

 

Writing 

 

Conversatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realia 

 

 

 

 

 

 

 

Hand  

outs 

To check 

Ss’  level 

of 

understan

ding the 

topic 

 

 

 

 

8 min 
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indicated by the 

hat: BLUE- 

make a 

summary 

WHITE- what 

moral values 

does the story 

contain 

BLACK- the 

negative ideas in 

the story 

YELLOW- the 

positive aspects 

RED- what is 

the most 

impressive 

moment? 

GREEN- think 

of a different 

ending  

leader of the 

group 

comes in 

front of the 

classroom, 

sticks it on 

the 

whiteboard 

and presents 

the ideas of 

the group to 

the class. 

The other 

groups may 

come with 

new ideas.  

 

 

Ss – T 

 

 

 

 

 

 

 

S- S 

 

 

 

 

 

Listening 

 

 

 

 

 

 

Reading 

 

 

 

 

 

 

Exercise 

 

 

 

 

 

To let Ss 

use 

English as 

much as 

possible 

9 Activity 4 ‘’PASS THE 

STORY’’- T 

gives the S in 

the first desk a 

hand out 

containing the 

opening 

sentence of a 

story.  

Ss pass the 

story to the 

S on the 

right. Ss are 

not allowed 

to see more 

than the S’s 

on their left 

sentence. 

The last S 

T-Ss 

 

 

 

 

 

 

S- S 

 

 

Writing 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

Exercise Hand 

out 

To use 

their 

English in 

a natural 

way 

5 min 
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‘’Once upon a 

time there was 

a rich man 

named 

Scrooge.’’ 

calls out the 

story aloud. 

 

S- T 

10 General 

Feedback 

T asks Ss what 

they have learnt 

during the class 

Ss answer 

T’s 

questions 

T – Ss 

 

Ss - T 

Speaking Conversatio

n 

 To revise 

the taught 

material 

2min 

11 Verbal 

Appreciation 

T thanks all Ss 

for their work 

and 

congratulates 

and even marks 

the best ones. 

Ss praise 

each other. 

T- Ss Speaking  Catalog

ue 

To make 

them 

aware of 

their level 

and to 

raise their 

confidenc

e. 

2 min 

12 Giving 

homework 

 ‘’A Christmas 

Carol- all 

wrong’’. T asks 

Ss imagine a 

different version 

of the story, be 

it a positive or a 

negative one. 

 

Ss write 

down their 

homework 

for the next 

time 

T - Ss Listening Conversatio

n 

Copy 

book 

To 

consolidat

e what T 

taught 

them that 

English 

class 

1 min 
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PROIECT DE LECȚIE 

          

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: MICU MARIA         

 UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SEBEȘ 

          

           CLASA: a IV-a  

          ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

          DISCIPLINA: Limba şi literatura română                        

          UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Învățăm cum să învățăm” 

          SUBIECTUL: Legenda -”Legenda munților”                                                  

          TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoștințelor și a deprinderilor 

          SCOPUL LECTIEI:- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de lectură corectă şi conştientă şi de receptare a mesajului scris; 

                                              - dezvoltarea interesului pentru lectură. 

          COMPETENȚE SPECIFICE  LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE: 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 

3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii; 

3.6. Manifestarea interesului pentru lectura literară şi de informare; 

4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte informative şi funcţionale. 

          COMPETENȚE SPECIFICE GEOGRAFIEI: 

1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute;  

3.3 Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice.  

          OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

O1- să citească corect, conştient, în ritm propriu, cu voce tare un text;  

O2 - să completeze cadranele  cu date exprimând propriile opinii, gânduri, sentimente în legătură cu faptele povestite în text; 

O3 - să ordoneze într-o succesiune  logică întâmplările prezentate în text; 

04 – să sesizeze valoarea de adevăr a unor informații din text: 

O5- să pună în legătură personajele cu acțiunile săvârșite; 

O6- să identifice elementele reale și pe cele imginare ale legendei; 

          OBIECTIVE PSIHOMOTORII: 

O7-  să își   concentreze atenţia,  gândirea și imaginaţia la activitățile propuse; 

O8- să  coopereze cu ceilalți colegi pentru rezolvzrea sarcinilor educative;  
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        OBIECTIVE  AFECTIV-ATITUDINALE: 

 O9- să manifeste  interes pentru lectură; 

         

        STRATEGIA DIDACTICĂ: 

● Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  metoda ,,Cadranelor”, munca independentă, Cubul, Linia valorică, 

,,Ordinul” 

● Mijloace de învăţământ: manual tipărit și digital, fise de lucru, jetoane,  steluțe din carton, videoproiector, calculator, cub, fișe de 

liru 

● Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală, diferențiată 

        DURATA: 50 minute   

        BIBLIOGRAFIE:  

● Pacearcă Ș., T., Mihăilescu, M., (2021), Limba și literatura română – manual pentru clasa a IV-a, Editura Intuitext, Bucureşti 

● Breben, S.; Gongea, E.; Ruiu, G.; Fulga, M., (2008) – Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves; 

● Ministerul Educaţiei şi Cercetării, (2014)– Programa şcolară pentru clasa a IV-a – Limba şi literatura română, Bucureşti; 

● Molan, V. , (2010)– Didactica disciplinei “Limba şi literatura română”în învăţământul primar, Editura Miniped, Bucureşti; 

 ● Ioan & Dacian Dorin Dolean , (2003) – “IDEI pentru activitatea la clasă”, Ed. Pro Vita, Cluj- Napoca. 
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                                                    FIȘĂ DE LUCRU  (grupa I)  

 

 

1. ”Explozia stelară”. Formulați întrebări în legătură cu textul citit: 

 * Cine..................................................................................................................? 

 

* Ce......................................................................................................................? 

 

* Cum..................................................................................................................? 

 

*De ce .................................................................................................................? 

 

*Unde..................................................................................................................?  

 

2. Completează ”Cadranele” cu informații din text: 

1.Ce sunete ai auzit? 

 

 

 

2.Ce imagini ai văzut? 

 

3.Ce alt titlu s-ar potrivi textului?  

 

 

 

4. La ce te-a făcut să te gândești? 

 

 

3.  Completează  A  (adevărat)  sau  F (fals)  în căsuțe.  

 

        Mai demult, Pământul era drept ca o câmpie. 
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        Doi pești uriași țineau Pământul în spinare, să nu se scufunde. 

        Pământul s-a scufundat în apă. 

        Ascultătorul s-a certat cu Arătătorul. 

        Când s-a cutremurat Pământul, s-au format munții și văile. 

 

                             

 

 

  FIȘĂ DE LUCRU  (grupa II)  

 

1. ”Explozia stelară”. Formulați întrebări în legătură cu textul citit: 

 * Cine..................................................................................................................? 

 

* Ce......................................................................................................................? 

 

* Cum..................................................................................................................? 

 

*De ce .................................................................................................................? 

 

*Unde..................................................................................................................?  

 

2. Completează ”Cadranele” cu informații din text: 

1.Ce sunete ai auzit? 

 

 

2.Ce imagini ai văzut? 

 

3.Ce alt titlu s-ar potrivi textului?  

 

 

4. La ce te-a făcut să te gândești? 
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3.  Ordonează ideile date, numerotându-le în ordine cronologică.  

Pentru fiecare idee principală notează cel puțin o idee secundară. 

 

        Patru pești uriași țineau Pământul pe spinarea lor, să nu se scufunde. 

          ............................................................................................................... 

  ......Demult, Pământul  era întins ca un șes, fără dealuri și fără văi. 

       ..................................................................................................................... 

        De atunci s-au format munții și văile. 

         ...................................................................................................................... 

        Pământul s-a cutremurat și s-a crăpat când cei doi pești s-au certat. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Etapele lecţiei Ob. 

op./

CS 

Derularea activității Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme 

de 

organiza

re 

Evaluare 

1.Momentul     

   organizatoric 

1min 

   Asigur climatul corespunzător 

desfăşurării în bune condiţii a 

orei de limba romana. 

conversaţia    

2.Captarea   

   atenției 

4min 

O5 

3.6 

  Cu ajutorul unei aplicații 

interactive din manualul digital 

ne vom reaminti care este rolul 

fiecăruia dintre cei patru pești 

care susțineau Pământul. 

conversaţia 

 

manual 

digital 

activitate 

interacti-

vă 

generarea 

automată a 

răspunsurilor 

3.Reactualizare

a   

   cunoștințelor 

5 min 

O1 

 

O3 

3.1 

 Voi solicita elevii să definească 

legenda. 

Se vor enumera câteva legende 

citite anterior.  

Se va citi textul din manual. 

 Vom aminti momentele 

importante ale acțiunii.0 

conversaţia 

 

 

citire în lanț 

 

manual 

activitate 

frontală 

aprecieri 

verbale 

4.Anunţarea   

   temei şi a  

   obiectivelor 

1 min 

O2 

3.4 

O7 

 

3.6 

 

O8 

  Anunţ elevii că vom continua și 

în această oră să discutăm despre 

Legenda munților, şi că, pe 

parcursul lecţiei, voi urmări:  

- citirea corectă; 

- formularea de întrebări și 

răspunsuri în legătură cu 

conținutul textului; 

- identificarea elementelor 

vizuale și audutive surprinse în 

text; 

- apecte reale si imaginare din 

legendă; 

- ordonarea ideilor / identificarea 

fragmentelor corespunzătoare 

ideilor date; 

- exprimarea părerilor personale 

legate de mesajul textului.   

conversaţia  activitate 

frontală 

 

5.Dirijarea  

   învăţării 

20 min 

 

 

 

 

*  Invit elevii să citească prima 

sarcină de pe fișa proiectată la 

tablă:  

conversaţia 

 

 

explica-ţia 

Videopro-

iector 

calculator 

 

activitate 

frontală 
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O2 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

3.4 

 

O3 

 

 

 

1. ”Explozia stelară”. Formulați 

întrebări în legătură cu textul 

citit: 

 * Cine......................................? 

* Ce..........................................? 

* Cum.......................................? 

*De ce ......................................? 

*Unde.......................................?  

Toate aceste cuvinte vor fi scrise 

pe steluțe galbene. Elevul care 

va veni în fața clasei trebuie să 

aleagă o steluță la întâmplare, să 

formuleze întrebarea 

corespunzătoare și să o scrie la 

tablă.  Colegii vor  inerveni dacă 

este cazul și vor completa pe fișa 

de lucru întrebările. 

 

* ,,Cadranele”- Proiectez la 

tablă sarcinile din patru cadrane: 

 1.Ce sunete ai auzit? 

 2.Ce imagini ai văzut? 

 3.Ce alt titlu s-ar potrivi 

textului?  

4. La ce te-a făcut să te gândești? 

   Copiii le citesc cu voce tare. 

Apoi,  vor discuta și vor 

completa ,,Cadranele” de pe  

tablă , după ce s-au pus de acord. 

   Voi citi cu voce tare ce au 

scris și voi aprecia atitudinile 

elevilor.     

* ,,Ordinul”:  Elevii vor avea de 

ordonat ideile principale, 

numerotându-le în ordine 

cronologică. 

 Pentru fiecare idee principală 

trebuie să identifice două idei 

secundare (prima grupă de 

nive)l. 

Elevii vor stabili valoarea de 

adevăr pentru enunțurile date (a 

doua grupă de nivel). 

 

 

 

explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

 

metoda 

cadrane-lor, 

conversația, 

explica-ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc-Ordinul 

conversaţia 

 

munca 

indepen-

dentă 

/diferențiată 

 

 

steluțe din 

carton 

 

fișă de lucru 

 

videopro-

iector 

 

calculator 

 

 

planșe cu 

,,Cadrane-

le” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individua

lă 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

în grup 

(cu 

păstrarea 

distanței)   

 

 

 

   

 

 

 

activitate 

individua

lă  

inerevaluare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală 

 

 

 

 

verificarea 

atitudinii / 

comportamen

tului 

 

 

 

 

evaluare 

formativă 

scrisă 
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6.Obţinerea   

   performanţei 

O6 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

1.6 

 

*  ,,Cubul”-  Voi prezenta 

elevilor un cub de carton, cu cele 

șase fețe numerotate. Cel care va 

ieși în fața clasei, va arunca 

cubul, apoi va alege jetonul cu 

numărul care este arătat de cub. 

Fiecărui număr îi corespunde o 

sarcină. 

1. DESCRIE  cum arăta 

Pământul demult. 

2.COMPARĂ  aspectul 

Pământului înainte și după 

cutremur. 

3.ASOCIAZĂ fiecare pește cu 

punctul cardinal pe care îl 

reprezintă. 

4ANALIZEAZĂ  

comportamentul Ascultătorului. 

 5. APLICĂ enumeră formele de 

relief. 

6. ARGUMENTEAZĂ  modul 

de formare a văilor și munților. 

explicaţia 

 

conversația, 

 ,,Cubul” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane 

 

 

cub din 

carton 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreciere 

verbală 

 

 

verificarea 

atitudinii / 

comportamen

tului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Încheierea 

activității 

 

O9    Fac aprecieri cu privire la 

desfăşurarea întregii activităţi.  

conversaţia  activitate 

frontală 
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LESSON PLAN 

 

TEACHER: BALABAN LUMINITA MARIA 

SCHOOL:COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „STEFAN CEL MARE” 

 

FORM:5th grade 

TEXTBOOK: Spot On, ed. Uniscan 

TITLE OF THE LESSON: My Busy Week 

DURATION: 50 minutes 

LESSON TYPE: Lesson of fixation of knowledge and of developing skills and abilities 

APPROACH: student-centred 

TOPIC: School activities 

TEACHING TECHNIQUES AND METHODS: individual work, pair work, differentiated learning, brainstorming, games, videos and poems. 

AIDS/ MATERIALS:  flashcards, notebooks, textbooks, whiteboard, handouts, projector, laptop, drawings, post it, felt-tip pens. 

AIMS: 

- To revise telling the time and days of the week. 

- To present the vocabulary of daily routines. 

- To practise the Present Simple Tense, first and third person singular. 

- To practise adverbs of time specific to the Present Simple Tense 

- To develop students ability to listen to a story and extract key information. 

- To develop students understanding and spelling of common everyday verbs, e.g. go to bed, work etc. 

- To build accuracy when forming present simple statements. 

SUBSIDIARY AIMS:  

- To provide specific information about people`s daily routines. 

- To provide fluency speaking practice in a question and answer in the context of daily routine. 
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STAGE TEACHER’S ACTIVITY Ss’  ACTIVITY INTERACTION SKILLS TIME PURPOSE 

1.Warm-up T greets Ss.  

 

T announces Ss they are having special 

guests and asks them to welcome the 

teachers. 

 

 T asks them how they feel like and 

promises that by the end of the lesson all 

of them will have been feeling wonderful. 

 

 T asks Ss the day and the date and writes 

them on the board and draws the sun, a 

happy or a sad one, depending on the 

weather. 

 

 T asks Ss what they celebrated the 

previous day. 

 

T asks Ss if they brought some riddles for 

Riddle time. 

Ss greet the T and the 

guests. 

 

 

Ss answer and share 

their moods and 

feelings. 

Ss write the date in 

their notebooks. 

 

Ss answer how they 

spent St. Nicholas 

Ss read some riddles 

and have fun. 

T – Ss 

 

Ss -T 

 

 

Speaking 

 

Writing  

 

2min. 

 

To engage Ss in a 

relaxing activity in order 

to create a warm 

atmosphere during the 

lesson. 

 

2. Checking 

homework 

 T tellsSs that before beginning the lesson, 

the assignment will be checked. 

 

T asks Ss what they had to prepare. 

 

 

Ss answer that they had 

to make a project with 

the title, My ideal 

house, the project 

including photos, 

pictures and also a 

description of the house 

T – Ss 

Ss - T 

IW 

 

Speaking  

Listening 

3 min. 

 

To check howSs 

prepared for the lesson 
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and why Ss consider it 

a dream house. 

Ss present their work. 

 

3. Lead-In 

T connects the assignment and the 

following lesson and asks Ss if they live in 

an ideal house and how often they clean 

the house or at least their room. 

 T asks Ss whether they like doing the 

chores.  

Ss answer 

 

Ss share their answers. 

 

T-Ss 

 

Ss - T 

 

 

 

 

Speaking  

 

Listening 

2min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To get Ss attention 

 

4. Introducing 

the new material 

 

T introduces the new lesson and presents 

the objectives and explains that they are 

going to practise the Present Simple Tense 

and asks Ss to remember the uses of 

Present simple tense. 

 

T introduces language to describe daily 

routine activities and asks Ss what day it is 

and Ss answer, the T asks them what they 

usually do on Tuesdays.  

T elicits Ss answers. 

T writes the date on the board. 

 T asks Ss to tell the class the things they 

usually like to do and the activities they 

sometimes try to avoid doing, such house 

 

 

Ss tell the uses of 

Present Simple 

 

 

 

Ss answer 

 

 

 

 

 

Ss write the date. 

 

T-Ss 

 

 

Ss- T  

 

 

IW 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking 

 

 

Listening 

 

Writing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2min. 

 

 

 

 

3min 

 

 

 

 

 

To introduce the lesson 
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chores.T asks Ss to write the answers in 2 

columns. 

T asks Ss whether they are sleepy and 

wants to know if they had a good sleep 

and what time they went to bed the 

previous night and what time they woke 

up in the morning, in order to see their 

sleeping schedule.  

T shows a picture and elicit what the man 

is doing (going to bed). 

T tells the class they are going to watch a 

video of the man describing his everyday 

life. T plays the video on the first slide and 

pauses it after the question ”Why do you 

go to bed at 10 o clock in the monrning?” 

and T elicits possible reasons. T plays the 

answer, pausing to help with any unknown 

vocabulary.  T continues playing, pausing 

and eliciting predictions in this way for the 

rest of the video.  

T asks Ss to retell the story. 

Ss tell the activities that 

they usually like doing 

and the things they 

don`t do very often 

because they don`t like 

doing. 

 

Ss answer. 

Ss share with the class 

what time they usually 

go to bed and why. 

 

 

Ss answer. 

 

 

 

Ss watch the video and 

give answers. 

 

 

 

Ss answer that the man 

is going to bed. 

 

Ss answer. 

 

 

Ss retell the story. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2min 

 

 

 

 

 

1min. 

 

 

 

3mins. 

 

 

 

2mins. 
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5.Consolidation  

T also asks Ss what they usually do on 

Saturdays, or at weekends, in general and 

see whether they have a special 

programme. 

 T brainstorms the learners answers and 

write them down on the board and Ss do 

the same on their notebooks. 

T plays a video about some persons`  daily 

routine and Ss watch it carefully.  

T asks Ss to open the textbook at page 66 

and look at the pictures. Then, T asks Ss to 

imagine they are Barry and using the 

phrases from exercise 1, to tell the class 

about their daily routine and specify which 

activities are the same as theirs and what 

extra activities they could add to the list. 

This time, Ss practise also 

listening,reading and writing skills.  

T plays a second video, this time about 

school days in the UK and T advices Ss to 

take notes on important pieces of 

information.  

After listening, T asks Ss to close the 

books and play Tic Tac Toe, in order to 

test their memory and asks them questions, 

like: Where do the 2 children study? What 

are their names? How many students are 

there in the class? When do lessons start? 

 

Ss answer questions 

about their own daily 

routine as well as they 

find out about their 

classmates routine. 

 

 

Ss watch the video. 

 

Ss open their books. 

Ss tell Barry`s daily 

routine. 

 

 

 

Ss listen and watch 

carefully and take 

notes. 

 

Ss close the books. 

Ss play the game. 

 

 

 

 

 

Ss play the game. 

One student describes 

the verb until the S 

 

IW 

 

 

 

PW 

 

Writing 

 

 

Reading 

 

 

 

Listening 

Speaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Writing  

 

Speaking 

 

 

 

3mins 

 

 

 

2min 

 

 

2min 

 

 

 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To consolidate their 

knowledge. 
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Etc. T asks 2 volunteers to come in front 

and write the answers on the board.  

 

T present the next activity, a vocabulary 

game, ”Back to the Board”. One volunteer 

comes in front and sits with his back to the 

board. T writes a verb on the board.  

T announces the SS that they are going to 

give a class interview and they receive 

worksheets with questions and they have 

to write down the answers.  

T gives Ss worksheets with extra practise 

on daily routine, fill in exercises and 

unscramble the words. 

with his back to the 

board says the word.  

Ss complete the 

answers. 

 

Ss fill in and 

unscramble the words. 

 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

5 min 

 

 

 

 

 

 

6.Feedback 

 

T evaluates the way in which Ss 

participated and answered during the 

lesson and congratulates them for their 

good work. 

T gives each S a sticker. 

 

− 

 

T−Ss 

 

− 

2 min. To increase Ss’ 

confidence in using the 

language. 

 

7. Homework 

 

T gives Ss the assignment for the next 

class and explains that they have to write 

their own daily schedule, giving details 

about time, the day, the moment of the day 

 

Ss write down their 

homework. 

 

T-Ss 

 

 Writing 

 

1 min. 

 

To give an interesting 

activity to work at 

home. 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3656 

 

PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                                                 

                                                                                         Prof.înv.preș. MICLE MARIA LILIANA 

                                                                       G.L.T.O.,,NICOLAE STEINHARDT” SATU MARE 

 

1. Data:                                                                        

2. Tema anuală de studiu: ”Cum exprimăm ceea ce simțim?” 

3. Proiect tematic: TSI        

4. Tema săptămânii: ”Sunet și culoare” 

5. Grupa: Mică 

6. Categoria de activitate : Activitate pe domenii experienţiale (ADE) 

7. Domeniul experiential :Domeniul psiho-motric 

8. Tema activităţii: ”Caută-ți balonul pe terenul de joc!” 

9. Modalitatea de realizare: Joc de mișcare 

10. Tipul activităţii: de consolidare a deprinderilor motrice de bază:” alergare” 

11. Durata activităţi : 15 min 

12. Scopul activităţii: 

    Consolidarea deprinderii de a se deplasa în alergare într-o direcție dată cu pornire la semnal;  

13. Dimensiuni ale dezvoltării: 

 A.1 Dezvoltarea motricității grosiere și a motricității fine în contexte de viață familiare; 

14. Comportamente vizate 

 A.1.1 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

A.1.2 Participă la  activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare.  

 

15. Obiective operaţionale:  

 

• Op1.- să execute exerciţii de încălzire a unor segmente de corp având o poziţie corectă în timpul 

activității; 

• Op2.- să alerge în direcția dată, la semnal dezvoltându-și atenția și spiritul de observație; 

•  Op3.- să  adopte un comportament adecvat, respectând regulile de evitare a accidentelor. 

 

   16. Strategia didactică. Algoritmică 

a. Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul.                                 

b. Mijloace şi materiale didactice: 

• Demonstrative: fluier, balon colorat, medalion colorat, cercuri. 

• Distributive: baloane, medalione colorate. 

• c.  Modul  de organizare a activităţii copiilor : frontal , pe echipe, individual. 

17. Modalităţi de evaluare:  

Forma de evaluare  

▪  formativă  
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▪ Metode de evaluare prin analiză: aprecieri verbale, aplauze, obsevarea comporatamentului copiilor. 

18. Forma de organizare: 

Pentru organizarea colectivului  : formația  de adunare frontal 

Pentru pregătirea organismului pentru efort,: formația  de deplasare în cerc 

Pentru efectuarea exercițiilor de  influențare selectivă a aparatului locomotor, copiii vor fi organizați în 

formația de lucru frontal. 

În cadrul jocului, copiii vor fi organizațîn echipe de câte patru copii. 

Pentru revenirea organismului după efort se realizează prin: .Jocul liniștitor ”Umflăm balonul” formație 

de semicerc. 

19.Bibliografie 

 

• Curriculum pentru educaţia timpurie ( a copiilor de la naştere până la vârsta de 6 ani), 2019 

• Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculum 

pentru educaţia timpurie, 2019 

• Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

• Silvia Dima Daniela, Veniți să ne jucăm copii!, Editată de revista învățământului 1995. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Veriga și 

durata  

 

Conținut Dozare Formații  Indicații metodice Evaluare și 

indicatori de 

performanță 

1.Organizarea  

colectivului  

 

 

T=1 min 

-Organizarea colectivului  

-verificarea ținutei  

-anunțarea temei activității 

-Bună ziua copii!   

Pentru că se apropie ziua copiilor, 1 

Iunie ne pregătim de petrecere. Ne 

încolonăm frumos, unul după altul, 

fără să ne înghesuim și pornim... 

- Ne vom încălzi puțin corpul cu câteva 

mișcări! 

 

30s 

 

 

20s 

 

 

10s 

 

 

 

       În linie pe un rând. 

 

 

 

  Atenție. Drepți!      

Privirea în față! 

 

Respectarea 

poziției corecte 

pentru comanda 

Drepți! 

2. Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

 

 

T= 3 min 

- Mers și variante de mers 

Mergem la petrecere (mers în cadență)  

      

 

 

 

 

  - Mers pe vârfuri 

Suntem balerini ( mers pe vârfuri, 

brațele întinse, sus) 

 

   

 

  -Mers cu genunchii ușor îndoiți 

 

 

1tură 

 

 

 

 

 

1 tura 

 

 

 

 

 

 

   

În coloana câte unul, mers în 

cerc. 

 

 

 

 

 

În coloana câte unul, mers pe 

vârfuri cu brațele întinse sus,în 

cerc. 

 

 

 

Se corectează ținuta, 

mișcarea brațelor, 

poziția capului 

Mers obișnuit, 

privirea înainte!-

brațele se mișcă pe 

lăngă corp! 

 

Mers pe vârfuri cu 

brațele sus-întindem 

bine brațele, palmele 

față în față, privirea 

înainte! 

 

Evaluare continua 

 

Executarea  

exercițiilor de 

mers alternate cu 

variante de mers. 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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Pasul uriașului (mâinile în șold, pas 

mare de uriaș) 

 

 

Alergare și variante de alergare 

 

      - Alergare usoara 

Ne grăbim să ajungem la petrecere și 

vom alerga ușor. (alergare ușoară)     

 

 

½ tură 

 

 

 

 

 

2 ture 

 

 

 

 

În coloana câte unul, mers cu 

genunchii îndoiți, în cerc. 

 

 

 

 

 

 

Alergare ușoară în coloană câte 

1, în cerc. 

 

 Mers fandat, mâinile 

în șold, genunchii 

ușor îndoiți. 

 

 

  

Alergare ușoară și 

elestică, desprinzând 

bine tălpile de pe sol 

cu brațele îndoite din 

cot, respirând pe nas. 

(cu gurița închisă) 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continua 

 

 

 

 

 

 

 

3.Influențarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

 

 

T= 3 min 

 

Ex. 1”Privim cerul, privim 

pământul” 

 P.I Stând depărtat cu mâinile pe șold. 

T1 Extensia capului („privim cerul”) 

T2 Arcuire 

T3 Aplecarea capului înainte („privim 

pământul”) 

T4 Arcuire 

 

Ex. 2 ”Brațe scurte, brațe lungi” 

 P.I Stând depărtat 

T1 Așezarea mâinilor pe umeri („brațe 

scurte”) 

 

 

 

 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2X 

 

În coloană câte unul, distanță 

de un braț întins orizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se ridică și se coboră 

capul, spatele drept! 

 

 

 

 

 

 

 

-Depărtat-luat cu 

spatele drept, brațele 

Evaluare continua 

 

Executarea 

exercițiilor vizând 

mișcarea 

diferitelor 

segmente ale 

corpului 
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T2 Ridicarea brațelor sus deasupra 

capului („brațe lungi”) 

T3 Coborârea mâinilor pe 

umeri(„brațe scurte”) 

T4 Revenire în P.I 

 

 

 

Ex 3 Culegem floricele 

 P.I Stând depărtat cu mâinile întinse 

pe lângă corp 

T1 Îndoirea trunchiului în față peste 

piciorul drept,brațele sunt bine întinse 

din cot. 

T2 Revenire în P.I 

T3 Îndoirea trunchiului în față peste 

piciorul drept,brațele sunt bine întinse 

din cot.  

T4 Revenire în P.I 

 

Ex 4 ”Apa frige” 

P.I Drept-stând, mâinile pe șolduri. 

T1 Ridicarea genunchiului drept sus 

T2 Coborârea genunchiului 

T3 Ridicarea genunchiului stâng sus 

T4 Revenire în P.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În coloană câte unul, distanță 

de un braț întins orizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

întinse sus pe lângă 

urechi! 

 

 

 

 

 

 

 

Depărtat-luat cu 

spatele drept îndoim 

trunchiul în față peste 

piciorul drept și peste 

piciorul stâng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridicăm genunchiul 

cât mai sus –la piept! 

 

 

Observare 

executării corecte 

a exercițiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare continua 

 

 

Observare 

executării corecte 

a exercițiilor 
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4.Tema 

activității 

 

 

T-7 min 

”Caută-ți balonul pe terenul de joc” 

Jocul se desfășoară outdoor. În 4 

cercuri  vom așeza câte 4 baloane 

diferit colorate. La semnalul meu de 

fluier, copiii vor alerga la cercul cu 

baloane, respectând culoarea 

medalionului său. Echipa care se 

adună mai repede în cerc câștigă. La  

repetare, când copiii sunt împărțiti pe 

teren voi schimba locul baloanelor. 

 

 

3x 

 

 

 

 

 

 

Copiii vor fi împărțiți în 4 

echipe, avand medalioane  

colorate. 

  

 

 La semnal (fluier) 

copiii vor alerga în 

direcția dată, 

respectând regulile 

jocului și cele de 

evitare a accidentelor. 

 

 

Evaluare continua 

 

Observarea 

executarii corecte 

a jocului,  cu 

respectarea 

regulilor. 

 

 Aplauze. 

5. Revenirea 

organismului 

după efort 

 

 

T= 1 min 

  

Pentru petrecere mai avem nevoie de 

baloane și ne vom juca jocul ”Umflăm 

balonul” –Joc liniștitor 

Toți copiii merg intr-un semicerc, se 

așează pe iarbă și imită umflarea unui 

balon. 

 

 

4x 

 

 

    Formație de semicerc  

 

Așezat-stând pe iarbă,  

inspirând aer pe nas și 

expirând aerul pe 

gură. 

 

Evaluare continua 

Observarea 

executării corecte 

a inspirației și a 

expirației. 

 

6.Aprecieri și 

concluzii 

T= 1min 

Vă felicit că ați reușit să adunați multe 

baloane. Acum  putem începe 

petrecerea! 

  

În formație de semicerc 

 

Așezat-stând pe iarbă. 

Evaluare verbală 

Aprecieri verbale 

prin laudă și 

încurajări 
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Proiect de lecție 

Negoiță Anca-Roxana 

Școala Gimnazială, Comuna Florești, 

Localitatea Florești, Județul Prahova 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala gimnazială, comuna Florești 

PROPUNĂTOR: NEGOIȚĂ ANCA-ROXANA 

DATA:  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

CLASA: a VII-a  

SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul 

TIPUL LECȚIEI: de comunicare de noi cunoștințe 

DURATA: 50 de minute 

SCOPURILE LECȚIEI: 

• Observarea informațiilor esențiale pe care le oferă textul; 

• Observarea și înțelegerea tipurilor de substantive, a procedeelor de formare a substantivelor și a 

locuțiunii substantivale; 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare; 

• Dezvoltarea abilităților de persuasiune; 

• Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă. 

COMPETENȚE GENERALE: 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri. 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

3.2. Redactarea, individual și/ sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în fața 

colegilor.  

4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă 

morfosintactică, fonetică și lexicală. 

4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de 

învățare pe tot parcursul vieții. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE/ COMPETENȚE DERIVATE: 

O1/ C1: 

Elevii trebuie să recapituleze noțiuni despre substantiv fără a utiliza manualul sau alte surse, 

fiind obligatorie identificarea a cinci din nouă trăsături, într-un interval de cinci minute.  

O2/ C2: 

Elevii trebuie să descopere procedeele de formare a substantivelor, recunoscând modurile de 

formare a cuvintelor și fiind obligatorie identificarea ambelor procedee. 

O3/ C3: 

Elevii trebuie să identifice substantivele derivate cu sufixe moționale cu ajutorul noțiunilor 

însușite despre derivare, fiind obligatoriu să rezolve corect exercițiile propuse.  

O4/ C4: 
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Elevii trebuie să recunoască modalitățile de flexiune a substantivelor compuse, observând 

formele de singular și de plural ale acestora și fiind obligatoriu să rezolve corect 80% din exercițiile 

propuse.  

O5/ C5: 

          Elevii trebuie să recunoască locuțiunea substantivală, descoperind caracteristicile acesteia și 

fiind obligatoriu să rezolve corect 80% din exercițiile propuse. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a. Metode și procedee: conversația, metoda Fishbone Map, metoda Știu-descopăr- aplic, 

exercițiul; 

b. Forme de organizare a activității: activitate frontală îmbinată cu activitate individuală și lucru 

în echipă; 

c. Resurse: capacitățile receptive ale elevilor, cunoștințele lor anterioare, stiluri de învățare, 

inteligențe dominante, resurse materiale, timp (50 de minute); 

d. Materiale didactice: cretă, tablă, fișe de lucru, caiete, creioane. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Participarea cu interes la orice temă care nu se încadrează 

în șabloanele obișnuite; 

• Colaborarea fructuoasă elev-elev, elev-profesor; 

• Colaborarea în bune condiții în echipe. 

• Probleme în ceea ce privește cunoștințele 

anterioare ale elevilor; 

• Greșeli de exprimare. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Promovarea cu succes a evaluărilor interne de pe 

parcursul anului școlar; 

• Cultivarea spiritului de echipă și de colaborare. 

• Criza de timp: 

• Dezinteresul elevilor. 

Bibliografie: 

• Programa școlară de Limba și literatura română, clasele V-VIII, Aprobate prin ordinul ministului, 

București, 2017. 

• Sâmihăian, F., Norel, M., Didactica limbii și literatura română, București, 2011. 

• Sâmihăian, F., Noi abordări în didactica limbii și literaturii materne, curs susținut în cadrul 

Universității București, Masterat, Didactici ale Disciplinelor Filologice.  

• Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica limbii române pentru gimanziu, Univers Enciclopedic 

Gold, București, 2019. 

• Limba și literatura română. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Art Klett, București, 2019.
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M
o
m

en
te

le
 l

ec
ți

ei
 

T
im

p
 

O
b
se

rv
aț

ii
 

Activități de învățare Strategia didactică 

E
v
al

u
ar

e 

 

Profesor 

 

 

Elevi 

M
et

o
d
e 

și
 

p
ro

ce
d
ee

 

M
ij

lo
ac

e 

d
id

ac
ti
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F
o
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a 
d
e 

o
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e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

E
V

O
C

A
R

E
 

           

 

 

 

4 

min 

 - Salutul; 

- Notarea absențelor; 

- Verificarea temei; 

- Pregătirea pentru lecție. 

 

Conversația.  Activitate 

frontală. 

 

 

 

 

 

 Punctul de acces îl constituie primul 

exercițiu (Fișa de lucru) și discuțiile de pe 

marginea acestuia. 

 

Exercițiul; 

Conversația. 

 

Fișa de 

lucru; 

Tabla; 

Activitate 

frontală; 

Activitate 

pe echipe. 

Aprecieri 

verbale. 
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5 

min 

Profesorul citește 

enunțul primului 

exercițiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul scrie pe 

tablă răspunsurile 

elevilor. Ulterior, 

acesta adresează 

întrebarea Despre 

ce credeți că este 

lecția de astăzi? și 

scrie pe tablă titlul 

Substantivul. 

 

Elevii sunt invitați 

să noteze în caiete, 

împreună cu 

colegul de bancă, 

timp de trei minute, 

cât mai multe 

substantive comune 

și proprii din 

câmpul lexical al 

sentimentelor.  

 

Fiecare echipă 

citește și 

completează  

substantivele 

notate. Elevii 

răspund la 

întrebarea 

formulată de către 

profesor și notează 

în caiete titlul 

Substantivul. 

Caietele 

elevilor. 

Prin intermediul acestui exercițiu, elevii 

vor recapitula cunoștințele despre emoții 

și sentimente, valorificând prin 

substantive informațiile din această 

unitate (Harta sentimentelor). 
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33 

min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1/ 

C1 

Actualizarea cunoștințelor se realizează 

prin intermediul metodei Fishbone Map 

(exercițiul doi, fișa de lucru). 

 

 

 

 

 

Fishbone 

Map; 

Conversația. 

Fișa de 

lucru; 

Tabla. 

Activitate 

pe grupe. 

Aprecieri 

verbale. 

Profesorul le spune 

elevilor că vor forma 

patru grupe, cu câte 

patru elevi, invitându-i 

să completeze 

scheletul peștelui, în 

cinci minute. Acesta 

urmărește și evaluează 

verbal activitatea de 

grup. Profesorul 

realizează un Fishbone 

Map comun, pe tablă, 

care sintetizează și 

reglează lucrul pe 

grupe. 

Elevii formează 

grupele și 

completează 

organizatorul 

grafic, ținând 

cont de cerințele 

date.  

Fiecare grupă 

prezintă ce a 

lucrat și 

completează 

(dacă este cazul) 

răspunsurile 

necesare. 

Elevii vor folosi noțiunile și legăturile 

create pentru a dezvolta idei despre 

conceptul propus. Această activitate 

corespunde etapei Știu. 

 

 

Descoperirea noilor noțiuni se realizează 

cu ajutorul exercițiului trei (Fișa de lucru). 

Exercițiul; 

Predicția. 

Fișa de 

lucru; 

Activitate 

în echipe; 
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O2/ 

C2 

 

 

 

 

O3/ 

C3 

 

 

O4/ 

C4 

 

 

 

 

 

 

O5/

C5 

Profesorul le spune 

elevilor că se mențin 

grupele formate 

anterior, invitându-i 

să asculte textul de la 

exercițiul trei și să 

răspundă la 

întrebările date. 

Pentru fiecare 

întrebare, profesorul 

specifică faptul că se 

acordă un timp de 

lucru de trei sau patru 

minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul 

grupelor, elevii 

citesc mesajul 

Ioanei și 

formulează 

răspunsuri pentru 

cerințele date. 

Aceștia observă 

că există 

substantive 

simple, derivate și 

compuse. De 

asemenea, 

descoperă că 

substantivele 

derivate cu sufixe 

moționale pot 

forma substantive 

feminine de la 

masculine și 

invers. Totodată, 

vor observa că 

unele substantive 

compuse nu își 

modifică forma, 

fiind invariabile, 

iar în cazul altora, 

se modifică fie un 

element, fie 

ambele elemente. 

Caietele 

elevilor; 

 

 

Activitate 

frontală. 

Comple-

tare 

afirmații; 

Aprecieri 

verbale. 
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După fiecare 

întrebare, profesorul 

invită grupele să 

citească răspunsurile 

date, notând pe tablă 

rezolvările elevilor. 

Cu ajutorul 

ultimului 

exercițiu, vor 

observa că 

locuțiunea 

substantivală este 

un grup unitar de 

cuvinte, că este 

sinonimă cu un 

substantiv și se 

comportă în 

propoziție ca un 

substantiv. 

Elevii citesc 

rezolvările, 

corectându-le 

dacă este necesar. 

Această activitate corespunde etapei 

Descopăr și este urmată de notarea 

concluziilor în caiete: REȚIN. 

 

 

O2/

C2 

 

O3/

C3 

Profesorul le spune 

elevilor că vor aplica 

în mod individual 

noile noțiuni cu 

ajutorul exercițiului 

patru.  

 

Elevii sunt invitați 

să rezolve într-un 

interval de cinci 

minute exercițiul 

patru. 

 

 

Exercițiul. Fișa de 

lucru; 

Caietele 

elevilor. 

Activitate 

individua-

lă. 

Aprecieri 

verbale. 
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04/C

4 

Profesorul notează pe 

tablă răspunsurile 

elevilor. 

Elevii prezintă 

ceea ce au lucrat. 

Această activitate corespunde etapei 

APLIC. După rezolvarea fiecărei cerințe, 

se va face verificarea răspunsurilor, 

stimulând autoevaluarea. 

R
E

F
L

E
C

Ț
IA

 

  R
E

F
 

 

 

8 

min 

 Se realizează în permanență, cu ajutorul 

conversației din cadrul exercițiilor de 

actualizare a cunoștințelor și de 

descoperire a noilor informații, 

concretizându-se prin aprecieri verbale 

făcute de către profesor. Ultima etapă 

permite posibilitatea reluării pașilor 

parcurși anterior. 

Exercițiul. Fișa de 

lucru; 

Caietele 

elevilor. 

Activitate 

individua-

lă; 

Activitate 

frontală. 

Aprecieri 

verbale. 

Profesorul le spune 

elevilor că vor lucra 

exercițiul cinci, care 

presupune redactarea 

unui mesaj în trei 

minute. 

Profesorul urmărește 

respectarea 

cerințelor. Ascultă 

rezolvările elevilor, 

face aprecieri 

verbale și anunță 

Elevii redactează 

răspunsul lui 

Vlad, în trei 

minute, ținând 

cont de cerințele 

date: folosirea 

unui substantiv 

derivat cu sufix 

moțional, a unui 

substantiv colectiv 

la plural și a unei 
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tema pentru acasă: 

exercițiile 6 și 7 de la 

pagina 99 (manual).  

 

 

locuțiuni 

substantivale.  

 

Fiecare elev 

citește textul 

redactat. 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

1. Scrie în caiet, împreună cu colegul de bancă, timp de trei minute, cât mai multe substantive comune și proprii din câmpul lexical al sentimentelor. 

2.  

 

 

 

 _a____b__c_____d____e_____f______g______h_____i______________ 

 

 

a. Ce este substantivul? 

 

 

 

b. Care este clasificarea substantivelor în funcție de ceea ce denumesc? 

c. Care sunt genurile substantivului? 

d. Ce fel de substantiv este albină? Ce fel de substantiv este elefant? 

e. Ce numere are substantivul? 

f. Ce fel de substantivul este jale? Ce fel de substantiv este zori? 

g. Care este diferența dintre substantivele fată, mașină, băiat și fata, mașina, băiatul? 
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h. Care sunt cazurile gramaticale ale substantivului? 

i. Cum se numesc substantivele care au formă de singular și înțeles de plural? 

 

3. Citește mesajul pe care Ana i-l trimite pe Whatsapp colegului ei, Vlad, ca răspuns la întrebarea Ce ai făcut în vacanță? 

 WHATSAPP 

                                                                                             Ora:  08:54   

                                                                                             Baterie:   100%  

     Bună, Vlad! Așa cum îți spuneam înainte de vacanță, am fost în Marea Britanie. Am vizitat foarte multe locuri, dar cel mai important este 

faptul că mi-am făcut o nouă prietenă. Se numește Maria, este româncă, dar locuiește acolo. Îi plac foarte mult animalele, are un câine-lup, iar 

în camera ei are multe jucării de pluș: un gâscan, un rățoi etc. Într-o după-amiază, m-a învățat un joc cu un dreptunghi pe care vreau să vi-l arăt 

și vouă. La final, ne-am despărțit cu o strângere în brațe puternică, promițându-ne că vom păstra legătura. Tu ce ai făcut?  

 

a. Numește procedeul de formare pentru substantivele Marea Britanie și prietenă? Dar vacanță ce fel de substantiv este? 

b. Explică modul de formare al substantivelor: prietenă, româncă, rățoi, gâscan. 

c. Ce fel de substantive sunt Marea Britanie, dreptunghi, după-amiază, câine-lup? Care este forma de plural a acestor substantive? 

d. Găsește un sinonim potrivit pentru strângere în brațe. Ce parte de vorbire este sinonimul găsit și prin urmare, ca ce se comportă în propoziție? 

 

4. a. Cum s-a format cuvântul subliniat din textul: „Bugiulescu, ca de obicei la ora aia, era plecat la piață, iar Bugiuleasca, printr-o minune, nu stropea 

florile.” (Filip Florian, Toate bufnițele)  

b. Identifică substantivul compus din textul dat și notează pluralul său: „Dacă sunteți cum vorbește lumea (...) un răufăcător, de ce aveți aerul ăsta 

blând și pierdut, nu, ipoteza asta este exclusă.” (Ioana Pârvulsescu, Viața începe vineri) 

c. Identifică pluralul următoarelor substantive compuse: cuvânt-cheie, nou-născut, autocamion, făt-frumos, șarpe de casă, redactor-șef. 

d. Identifică locuțiunile substantivale din textele următoare și găsește câte un sinonim potrivit pentru acestea: 

• „Îi povesteam fabula cu greierele și furnica. Asculta cu mare luare-aminte, zicând numai când mă opream: Și p-ormă?” (I. Al. Brătescu- Scrisorile 

lui Mișu Gerescu) 

• „Și păreri de rău trecute 

Cad pe inima-i trudită.” (G. Topârceanu- Noapte de iarnă) 

 

5. Imaginează-ți că ești Vlad. Răspunde-i și tu Anei cu un mesaj de cel mult 30 de cuvinte, folosind: un substantiv simplu, un substantiv derivat, un 

substantiv compus la plural și o locuțiune substantivală. 

ÎNAPOI VLAD 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Prof.înv. preșc. FĂT BIANCA RAMONA 

G.L.T.O. ”NICOLAE STEINHARDT” 

GRUPA: mijlocie 

TEMA ANUALĂ:  Când/Cum și de ce se întâmplă? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: În lumea insectelor 

TEMA ZILEI: O zi cu albinuța Maya 

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă 

FELUL ACTIVITĂȚII: activitate integrată (ADP+ADE+ALA1+ALA2) 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

A1.Motricitate grosieră și motricitate  fină în context de viață familiare. 

C2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența în activități) 

E2.Cunoștinte și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 

A2.Conduita senzorio-motorie,pentru orientarea mișcării. 

COMPORTAMENTE VIZATE 

A1.3.Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

C1.1.Manifestă curiozitate și interes penru experimentarea și învățarea în situații noi. 

E2.1.Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația. 

A2.2.Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. 

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE: 

• DȘ   - Cine știe mai bine! –joc didactic 

• DOS- Insecte – lipire 

JOCURI  ȘI ACTIVITĂȚI ALESE 1: ALA 1+DOS 

• Sector Bibliotecă- ”Număr și scriu”–joc exercițiu 

• Sector Artă- ”Insecte”- lipire (DOS) 

• Joc de masă- ”Numără  și potrivește”  

• Nisip și apă: ”Caută insecte”  

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI ALESE 2: 

• ”Hai la joc ” –dramatizare 

SCOPUL ZILEI: 

  Consolidarea deprinderii de-a forma mulțimi, de-a număra crescător și descrescător  în limitele 1-5  

prin raportarea corectă a cifrei  la cantitate;   Consolidarea unor deprinderi  practice  în scopul realizării 

unor insecte; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1-să numere crescător și descrescător până la 5 respectând ordinea cifrelor în șirul  numerelor 

naturale; 

 O2-să-și consolideze număratul în limitele 1-5 asociind cantitatea la cifră; 

O3-să formeze mulțimi de insecte indicând cifra corespunzătoare; 

O4-să-și  confecționeze insecte lipind părțile componente ; 

O5-să contureze cifre prin unirea punctelor respectând spațiul dat; 

O6-să asocieze insectele la suportul dat  respectând  cifra indicată; 

O7-să caute insecte în lădițe numărându-le și indicând cifra; 
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O8-să se costumeze transpunându-se în rolul de insectă; 

O9-să execute mișcări sugerate de text respectând ritmul melodiei; 

SARCINĂ DIDACTICĂ: Să numere insectele  aduse de albinuța Maya formând  mulțimi după 

criteriul formei și să  asocieze  cifra la cantitate. 

REGULILE JOCULUI: Copiii sunt împărțiți în două echipe –echipa galbenă și echipa verde . Câte 

un copil din fiecare echipă va număra prietenele insecte  ale albinuței Maya,  va forma mulțimi  cu 

acestea după criteriul formei și le va așeza pe suportul potrivit (albinele la stup, buburuzele  la trifoi, 

fluturii la floare). Pe urmă va așeza cifra corespunzătoare fiecărei mulțimi în funcție de cantitatea 

acestora. 

ELEMENTE DE JOC: aplauze, căutarea, găsirea, mânuirea materialului, surpriza, imitarea unor 

onomatopee, transpunerea în rolul ales, închiderea și deschiderea ochilor; 

METODE ȘI PROCEDEEE DIDACTICE: conversația, explicația,  jocul,  exercițiul, 

problematizarea, observația, demonstrația, învățarea prin descoperire; 

 MATERIALE DIDACTICE ȘI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: albinuța Maya, scrisoarea 

albinuței Maya (anexa 1), prietenele insecte  aduse de  Maya, jetoane cu cifre de la 1-5, buline verzi, 

galbene pentru alegerea echipei, suport stup pentru albinuțe, suport floare pentru fluturi, suport trifoi 

pentru buburuze, decor de primăvară, cărți cu semne grafice la bibliotecă, carioci negre, insecte 

ascunse în lădițe cu nisip, în lădiță cu hârtie verde creponată, siluete de  flori cu cifre, clame cu fluturi, 

siluete în formă de fagure cu cifre, clame cu albinuțe, siluete de trifoi cu cifre, clame cu buburuze, CD-

uri, lipici, forme din hârtie pentru confecționarea insectelor, costume de insecte; 

METODE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentelor copiilor, analiza produselor 

realizate de copii, analiza  răspunsurilor date;   

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri mici și individuală; 

BIBLIOGRAFIE:  

❖ Curriculum pentru învăţămantul preşcolar (3-6/7ani), Ministerul Educației Cercetării și Tineretului, 

2008; 

❖ Smaranda Maria-Cioflica, Camelia Lazar, „Ziua bună începe la Întâlnirea de dimineaţă”, Editura 

Tehno-Art, Petroşani, 2009; 

❖ Dr. Mihaela Ionescu, Carmen Anghelescu, Dr. Ioana Herseni, ”Repere fundamentale în învățarea și 

dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”, Editura Vanemonde; 

❖ Cristina Pavelea, Daniel Tudor Pavelea, ”Psihopedagogie aplicată în activitățile de practică 

pedagogică” editura ”Gheorghe Alexandru” , Craiova, 2005; 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Evenimentele 

didactice 

Conținut științific Metode  Materiale Metode 

de 

evaluare  

Organizarea 

activitții 

 Voi   pregăti   materialele necesare   pentru    

fiecare centru de activitate asigurând un   climat   

educational favorabil  în  concordanță    cu tema 

săptămânii. 

  Insecte 

pentru 

centru 

tematic  
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Întâlnirea de 

dimineață 

 

 

Copiii și educatoarea sunt așezați în semicerc și 

se salută. Asistentul zilei        va identifica ziua, 

data, anotimpul  în care ne aflăm,  precum și 

unele observații despre vreme. Vom număra câte 

fete și câți băieți suntem. La activitatea de grup 

voi folosi ”Cutia misterioasă” unde copiii vor 

pune întrebări pentru a descoperii ce se află în 

cutie: o albină.  

 

 

Conversația 

 

Exercițiul  

 

Calendarul 

Naturii, 

medalioane 

pentru 

asistentul 

zilei, cutia 

misterioasă

. 

 

 

Analiza 

răspunsuri

lor date. 

Captarea 

atenției 

O voi face cu ajutorul albinuței Maya și voi citi 

scrisoarea ei (anexa 1). 

Tot cu ajutorul albinuței Maya voi face și 

tranziția: vom zumzăi ca albinele  mergând în 

grădina din spatele sălii unde s-au ascuns 

prietenii Mayei. 

 

Conversația  

Expunerea   

scrisorii 

Exercițiul  

Albinuța 

Maya, o 

scrisoare, 

(anexa1) o 

poză cu o 

cutie unde 

s-au ascuns 

prietenii 

albinuței; 

 

Observația 

curentă  

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Prietenii Mayei s-au ascus de ea fiindcă nu știe 

să numere până la 5. 

 Vreți să o ajutăm să învețe să numere? 

  

Pentru a  învăța-o  pe Maya să numere și să 

formeze mulțimi astăzi noi ne vom juca un joc 

matematic : ,,Cine știe mai bine!” Ne vom 

împărții pe 2 echipe. La joc vor participa toți 

copiii, iar echipele se vor forma în funcție de 

culoarea bulinei extrase galbenă sau verde. 

Aceste echipe se vor întrece în numărat, formare 

de mulțimi precum și în recunoașterea cifrelor.  

-Va trebui să fiți foarte atenți  să rezolvați corect 

sarcinile deoarece câștigătorii vor fi 

recompensați. 

Explicația  

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicația  

 

 

 

 

 

Cutia în 

care se află 

prietenii 

Mayei. 

 

 

 

 

Buline  

verzi și 

galbene 

Observația 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

curentă 

 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

Voi face câteva exerciții de numărare în limitele 

1-5 crescător și descrescător voi arăta un jeton cu 

cifra 4, iar copiii vor zumzăi de atâtea ori cât ne 

arată cifra. Pe urmă le voi arăta un jeton cu patru 

buline și vor zumzăi de atâtea ori câte buline are 

jetonul. 

 

Explicația  

 

Demonstrația  

Exercițiul  

 

Jetoane cu 

cifre, 

jetoane cu 

buline 

 

 

Analiza 

raspunsuri

lor date 
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Fixarea 

cunoștințelor 

însușite 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor 

însușite 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoștințelor 

1. Explicarea jocului 

Voi chema câte un copil din fiecare echipă 

pentru a rezolva câte o sarcină. Pentru fiecare 

sarcină rezolvată corect, fiecare echipă va primi 

câte o bulină. Echipa cu cele mai multe buline 

câștigă.   

2. Jocul de probă 

Chem pe rând un copil din fiecare echipă; un 

copil va forma mulțimea de buburuze, iar altul 

va număra elementele mulțimii și va așeza cifra 

corespunzătoare.   

3. Executarea jocului 

Dacă copiii au înțeles ce trebuie să facă va începe 

jocul. Chem un copil din o echipă pentru a forma 

o mulțime. Apoi prin tranzitia: ”Un fluturaș a 

zburat și alege un copilaș” aleg un copil din 

următoarea echipă care va număra câte elemente 

are mulțimea, iar un altul va căuta cifra 

corespunzătoare. Voi proceda așa până vor 

forma toate mulțimile. Pentru fiecare răspuns 

corect fiecare echipă primește o bulină.   

4. Complicarea jocului  

La complicarea jocului copiii sunt rugați să 

închidă ochii.  Voi lua din mulțimea albinelor o 

albină, iar la mulțimea buburuzelor voi mai pune 

o buburuză. 

 

 

-Ce s-a întâmplat cu  mulțimea albinuțelor, dar 

cu mulțimea buburuzelor? Chem câte un copil 

pentru fiecare mulțime pentru a-le număra și a 

pune cifra corespunzătoare.  

5 Varianta II   

Copiii sunt rugați să fie atenți la ghicitori pentru 

că dacă vor răspunde corect vor primi buline. 

Ghicitoare problemă: 

1) Cu antene, aripioare 

Eu culeg polen din floare 

Hăinuța mea galbenă are  

Trei dungi negre pe spinare 

Cine sunt eu oare? 

-Câte dungi negre are albina? 

2) Roșie îmi e rochița 

 

Conversația  

 

 

 

Explicatia  

 

 

 

 

Demonstrația  

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercițiul   

 

 

 

 Jocul  

 

 

 

 

Surpriza  

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Siluete de  

albine, de 

buburuze și 

de fluturi; 

Suport stup 

pentru 

albinuțe, 

suport 

floare 

pentru 

fluturi,  

 

suport 

trifoi 

pentru 

buburuze,  

 

decor de 

primavera 

 

jetoane  cu 

cifre, 

buline 

verzi, 

buline 

galbene 

 

Siluete cu 

albinuțe, 

siluete cu 

fluturi, 

siluete cu 

buburuze, 

albine 

Jetoane cu 

cifre 

 

 

 

 

 

 

 

   

Observația 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

curentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsuri

lor date 
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însușite 

anterior 

 Patru bulinuțe  negre are 

Stau pe-o frunză azi la soare 

-Cum mă numesc eu oare? 

-Câte bulinuțe are buburuza? 

Voi stabili echipa câștigătoare numărând 

bulinele de la fiecare echipă. 

 

Explicația  

 

 

 

Problemati-

zarea 

Ghicitori   

 

Analiza 

răspunsuri

lor date 

 

 

 

 

Observația 

curentă 

 

 

  

 

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru că albinuța Maya și-a găsit prietenii ea 

dorește ca voi, să-i  mai confecționați și alți 

prieteni,  grădina să fie plină  de insecte. Eu v-

am pregătit la sectorul Artă materiale pentru a 

confecționa albinuțe și buburuze, dar atenție 

Maya dorește ca buburuzele  

și albinele să fie ca în ghicitoare  adică albinele 

să aibă 3 dungi negre și buburuzele 4 buline 

negre. Cine va trece pe la sectorul Artă Maya îi 

va da un abțibild. Când terminăm de făcut 

insectele le ducem în grădină lângă Maya. 

La sectorul  Joc de masă vom recunoaște cifra 

și vom pune  atâtea insecte pe suportul de 

floare, trifoi sau fagure cât ne arată cifra. 

La sectorul Bibliotecă va trebui să numărați 

câte insecte sunt lipite , să recunoașteți cifra și 

să o scrieți cu ajutorul punctelor. 

La sectorul Nisip și apă  veți căuta insecte  în 

lădițe. O să spuneți cum se numesc  și la fiecare 

lădiță puneți cifra cu câte insecte  ați găsit.  

Vă rog să vă alegeți sectorul unde doriți.  

 

 

 Conversația 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Explicația  

Exercițiul  

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Problematiza

rea 

 

 

  Materiale 

necesare 

confecțio-

nării 

insectelor 

 

 

Abțibilduri 

cu insecte 

 

 

 

Suporturi, 

cleme  

Cărți-

semne 

grafice 

Cutii cu 

nisip, cu 

hârie 

creponată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

copiilor 

 

 

 

Prin 

modul 

cum 

lucrează 

 

 

 

Asigurarea 

feed-back-ului 

-Ce  musafir a venit azi la noi? 

-Ce joc ne-am jucat pe echipe?  

-Ce ne-am confecționat la Artă? Dar la celelalte 

sectoare ce-am făcut? 

 

Pentru că noi suntem prietenii insectelor  ne 

vom costuma în insecte și vom  spune poeziile 

și cântecele învățate.  Ne vom bucura de 

venirea primăverii. 

    

 

Conversația 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

 

 

 

Costume 

de insecte: 

albine, 

fluturi, 

  

 

Analiza 

răspunsuri

lor date 
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Jocul  

greieraș și 

furnică. 

 

 

Prin 

modul 

cum își 

interpretea

-ză rolul 

Încheierea 

activității 

 

V-a plăcut să fiți insecte?  

Sunteți prieteni cu insectele? Deci avem grijă 

de insecte să nu le strivim  

( adică să nu le călcăm) pentru că sunt și ele 

vietăți  

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac 

aprecieri 

asupra 

modului 

în care au 

lucrat 
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Proiect de lecţie 

                                                                                                                                          Prof. înv. primar Drăgan Carmen 

                                                                                                                                          Școala Gimnazială „ I. G. Duca”                                        

Clasa։I  

Disciplina։Dezvoltare personală 

Unitatea de invatare: În familie 

Subiectul lecției: „Am grijă de mine, sunt sănătos” 

Tipul lectiei։formare de priceperi şi deprinderi 

Scopul: dezvoltarea deprinderilor  de igiena personală 

Discipline integrate։DP, CLR, MEM, AAVAP, MM  

Competenţe specifice։ 

DP 

1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate 

CLR 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate  

1.4. Exprimarea interesului  pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute 

MEM   

 1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme 

AV/Ap 

2.6 Participarea la activităti integrate , adaptate nivelului de vârstă ,în care se asociază elementele de exprimare vizuală , muzicală, kinestezică 

MM 

2.1 Cântarea în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

 

Obiective operaţionale։ 

O1-să recunoască obiectele de igienă personală; 
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O2-să asocieze obiectele de igienă cu activităţile de igienă pentru care sunt folosite; 

O3-să încadreze activităţile de igiena în rutina zilnică; 

O4-să răspundă la întrebări pe baza imaginilor derulate pe videoproiector; 

O5-să recunoască comportamente pozitive în igiena personală. 

Mijloace didactice։  

a)Metode şi procedee։ Conversaţia , explicaţia , exerciţiul , problematizarea, jocul didactic, conversaţia euristică, predicţia. 

b)Mijloace de invatare: flipchart, videoproiector , fişa cu ghicitori, trusa cu obiecte de igienă,  fişe , copacelul toamnei, frunze, creioane colorate,  

foarfeca, lipici 

c)Forme de organizare։frontal, individual , in perechi. 

d)Resurse ։  

Umane: 38  elevi 

Temporale: 45 minute ( 35 minute activitate de invatare+ 10 minute actvitate recreativa) 

Bibliografie: 

• Programa şcolară  pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

3418/19.03.2013  

• https://www.didactic.ro/ 
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Scenariul didactic 

Momentele 

lecţiei 

Obiective 

operaţional

e 

Conţinut instructiv-educativ Mijloace didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale  

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 • Împart materialele necesare. Mă asigur ca toți elevii 

sunt pregătiți pentru ora de Dezvoltare personală.  

• Intalnirea de dimineata 

      Dirijez o conversaţie  pe următoarele teme :  

           ●Salutul;Prezenţa 

           ●Repere temporale (anotimpul, ziua din 

      săptămână, data, luna, anul) 

           ●Completarea calendarului naturii  

 

Conversaţia  Materialele 

necesare 

Frontal  Capacitatea de 

receptare a 

mesajului oral 

2.Actualizare

a 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ne amintim titlul lecției trecute-“Puncte tari si limite 

observabile”. 

• Completarea  „Copăcelului toamnei” cu frunzele pe 

      care fiecare copil si-a scris o calitate . 

      Vom compara numărul calităților scrise de copii,        

rezolvând astfel câteva exerciții de adunare si scadere. 

• Vom repeta in cor mesajul care ne va însoti întreaga zi:  

• „Fii bun cu ceilalti! 

•  Fii bun si cu tine! 

• Îmbratiseaza-te! 

• Bate-te pe umeri! 

• Am incredere in mine! 

•  Stiu ca pot oricat de greu ar fi! 

• O zi buna sa avem si spor in toate!” 

Conversaţia  

 

Conversaţia 

Explicaţia  

Exerciţiul  

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia  

Exerciţiul 

Problematiz

a-rea  

 

 

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

a enunţa titlul 

lecţiei 

 

Capacitatea de 

a compara 

numărul de 

obiecte a două 

mulţimi 

Capacitatea de 

a rezolva 

situaţia 

problemă 
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Exerciţiul 

 

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Capacitatea de 

a asocia 

obiecte cu 

activitatea la 

care sunt 

folosite 

3.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

O 1 

 

 

O 2 

• Le citesc elevilor ghicitori despre obiectele de igienă 

personală. Răspunsurile ghicitorilor vor completa un 

rebus scris pe tabla.( Anexa 1) 

• Dacă-l uzi , el face spumă 

            Și-ți alunecă din mână.(săpunul) 

• A lasat-o Dumnezeu 

C-a s-o bem si tu si eu ( apa) 

• Sa pot mirosi ofloare 

De ce am nevoie oare? (nas) 

• În mici tuburi se găsește 

      Dinții bine îi albește 

      Și de carii ne păzește.(pasta de dinţi) 

• O pernuta afanata 

Sta de tabla agatata( buretele) 

• Firisor luat de vant 

E in aer, pe pamant 

Si ma facesa stranut( praf) 

• O fetita jucausa 

Mereu sade dupa usa 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

Fişa cu 

ghicitori 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Capacitatea de 

a identifica 

obiectele 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

a recepta 

mesajul oral 
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Numai cand e invitata 

Face camera curata( matura) 

• Un arici mititel                                      

      Curățăm dinții cu el.(periuţa) 

• Covoras alb pe perete 

Are marker si burete.( tabla) 

 

• Îi anunţ pe elevi că am pregătit o surpriză pentru ei,daca 

se vor descurca bine vor primi o adevarată comoară 

pentru igienă. 

 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 • Îi anunţ pe copii că astăzi ne vom consolida 

deprinderile de a ne menţine curaţi pe tot parcursul zilei 

pentru a fi sănătoşi. 

 

Conversaţia   Frontal  Capacitatea de 

receptare a 

mesajului oral 

5.Dirijarea 

învăţării 

O5 

 

 

O5 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

• De ce trebuie să ne spălăm? ca să fim curați 

   De ce ne mentinem curați?ca să fim sănătoşi 

 

• Jocul „ Eu spun greşit, spune tu bine ! ”  

      -Înainte de a mă aşeza la masă îmi spăl urechile. 

      -Eu mă spăl pe dinți o dată pe săptămȃnă. 

      -Seara îmi piaptăn părul. 

      -Cȃnd mănȃnc am grijă să am mȃinile murdare. 

 

• Prezentarea pe videoproiector a unui material –„Sunt 

curat , sunt sănătos” 

• Discuții pe marginea imaginilor prezentate 

Conversaţia 

euristică  

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trusa cu 

obiecte de 

igienă 

Frontal  

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

Capacitatea de 

a răspunde la 

întrebări 

Capacitatea de 

a identifica 

greşeli în 

rutina 

prezentată 

 

Capacitatea de 

a recepta 

mesajul oral 
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O 4 

 

 

 

 

 

O 3 

 

 

 

 

 

 

O 2 

 

O1 

 

-Care este legătura dintre curațenie si sănătate? 

-Ce este igiena? 

-Ce știți despre igiena corpului? 

-Când si cât de des trebuie să ne spălăm pe mâini? 

-Ce știți despre igiena vestimentației? Dar despre igiena 

locuinței? 

-Ce presupune igiena alimentației? 

-Care este programul zilnic al unui copil? 

 

 

Copiii vor numerota activitațile în ordinea firească a 

desfășurarii lor pe parcursul unei zile , completând 

exercițul 1 din caietul auxiliar. 

 

• Se va audia cântecul „Prietenii mei” 

 

• Copiii vor primi niste fise pe care le vor colora si 

decupa, ilustrând prin materialele realizate importanța 

spălării pe mâini, a spălării pe dinti si a băii 

saptămânale. Materialele realizate vor fi expuse si 

analizate.( anexele 2,3,4) 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate in 

perechi 

 

Capacitatea de 

a răspunde la 

întrebări 

 

Capacitatea de 

a denumi 

acţiunea la 

care este 

folosit fiecare 

obiect de 

igienă 

6.Asigurarea 

feedback-ului 

O 1 • Elevii vor primi cȃte o fişă pe care trebuie sa 

încercuiască obiectele necesare îngrijirii dintilor, a 

părului si a corpului , să bifeze imaginile în care este 

obligatorie spălarea mâinilor și să unească  părtile 

corpului cu obiectul necesar pentru igienă.( Anexa 5) 

Jocul 

didactic 

Fişe  

Creioane 

colorate 

Individual Capacitatea de 

a recunoaşte 

obiectele de 

igienă 

personală 
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7.Încheierea 

activităţii 

 • Explic tema pentru acasă. 

 

 

• Apreciez activitatea elevilor la oră .Cei care au fost 

atenţi şi au răspuns frumos vor primi o față zȃmbitoare. 

 

Conversaţia 

explicaţia  

Fişe  Frontal  Capacitatea de 

receptare a 

mesajului oral 

Capacitatea de 

evaluare şi 

autoevaluare 

 

 

ANEXA  

IGIENA PERSONALA 

1. Ỉncercuieste imaginile care reprezintǎ obiecte pe care le folosim  

➢ pentru ingrijirea dintilor    

                            
 

➢ pentru ingrijirea pǎrului 

 

                                     
➢ pentru ingrijirea corpului 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://img.envy.ro/img/products/123x123_634-Sampon-par-vopsit.jpg&imgrefurl=http://www.envy.ro/frumusete/Ingrijirea-parului/Sampoane/sorteazaDupa--nume/directie--descendenta&usg=__nwGVLAdldBI8x9QiXivzuE25jUM=&h=123&w=123&sz=8&hl=ro&start=68&um=1&tbnid=SUlvEJqj61NWqM:&tbnh=89&tbnw=89&prev=/images?q=sampon+par+copii&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60&um=1
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2. Numiţi situaţiile în care este obligatorie spălarea mâinilor si puneti un X sub imagine. 

 

    

 

3. Uneşte imaginile corespunzătoare: 

                                  

                                                         

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/4560/batiste-nazale-zewa-deluxe-parfumate-zd3~4559488.jpg&imgrefurl=http://www.shopmania.ro/magazin~online-menaj~produs-batiste-nazale-zewa-deluxe-parfumate-zd3~p-4559488.html&usg=__GSWv0k8ANxB2dDAKHQhSHrbXuKw=&h=161&w=175&sz=7&hl=ro&start=3&um=1&tbnid=boVJtDYgHbgNqM:&tbnh=92&tbnw=100&prev=/images?q=batiste+nazale&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://uniformata.ro/en/produse/ProsopRosu.jpg&imgrefurl=http://uniformata.ro/en/prosoape.html&usg=__dWw0UBWnlwV3rSA8ZlQADqfN8hc=&h=422&w=400&sz=33&hl=ro&start=19&um=1&tbnid=weDp7wTCMvQfOM:&tbnh=126&tbnw=119&prev=/images?q=prosop&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://jhm.jde.fr/imagesJournal/1518toilettes.jpg&imgrefurl=http://jhm.jde.fr/articles/listByAutotag?rub=sous&symfony=86617fbcbaacf15d674ca07a0f7e1679&usg=__K1-Um9rpPfQhJFKqqnB2SqeUNpc=&h=666&w=500&sz=45&hl=ro&start=76&tbnid=JQFplNT9J1m-MM:&tbnh=138&tbnw=104&prev=/images?q=enfants+sous+le+douche&gbv=2&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.santepratique.fr/ressources/gallery/Traiter_allergie___.jpg&imgrefurl=http://www.santepratique.fr/asthme-enfant.php&usg=__ixBQr2AtRIJqy8GDNc2rSynbVlw=&h=264&w=380&sz=67&hl=ro&start=163&um=1&tbnid=h8TtamGxhQ2PEM:&tbnh=85&tbnw=123&prev=/images?q=hygiene++du+corps+des+enfant&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=160&um=1
http://www.cote-momes.com/media/grandir-3-12-ans/psy/enfants-et-animaux-domestiques-leurs-amis-les-betes/enfant-animaux-ouverture-istock-000005170943small-6390-556x556.jpg
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.allier.fr/uploads/Image/77/IMF_THUMB_155_WEB_CHEMIN_1237_1239268843.jpg&imgrefurl=http://www.allier.fr/145-devenir-assistante-maternelle.htm&usg=__jYjymkh8a9oOnv5eZkszgvfhi0U=&h=207&w=155&sz=10&hl=ro&start=167&um=1&tbnid=GCu511IZbt2cOM:&tbnh=105&tbnw=79&prev=/images?q=hygiene++du+corps+des+enfant&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=160&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.magazine-avantages.fr/data/photos/F0/7d8a6a2f5_table.jpg&imgrefurl=http://www.magazine-avantages.fr/,a-13-ans-il-se-goinfre-a-table-et-ne-parait-jamais-rassasie,107,46,5&usg=__vDUNhg91dQ2Cbk-_0v7ARYERLyc=&h=329&w=329&sz=70&hl=ro&start=110&tbnid=IPPoLdSrMHQtAM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=le+repas+des+enfants&gbv=2&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=100
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.cadouriok.ro/product_img/?path=peruca-copil-party-roz-29813_D.jpg&imgrefurl=http://www.cadouriok.ro/det_6000_peruca-roz-copil-party.htm&usg=__hr6f2KJbBe9qeuQwF546_8ErxqI=&h=400&w=300&sz=32&hl=ro&start=7&um=1&tbnid=l49BXESK5GB3OM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images?q=peruca&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.info-ghid.com/site_img/120947495671.jpg&imgrefurl=http://www.info-ghid.com/cauta-tratament+de+albire+a+dintilor.html&usg=__Y-pw6YeuBB4TvOrNLKPOwtu9aHE=&h=150&w=150&sz=6&hl=ro&start=183&um=1&tbnid=lz6ojX45eOs4YM:&tbnh=96&tbnw=96&prev=/images?q=dintii&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=180&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://proestetic.ro/wp-content/uploads/2009/04/maini.png&imgrefurl=http://proestetic.ro/totul-despre/ingrijirea-mainilor/&usg=__v_4UOAayd-_SVJ4F2jpBH3_xWiI=&h=251&w=400&sz=74&hl=ro&start=49&um=1&tbnid=vfT7M2m7PSsTVM:&tbnh=78&tbnw=124&prev=/images?q=maini&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=40&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://sanatate.jurnalul.ro/usr/thumbs/thumb_446_x_0_4767-88105-12_17_sante3copy.jpg&imgrefurl=http://sanatate.jurnalul.ro/stire-ortopedie/de-ce-apar-monturile-502723.html&usg=__Dg0z6XeY-kv34hhD3PfKZ_gfATw=&h=339&w=446&sz=33&hl=ro&start=39&um=1&tbnid=56Z3w0VYAmzWUM:&tbnh=97&tbnw=127&prev=/images?q=degetele&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.nou-nascuti.ro/imagini/articole/advertoriale_bella/Betisoare.jpg&imgrefurl=http://www.nou-nascuti.ro/bella-happy.html?id=907&usg=__ROlQXSIlyaqIzlfppkkn8pROHBg=&h=395&w=450&sz=20&hl=ro&start=61&um=1&tbnid=n__Iw9tT6Zlk9M:&tbnh=111&tbnw=127&prev=/images?q=betisoare+de+urechi&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://images.okazii.ro/auctions/2009/04/08/21598225-1-500_500.jpg&imgrefurl=http://www.okazii.ro/catalog/29880457/Unghiera-Mare.html&usg=__jlxyc6gnhc343WFr3TftwX10TbQ=&h=500&w=468&sz=22&hl=ro&start=4&um=1&tbnid=aJEnUyc3PiRX0M:&tbnh=130&tbnw=122&prev=/images?q=unghiera&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.divahair.ro/images/speciale/articole/anca_diva/2009.06.09/pieptene.jpg&imgrefurl=http://www.divahair.ro/frumusete/ingrijirea_parului/mierea,_ingredientul_minune_pentru_parul_tau.&usg=__BdW8XRlB5Bvz_EDHfvMR3RFR-oc=&h=200&w=235&sz=7&hl=ro&start=58&um=1&tbnid=Hfp2z8YwH32zeM:&tbnh=93&tbnw=109&prev=/images?q=pieptene&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=40&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.nightbuyers.ro/produse/m/sapun_dove_cream_bar.jpg&imgrefurl=http://www.nightbuyers.ro/sapun_dove_cream_bar-228-0.html&usg=__ws39WL12F1TPiwtenjIkUiLGpaU=&h=200&w=178&sz=16&hl=ro&start=1&um=1&tbnid=IZMpd-xS14oyPM:&tbnh=104&tbnw=93&prev=/images?q=sapun+dove&hl=ro&um=1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.gradinite.com/site/img/articole/30/poza_mare.jpg&imgrefurl=http://www.gradinite.com/site/Articole/detalii/30-pasta-de-dinti-sanatate.html&usg=__T3mLSgxOjs4ooCEz59VF2cOXVtA=&h=212&w=180&sz=36&hl=ro&start=68&um=1&tbnid=y2xIYhe5GrOPBM:&tbnh=106&tbnw=90&prev=/images?q=pasta+de+dinti&ndsp=20&hl=ro&sa=N&start=60&um=1
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Proiect didactic  

Data:                                                                                                                 GROPENEANU TANȚA 

                                                                                 Şcoala Gimnazială Dorobanțu, jud. Tulcea  

Aria Curriculară: Arte  

Disciplina: Muzică și mișcare 

Subiectul: Cucule pasăre sură 

Tipul de activitate: predare-învățare- evaluare 

Scopul activității: Dezvoltarea capacității de  interpretare muzicală și îmbogățirea  memoriei muzicale 

și însușirea cântecului “Cucule pasăre sură!” prin exersarea deprinderilor ritmice. 

Competențe specifice: 

Muzică și mișcare: 

1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensități, înălțime și viteză de succesiune 

contrastante. 

2. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual asociind dirijatul intuitiv.  

3. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical.  

Obiective operaționale: 

O1: să execute corect exercițiile de încălzire și omogenizare a vocii păstrând ritmul, durata, înălțimea 

sunetelor; 

O2: să-și însușească corect elementele de tehnică vocală; 

O3: să interpreteze cântecul, individual și în grup; 

O4: să explice sensul expresiilor lingvistice întâlnite. 

Strategia didactică:  

• Metode și procedee: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, interpretarea individuală și în 

grup. 

• Materiale didactice: ilustrație, fișe, tabletă 

• Mod de organizare: frontal, individual, pe echipe. 

• Material bibliografic:  

1. Ana, Motora- Ionescu, Îndrumător pentru predarea muzicii la clasele I-IV, EDP, București, 1978 

2. Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, clasele pregătitoare, I și a II a, aprobată în 2013. 

 

• Resurse temporale: 45 minute. 
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Desfășurarea activității 

 

 

Momentele lecției 

 

OB. 

OP. 

 

 

Conținutul instructiv-educativ 

 

 

Strategia didactică 

 

 

Evaluare Metode 

și procedee 

Mod de 

organizare 

Materiale 

didactice 

 

1. 

Moment organizatoric 

 

 

 

În vederea desfășurării lecției se are în 

vedere: 

- aerisirea clasei 

- pregătirea materialului didactic 

- asigurarea disciplinei și fixarea poziției 

corecte   în bancă 

 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

  

Evaluez poziția 

elevilor în bancă 

 

 

2. 

Introducerea în 

activitate  

(captarea atenției) 

 Se face prin iniţierea unei conversaţii 

despre caracteristicile anotimpului de 

Primăvară. 

• Care sunt cele 4 anotimpuri? 

• In ce anotimp suntem acum? 

Vom enumera câteva caracteristici ale 

anotimpului primăvara: 

-este anotimpul când natura reînvie; 

-florile şi copacii înfloresc; 

-apar anumite fructe de primăvară; 

-pasarile călătoare  se reîntorc în ţara 

noastră; 

Le arată elevilor ilustraţii cu anotimpul de 

primăvara 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Observația 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Ilustrație 

 

 

Evaluez capacitatea 

de concentrare a 

atenției și 

corectitudinea 

răspunsurilor 

3. 

Anunțarea scopului și a 

obiectivelor 

  Așadar astăzi vom cânta. Vom învăța un 

căntecel nou, care se numește Cucule pasăre 

sură și vom repeta cântecul Samba florilor  
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Acestea ne vor ajuta să ne pregătim pentru 

anotimpul de vara ce  urmeză, în care natura 

şi păsările sunt într-o deplină armonie. 

Conversația 

 

 

Frontal 

 

 

4. 

Cultura vocală 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

Copiii sunt stimulați să efectueze câteva 

exerciţii de respiraţie (într-o singură 

respiraţie) : ”Mirosim floricele”, “Suflăm în 

lumânare”,  ”Umflăm balonul”. Apoi se 

execută o suită de exerciții de omogenizare a 

vocii (vocalize): ma-me-mi-mo-mu; 

atingându-se mai multe note muzicale şi se 

intoneaza gama. 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

 

Frontal  

  

Evaluez deprinderea 

de executare 

simultană a 

exercițiilor de 

încălzire 

5. 

Verificarea 

cunoștințelor și 

competențelor dobândite 

anterior 

 

 

O3 

 

 

Se cântă în colectiv cântecele învățate 

anterior: Samba Florilor şi altele. 

 

Interpretare 

vocală 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 

 

 

Evaluez 

corectitudinea 

interpretării vocale, 

calitatea  memorării 

 

6. 

Formarea de noi 

competențe 

 

 

Moment aperceptiv 

intuitiv 

 

 

 

 

Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru că se apropie anotimpul cald şi vrem 

să-i aducem un omagiu astăzi vom învăța 

cântecul : Cucule pasăre sură. 

 

Voi spune o ghicitoare:  

Singuratic si hai hui 

Își cântă numele lui  

(cucul)    

Ce moțată dragii mei 

A prins creanga într-un tei? 

( pupăza) 

                   

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de a identifica 

răspunsul după 

descrierea în versuri 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 Se împart fișe cu textul noului cântecel, apoi 

urmează audierea cântecului pentru a reţine 

linia  melodică.Vom explica acele cuvinte al 

căror sens nu este cunoscut elevilor. 

Analizăm conţinutul melodiei prin câteva 

întrebări: - despre ce este vorba în cântec 

-cum vi se pare că a fost melodia; veselă sau 

tristă? 

- care este mediul de viaţa al păsării despre 

care se vorbeşte în cântecel. 

Voi cânta  cîntecul: 

 

Cânt prima strofă singură, apoi cu copiii: 

 

Cucule pasare sura cuc 

Cucule pasare sura cuc 

     Ce tot canti la noi pe sura 

Cuculeana lugojana cuc 

Cu-cu 

 

 

 Repetam de doua ori aceste versuri. 

 Cant strofa I si adaug strofa a II-a: 

 

Ori ti-e foame ori ti-e sete cuc 

Ori ti-e foame ori ti-e sete cuc 

Ori ti-e dor de codrul 

verde                                                                     

Cuculeana lugojana cuc 

Cu-cu 

 

Demonstrația  

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Fișe        

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de a formula 

răspunsuri corecte 

privind conținutul 

textului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de a recepta linia 

melodică și versurile 
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Repetăm împreuna cele două strofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cânt prima şi a doua strofă şi adaug a treia 

strofă: 

Nici mi-e foame nici mi-e sete cuc 

Nici mi-e foame nici mi-e sete cuc 

Ci mi-e dor de codrul verde 

Cuculeana lugojana cuc 

Cu-cu 

 

Cânt cu copiii strofa I, a II-a si adaug și 

strofa a III-a 

  

 

 

7. 

Obținerea performanței 

și conexiunea inversă  

(feedback-ul) 

 

 

 

O3 

 

 

 

Se interpretează, integral, cîntecul colectiv, 

apoi pe grupe de câte 5 și apoi individual câte 

o strofă. Apoi vor interpreta grupați pe două 

echipe: echipa fetelor și echipa băieților- 

fetele vor interpreta versurile iar băieții 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

de interpretare 

individuală și 

colectivă 
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refrenul. Apoi vom cânta după melodie 

împreună 

 

8. 

Încheierea activității 

 

 

 

 

  

Se fac aprecieri verbale cu privire  la 

participarea la oră și se acordă stimulente 

elevilor. 

 

 

  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

  

Aprecieri orale cu 

privire la prestația 

individuală și 

colectivă. 
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România-i ţara mea! - Proiect de lecție 

 

Profesor învățământ primar Procopiu Ioana- Roxana  

 Școala Gimnazială ”Radu Tudoran”, Comuna Blejoi, Județul Prahova 

 

Clasa: pregătitoare  

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

 Tema cercului: Modalități de integrare a lecturii în activitatea de predare-învățare-evaluare în cadrul 

disciplinelor de studiu din învățământul primar 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Tema activităţii integrate: România-i ţara mea! 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activităţii: dobândire de cunoştinţe 

Scopul activităţii: dezvoltarea şi consolidarea sentimentelor patriotice ale micilor şcolari 

Competenţe  specifice: 

Dezvoltare personală 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

2.3. Explorarea caracteristicilor obiectelor şi a interacţiunii simple cu acestea; 

3. 1. Identificarea unor rutine în activitatea şcolară 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar; 

Competenţe integrate: 

CLR 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 

3.3. identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje; 

MEM 

1.1.Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31; 

 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat. 

AVAP 

2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct; 

2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare; 

MM 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

۞ să completeze corect calendarul naturii; 

۞ să desprindă din povestea audiată și vizionată mesajul activităţii; 

۞ să denumească însemnele naţionale prin cuvinte corespuzătoare (stema, steag- drapel, imnul 

României, port national); 

۞ să răspundă corect la întrebările adresate- la sarcinile de pe cub; 

۞ să coopereze în vederea realizării sarcinilor pe grupe; 

۞ să formuleze în mod conştient propoziţii despre frumuseţile ţării; 

۞ să interpreteze cântece şi jocuri muzicale, acompaniaţi sau nu; 

۞ să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie; 
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RESURSE: 

  A.Metodologice: 

* strategii didactice: lectura, conversaţia, jocul didactic, explicaţia, cubul, problematizarea expunerea. 

* mijloace de învăţare: ecusoane, un cub, steguleţe, foarfece, carioci, lipici,calculator, videoproiector, 

diplome,fişe cu sarcinile de pe cub, 

https://www.youtube.com/watch?v=8td9dzFDp,  

https://www.youtube.com/watch?v=BFG92NHVJhA; 

* forme de organizare: frontal, individual, pe grupe; 

 B. Temporale: 

* 35 minute activitatea propriu-zisă + 15 minute activitate recreativă; 

 C. Umane: 27 elevi 

 D. Spaţiale: sala de clasă aranjată pe două grupe; 

EVALUARE: formativă, prin observarea comportamentului elevilor şi analiza produselor activităţii; 

BIBLIOGRAFIE: 

o MEC-Programe şcolare pentru discipline la Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa  a II-a, aprobată prin 

OM 3418/19.03.2013; 

o Ghidul cadrului didactic –CP, Ed. Delta Cart Educaţional 2013; 

o didactic.ro 

Scenariul didactic 

1.Momentul     organizatoric   

Se amenajează spaţiul clasei într-o manieră optimă desfăşurării activităţilor propuse: clasa e decorată 

în ton cu sărbătoarea şi mobilierul e aranjat pe două grupe. 

2.Captarea atenţiei 

Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineaţă”. Copiii împreună cu mine spun versurile: 

Dimineata, in grădină,/ Pe o tufă de sulfină,/ Zeci de aripi colorate/ Stau frumos aliniate./ Au iesit cu 

mic, cu mare/ Albine la înviorare./ Dă comandă de pe-o floare/ O regină antrenoare:/ 1-2 ne răsucim,/ 

3 si 4 arcuim,/ 5 si 6 ne-nvârtim/ 7, 8 acum sărim!/ 9, 10 respirăm.../ Aripile scuturăm!/ Ne clătim 

acum cu rouă.../ Gata! Începem o zi nouă!/ Sunteti pregătiți de zbor?/ ZIUA BUNĂ, TUTUROR! 

Copiii se vor pregăti pentru salut. Le spun: ”Bună dimineaţa, românaşi şi româncuţe!” 

“De ce credeţi că v-am salutat aşa?”(...pentru că suntem  români).” Azi ne vom saluta aşa: băieţii vor 

spune: Bună dimineaţa, pui de românaşi! Vă salută acum băieţii poznaşi! 

Fetele vor spune: Bună dimineaţa, pui de româncuţe! Vă salută acum fetele drăguţe! 

 Apoi toţi împreună: ”Bună dimineaţa, Românie ca o floare! Te salută acum clasa pregătitoare!” 

Copii se salută cum le-am explicat. 

Se realizează prezenţa:  

“Să vedem cine-i prezent/ Poate cine e absent?/ Ne-am salutat,/Că nu sunt absenţi am aflat. 

Vremea iute s-o aflăm/ Calendarul completăm.” 

Se completeaza ,,Calendarul naturii”cu data: ziua, luna,  anul, anotimpul, starea vremii pentru ziua 

respectivă si se stabileşte îmbrăcămintea adecvată: “Ce zi e azi? Ce zi a fost ieri? Ce zi va fi mâine? În 

ce lună suntem? În ce anotimp? Cum este vremea?” Elevii aşază jetoanele pe panou. 

3.Anunţarea temei şi a obiectivelor 

“Dragi copii, am primit o scrisoare! Sunt foarte curioasă de la cine este si ce scrie în ea! Steluța ne-a 

scris-o.” Se citește scrisoarea primită. 
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Dragi copii, 

              Este prima scrisoare pe care v-o trimit de la începutul anului școlar. Am o mare rugăminte 

la voi! Aș vrea sa va rog să mă ajutați să înțeleg de ce este așa de importantă ziua care se apropie cu 

pași repezi, ziua de 1 Decembrie. Eu am găsit si un filmuleț pentru voi, ca sa ma ajutați. Vă rog să-l 

urmăriți cu multă atenție și să realizați sarcinile pe care vi le-am lăsat ascunse sub steluțele din clasă. 

Sunt convinsă că veți dori să ma ajutați! Nu-i așa? Vă mulțumesc mult! Dacă veți reuși să mă faceți 

să înțeleg de ce este așa de importantă ziua de       1 Decembrie, voi avea și o surpriză pentru voi.  

Cu drag,  

prietena voastră, Steluța. 

4.Dirijarea învăţării 

Se vizionează filmul de pe Youtube intitulat ”Poveste de 1 Decembrie”. Apoi voi provoca elevii la 

discuţii legate de textul ascultat: 

“Despre cine e vorba în această poveste?(.. despre o mamă care își pierduse copiii.)  

Cum era bătrâna?(….tristă, plângea) 

Ce purta bătrâna?(…un cojocel din lână albă) 

Ce au făcut copiii când s-au întors acasă?(….fiecare a cusut câte o floare pe cojocul alb al mamei) 

Câți copii avea femeia? (…10 copii) 

De ce s-a petrecut o minune cu mama bătrână?( ….pentru ca era foarte fericită: se întorseseră copiii ei 

acasă). 

Cum se numea mama?(....România) Ce a facut ea când și-a văzut copiii?(…i-a îmbrățișat fericită). 

Ce s-a întâmplat la 1 Decembrie? (…România s-a format prin unirea tuturor teritoriilor românești). 

Se desprinde mesajul lecturii, răspunzând la întrebarea: “Ce deducem noi din această poveste?(… că 

România este ţara noastră, că România e casă bună pentru fiecare român!)  

Voi afişa mesajul lecturii pe tablă. 

Care sunt simbolurile României? 

“Un bun român, un român adevărat, trebuie să ştie care sunt simbolurile României, adică acele obiecte, 

imagini, însemne care reprezintă o ţară.” Intuind simbolurile din prezentare le voi face o scurtă 

prezentare a lor: ”Steagul, drapelul României este primul simbol al ţării. Este un tricolor format din: 

albastru, galben, roşu, având culorile dispuse în benzi verticale, de dimensiuni egale. Alături de 

drapelul tricolor, un alt simbol este stema României. Ea are ca element central un vultur ce 

întruchipează curajul, hotărârea, puterea. Alături de steagul, stema şi Ziua Naţională a României- 1 

Decembrie, un alt simbol este Imnul de Stat, adică Deşteaptă-te, române! (prima strofă o tot repetăm 

ca să o ştim bine) dar şi portul nostru popular. Aceste simboluri naţionale ne reprezintă pe noi românii, 

ca popor, ca ţară atât pe continentul Europa cât şi în lume.” 

5. Obţinerea performanţei şi realizarea feed- back-ului 

“Vă propun jocul:  Răspunde repede şi bine!  “ 

Le explic cum vom  proceda: “Fiecare grupă are de rezolvat câte 3 sarcini, alternativ. Unul din voi 

rostogoleşte cubul. Eu vă citesc sarcina şi daţi răspunsul corect.” 

Sarcinile de pe feţele cubului sunt: 

Compară: steagul ROMÂNIEI cu cel al FRANŢEI! 

Descrie: stema ţării(spune cum este)! 

Asociază: povestea audiată cu harta României și colorează regiunea în care locuiești. 

Aplică: Cântaţi o strofă din Imnul României  

Analizează: priveşte imaginile şi enumeră însemnele ţării noastre, ROMÂNIA! 
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Argumentează:” Ţara noastră este frumoasă.” 

6. Activitate     recreativă 

”Prin răspunsurile date, mi-aţi dovedit că ştiţi foarte multe lucruri despre simbolurile ţării noastre. 

Românii, locuitorii acestei ţări, sunt şi harnici. Şi voi la fel. Aşa că vom împodobi harta României cu 

steaguri tricolore şi românaşi prinşi în horă.” 

Elevii unei grupe vor decupa steaguri tricolore,  iar cei ai celeilalte grupe vor orna cu semne grafice 

costumele românaşilor prinşi în horă. 

Produsele se vor lipi în jurul hărţii şi se va observa modul în care au lucrat, apreciind munca depusă. 

Apoi îi chem la dans astfel: 

“Unu, doi,/ Vino să te prinzi cu noi!/ Vino-ncoa, nu mai sta,/ Hai şi joacă uite-aşa!” 

Elevii vor forma un cerc şi pe melodia”Drag mi-e jocul românesc!” ne vom prinde în horă. 

“Am cântat, hora noastră am dansat!/ La locuri să revenim/ La frumuseţi ale României să privim.” 

Elevii se vor aşeza şi vor viziona un film despre România. 

După vizionare voi concluziona: 

”Îmi cere inima s-o spun încă o dată:/ Asta-i ţara mea! Nu-i așa că-i minunată?” 

 7. Încheierea activităţii 

Evaluarea s-a făcut pe tot parcursul orei. 

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor la lecție, precum și asupra 

comportamentului lor pe parcursul orei. Vor primi diplome de buni românaşi şi bune româncuţe și le 

voi oferi steguleţe. 
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PROIECT DIDACTIC – OXIZI 

Autor – prof. ILIE NORICA 

Școala Gimnazială nr. 4 Moreni, Dâmbovița 

Clasa:  a VII-a  

Disciplina de studiu: Chimie  

Unitatea de învățare Substanțe chimice 

Tipul lecţiei:  Predare - învățare 

Competenţe specifice: 1.1. Identificarea unor proprietăți/fenomene, substanțe/amestecuri în contexte cunoscute   

1.2. Descrierea unor fenomene și proprietăți ale substanțelor întâlnite în contexte cunoscute prin utilizarea 

terminologiei specifice chimiei 

1.3. Utilizarea simbolurilor specifice chimiei pentru reprezentarea unor elemente, substanțe simple sau 

compuse și transformări ale substanțelor  

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele 

2.2. Utilizarea echipamentelor de laborator și a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţi/fenomene  

Conținut conceptual: 

 

Oxizi 

Oxizi metalici 

Oxizi nemetalici 

Compuși binari 

Pigmenți 

Obiective operaționale: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1 – să definească și să identifice oxizii; 

O2 – să denumească corect oxizii metalici și nemetalici; 

O3 – să modeleze corect formule chimice ale oxizilor; 

O4 – să enumere proprietăți fizice și utilizări ale unor oxizi; 

O5 – să rezolve aplicații numerice pe baza formulelor oxizilor. 

Resurse 

procedurale 

Metode şi procedee 

didactice: 

Conversația euristică, problematizarea, observarea directă, învățarea cu ajutorul calculatorului 
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(strategia 

didactică) 

Mijoace de 

învăţământ: 

Manualul, manualul digital 

Fișe de lucru Tarsia 

Jocul didactic (manualul digital, Kahoot) 

Fișe de lucru – sarcini diferențiate 

Sticle de ceas conținând mostre ale unor oxizi 

Magneziu 

Forme de organizare 

a activităţii: 

Activitate pe grupe  

Resurse bibliografice: Sanda Fătu – Metodica predării chimiei 

Manual de Chimie – Editura Intuitext 

Durata:  50 minute 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Secvenţele 

lecţiei/dozare 

timp 

Obiective 

operațion

ale 

 

Eşalonarea conţinutului Strategia didactică  Evaluare 

Activitatea  

profesorului 

Activitatea  

elevilor 

Metode 

didactice 

Mijloace 

de  

învăţămâ

nt 

Forme de 

organizare  

1. Moment 

organizatoric / 2” 

 Verifică prezența elevilor. 

Notează absenții. 

Elevii enumeră 

absenții. 

  Frontal   

2. Captarea 

atenției 

2” 

O4 Mie îmi plac bijuteriile cu 

conțin cristale colorate, cred 

că ați observat asta! Vouă vă 

plac? Cunoașteți denumiri ale 

acestora?  

Oare ce obțin dacă ard 

magneziu? 

 

V-ați gândit că la ora de 

chimie putem să știm ce 

elemente, ce substanțe conțin 

acestea? 

Elevii, ajutați de 

profesor, pot 

enumera exemple 

de astfel de pietre 

semiprețioase 

(safir, rubin, 

smarald etc.). Le 

puteți descrie? 

Se realizează 

arderea 

magneziului! 

Problematizare 

Experimentul de 

laborator 

 Frontal Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 

3. Reactualizarea 

cunoștintelor şi 

deprinderilor / 

12” 

 Profesorul propune elevilor să 

rezolve un puzzle referitor la 

conținuturile lecției 

anterioare, puzzle conceput 

cu ajutorul formulatorului/ 

aplicației Tarsia 

Elevii, împărțiți 

pe grupe, rezolvă 

puzzle. 

Instruirea 

asistată de 

calculator 

Fișe 

puzzle 

Pe grupe Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 
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4. Anunţarea 

subiectului lecţiei 

şi a obiectivelor  / 

2” 

 Profesorul amintește că orele 

anterioare s-a discutat despre 

metale și nemetale, substanțe 

simple, și propune studiul 

substanțelor compuse.  

Profesorul solicită ajutor 

pentru a descoperi, cu ajutorul 

laptopului sau al unor 

telefoane, ce este safirul sau 

rubinul. 

Modelează la tablă formula 

chimică a oxidului de 

aluminiu. 

Se anunță titlul lecției 

(OXIZI) și obiectivele lecției 

noi. 

Notează titlul 

lecției. 

 

 

 

Elevii descoperă 

că este vorba 

despre corindon, 

oxidul de 

aluminiu. 

 

 

 

 

Elevii notează 

titlul lecției. 

Problematizarea 

Instruirea 

asistată de 

calculator 

Laptop 

Smartpho

ne 

Individual Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 

5. Dirijarea 

învățării/ 10” 

 

 

O1 

O2 

O3 

Profesorul modelează, pe 

tablă,  formulele unor oxizi și 

cere elevilor să identifice 

elementul chimic comun. 

Profesorul defineste oxizii:  

Oxizii sunt compuși binari ai 

oxigenului cu alte elemente, 

metale sau nemetale.  

Se explică sensul termenului 

binar.  

Oxizii au formula generală: 

Elevii identifică 

oxigenul ca 

element chimic 

comun. 

 

Elevii notează 

definiția. 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

Modelarea 

Instruirea 

asistată de 

calculator 

Manual 

Manual 

digital 

 

 

Individual  

Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 
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E2On , n=valența elementului 

E 

Profesorul identifică, 

împreună cu elevii, 

clasificarea oxizilor în oxizi 

metalici și oxizi nemetalici. 

Cu ajutorul manualului digital 

(exercițiu – joc), se descoperă 

regulile de denumire ale 

oxizilor 

(https://manuale.edu.ro/manu

ale/Clasa%20a%20VII-

a/Chimie/U0MgSU5UVUlU

RVhUIFNS/#) 

 

Elevii notează 

clasificarea. 

 

 

Elevii 

identifică/descope

ră regulile de 

denumire ale 

oxizilor metalizi 

și nemetalici. 

6. Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

cunoştinţelor şi 

deprinderilor  

15” 

O2 

O3 

O4 

O5 

Se împart elevii în grupe. 

Fiecare grupă are propriile 

sarcini de lucru, cu grade de 

dificultate diferite. 

 

În funcție de timp, se propune 

și jocul Kahoot! 

Elevii rezolvă 

sarcinile și le 

prezintă în fața 

clasei. 

Problematizarea 

Conversația 

euristică 

Algoritmizarea 

Fișe de 

lucru 

diferenția

te 

 

Aplicația 

Kahoot 

Pe grupe Orală (observarea 

comportamentului 

elevilor) 

7. Realizarea 

feed-back-ului 

 5” 

 Profesorul solicită elevilor 

(fiecărei grupe)  părerile 

referitoare la: 

Astăzi , am............ 

Bine a fost că..... 

Consider că ............... 

 

 

 

Elevii răspund. 

Metoda ABC Fișe de 

lucru 

Frontal Orală  
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8. Aprecieri şi 

recomandări 

2” 

 Se fac aprecieri asupra 

desfășurării lecției. 

Se notează elevii remarcați. 

Tema pentru acasă – Cu 

ajutorul manualului și al 

altor surse, identificați minim 

10 utilizări ale oxizilor.  

Elevii notează 

tema pentru acasă 

    

 

ACTIVITATE PE GRUPE 

GRUPA 1  

SARCINA DE LUCRU: 

1. Calculați masa de dioxid de carbon ce conține 12,044 · 1025 atomi de 

oxigen.  

2. Calculați masa a 10 moli  amestec echimolar de oxid de magneziu și 

oxid de calciu. 

GRUPA 2  

SARCINA DE LUCRU: 

1. Denumiți oxizii: SO3, Al2O3, Cr2O3, CaO, CuO, NO. 

2. Pentru oxidul de fier (III), calculați raportul atomic și raportul masic de 

combinare. GRUPA 3 

GRUPA 3 

SARCINA DE LUCRU: 

Din următoarea listă de formule chimice, încercuiți cu o linie oxizii metalici și cu două linii oxizii nemetalici: CaCO3, SO3, HCl, KOH, Al2O3, 

Zn(NO3)2, Cr2O3, CaO, CuO, NiSO4, NO, Ag2O. Apoi denumiți acești oxizi. 

 

 

GRUPA 4  

SARCINA DE LUCRU: 

Observați oxizii din listă și completați tabelul: 

Denumirea Formula chimică Oxid metalic / oxid nemetalic Starea de agregare Culoare 

oxid de magneziu     

oxid de calciu     

oxid de cupru (II)     
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dioxid de carbon     

 

GRUPA 5                                         SARCINA DE LUCRU:   

Fișa de lucru – TARSIA – Metale și nemetale – rezolvare puzzle 
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,, TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ’’ 

PROIECT DE LECȚIE CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

,,ÎMPĂRĂȚIA EMOȚIILOR’’ 

                                                                                               PROF.  MATEI  DANIELA 

                                                                                                         Școala Profesională Specială ,,Ion Teodorescu’’ Slobozia 

ȘCOALA ................... 

PROFESOR .................... 

DATA: ............ 

CLASA: . 

DISCIPLINA: Consiliere și orientare                                                                                   

SUBIECTUL: ,,De la emotie ,la agresivitate’’-Împărăția emoțiilor 

TIPUL LECȚIEI:  Lecția de formare a priceperilor și deprinderilor 

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată 

MOTIVAȚIA: Dezvoltarea abilităților emoționale ale elevilor este importantă pentru că ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți, ajută copiii 

să se înțeleagă pe sine, previne apariția problemelor emoționale și de comportament. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

• Dezvoltare personală 

• 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal; 

• 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlară; 

• 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul. 

Comunicare în limba română  

• 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 

• 2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală; 

 

Matematică și explorarea mediului 

• 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familial; 

• 4.2. Identificarea relațiilor de tipul ,,dacă...atunci...” între două evenimente succesive ; 
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Arte vizuale și abilități practice  

• 2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă și de deficiență, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, 

kinestezică; 

 

• Obiective operaţionale:  

❖ cognitive 

➢ să încadreze temporal evenimentele zilei, prin completarea Calendarului naturii; 

➢ să identifice emoţii de bază (bucurie, tristețe, frică, furie), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal; 

➢ să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională; 

➢ să exprime trăiri personale prin intermediul elementelor de limbaj plastic; 

❖ afectiv-atitudinale 

✓ să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare activă; 

❖ obiective psiho –motrice: 

➢ să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de profesor. 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 

➢ dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea corectă 

a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare; 

➢ dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea gândirii logice; 

➢ dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse; 

➢ dezvoltarea socio-emoţională: prin valorificarea experiențelor elevilor, implicarea în desfășurarea jocurilor didactice (în cadrul cărora își exprimă propriile 

sentimente și trăiri). 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul de rol, jocul didactic (metode 

didactice),descoperirea. 

• MIJLOACE DIDACTICE:  Calendarul naturii, mesajul zilei, planșa-suport, calculator, videoproiector, tabla, creta colorată, cartonașe cu situații, 

panou pentru afișat, chipuri de copii, carioci, creioane colorate, Copacul emoțiilor; 
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• FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, pe grupe 

• RESURSE:   UMANE: 7  elevi 

                                   TEMPORALE: 50 de minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010.  

• Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de 

formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

•  MECTS- Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului  Nr. 

3418/19.03.2013, București; 
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MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

OB. 

OP. 

 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

STRATEGII  DIDACTICE  

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

FORME DE 

ACTIVITA

TE 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 - Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de 

Consiliere și orientare: aerisirea sălii de clasă, 

amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii, 

pregătirea materialului didactic. 

 

Prezența:  După ce ne-am adunat 

                  Și frumos ne-am salutat 

                  Colegii ne-am întâlnit 

                  Oare cine n-a venit? 

Repere temporale: anotimpul, ziua, data, luna, 

anul; 

Calendarul naturii: meteorologul de serviciu este 

solicitat să completeze calendarul naturii; 

Noutatea zilei: Solicit elevilor să privească spre 

fereastră. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul 

naturii 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 
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2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 

  

Se va face prin vizualizarea unui mini clip animat, 

atractiv, care este în strânsă legătura cu tema pe 

care o vom aborda în această zi.  

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică 

3. ANUNȚAREA 

SUBIECTULUI 

LECȚIEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

OPERAȚIONALE 

 - Copiii sunt anunțați că vom desfășura o activitate 

de dezvoltare personală în care vom vorbi despre 

emoții și comportamente generate de acestea, vom 

recunoaște emoțiile de bază, vom împărtăși situații 

în care am trăit anumite emoții și vom exprima prin 

mimică și gesturi emoțiile sugerate. 

- Se anunţă titlul lecţiei noi:  

,,De la emotie ,la agresivitate’’-Împărăția emoțiilor             

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamentu- 

lui nonverbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezint elevilor povestea ,,Împărăția Emoțiilor” 

 

    Îi invit pe copii într-o călătorie în Împărăția 

Emoțiilor. Ajungem în Ținutul Bucuriei unde toate 

vietățile sunt vesele. Continuând călătoria ajungem 

în Ținutul Tristeții, unde se aud cântece triste. Ne 

continuăm călătoria imaginară și ajungem în Ținutul 

Furiei, unde toate viețuitoarele sunt furioase. Ne 

întoarcem acasă.  

 

- Cer elevilor să aleagă ținutul în care s-au simțit cel 

mai bine. Elevii aleg ținutul unde s-au simțit cel mai 

bine, argumentând alegerea făcută. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Joc senzorial: 

,,Spune ce 

simți!”  

 

 

Povestea 

,,Împărăția 

Emoțiilor”  

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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O2 

 

 

 

O2 

 

 

O2 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

- Elevii sunt așezați în cerc, ținându-se de mână. La 

un moment cer elevilor să strângă mâna colegului, 

după care fiecare trebuie să spună ce a simțit în acel 

moment: durere, putere, căldură, bucurie, etc. 

- Indiferent ce facem, transmitem emoții celor din 

jurul nostru și simțim emoții din partea lor. 

-Elevii sunt împărțiți în patru grupuri, fiecare grupă 

completând ciorchinele chipului extras 

- Completăm ciorchinele pentru fiecare chip cu 

caracteristicile emoției respective. 

 

Entuziasmat               încrezător 

        Încântat                                   bucuros 

            Vesel                   fericit 

                mâhnit                                     

îndurerat            abătut                           supărat       

posomorât                           trist 

 

              speriat      

îngrijorat 

           alarmat                         înspăimântat 

              temător        panicat     

 

     surprins            uluit 

      șocat      uimit 

         mirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorchinele, 

Anexa 3 

,,Chipul 

bucuros” 

 

 

,,Chipul 

trist” 

 

 

 

,,Chipul 

speriat” 

 

 

,,Chipul 

surprins” 

 

 

 

 

 

,,Cufărul 

emoțiilor” 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O1 

Pe masă sunt așezate cartonașe cu imagini. Fiecare 

elev ia un cartonaș și denumește emoția respectivă: 

bucurie, tristețe, furie, teamă. După această 

prezentare, emoțiile pozitive se expun, iar cele 

negative se închid într-un cufăr.  

       

- Elevul numit scoate un cartonaș cu emoții dintr-un 

coșuleț, denumește emoția prezentată în desen, o 

mimează și o așază în copacul potrivit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copacul 

Emoțiilor, 

Anexa 4 

- salcia tristă 

 -bradul fericit 

 -plopul 

temător 

 -stejarul 

furios 

 

 

 

 

 

 

 

5. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

Elevilor li se prezintă diferite situații-problemă, 

elevii având sarcina de a mima emoția 

corespunzătoare. Ei trebuie să identifice propriile 

trăiri emoționale și consecințele reacțiilor 

emoționale conștientizând că două persoane pot 

avea reacții diferite în aceeași situație. 

Situații prezentate: 

-Un coleg îți distruge jucăria. 

-Un copil te lovește. 

 

 

 

 

 

 

Joc-exercițiu: 

Cum te-ai 

simți dacă...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

Probă practică 
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O3 

 

-O colegă îți ia caietul pentru a copia tema făcută 

de tine. 

-Colegii îți fac o surpriză plăcută de ziua ta.  

-Un câine fioros se îndreaptă spre tine. 

-Te cerți cu un prieten. 

-Câștigi la un concurs. 

-Părinții pleacă fără tine la cumpărături. 

-Colegii nu te acceptă în jocul lor 

-Prietenul tău te-a făcut mincinos. 

 

                         

Anexa 5 

 

6. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

O4 Propun un exercițiu de relaxare. Copiii stau pe 

scaune , închid ochii, spunându-le că ,,suntem la 

duș, apa ne spală corpul de furie, teamă, ne spală 

capul, trunchiul..., acum suntem curați, deschidem 

ochii și adunăm emoțiile negative și le aruncăm la 

coșul de gunoi. Trecem prin poarta fericirii, 

ajungem în poiană unde toată lumea este veselă, 

cântă, dansează”. 

 

Elevii cântă cântecul ,,Dacă vesel se trăiește...” 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Calculator 

Boxe 

 

 

Individual  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 - După terminarea activității,Norul Bucurie ne 

aduce vești de la păsări care vă trimit drept 

mulțumire această minge-surpriză. 

 

 

Conversația 

 

 

Mingiuța- 

surpriză 

 

 

Frontal 

 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

individuale și 

colective 
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-Elevii rostogolesc mingea spunând fiecare cum s-a 

simțit la activitate. 

- Se fac aprecieri verbale individuale și colective 

asupra modului de lucru și a participării la 

activitate. Se evidențiază cât de important este să 

recunoaștem, să denumim și să exprimăm propriile 

trăiri sufletești, pentru a comunica cât mai profund 

cu ceilalți pentru a înțelege și a fi înțeles si de 

asemenea se subliniază ideea de a învăța să evităm 

și să combatem comportamentele agresive. 
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Anexa  1 

Împărăţia Emoţiilor 

A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. Ajungem în 

Ţinutul Bucuriei. În Ţinutul Bucuriei, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut 

are doar două anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai 

frumoasă decât cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar 

şi strigăte de bucurie. Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot 

timpul vesele... nu renunţă la chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci când lucrurile nu 

se întâmplă aşa cum ar dori ele.  

  Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut 

al anotimpului toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă 

foarte mult şi este foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete. 

Vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna acestui ţinut. Chipul ei este 

tot timpul trist, iar ochii înlăcrimaţi. 

Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei. Ţinutul Furiei este un ţinut în 

care natura se dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele bubuie cu putere, fulgerele 

luminează cerul ca un foc de artificii, plouă foarte mult. Atât Furia, stăpâna acestui ţinut, cât şi 

vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase: ţipă, se ceartă, plâng... 

 Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Dudeşti, jud. Brăila 

Profesor:  SOARE GEORGETA 

Clasa: a V-a  

Disciplina : Istorie 

Unitatea de învăţare:  Lumea romană 

Tema: Creştinismul 

Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe 

Durata : 50 min. 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Competențe specifice:  

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice;  

2.1. Folosirea unor termeni de specialitate ȋn descrierea unui eveniment/ proces istoric;  

2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informații din surse istorice;  

2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse 

diferite; 

3.2. Descrierea rolului unor personalități ȋn desfăşurarea evenimentelor istorice;  

4.2. Utilizarea resurselor multimedia ȋn scopul ȋnvățării. 

Strategii didactice: 

 a) metode şi procedee: - comparaţia, expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, lucrul cu 

manualul, prezentare power-point 

b) mijloace didactice: - manual, documente, tabla, creta, caietul de notiţe, fişe de lucru, dicţionar 

explicativ, laptop, videoproiector 

c) forme de activitate: - frontală, individuală, pe grupe. 

 

Bibliografie:              

1. V., Băluțoiu, Maria, Grecu, ISTORIE,  Manual pentruclasa a V-a, EdituraDidacticăşiPedagogică;  

2. Magda, Stan, ISTORIE,  Manualpentruclasa a V-a, EdituraLitera;  

3. S., Stoica, D., S., Becheru, ISTORIE,  Manualpentruclasa a V-a, Editura CD Press 
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DESFĂŞURAREA LECȚIEI / SCENARIU DIDACTIC 

Etapele lecţiei/ 

timp 

Comp

e 

tențe 

specif

ice 

Conţinutul 

lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică 

metode mijloace forme 

1.Moment 

organizatoric (1’) 

  Notează absenţele. 

Pregăteşte materialele necesare desfăşurării 

lecţiei. 

Elevul de serviciu 

prezintă situaţia 

absenţelor. Elevii îşi 

pregătesc manualele şi 

caietele. 

-conversatia -manual 

-caiete 

 

-frontal 

2.Reactuali-zarea 

cunoştinţelor 

însuşite anterior 

(15’) 

 Lumea  

romană 

Solicită elevilor, pe grupe,  să rezolve 

cerințele din Fişa de lucru. 

 

Elevii vor rezolva Fişa 

de lucru nr. 1 

-conversaţia  

-explicaţia 

Fişa de 

lucru   

nr. 1 

-individual 

- pe grupe 

3.Anunţarea 

lecţiei noi şi 

competențele 

urmărite(2’) 

  

Creştinis 

mul 

 

Scrie pe tablă titlul lecţiei noi şi planul de 

predare. 

 

Prezintă competențele urmărite 

Elevii receptează 

mesajul 

Notează în caiete titlul 

lecţiei  

-explicaţia 

-conversaţia 
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4.Dirijarea 

predării – 

învăţării 

     (20’) 

 

 

 

 

1.1.  

 

 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

1)Naşterea, 

viaţa, 

moartea lui 

Iisus 

Hristos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Continuit

atea 

creştinismu

lui 

 

 

  Cu ajutorul elevilor se realizează schița 

lecției la  tablă:  

- Cine este considerat ȋntemeietorul 

creştinismului?  

 

- Unde s-a născut el?  

 

- Cum se numeau locuitorii Palestinei?  

- Ce ştiți voi despre evrei, din sem. I? 

 

 

- ce informații aveți voi despre Isus Hristos 

şi creştinism de la orele de religie, 

ȋndeosebi? 

 

- pe baza textului din manual, pg. 82,  

(Biblia, Epistola către romani a Sf. Apostol 

Pavel) prof. solicită elevilor să identifice 

ȋnvățăturile religiei creştine;  

 

- religia creştină a fost răspândită de 

discipolii lui Isus Hristos numiți apostoli. 

- Ce apostoli cunoaşteți voi?  

- 12 apostoli- 

- predică de la 30 de ani, în Galileea; 

- săvârşeşte mai multe minuni; 

- este judecat şi crucificat; 

 - învie a treia zi şi se ridică la ceruri. 

Se face schema pe tablă. 

Noul Testament cuprinde:  

Elevii ascultă, gândesc 

şi formulează 

răspunsurile:  

- Isus Hristos 

- ȋn Palestina, la  

Betleem 

- evrei  

- primul popor 

monoteist din istorie, 

au fost sclavi ȋn Egipt 

- părinții săi: Iosif şi 

Maria  

- s-a născut ȋntr-o iesle 

- a fost botezat ȋn râul 

Iordan  

- a fost răstignit ȋn 

timpul ȋmpăratului 

Pilat  

- să-şi iubească 

semenii, să fie drepți, 

cinstiți, să trăiască ȋn 

pace etc. 

 

Ascultă explicațiile 

prof.  

- Petru, Andrei, Toma, 

Iacob, Filip, Matei etc. 

 

 

 

 

-explicaţia 

 

 

 

 

-conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

tabla 

 

 

 

fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manual 

 

 

 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

-activitate 

pe grupe 
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3)Împăraţi 

care 

acceptă 

creştinismu

l ca religie 

oficială 

4 evanghelii(Marcu, Matei, Luca şi Ioan) – 

descrie  viața lui Isus;  

Faptele apostolilor- ȋnceputul creştinismului 

Epistole  

Apocalipsa  

- in secolul I, comunitatile crestine se 

inmultesc; 

- sunt conduse de preoti; 

- crestinii se intalnesc in catacombe; 

- crestinii sunt peresecutati, considerati 

martiri; 

-313, imparatul Constantin cel Mare accepta 

crestinismul- Edictul de la  Milano; 

-Teodosie cel Mare , in 392, declara 

crestinismul religie de stat a Imperiului 

Roman 

Notează în caiete 

schema lecţiei de pe 

tablă 

 

 

 

 

Ascultă explicațiile 

profesorului 

 

 

 

 

 

5.Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului (5’) 

4.2.  Prezentarea power-point Elevii urmăresc 

prezentarea 

Prezentare 

power-point 

Video 

proiector 

frontal 

6. Obtinerea 

performantei (5’) 

  Elevii primesc fişe de evaluare pe care 

trebuie să le rezolve 

Elevii rezolvă fişa de 

evaluare 

 -fişe de 

lucru 

-pe grupe 

7.Evaluarea 

(1’) 

  Face aprecieri verbale asupra fişei de 

evaluare şi noteaza elevii în funcţie de 

activitatea desfăşurată 

Elevii sunt atenţi la 

aprecierile făcute de 

profesor. 

 catalog  
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8.Tema pentru 

acasă (1’) 

  Ȋntucât ne apropiem de testarea scrisă vă rog 

să recapitulați toate lecțiile despre care am 

vorbit ȋn cadrul unității de ȋnvățare  

,, Lumea romană’’ 

Elevii notează tema şi 

ascultă explicaţiile 

oferite . 

-explicaţia   

 

 

Noul Testamentcuprinde:  

 

EVANGHELIILE MARCU 

MATEI şi LUCA 

IOAN 

înainte de 70 

70-90 

100 

 

ViaţaluiIisus 

FAPTELE 

APOSTOLILOR 

(LUCA) 80-90 Începutulcreştinismului 

EPISTOLE Pavel către Romani, Corinteni, Galateni, 

Thessalonicieni 

IACOV,PETRU, 

IOAN şi IUDA 

48-58 

 

58-90 

 

Scrisori cu 

sfaturipentrurezolvareaproblemelordiferit

elorcomunităţi 

APOCALIPSA (IOAN) sfârşitulsecolului I Viziuneasfârşituluilumii 
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FIŞĂ DE EVALUARE 

Grupa nr. 1  

Ordonaţicronologicurmătoareleevenimente: 

1.De la 30 de ani, IisusîncepesăpredicecuvântulluiDumnezeu 

2.Condamnarea la moarteprincrucificare 

3.Iisus se naşteînBetleem 

 

 

Grupa nr. 2 

Ordonaţicronologicurmătoareleevenimente: 

 

1.Discipolii luiIisusrăspândescvesteacă la treizile de la moartevaînvia 

2.Crucificarea luiIisus 

3. BotezulDomnuluiIsusȋnapeleIordanului 

 

Grupa nr. 3  

    Cum s-au numitîmpăraţiiromani care au acceptatcreştinismul? 

 

Grupa nr. 4. 

Completaţipropoziţiile: 

Apostoliierauînnumăr de……………………….. 

Iisuspredicapentrucei………………………….. 

Constantin cel Mare acceptăcreştinismulînanul…….prin…………………….. 
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Fisa de lucru nr. 1  

 

GRUPA NR. 1 

Ȋncercuițiliteracorespunzătoarerăspunsuluicorect:  

1. Roma a fostfondatăȋnanul:        a) 1 ;   b) 753 ȋ. H;  c) 106;  d) 271 

2. Primulrege al Romei a fost : a) Traian; b) Remus; c) Romulus;  d) Augustus  

3. Denumireadatăunuisistem de construcțiişiinstalații de transport a apei, de la locul de captarepână la cel de consum:      

a) forum;   b) amfiteatru;  c) apeduct;  d) terme 

4. Unitateamilitară fundamental a armateiromane, alcătuită din corpul de cetățeni  senumea:  

a) cohort;  b) centurie;  c) legiune; d) castru 

5. Scavi care luptăȋnareneleromane cu alțiluptătorisau cu fiaresălbatice se numeau: 

a) luptători; b) gladiatori;  c) centurioni; d) infanterişti. 

 

GRUPA NR. 2 

Citiți cu atențieafirmațiile de maijos.Dacăapreciațicăafirmațiaesteadevăratăbifați cu literaA.Dacăafirmațiaestefalsă, bifați cu F. 

1. Familia alcătuieştebazasocietățiiromane.      

2. Romanii sunt primulpopor din istorie care introduce forma de guvernarenumitărepublica. 

3. Panteonul din Roma esteconstruitȋntimpuldomnieiȋmpăratuluiTraian.  

4. Copiiiȋnvârstă de 12 ani studiazăretorica (oratoria), adicăarta de a vorbifrumosȋn public.  

5. De o mare popularitate la romani se bucurăJocurileOlimpice. 
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GRUPA NR. 3 

Completațiȋndreptulfiecăreiimaginidenumireacorespunzătoare:  

 
 

1. …………………………………………………………              2.  ……………………………………………………………… 

 

 
3. ………………………………………………………                                        4. ……………………………………………… 
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Grupa nr. 4-  Citiți cu atenție următorul text: 

„Instaurarea Imperiului este opera lui Octavian Augustus, primul împărat roman. Singur stăpân al Romei, după înlăturarea lui Marc Antoniu, 

Octavianus începe reorganizarea Imperiului, la capătul căreia se produce o schimbare profundă în evoluția lumii romane. El acumulează întreaga 

putere în stat, sub pretextul restaurării păcii, securității și prosperității Republicii Romane!  

Om politic abil, el deschide o eră nouă, sub aparența consolidării structurilor republicane. El va deține simultan funcții cum ar fi: tribun, consul, 

mare preot etc.. Idealul său politic este unul conservator: restaurarea Romei în toată măreția trecutului și valorilor ei. În literatură, istorie, artă, 

drept și chiar în religie sunt promovate valorile tradiționale romane, în luptă cu influențele venite din Orient. Roma este considerată, oficial, 

„caput mundi” (centrul lumii).”  

                                                                      ( Stelian Brezeanu, manual de istorie universală) 

Pe baza textului, rezolvați următoarele cerințe: 

1. Ce pretext a utilizat Octavianus pentru a acumula întreaga putere în stat?  

2. Ce funcție/magistratură deținută de Octavianus crea impresia contemporanilor că aveau de-a face, în continuare, cu Republica? 

3. Transcrieți din text idealul politic urmărit de Octavianus.  

4. Cum era văzută/considerată Roma?  
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Proiect didactic 

 

Ardelean Ramona Ioana 

Şcoala Gimnazială „Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani 

• Unitatea de învățare: Popoare de ieri și de azi (2)-Evul Mediu 

• Subiectul/Tema lecţiei: Recapitulare 

• Tipul lecţiei: recapitulare  și sistematizare 

• Scopul lecției: Stimularea și menținerea interesului pentru această disciplină; 

                       Dezvoltarea tehnicilor de muncă în colectiv;formarea unor calități morale și de personalitate cerute de munca în comun              

• Competenţa specifică vizată: 

3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă; 

• Metode, procedee și tehnici didactice: conversația, explicația, exercițiul, metoda cadranelor, jocul didactic 

• Mijloace de învăţământ: caietul elevului, manualul tipărit și digital, fișe de lucru, coli, flipchart, laptop, videoproiector 
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Nr. 

crt. 

Etapele 

lecţiei / 

Timp 

Ob. 

Op. 

Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Activitatea         profesorului Activitatea             

elevilor 

Metode, 

procedee și 

tehnici did. 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

1. Momentul 

organizatoric 

    Asigurarea unui climat educaţional 

favorabil. 

  Elevii își pregătesc  

materialele necesare 

pentru începerea 

orei de istorie. 

 Conversația  Caiet 

instrumente 

de scris 

Frontal   

2. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

    Port o discuție cu elevii care face 

referire la ce am discutat ora 

anterioară: „Domnitori români de 

seamă”, „Întemeierea statelor 

medievale românești”. 

Scriu data și titlul pe tablă. Anunț 

obiectivele pe înțelesul lor. 

 Sunt atenți la 

anunțarea 

temei(planul de 

recapitulare). 

 Conversația 

explicația 

Flipchart  

Coli  

Frontal   

3. Dirijarea 

învățării    

 3.2.2 

 

 

3.2.3 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 

4.3.1 

 

 Propun două jocuri interactive: 

„Asociază perioadele cu 

evenimentele corespunzătoare” și 

„Alege pentru fiecare domnitor din 

imagine secolul/secolele în care a 

domnit și numele său”. 

 Împart clasa în patru grupe. Fiecare 

grupă va primi câte o fișă de lucru 

care face referire la un domnitor 

român: 

Grupa I: Ștefan cel Mare 

https://www.youtube.com/watch?v

=vw6R6gAXWp8 

 Elevii participă cu 

interes la jocurile 

propuse. 

 

 

 

 

Elevii sunt atenți la 

explicarea sarcinilor 

de lucru: vor avea de 

completat cadranele  

cu informații din 

textul primit. 

 Conversația 

Explicația 

Jocul didactic 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Metoda 

cadranelor 

 

 

 

Manualul 

digital 

Axa 

timpului 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

instrumente 

de scris 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

 

 

 

 Observarea 

sistematică 

a atitudinii 

elevilor față 

de sarcina 

de lucru 

Proba orală 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
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3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Grupa a II-a: Mihai Viteazul 

https://www.youtube.com/watch?v

=vv7XbGTmGqw 

https://www.youtube.com/watch?v

=dSo5zOfgTV 

Grupa a III-a: Mircea cel Bătrân 

https://www.youtube.com/watch?v

=WQEgf6k1PCM 

Grupa a IV-a: Vlad Țepeș 

https://www.youtube.com/watch?v

=vw6R6gAXWp8 

Explic sarcinile de lucru. 

Supraveghez și ofer sprijin celor 

care au nevoie. 

După terminarea timpului de lucru 

solicit copiilor să prezinte ceea ce au 

avut de lucrat. 

 

Distribui fișe de lucru fiecărui copil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verific prin sondaj fișele de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii prezintă ceea 

ce au lucrat. 

 

 

 

Elevii sunt atenți la 

explicarea sarcinilor 

de lucru: 

completarea unor 

texte lacunare, 

realizarea de 

corespondențe între 

termenii istorici dați 

și explicația 

acestora, scrierea 

numelui fiecărui 

domnitor în funcție 

de înfățișarea sa. 

Rezolvă exercițiile 

propuse în fișa de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Exercițiul  

Conversația  

 

 

 

 

 

 

Fișele de 

lucru în 

grup 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

Tema de 

lucru în 

clasă 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Proba scrisă 

https://www.youtube.com/watch?v=vv7XbGTmGqw
https://www.youtube.com/watch?v=vv7XbGTmGqw
https://www.youtube.com/watch?v=dSo5zOfgTV
https://www.youtube.com/watch?v=dSo5zOfgTV
https://www.youtube.com/watch?v=WQEgf6k1PCM
https://www.youtube.com/watch?v=WQEgf6k1PCM
https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
https://www.youtube.com/watch?v=vw6R6gAXWp8
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 Elevii verifică fișele 

de lucru. 

  

4. Asigurarea 

retenției și 

transferului 

   Dau tema pentru acasă: exercițiile 

1,2 și 3 pagina 23 din manual. 

 Sunt atenți la 

comunicarea și 

explicarea temei. 

  Conversația 

   Explicația  

Manual 

tipărit 

Frontal   Tema 

pentru 

acasă 

5. Aprecieri şi 

recomandări 

    Se vor face aprecieri generale şi 

individuale asupra participării 

elevilor la lecţie, precum şi asupra 

comportamentului lor pe parcursul 

orei. 

 Sunt atenți la 

aprecierile cadrului 

didactic. 

  Conversația 

 

 Frontal    
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Semnele de ortografie şi de punctuaţie  

Prof. Filimon Jenica-Alina 

Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci 

 

 

        Competențele generale formulate în programă sunt asociate  conținuturilor de  

lectură, redactare,  elementelor  de construcție a comunicării și elementelor  de interculturalitate. 

Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor în diferite 

situații de comunicare este una dintre finalitățile  învățării. Pentru finalitatea practică a conţinuturilor; 

elevii vor putea să construiască mesaje scrise corect, respectând normele ortografice şi de punctuație 

în vigoare; de asemenea, elevii  vor ști să identifice valoarea stilistică a semnelor de punctuaţie şi de 

ortografie, conţinut necesar în cadrul examenului de bacalaureat. 

                              Din perspectivă interdisciplinară, în cadrul unei lecții ce are ca subiect  SEMNELE 

DE ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAȚIE, se va face apel la cunoştinţe dobândite în anii anteriori de către 

elevi, la diverse discipline. Se  urmăreşte activarea elevilor, formarea unor deprinderi de gândire şi 

comunicare valoroase, de lungă durată. 

 Printre competențele vizate se numără: 

  1.1Utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în înţelegerea şi în producerea diverselor 

texte; 

 1.5 Utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale/scrise în diverse situaţii de 

comunicare 

  1.4 Redactarea unor texte diverse 

3.3 Exprimarea unui punct de vedere argumentat 

 

 Strategia didactică  vizează metode şi procedee precum: problematizarea, conversaţia 

euristică/dirijată, turul galeriei, învăţarea prin descoperire, ciorchinele, brainstormingul. 

  

Secvenţe 

didactice 

Conţinut 

instructiv-

educativ 

Timp  Obiective / 

Competenţe 

Metode, 

procedee 

Conexiune 

inversă 

1. Momentul 

organizatoric  

 30 

sec. 

Asiguararea 

condiţiilor optime 

pentru desfăşurarea 

lecţiei; 

  

2. Captarea 

atenţiei  

Anunţarea 

titlului lecţiei; 

30 

sec. 

   

3. Enunţarea 

obiectivelor 

lecţiei şi 

precizarea 

competenţelor 

pe care trebuie 

să le 

Trasarea 

sarcinilor de 

lucru 

adecvate 

temei 

(distribuirea 

fişelor de 

1-2 

min. 

Să identifice semnele 

de 

punctuaţie/ortografie; 

 

Să comenteze 

valoarea stilistică a 

Lucrul cu 

fişe, 

Activitate în 

perechi 
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demonstreze 

elevii, la 

sfârşitul lecţiei 

lucru, 

pregătirea 

DEX-ului, a 

DOOM-ului) 

semnelor de 

punctuaţie/ortografie 

4. 

Reactualizarea 

ancorelor 

     În acest 

moment al 

procesului 

didactic se 

fixează 

conoştinţele 

anterioare şi se 

creează 

premizele 

abordării noului 

material; 

 

Secvenţ

e 

didactic

e 

Conţinut  Ti

mp 

Obiective/ 

Competenţe 

Metode, 

procedee 

Activitat

ea 

profesor

ului 

Resurse Activitatea 

elevului 

5. 

Predare

a noilor 

cunoşti

nţe 

(dirijar

ea 

învăţări

i) 

 

I. Pornind 

de la fişele 

de lucru – 

Anexa 1- 

(care conţin 

texte din 

care elevii, 

organizaţi în 

patru grupe, 

vor extrage 

semnele de 

punctuaţie şi 

pe cele de 

ortografie) 

şi de la 

răspunsurile 

elevilor, se 

identifică şi 

se 

sintetizează 

la tablă: 

semnele de 

 

6 

mi

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

semnele de 

punctuaţie/or

tografie; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura; 

Conversaţ

ia dirijată; 

Problemat

izarea; 

Descoperi

rea; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

 

Coordone

ază 

discuţia şi 

scrie pe 

tablă 

concluziil

e după 

fiecare 

modul. 

 

 

Fişe de 

lucru; 

Modelul 

grafic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează 

după fişele de 

lucru, 

foloseşte 

fişele de 

lectură/dicţio

narele, 

ordonându-şi 

răspunsurile 

după 

structura 

indicată de 

profesor la 

întrebări. 

 

Pune 

întrebări. 
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punctuaţie: 

semnul 

întrebării, 

semnul 

exclamării, 

două 

puncte, 

punctele de 

suspensie, 

ghilimelele, 

parantezele, 

punctul şi 

virgula; 

semnele de 

ortografie: 

apostroful, 

cratima,  

semnele 

care pot 

îndeplini 

ambele 

funcţii: 

bara oblică, 

blancul, 

punctul, 

linia de 

pauză, 

cratima, 

virgula 

 

 

II. Elevilor 

(organizaţi 

în 10 

perechi) li se 

distribuie 

alte fişe- 

Anexa 2-, 

conţinând 

texte/enunţu

ri pornind de 

la care ei 

trebuie să 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

mi

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

mi

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să identifice 

contextele în 

care sunt 

folosite 

semnele de 

punctuaţie/or

tografie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să 

comenteze 

valoarea 

stilistică a 

semnelor de 

punctuaţie/or

tografie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemat

izarea, 

Descoperi

rea; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperi

rea; 

Conversaţ

ia; 

Pune 

întrebări. 

 

Împreună 

cu elevii 

face o 

schemă la 

tablă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

 

Pune 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru; 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru; 

Foi A3, 

creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi A4, 

carioca 

Fişe de 

lucru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrează 

după fişele de 

lucru, 

foloseşte 

fişele de 

lectură/dicţio

narele 

 

 

 

 

 

 

Lucrează 

după fişele de 

lucru 

Sintetizează 

informaţia pe 

coli, 

evidenţiind 

prin culori 

diferite 

semnele de 

punctuaţie/ort

ografice; 

Contribuie la 

realizarea şi 

completarea 

schemelor pe 

tablă 
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identifice 

funcţiile 

semnelor de 

punctuaţie/o

rtografie 

  

 

III. Toţi 

elevii 

primesc o 

altă fişă de 

lucru- 

Anexa 3-, 

care 

cuprinde  

texte, 

pornind de 

la care ei 

trebuie să 

identifice 

valoarea 

expresivă a 

câtorva 

semne de 

punctuaţie/o

rtografie 

 

 

 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

Observă 

activitatea 

elevilor; 

face 

observaţii 

Oferă 

suport 

informaţi

onal, dacă 

este 

cazul; 

 

 

 

Rezolvă 

sarcinile de 

lucru, 

răspunde, 

argumentează 

6. Feed-

backul 

 Elevii 

primesc 

plicuri- 

Anexa 4- 

care conţin 

foi A4, cu 

numele unui 

semn de 

punctuaţie/o

rtografie 

înscris pe 

ele şi 

informaţii 

cu privire la 

rolul 

acestora, la 

8 

mi

n.  

Să 

sintetizeze 

noţiuni, 

concepte, să 

le folosească 

în contexte 

adecvate; 

 

Conversaţ

ia dirijată; 

Problemat

izarea; 

 

Pune 

întrebări 

problemat

izante. 

Distribuie 

fişele de 

lucru şi 

explică 

modul în 

care 

trebuie 

rezolvate 

sarcinile 

de lucru. 

Observă 

activitatea 

Tabla/sc

hemele 

Recompune 

“ciorchinele”, 

explică, 

argumentează 

răspunsurile, 

prin 

intermediul 

liderului de 

grup, 
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nivel 

sintactic ori 

stilistic. Li 

se cere să 

ordoneze 

informaţiile, 

pornind de 

la ceea ce au 

învăţat în 

timpul orei. 

Evaluarea 

răspunsurilo

r se 

realizează 

prin metoda 

„turul 

galeriei”- 

fiecare 

pereche, din  

cele 10 

formate 

anterior, 

evaluează, 

în cascadă, 

lucrarea 

colegilor 

 

elevilor; 

face 

observaţii 

 

 

7. 

Evaluar

ea 

formati

vă 

Testul de 3 

minute- 

Anexa 5- 

Evaluarea se 

realizează 

reciproc (în 

pereche), 

folosindu-se 

baremul de 

corectare 

oferit de 

profesor 

3 

mi

n. 

 

 

2 

mi

n. 

Să corecteze 

enunţuri care 

conţin 

greşeli; 

Să 

construiască 

diverse 

situaţii de 

comunicare, 

folosind 

semen de 

punctuaţie; 

Lucrul 

individual

; 

Evaluarea 

reciprocă; 

Notează 

pe tablă; 

Comentea

ză; 

Apreciază

; 

Testul şi 

baremul 

de 

corectare 

şi de 

notare 

Răspunde la 

întrebări. 

Argumenteaz

ă. 

8. 

Obţiner

ea 

Elevilor li se 

proiectează, 

cu ajutorul 

videoproiect

3 

mi

n. 

 Problemat

izarea; 

Conversaţ

ia dirijată; 

Pune 

întrebări; 

Apreciază

; 

Tabla/sc

hemele 

 

Pune 

întrebări. 

Răspunde la 

întrebări; 
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perfor

manţei 

orului, 

imaginea şi 

explicaţii 

privind 

semen de 

punctuaţie 

extreme de 

rar folosite-

Anexa 5- 

Realizarea 

evaluării ( 

prin note, 

aprecieri, 

prin 

valorificarea 

testului de 3 

min.) 

 Comentea

ză; 

Dezbate; 

Sesizează 

justeţea unor 

afirmaţii; 

9. 

Asigura

rea 

retenţie

i şi a 

transfer

ului 

Teme pentru 

studiul 

independent: 

4 grupe: 

Comentaţi 

valorile 

stilistice ale 

semnelor de 

punctuaţie 

din textele 

următorae; 

Corectaţi 

erorile din 

enunţurile 

următoare 

(pentru 

elevii cu 

ritm lent de 

învăţare) 

 

1 

mi

n. 

Vezi 

obiectivele 

prioritare;  

 Fixează 

reperele 

de lucru 

 Notează tema 
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ANEXA 1 

Fişă de lucru 

 

Grupa I 

 Identificaţi semnele de punctuaţie din următoarele fragmente: 

a) „Despre echilibru vorbim şi acum. Despre cumpănirea resurselor şi redimensionarea necesităţilor. 

Despre asta vorbim tot timpul. Despre asta vorbeam şi azi dimineaţă, când am fost strigat de un vecin: 

- Auzi, mă? Cică s-a găsit petrol! Că petrolul nu e biotic, cum au tot vrut să ne facă să credem unii şi 

alţii ca să ne poată controla. Petrolul e o substanţă abiotică, se creează continuu, n-are nicio treabă cu 

fosilele şi cu dinozaurii, iar rezervele nu vor seca niciodată.  

Da… despre echilibru e vorba.”  

(articolul O cultură a echilibrului de Michael Haulică- scriitor şi critic de literatură SF, din revista 

„Ştiinţă & Tehnică”, Nr. 6, septembrie 2011, pag. 69) 

 

b) „Eu aici îs trecător... cuvânta, cu oala în mână, dumnealui Ioniţă comisul; eu încalic şi pornesc în 

lumea mea... Roibu’ meu îi totdeauna gata, cu şaua pe el... Cal ca mine n-are nimeni... încalic, îmi 

plesnesc căciula pe-o ureche şi mă duc, nici nu-mi pasă..." 

De dus însă nu se ducea. Stătea cu noi. 

- Într-adevăr... îi răspunse într-un rând moş Leonte; cal ca al dumnitale nu se găseşte, să umbli nouă 

ani, la toţi împăraţii pământului! Numai pielea lui câte parale face! Când mă gândesc, m-apucă 

groaza...” 

(Mihail Sadoveanu- Iapa lui Vodă) 

 

Grupa II 

Identificaţi semnele de ortografie din următoarele fragmente: 

a) „Despre echilibru vorbim şi acum. Despre cumpănirea resurselor şi redimensionarea necesităţilor. 

Despre asta vorbim tot timpul. Despre asta vorbeam şi azi dimineaţă, când am fost strigat de un vecin: 

- Auzi, mă? Cică s-a găsit petrol! Că petrolul nu e biotic, cum au tot vrut să ne facă să credem unii şi 

alţii ca să ne poată controla. Petrolul e o substanţă abiotică, se creează continuu, n-are nicio treabă cu 

fosilele şi cu dinozaurii, iar rezervele nu vor seca niciodată.  

Da… despre echilibru e vorba.”  

(articolul O cultură a echilibrului de Michael Haulică- scriitor şi critic de literatură SF, din revista 

„Ştiinţă & Tehnică”, Nr. 6, septembrie 2011, pag. 69) 

 

b) „Eu aici îs trecător... cuvânta, cu oala în mână, dumnealui Ioniţă comisul; eu încalic şi pornesc în 

lumea mea... Roibu’ meu îi totdeauna gata, cu şaua pe el... Cal ca mine n-are nimeni... încalic, îmi 

plesnesc căciula pe-o ureche şi mă duc, nici nu-mi pasă..." 

De dus însă nu se ducea. Stătea cu noi. 

— Într-adevăr... îi răspunse într-un rând moş Leonte; cal ca al dumnitale nu se găseşte, să umbli nouă 

ani, la toţi împăraţii pământului! Numai pielea lui câte parale face! Când mă gândesc, m-apucă 

groaza...” 

(Mihail Sadoveanu- Iapa lui Vodă) 
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ANEXA 2 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de ortografie 

1. Anii ’60 sunt celebri datorită mişcării Hippie.                                                                                        

(apostroful) 

2. Restaurantele Mc Donald’s sunt preferate de copii. 

3. Eugene O’Neill este un cunoscut dramaturg american. 

 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie/ortografie 

 1. Relaţia individ/societate este subiectul conferinţei de astăzi.                                                  

(bara oblică) 

2. „A fost odată ca-n poveşti/ A fost ca niciodată” 

3.S-a stabilit că 2/3 dintre elevii participanţi vor primi diplome. 

 

4. Maşina circula cu 100 de km/h. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

(blancul) 

Ce diferenţiază următoarele cuvinte/grupuri de cuvinte: câteodată/câte o dată; niciunul/ nici unul; 

altă dată/altădată? 

Construiţi câte un enunţ cu fiecare cuvânt/grup de cuvinte. 

 

 

 

 

 

Corectaţi greşelile din următoarele enunţuri:                                                                                             

(punctul) 

1. Am constatat că un nr mare de participanţi a obţinut premii. 

2. D-ta. mi-ai spus că s-a recoltat cca. Jumătate din suprafaţa cultivată. 

3. Oraşul nostru este aşezat în N.-E. 

4. Ai cumpărat un kg. de mere? 

5. La chimie am aflat că Na. se mai numeşte şi sodiu. 

6. Numărul bolnavilor de S.I.D.A. a crescut.  
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Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie/ortografie 

1. „Tatăl meu- Ion Ionescu- era un bărbat adevărat”                                                                      __ 

                                                                                                                                                                                 

(linia de pauză) 

2. „Faţa ei- lună plină” 

3. „- N-aş vrea- îmi zise el- să te supăr!” 

 

4. Prietenia „canadiano- nord-americană” este recunoscută de toţi. 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie 

1. Lacrimile îi curgeau din ochi valuri-valuri!                                                                           -     

(cratima) 

2. Distanţa Bucureşti-Botoşani se parcurge în şase ore. 

3. În intervalul 10-15 iunie va avea loc acest concurs. 

4. S-a clasat al II-lea. 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de ortografie 

1. Mâncarea s-a ars!                                                                                                                                           

-   (cratima) 

2. Nu-i nici prea-prea, nici foarte-foarte! 

3. Ex-preşedintele Franţei a susţinut o declaraţie în faţa presei. 

4. Albă-ca-Zăpada este un personaj îndrăgit. 

5. „M-or troieni cu drag/Aduceri-aminte!” 

6. 10-le primit m-a bucurat mult. 

7. Show-ul a fost reuşit. 

8. Itemul al treilea m-a pus în dificultate. 

9. Ne-no-ro-ci-tu-le, iar ai dat-o în bară! 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie/ortografie 

1. Am cumpărat cireşe, mere, pere şi banane.                                                                                          

 

2. “Şi-n tine, călătorule, o să plouă” 

3. Maria, fiica mătuşii mele, a sosit astăzi. 

 

      4. Cu chiu, cu vai am reuşit să răspundem. 

      5. Se auzi de mai multe ori: cioc, cioc, cioc şi apoi: trosc, pleosc! 

      6. A insistat doar, doar îl voi ajuta. 
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Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie 

1. “Goe zice cu ton de comandă:                                                                                 : 

- Mam’ mare, de ce nu mai vine?” (I.L.Caragiale)                                                                                                        

(două puncte) 

2. Iubita mea avea: ten ciocolatiu, ochi verzi, nas cârn şi un râs dumnezeiesc. 

 

3. Avea o singură problemă: să ajungă la timp. 

4. S-a antrenat zilnic: va învinge. 

 

 

Explicaţi în ce contexte este folosit semnul de punctuaţie 

    1. “Viziunea poetului este transcrisă nu o dată sub semnul unei evidente detaşări”  

                                                                                                                                                                                                

„…” (ghilimelele) 

     2. Valoarea „estetică”a unei asemenea lucrări nu ne impresionează. 

     3. A fost prins cu “iarbă” în rucsac. 

 

 

ANEXA 3 

 

Analizează valorile stilistice ale semnelor de punctuaţie/ortografie din textele următoare: 

 

1. „Dom’ profesor, vă rog să mă scuzaţi c-am întârziat, fiin’că nu mi-a sunat ceasu’”. (apostroful) 

 

2. „Poa’ să plouă că nu-mi pasă,  

M-a făcut mama frumoasă”        

 (apostroful) 

 

3. “Şi singur un nor mai sclipeşte  

 pe ceruri – un păstrăv de-argint.” 

(Ion Pilat, Imagini, toamna)    (linia de pauză) 

 

4. „Din punctul de vedere al copacilor,  

 soarele-i de-o dungă de căldură,  

 oamenii – o emoţie copleşitoare...” 

(N.Stănescu, Laudă omului)   (linia de pauză) 

 

5. “Lumea senină,  

 Luna cea plină  

Şi marea lină  

 Icoană-i sunt.     

(M.Eminescu, Prin tăcute nopţi)     (cratima) 
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6. - O, Doamne, ce copil obositor,  

 Oftează gerul. 

 (Ana Blandiana, Întrebări)      (virgula) 

 

7. “Nu ştiu ce să spun...cred că are dreptate...poate că..., dar, totuşi...”   (punctele de 

suspensie) 

 

 

8. Valoarea „estetică” a unei asemenea lucrări nu ne impresionează.   (ghilimelele) 

 

ANEXA 4 

 

  

 

 

 

 

           

    

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

  

 

BARA OBLICĂ 

BLANCUL 

PUNCTUL 
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SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE  

 

 

 

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

   

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

LINIA DE PAUZĂ 

CRATIMA 

 

APOSTROFUL 
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SEMNUL ÎNTREBĂRII 

SEMNUL EXCLAMĂRII 

  

 

 

 

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

  

VIRGULA 
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DOUĂ PUNCTE 

PUNCTELE DE 

SUSPENSIE 

GHILIMELELE 

  

 

 

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 
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PARANTEZELE 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

           

  

SEMN DE PUNCTUAŢIE                                                                                                                                                                                     

SEMN DE ORTOGRAFIE 

 

 

 

BARA OBLICĂ 

 

 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

când are valorile:  
- pe, supra: „2/3”, spre: „în 

data de 1/2 mai”,  
- dintre: „relaţia 

indivd/societate”, ori: 
„portret fizic şi/sau moral” 

- când delimitează versurile în 
transcrierea continuă, fără alineat: 
„A fost odată ca-n poveşti/ A fost 
ca niciodată” 

- în formulele ce indică unităţi de 
măsură: km/h 
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BLANCUL 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

- diferenţiază cuvintele 
scrise într-un cuvânt de 
celelalte: „câte o dată/ 
câteodată” 

„niciun/nici un” 
Obs: nici un se scrie aşa când 
este format din:  

1. conjuncţie şi articol: 
„Nu e nici un om prost, 
nici un incult” 

2. conjuncţie şi numeral: 
„N-am nici un frate, nici 
mai mulţi” 

3. conjuncţie şi pronume 
nehot: „N-a venit nici 
unul, nici celălalt” 

 

Realizează aşezarea în pagină 
a unui text 
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PUNCTUL 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- se pune la sfârşitul propoziţiilor 
enunţiative (afirmative sau 
negative): 
 Maria citeşte. 
 Maria nu citeşte. 
 
 
Marchează o pauză în vorbire 
„Merg la munte. Vii şi tu?” 
 

- în abrevieri (dacă păstrează una/mai 
multe litere din partea iniţială a 
cuvântului: „etc., nr.” 
OBS: Nu se pune punct după: 

- d-ta, cca 
- puncte cardinale: N, V, S, E 
- simbolurile unităţilor de măsură: 

cm, kg, km 
- simbolurile din matematică, 

chimie: Na, Cl 
- abrevieri împrumutate: HIV, 

SIDA 
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CRATIMA 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- între cuvintele repetate 
când formează o unitate: 
„valuri-valuri” 
- între numerale, pentru a 
exprima o aproximaţie: 
„Doi-trei elevi” 
- precizează limita de: 
spaţiu: „Distanţa 
Bucureşti-Botoşani” 
- precizează limita de: timp: 
„În intervalul 10-15 sept” 
- precizează ierarhia într-o 
clasificare: „al II-lea” 
 

Poate avea caracter permanent sau accidental 
1. LEAGĂ: 
- cuvinte pronunţate împreună: „s-a ars” 
- cuvinte care se repetă: „nici prea-prea, nici 

foarte-foarte” 
- perfixele ex-, ante-, pro-, post- în unele cuvinte sau 

abrevieri: „ex-preşedinte” 
- elementele componente ale unor cuvinte compuse: 

„bună-credinţă”, „Albă-ca-Zăpada” sau locuţiuni: 
„aduceri-aminte” 

- articolul hotărât enclitic sau desinenţa unor cuvinte 
cu formă fixă, abrevieri, împrumuturi: „Y-ul”, „10-
le”, PNL-ul”, „Show-uri” 

OBS Dacă finalul cuvântului nu prezintă deosebiri faţă de 
limba română, atunci nu se foloseşte cratima: „itemul”, 
„trendul” 
 

2. DESPARTE: 
 - silabele unui cuvânt pronunţat sacadat pentru 
intensificarea sensului: „Ne-no-ro-ci-tu-le!” 
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LINIA DE PAUZĂ 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delimitează apoziţiile/construcţiile intercalate: 
„Tatăl meu- Ion Ionescu- era un bărbat 
adevărat” 
- înaintea unei comparaţii căreia îi lipseşte 
adverbul de comparatie: „Faţa ei- lună plină” 
- marchează intervenţia autorului/naratorului 
în vorbirea directă sau la sfârşitul ei: „- N-aş 
vrea- îmi zise el- să te supăr!” 

 

- în scrierea unor cuvinte complex 
compuse, care conţin cel puţin un 
cuvânt scris cu cratimă: 
„canadiano- nord-american” 
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VIRGULA 

 

Când este semn de punctuaţie şi când de ortografie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Desparte  
- părţi de propoziţie în cadrul propoziţiei  
1.Desparte termenii unei enumeraţii: 
 Am cumpărat cireşe, mere, pere şi 
banane. 

2.Desparte un substantiv de o apoziţie/ 
apoziţia de restul propoziţiei.  

 Zeus, fiul lui Cronos, ... 
3. Desparte un substantivul în vocativ 
de restul propoziţiei. 
“Şi-n tine, călătorule, o să plouă”  (Ion 
Pillat, Iarnă) 
Priveşte-le, nebunule, de-aproape! 
(Radu Stanca, Arhimede şi soldatul) 

se foloseşte cu o funcţie asemănătoare cu a 
cratimei: 

- în interiorul unor locuţiuni adverbiale cu 
structură simetrică: cu chiu, cu vai; de 
bine, de rău; 

- între interjecţii identice care se repetă: 
cioc, cioc, cioc; nani, nani; sau între 
intejecţii cu valoare apropiată: trosc, 
pleosc; 

- între cuvinte care se repetă- identic: doar, 
doar sau cu unele modificări:încet, 
încetişor; 
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ANEXA 5 

SEMNE DE PUNCTUAŢIE PE CARE NU LE FOLOSEŞTI APROAPE NICIODATĂ 

Crucea şi crucea dublă †‡ 

 

Se mai numesc şi "obelisk", respective "obelisk dublu" sau crucea cu un singur capăt şi crucea cu două 

capete. Semnifică o coloană care elimină din textul tău informaţiile în surplus. În trecut a fost folosit 

pentru a marca repetiţiile excedentare din traduceri. Astăzi semnul mai este folosit doar ca un fel de 

notă de subsol. 

 

Semnul de omisiune ^ 

I se mai spune şi "pană", "săgeată în sus", "accent circumflex" şi "căciuliţă". Denumirea în engleză 

vine de la latinesul "caret", care însemnă "lipseşte", ceea ce se potriveşte şi cu rolul pe care îl are în 

scriere: machează lipsa unui lucru dintr-un text. 

 

Linia fracţionară / 

Nu trebuie confundată cu linia oblică care este puţin mai verticală şi este folosită în loc de "sau". Linia 

fracţionară separă valorile unele de altele, iar în trecut era folosită de britanici pentru separarea 

valorilor din bancnote în monezi. 

Constelaţia de trei asteriscuri     * 

            *         * 

Se mai numeşte "constelaţie" sau "triplu asterix". Se foloseşte destul de rar pentru a marca rupturi în 

text sau trecerea la un alt pasaj, subcapitol. Mai poate însemna şi "fără titlu". 

Ghilimelele franceze «…» 

Ghilimele franceze nu se folosesc în scrierea din limbile germanice, iar în alte limbi, cum ar fi româna, 

se folosesc pentru a marca un citat într-un alt citat. Numele vine de la numele Guillaume, tipograful 

francez care le-a folosit pentru prima dată în secolul al XVI-lea. 

Bara verticală | 

Folosită în operaţiile matematice cu funcţii aceasta înseamnă "sau" în algebră. În operaţiile matematice 

se citeşte "se divide" 

Semnul "deoarece"                  ▪ 

    ▪      ▪ 

Este opusul lui "astfel încât" şi este folosit în operaţii logice precum Silogismele. 

Semnul de diviziune § 

Arată ca un dublu "S" suprapus şi este folosit în special în domeniul juridic pentru a marca o pauză 

între paragrafe. 

"P" chior ¶ 

Şi acest simbol este folosit pentru delimitarea paragrafelor între ele. Se mai numeşte şi "P" orb, iar în 

trecut numele lui englezesc "Pilcrow" era folosit de clasa de mijloc pentru a desemna paragraful. 

Semnul ironiei ¿ 

Semnul ironiei este folosit pentru a indica faptul că există un alt înţeles al frazei. De obicei unul ironic 

sau sarcastic. Deci este un semn pentru oamenii isteţi, care vor să-i facă pe cei mai naivi să se simtă 

prost. 

Test  

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3747 

 

1. Sunt scrise corect:  

a) un du-te-vino; un linge-blide; un pierde-vară; un zgârie-brânză; 

b) un dute-vino; un linge blide; un pierde vară; un zgârie brânză; 

c) un dute vino; un lingeblide; un pierdevară; un zgâriebrânză; 

2. Identifică exemplul/exemplele greşit/e: 

a) Făcutu-sa tema?; 

b) Jeluim-aş şi n-am cui; 

c) Î-mi spune inima ceva; 

d) Dămi-l pe cel pe care l-am văzut; 

e) Să-l întrebăm pe cel ce la văzut 

3. Pune semnele de punctuaţie potrivite în secvenţa următoare: 

„ Lasă-mă nene îngăimă copilul sfios şi se întoarse spre mine spunând 

- Dacă eşti aşa de bun de ce nu mă ajuţi?” 

4. Alege semnele de punctuaţie pentru a exprima cel puţin două sensuri diferite ale enunţurilor: 

a) Nu plâng din cauză că mi-e frică 

b) Ioana scrie tema 
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PROIECT  DIDACTIC 

Huiu Veronica 

Scoala Gimnaziala Unirea 

Data:  aprilie 2022 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Matematică- Geometrie 

Titlul lecției: Ariile patrulaterelor-extindere 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă 

Durata: 50min 

 

Competenţe generale: 

CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost 

definite 

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice 

CG 3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei 

situaţii concrete 

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a 

algoritmilor de prelucrarea a acestora 

CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă 

CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din 

diferite domenii. 

 

Competenţe specifice lecţiei: 

C.S.1.  Recunoaşterea şi descrierea patrulaterelor în configuraţii geometrice date  

C.S.2. Identificarea patrulaterelor particulare utilizând proprietăţi precizate  

C.S.3. Utilizarea proprietăţilor calitative şi metrice ale patrulaterelor în rezolvarea unor probleme 

 C.S.4.  Exprimarea prin reprezentări geometrice a noţiunilor legate de patrulatere  

C.S.5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de lungimi de 

segmente, de măsuri de unghiuri şi de arii 

C.S.6. Interpretarea informaţiilor deduse din reprezentări geometrice în corelaţie cu anumite situaţii 

practice 

 

Competenţe derivate: 

C.1.   Să explice oral diferența dintre perimetru și arie a unui patrulater; 

C.2. Să utileze formulele pentru perimetru și arie în probleme; 

C.3. Să calculeze lungimi de segmente folosind aria sau perimetrul unui patrulater. 

C.4. Sǎ-şi  aminteascǎ  proprietǎţile triunghiului dreptunghic şi sǎ le foloseascǎ în rezolvarea problemelor 

C.5. Să-și amintească definiţiile funcţiilor geometrice și valorile corespunzătoare unghiurilor de 

30°,45°și 60° 

C.6. Să determine şi să cunoască aria unui triunghi cunoscând două laturi şi sinusul unghiului dintre ele. 

C.7. Să utilizeze  instrumentele geometrice pentru a reprezenta prin desen relaţii între elementele unor 

figuri sau configuraţii geometrice (congruenţă, paralelism, perpendicularitate) 
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Metode si procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, exerciţiul 

aplicativ, lucrul pe grupe, jocul didactic. 

 

Resurse:materiale: - Manual clasa a VII-a, Dana Radu, Eugen Radu, ed. Teora 

                             - Mate 2000+consolidare, Anton Negrilă, Maria Negrilă, ed. Paralela 45,2016 

                            -  cretă albă, colorată, caiete de notiţe, instrumente pentru tablă,  trusă  

                                 geometrică, fişe de lucru,  fişe de muncă independentă, coșuleț cu întrebări 

     b) umane:  -  clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare 

                       -  activităţi frontale, individuale și pe grupe 

      c) timp: 50 min. 
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Desfăşurarea lecţiei 

Etapele 

lecţiei 

Comp. 

spec. 

Activităţile lecţiei Timp Metode Evaluare 

 Moment 

organizatoric 

 - verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în catalog; 

- verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare desfăşurării orei; 

- asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfăşurare a orei; 

 

1’ 

  

 Captarea 

atenţiei si 

verificarea 

temei 

 - verificarea temei elevilor prin sondaj,utilizând dialogul profesor 

–elev, elev-elev, prin confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar 

diferenţe mari la rezultat se rezolvă exerciţiul la tablă; 

 

2’ 

Activitate 

comună 

Observare 

sistematică 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

C.S.4. 

C.S.5. 

Voi adresa o serie de  întrebări elevilor: 

Cum putem determina aria unui triunghi? 

Dar a unui triunghi dreptughic? 

Dar a unui triunghi echilateral? 

 

Elevii vor răspunde la întrebările profesorului. 

Aria unui triunghi se poate calcula folosind una dintre următoarele 

formule: 

    -
2

b h
A


=   

   - ( )( )( )A p p a p b p c= − − −  , unde 
2

a b c
p

+ +
=   

-  
sin sin sin

2 2 2

a b C b c A a c B
A

     
= = =   

Aria unui triunghi dreptunghic se calculează folosind formula 

 1 2

2

c c
A


=      

Aria triunghiului echilateral are formula 
2 3

4

l
A =   

5’ Conversaţi

a euristică 

Analiza 

răspunsurilor 
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Precizarea 

temei si a 

obiectivelor 

operationale 

 Profesorul anunță  tema de astăzi  și enunță competențele. Profesorul 

notează titlul pe tablă. „ Ariile patrulaterelor-extindere” 

 

Elevii ascultă și notează în caiete titlul lecției. 

 

1’ 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.1. 

C.S.2. 

C.S.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Profesorul reamintește elevilor cum se calculează aria unui 

patrulater oarecare și propune un exercițiu în care se dorește să se 

calculeze aria unui patrulater ortodiagonal. 

 

 Aria unui patrulater convex. 

Aria unui patrulater convex este egală cu suma ariilor triunghiurilor 

în care acesta se descompune. 

 

Aria unui patrulater ortodiagonal. 

    Aria unui patrulater ortodiagonal este egală cu semiprodusul 

diagonalelor. 

  

Pentru determinarea ariilor patrulaterelor particulare învățate 

profesorul împarte clasa în 4 grupe și oferă fiecărei grupe câte o fișă 

de lucru unde se vor completa formulele de arie deja cunoscute și 

care vor conține și probleme propuse pentru calcule de arii (anexa 1). 

Aria paralelogramului 

Înălțimea paralelogramului este distanța dintre o latură și latura 

opusă ei, h. 

Aria se calculează cu formula A b h=    

O altă formulă pentru aria paralelogramului: 

Daca notam cele doua laturi cu l si L, mai putem scrie aria 

paralelogramului și astfel: ( )sin ,A l L l L=     

 

 

 

 

24’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Conversaţi

a euristică 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţ

ia  

 

 

Conversaţi

a euristică 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

Analiza 

Răspunsurilo

r 
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C.S.4. 

C.S.5. 

C.S.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. În formula ariei se va folosi unghiul ascuțit al 

paralelogramului. 

Aria dreptunghiului. 

A l L=    

                                               

 

 

 

Aria pătratului 

                         

 
2

2

2

d
A l= =  , unde 2d l=  diagonala pătratului  

  

      

 

     Aria rombului. 

      Aria rombului se poate calcula cu una dintre formulele: 

*  Rombul fiind un paralelogram putem folosi formula de la 

aria paralelogramului.    sau 

*  

* Rombul fiind un patrulater ortodiagonal putem folosi 

formula de la patrulaterul ortodiagonal 

 

 

 

Aria trapezului 

( )
2

B b h
A

+ 
=   

    sau 

Brainstorm

ing 
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   Știind că linia mijlocie a trapezului este                                                  

putem să scriem că . .A l m h=    

                                                     

 

 

Evaluare  Voi face aprecieri individuale şi colective asupra activității 

desfăşurate. Elevii care s-au remarcat în mod deosebit vor fi notaţi. 

1’  Conversația 

Tema pentru 

acasă 

 Se propune ca temă exercițiile rămase din  Fişa de lucru 1’   

 

 

  FIȘA DE LUCRU 

 GRUPA I – Aria paralelogramului 

 

           PARTEA I: 

           Completați spațiile punctate: 

* Laturile opuse ale unui paralelogram sunt ………………….și …………………….două câte două. 

* Unghiurile opuse ale unui paralelogram sunt …………………………, iar cele alăturate sunt…………………………. 

* Diagonalele unui paralelogram  se…………………………………………… 

* Înălțimea paralelogramului este …………………………….. 

* Aria paralelogramului se calculează folosind formula…………………………… 

* O diagonală a paralelogramului împarte paralelogramul în două triunghiuri……………………. 

* Cele două diagonale ale paralelogramului împarte paralelogramul în 4 triunghiuri…………….. 
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PARTEA a II-a : 

1. Calculaţi: 

a) Aria unui dreptunghi cu dimensiunile de 10cm și 12cm. 

b) Aria unui pătrat cu latura de 8 cm. 

c) Aria unui pătrat cu diagonala de 7cm. 

 

2. Calculați aria dreptunghiului ABCD, dacă AC = 24cm și BC = 10 cm. 

 

3. Fie ABCD un dreptunghi cu CD=12cm. Știind că ( ) 60m ACD =   ,   aflați aria dreptunghiului. 

 

 

 

ANEXA 1 

FIȘA DE LUCRU 

 GRUPA a III-a – Aria rombului 

 

     PARTEA I: 

                        Completați spațiile punctate:  

* Rombul are toate laturile……………….. 

* Unghiurile opuse ale unui romb sunt …………………………, iar cele alăturate sunt…………………………. 

* Diagonalele rombului sunt ………………………….., ……………..……. unghiurilor și se…………………………… 

* Aria rombului se calculează  folosind………………………. sau……………….. 

PARTEA a II-a: 

 

1. Calculaţi: 

a) Aria unui romb cu diagonalele de 15cm și 18cm. 

b) Aria unui romb cu latura de 8 cm și măsura unui unghi de . 

c) Aria unui romb cu latura de 7cm și înălțimea de 9cm. 

 

2. Un romb are latura de 30cm și o diagonală  de 36cm. Aflați aria rombului și distanța dintre două laturi paralele ale acestuia. 
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3. Fie rombul ABCD, cu AB=36cm și ( ) 60m A =   . Calculați: 

a) lungimile diagonalelor rombului 

b)perimetrul și aria rombului 

c)distanța dintre două laturi opuse ale rombului. 

 

 

ANEXA 1 

FIȘA DE LUCRU 

                 GRUPA a IV-a – Aria trapezului 

     PARTEA I: 

   Completați spațiile punctate:  

* Trapezul are două laturile……………….. și două……………………………. 

* Laturile paralele ale trapezului se numesc………………………………….. 

* Trapezul isoscel are laturile neparalele……………………… , ughiurile ……………………………………….. și 

diagonalele………………………………… 

* Trapezul dreptunghic are…………………………………. 

* Aria trapezului se calculează cu formula……………………….. 

* Linia mijlocie a trapezului este…………………….cu bazele și are formula………. 

* Aria trapezului se mai calculează și cu formula……………………….. 

PARTEA a II-a: 

1. Calculaţi: 

a) Aria unui trapez cu bazele 14cm și 8cm și înălțimea de 6cm. 

b) Aria unui trapez dreptunghic cu baza mică de 8cm, iar laturile neparalele egale cu 9cm și, respectiv, 15cm. 

c) Aria unui trapez isoscel cu baza mică de 6 cm, una dintre laturile neparalele egale cu 12cm și măsura unui unghi de 45  . 

2. În trapezul dreptunghic ABCD cu , AB>CD, , cunoaștem AD=8cm, AB=18cm și BC=10cm. Aflați: 

 a)aria trapezului; 
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Proiect de lecţie 

 

Plan de lecție propus de: prof. dr. BONTEANU RALUCA CRISTINA 

Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu 

Clasa: a X-a 

Disciplina:    ISTORIE 

Unitatea de învățare: RELAȚIILE INTERNAȚIONALE. MARILE CONFLICTE ALE SECOLULUI XX (I) 

Titlul lecției: PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

Tipul lecției: Mixtă 

Scopul:  Transmiterea,  sistematizarea,  consolidarea și  evaluarea cunoștințelor privind Primul Război Mondial; îmbogățirea limbajului istoric; 

dezvoltarea capacitățior de operare cu materialele puse la dispoziție; valorificarea valențelor educative oferite de tema care tratează primul război 

mondial. 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Utilizarea vocabularului și a informației în comunicarea orală sau scrisă 

2. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 

 3. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți 

4. Sensibilizarea față de valorile estetice ale culturii 

5. Utilizarea surselor istorice a metodelor și tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei 

1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric 

2.1 Recunoașterea și acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor și proceselor istorice 

2.4 Recunoașterea continuității, schimbării și a cauzalității în evoluția socială 

2.5 Examinarea consecințelor directe și indirecte ale acțiunii umane 

5.1 Construirea de afirmații pe baza surselor și formularea de concluzii relative la sursele istorice 

5.2 Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic 

5.3 Plasarea evenimentelor și proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive:  la sfârșitul lecției toți elevii vor trebui: 

O1 să descopere cauzele Primului Război Mondial; 
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O2 să demonstreze înțelegerea faptului că acțiuni precum: încheierea convențiilor politice și militare, pacea de la București au putut avea mai mult 

decât o cauză și au generat mai mult decât o consecință; 

O3 să dovedească priceperi și deprinderi de a se informa direct din izvoarele de bază ale temei studiate cu convingerea că documentul istoric este 

substanța științifică a lecției, ceea ce dă acesteia conținut veridic. 

Afective: 

O1 să evoce faptele a cel puțin două personalități ale Primului Război Mondial, exprimându-și opiniile despre ele și dovedind toleranță față de alte 

exemple și păreri exprimate de colegi; 

O2 să militeze pentru atenuarea antipatiei dintre rase și națiuni, pentru progresul ideii de solidaritate, să tempereze pofta de agresiune. 

Psihomotorii: 

O1 să localizeze pe hartă principalele direcții ale fronturilor. 

STRATEGII DIDACTICE: conversația, comparația, problematizarea, descoperirea, exercițiul. 

Resurse materiale: manual, fișe de lucru, videoproiector, laptopuri. 

Resurse spațiale:   sala de clasă dotată cu un calculator și un videoproiector (sau laboratorul de informatică). 

Resurse temporale: 50 de minute 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Nr. 

crt. 

Evenimentul 

instrucțional 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Timp Strategii Tipuri și tehnici 

de evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Profesorul asigură o atmosferă prielnică 

desfășurării activității didactice. 

Pregătesc 

materialele 

necesare 

desfășurării lecției 

1 min. Conversația  

2. Captarea 

atenției  

Profesorul prezintă prin intermediul tablei digitale 

filmul „Flori și Sânge”, lăsându-i pe elevi să 

descopere principalele cauze ale declanșării 

Primului Război Mondial 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU  

Elevii valorifică 

cunoștințele, 

demonstrând 

cauzele primului 

război mondial 

Profesorul  

împarte Fișa nr. 1 

5 min. Conversația 

Explicația 

Utilizarea de 

către elevi, a 

învățării 

problematizate 

Frontală 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU
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3. Enunțarea 

obiectivelor 

și anunțarea 

titlului 

lecției 

Enunță obiectivele și scrie titlul lecției pe tablă. Notează în caiete 

titlul lecției și 

ascultă cu atenție 

așteptările 

profesorului 

5 min. Conversația Frontală 

4. Actualizarea 

cunoștințelor 

Propune elevilor să caute cu Google Search 

informații privind Primul Război Mondial. 

 

Elevii vor 

prezenta cele mai 

importante idei 

selectate. 

 

4 min. Conversația Frontală 

5. Prezentarea 

sarcinilor de 

învățare 

Profesorul prezintă pretextul și caracteristicile 

războiului, fronturile de luptă și principalele bătălii. 

Profesorul solicită elevilor să citească Fișa nr. 2 

pentru a identifica caracteristicile războiului și 

forțele beligerante și Fișa nr. 3 pentru a argumenta 

rezistența eroică a armatei române pentru apărarea 

ființei naționale a statului  roman în Primul război 

Mondial. 

 

Elevii notează în 

caiete expunerea. 

Citesc fișa și 

extrag cauzele 

Primului Război 

Mondial 

 

Elevii 

menționează 

caracteristicile 

războiului și 

identifică pe hartă 

țările participante 

în cele două 

blocuri militare și 

principalele 

acțiuni ale 

fronturilor. 

15 

min. 

Exercițiul 

Conversația 

 

Frontală 

 

Pe perechi 

6. Obținerea 

performanței 

După ce împarte clasa în două grupe , distribuie 

fiecărei grupe un rol în scena executării unui raport 

Fiecare grupă 

prezintă 

10 

min. 

Joc de rol În echipă 
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și asigurarea 

feed-back-

ului 

despre evoluția situației militare din august până în 

decembrie 1916. O grupă va scrie către primul 

ministru Ion I. C. Brătianu. Alta va scrie pentru 

public căutând să găsească un mesaj încurajator 

pentru oameni. Concluzii la ambele rapoarte: De ce 

România a trebuit să evacueze o mare parte a 

teritoriului? Cum va evolua situația în anul 1917? 

rapoartele dintr-o 

perspectivă 

diferită. 

7. Evaluarea 

rezultatelor 

 Reprezentantul 

fiecărei grupe 

prezintă în fața 

clasei concluziile 

5 min.   

8. Asigurarea 

retenției 

Elevii vor primi tema:  

Să presupunem că sunteți comandanți germani ce 

puteți decide în primăvara anului 1915 folosirea 

pentru prima data a armei chimice. Exprimați-vă 

atitudinea față de o astfel de decizie și  aduceți 

argumente în sprijinul sau contra acestei decizii. 

 5min.  Explicația 

 

BIBLIOGRAFIE ȘI LINKURI UTILE 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU  

1. Manualul de Istorie,  clasa a X-a, Valentin Băluțoiu, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NbJR6VQb7sU
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Fișa nr. 1 

      În linii mari, ușor generalizat, atât în Europa cât si în țările din afara ei s-au produs o serie de tensiuni politice, economice şi sociale care au 

antrenat și au pregătit încetul cu încetul drumul spre prăpastie. Umilirea Franței (1870-1871), colonizarea Africii în urma Congresului de la Berlin 

(noiembrie 1884 până în februarie 1885) când fiecare dintre participanți doreau să își impună foarte bine punctul de vedere și anume că francezii 

luptau pentru posesiuni teritoriale, reale ale solului, britanicii militau pentru comerțul liber, iar belgienii doreau asedierea Congo-ului, setea de 

putere a Germaniei de după plecarea lui Bismarck (1890), culminând cu formarea blocurilor politico-militare: Antanta și Puterile Centrale și, de 

asemenea, ideea reîmpărțirii lumii pe calea cât mai scurtă. În acest context orice mic incident putea declanșa conflictul iminent. 

(Henry Kissinger, Diplomația) 

 

• Extrageți cauzele Primului Război Mondial. 

 

    Fișa nr. 2 

 Conflictele ample, ale căror repercursiuni încă se resimt sub negura timpului au la bază o serie de greșeli care doar prin cunoașterea istoriei se pot 

îndrepta sau evita. 

     Unul dintre evenimentele pe care se bazează studiul, marcant din punct de vedere istoric este Primul Război Mondial(1914-1918) recunoscut 

atât prin caracterul mondial(implicarea mai multor state aparținând mai multor continente) cât și prin amplitudine, complexitate și uzarea de 

strategii și armament militar inovatoare care au schimbat definitiv imaginea Europei. 

    Războiul, întotdeauna sângeros și cu grave repercursiuni asupra omenirii, are în premieră un caracter mondial antrenând atât blocurile politico-

militare(Antanta și Puterile Centrale) cât și state din afara Concertului European precum SUA și Japonia și merită o atenție sporită. 

 

• Identificați una dintre caracteristicile Primului Război Mondial. 
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Fișa nr. 3 

„De luni de zile luptăm cu îndârjire pentru apărarea colțului de țară care mai rămăsese liber. Rândurile noastre se răreau, mulți căzând secerați de 

proiectilele dușmane și de boli. Uitasem ce înseamnă un adăpost cald și o masă omenească, iar despre cei dragi, rămași sub ocupația dușmanului, 

de mult nu mai știam nimic. Strânsesem în inimile noastre atâta obidă, încât aveam senzația că stau gata să pleznească. Zile de grea restriște 

trecuseră peste noi și altele și mai cumplite ne așteptau. Niciodată nu ne-a trecut însă prin  minte că am fi putut fi definitiv învinși. Niciodată n-am 

putut crede, chiar atunci când artileria dușmană ne pisa tranșeele, palmă cu palmă, îmbibând cu carnea și sângele nostru țărâna în care ni se 

odihneau strămoșii. Ne pregăteam pentru ea. Eram doar la noi acasă, ne luptam pentru casa noastră, a străbunilor și urmașilor.” 

(Scrisoare a unui ofițer român, Iarna anilor 1916/1917) 

 

• Argumentați rezistența eroică a armatei române pentru apărarea ființei naționale a statului  roman în Primul război mondial. 
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LESSON PLAN 

 

                                                                                                                  Prof. CREȚESCU NICOLIȚA 

                                                                                                                  Colegiul Național TRAIAN 

                                                                                                                  Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

 Grade: 10th grade 

 Level: Upper Intermediate 

 Textbook: Upstream Upper Intermediate 

       Number of classes/week: 2 

       Skills: listening, writing, reading, speaking 

 Duration: 50 minutes 

 Unit 2: Moods and Feelings 

       Resources: textbook, worksheets, audio CDs, computer, blackboard, chalk, notebooks, etc. 

   

    Objectives: By the end of the lesson the students will be able: 

1. to use specific vocabulary referring to moods and feelings; 

2.  to consolidate newly acquired vocabulary; 

3.  to listen for detailed comprehension; 

4.  to asking about and expressing feelings; 

5. to practice (in speaking and listening) the specific information. 

  

 

Timing Stage 

and 

Grouping 

Procedure Aim 

1-2` 

Teacher to 

students 

 

 Greetings and conversation 

 

To create a suitable 

atmosphere for the new 

lesson 
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Activity 2 (5')  

Checking 

 homework  

 

a) The students take turns to read their homework   

b) The teacher checks if their homework is done correctly 

 

Evaluation and checking 

of how the students 

worked at home 

Activity 3 (10')  

 

Introduction of 

the  

new topic  

  

Individual work, 

 

Pair work   

a) The teacher introduces the theme of the lesson by asking about 

the  

the way they feel (sad, happy, nervous) 

b) Students offer their opinions. 

c) The teacher asks the students to associate the way they feel  

with a colour they see in the classroom.  

d) The students give examples.  

e) The teacher tells the students to open their textbooks and  

writes the title of the lesson on the blackboard. Then, the  

teacher draws the students’ attention to exercise 1, page 23. 

f) The students match the sketches with the groups of adjectives. 

g) The students make sentences using the adjectives discussed. 

h) The teacher checks if the sentences are correct. 

i) The teacher asks one student about the way she/ he feels about  

cooking. 

j) The student answers and then she/ he asks other students 

 about their feelings.  

The teacher encourages the students to give answers using the 

new vocabulary.  

 

 

To discuss about their 

feelings using as many 

adjectives as they can 

Activity 4 (5`) 

 

Listening  

activity 

 Individual work 

a) The teacher tells the students to listen to the CD and to write 

how each person feels, for example: Speaker 1 feels bored.  

a) The students give the answers. 

b) The teacher corrects them. 

 

To listen in order to be 

able to write how each 

speaker feels 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3764 

 

Activity 5 (10`)  

 

Individual work  

 

Pair work 

a) The teacher draws the students’ attention to exercise 1 page 26.  

b) The teacher divides the blackboard into two for negative and 

positive adjectives. 

c) The students come to the blackboard and write the adjectives in 

the correct column. 

d) The teacher tells the students to rewrite the sentences from 

exercise 1b. page 26 using the adjectives in the list.  

For example: 1. Jack is in a terrible mood today. 

                       2. Maria feels nervous today.    

The teacher encourages the students to give as many examples as 

they can. 

e) The teacher draws the students’ attention to exercise 2 page 26.  

The students match the feelings to the physical sensations and 

then make sentences, as in the example: I was so angry my face 

was red.  

 

To practice specific 

vocabulary talking about 

moods and feelings 

Activity 6 (5’) 

Listening activity  

 

Individual work 

a) The teacher plays the CD twice and tells the students to match 

each of the five speakers with the way they feel. 

b) The students give the answers. 

c) The teacher checks the answers. 

 

To listen in order to be 

able to match the 

speakers to the 

statements 

 

Activity 7 (10’) 

 

Pair work 

a) The teacher gives the students some worksheets and explains 

that the adjectives expressing feelings have been misplaced and 

they have to use them in the correct sentence. 

b) The students solve the exercise in pairs. 

c) The teacher checks the answers.  

 

To consolidate newly 

acquired vocabulary 

Activity 7 ( 2 ' )   

Homework 

assignment 

a) The students are asked to do ex. 6 page 26 at home.   

b) The teacher explains how they should solve the exercise. 
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Activity 8  

Evaluation ( 1`) 

Evaluation will be used in close connection with the teaching/ 

learning objectives stated at the beginning of the lesson.  

The teacher will appreciate the students’ work during the lesson. 
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PROIECT DE LECŢIE-  

LEGEA LUI OHM PENTRU O PORȚIUNE DE CIRCUIT 

Prof. Olga Peczi 

Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii 

Construcţia: 

• Disciplina: Fizică 

• Unitatea de învăţare: Circuite electrice 

• Subiectul: Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 

• Tipul lecţiei: mixtă 

• Locul de desfăşurare: Sala de clasă  

• Competenţe generale: Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică 

• Competenţe specifice: 

- Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii ştiinţifice diverse; 

- Folosirea unor metode şi instrumente pentru înregistrarea, organizarea şi prelucrarea datelor 

experimentale şi teoretice; 

- Sintetizarea dovezilor obținute din investigații științifice în vederea susţinerii cu argumente a unei 

explicații/generalizări; 

- Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a fenomenelor fizice complexe identificate în natură 

şi în diferite aplicaţii tehnice; 

- Explicarea de tip cauză - efect, utilizând un limbaj științific adecvat, a unor fenomene fizice simple 

identificate în natură și în diferite aplicații tehnice;  

- Extragerea de date științifice relevante din observații proprii și/sau din diverse surse;  

- Organizarea datelor experimentale, ştiinţifice în diferite forme de prezentare; 

- Evaluarea critică autonomă a datelor obţinute şi a evoluţiei propriei experienţe de învăţare;  

- Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi, modele fizice pentru a răspunde argumentat 

la probleme/situații-problemă de aplicare și/sau de raționament;  

- Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale fizicii în rezolvarea de probleme simple/situaţii 

problemă.  

• Activități de învățare: 

- stabilirea experimentală a relaţiilor între mărimile fizice implicate în legea lui Ohm; 

- realizarea unor circuite simple, în echipă, pentru evidenţierea legii lui Ohm; 

- utilizarea corectă a voltmetrului şi a ampermetrului pentru măsurarea tensiunii aplicate unui element 

de circuit (rezistor, bec) şi intensitatea curentului prin acesta;  

- înregistrarea datelor experimentale într-un tabel; 

- reprezentarea grafică a unor mărimi fizice studiate; 

- interpretarea reprezentărilor grafice a mărimilor fizice studiate; 

- explicarea argumentată a relaţiei de interdependenţă dintre mărimile fizice care apar într-o expresia 

legii lui Ohm; 

- enunţarea legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit; 

- rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea practică; 

- utilizarea instrumentelor de reflecţie asupra propriei învăţări, adaptate situaţiei de învăţare (chestionar 

de autoevaluare .)  
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Strategii didactice:  

1.Principii didactice: 

- principiul participării şi învăţării active;  

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse; 

2.Metode de învăţământ: 

- metode de comunicare orală: expunere, conversaţie, problematizare; 

- metode de acţiune: exerciţiul, învăţare prin descoperire; 

3.Procedee de instruire: 

- explicaţia în etapa de comunicare; 

- învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de experimente; 

- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor; 

4.Forme de organizare: frontală şi în grup; 

5.Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor; 

Material didactic: 

- alimentator didactic, rezistoare electrice cu R =100   ( 2 buc.), ampermetru 

 ( 0- 1 A), voltmetru ( 0-10 V), conductori de legătură, întrerupător; 

- aritmogrif; 

- chestionar de autoevaluare. 

Evenimentele 

lecţiei 

Activitatea din lecţie Strategia 

didactică 

Moment 

organizatoric 

( 2 minute) 

- organizarea şi pregătirea clasei  

- verificarea frecvenţei,  

Conversaţia  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

( 5  minute) 

Reactualizează cunoştinţele învăţate legate de circuit 

electric, curent electric, intensitatea curentului electric, 

tensiune electrică, rezistenţă electrică, prin rezolvarea unui 

aritmogrif (Anexa 1) 

E: - dezleagă individual aritmogriful, apoi se consultă cu 

colegii de grupă; 

P: - foloseşte retroproiectorul pentru a completa aritmogriful 

cu răspunsurile corecte date de elevi; 

      - corectează şi completează răspunsurile elevilor; 

Conversaţia 

Concluzii  

 

Captarea 

atenţiei 

(  1 minut) 

P: - Ai văzut adesea păsările odihnindu-se pe firele de înaltă 

tensiune. Ce crezi suferă ele sau nu şoc electric ? Care este 

cauza şocului electric intenisitatea curentului electric sau 

tensiunea electrică? 

- Pentru a răspunde la această întrebare vom studia cum 

depinde intensitatea curentului electric ce trece printr-un 

resistor de rezistenţa acestuia şi de tensiunea aplicată la 

bornele rezistorului?  

Conversaţia 

frontală  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3768 

 

Informarea 

elevului asupra 

obiectivelor 

urmărite. 

( 2 minute) 

P: - anunţă că coloana verticală a aritmogrifului conţine 

numele legii, care defineşte dependenţă dintre intensitate 

curentului prin rezistor şi tensiunea aplicată acestuia; 

   - enunţă obiectivele urmărite în cadrul lecţiei: realizarea 

unui circuit electric simplu; măsurarea tensiunii aplicate 

elementului de circuit şi a intensităţii ce trece prin acesta; 

interpretarea grafică a  valorilor măsurate;  

P: - Scrie titlul pe tablă: Legea lui Ohm 

Titlu scris pe 

tablă 

Prezentarea de 

material nou de 

lucru 

Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

conexiunii 

inverse 

 

 

Obţinere de 

performanţă 

(25 minute ) 

P: - pentru enunţarea legii lui Ohm trebuie efectuat 

experimentul 1 şi 2;  (Anexa 2); 

    - constituie grupele, împarte fişele de activitate 

experimentală şi materialele necesare realizării primului 

experiment de pe fişa de lucru. 

E: - lucrează în grup, notează constatările pe fişa de lucru 

- constatările în urma experimentului 1: dacă tensiunea la 

bornele rezistorului creşte de două sau de trei ori, atunci 

intensitatea curentului ce trece prin rezistor creşte 

proporţional. 

- experimentul 2 sublinează acelaşi lucru: dacă rezistenţa 

electrică se măreşte de două ori, atunci intensitatea 

curentului electric ce trece prin rezistor va descreşte de două 

ori.  

P: - conduce interpretarea rezultatelor, pune întrebări: Ce 

formă are graficul I=f(U)? Ce concluzie se desprinde din 

grafic? 

E: - interpretează graficul, concluzionează că I este d.p. cu 

U, 

     -  urmărind cele două experimente vor definii legea lui 

Ohm: într-un circuit intensitatea (I) curentului electric este 

direct proporţională cu tensiunea (U) aplicată şi invers 

proporţională cu rezistenţa (R) din circuit. 

E: - sub îndrumarea profesorului definesc formula 

matematică a legii lui Ohm:   

I = 
R

U
 

 

Prezentarea 

sarcinilor de 

învăţare 

Obţinere de 

performanţă 

( 3 minute) 

P : - cere elevilor să definească relaţiile pentru tensiune şi 

rezistenţă electrică 

E: - definesc: U= I•  R; 

                      R= 
I

U
 

P: - menţionează : în cazul unui rezistor a cărui rezistenţă 

este constantă, dacă tensiunea creşte, intensitatea curentului 

va creşte proportional cu tensiunea şi invers. Un astfel de 
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rezistor care respectă fidel legea lui Ohm se numeşte rezistor 

ohmic. 

Asigurarea 

conexiunii 

inverse  

( 6 minute) 

E: - rezolvareă problema de pe fişă,  

     - un elev din fiecare grupă prezintă rezultatul problemei. 

Dacă există elevii care au neclarităţi, adresează întrebări. 

Dacă persistă dubii, atunci problema trebuie cercetată în 

continuare. 

P: - moderează discuţiile 

Metoda 

exerciţiului 

Muncă în grup 

Învăţare prin 

descoperire 

Autoevaluarea 

performanţelor 

( 6 minute) 

P:- notează  elevii care s-au remarcat prin activitatea 

desfăşurată şi răspunsurile formulate 

E: îşi autoevaluează performanţele- completând 

chestionarul de evaluare (Anexa 3) 

Autoevaluarea 

performanţelor 

( 6 minute) 

 

Anexa 1 

Fişă de lucru 

Completând corect spaţiile orizontale ale aritmogrifului de mai jos, veţi obţine pe verticala AB numele 

legii, care defineşte relaţia dintre intensitatea curentului prin rezistor şi tensiunea aplicată acestuia, 

formulată de către germanul George Simon Ohm în anul 1825. 

 A  

1  V O L T M E T R U  

2  R E Z I S T O R  

3  E N E R G I E  

4  E L E C T O N I  

5  I N T E N S I T A T E A  

6 R E Z I S T E N Ţ Ă E L E C T R I C Ă  

7  C O U L O M B  

8  R E Z I S T E N Ţ A  

9  V O L T  

10  H I D R A U L I C 

11  A M P E R  

 B  

 

1. Măsoară tensiunea electrică; 

2. Are simbolul                                          ; 

3. Lucrul mecanic constituie una dintre formele transferului de ...............; 

4. Purtători de sarcină electrică a căror mişcare formează curentul electric, în metale; 

5. Mărime fizică ce caracterizează debitul de sarcină electrică a curentului; 

6. Defineşte opoziţia manifestată de o porţiune de circuit la trecerea curentului electric; 

7. Unitate de măsură pentru sarcină eletrică;  

8. Se măsoară în ohmi. 

9. Unitate de măsură pentru tensiune electrică în S.I. 

10. Un circuit electric poate fi comparat cu un circuit..........; 

11. Unitate de măsură fundamentală în S.I 
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Anexa 2 

FAE 

Subiectul: LEGEA LUI OHM PENTRU O PORŢIUNE DE CIRCUIT 

Obiectivul: “Cum depinde intensitatea curentului electric ce trece printr-un resistor de rezistenţa 

acestuia şi de tensiunea aplicată la bornele rezistorului? “ 

Materialul didactic: alimentator didactic, rezistoare electrice cu R =100   ( 2 buc.), ampermetru 

 ( 0- 1 A), voltmetru ( 0-10 V), conductori de legătură, întrerupător. 

Schema dispozitivului: 

Modul de lucru: 

• Realizează circuitul de mai sus; 

• Fixează tensiunea la bornele rezistenţei la valoarea U 1 =2 V; 

• Citeşte indicaţia ampermetrului, notează valoarea indicată de 

ampermetru cu I 1  şi  notează această valoare în tabelul 1; 

• Fixează tensiunea la bornele rezistenţei la valoarea U 2 =2U = 4V, citeşte 

indicaţia ampermetrului, noteaz-o cu I 2 şi înscrie această valoare în tabelul 

1; 

• Fixează tensiunea la bornele rezistorului la valoarea U 3 =3U = 6V, citeşte indicaţia ampermetrului, 

noteaz-o cu I 3 şi înscrie această valoare în tabelul 1; 

• Compară valorile I1, I2, I3 din tabelul 1. 

Tabelul 1 

Nr. crt. R ( ) U (V) I(A) 

1. 100 U1 = I1 = 

2. 100 U2 = I2 = 

3. 100 U3 = I3 = 

• Trasează graficul I = f(U) pe hârtie milimetrică 

Constatări: 

Dacă tensiunea la bornele rezistorului creşte de două sau 

de trei ori, atunci intensitatea curentului ce trece prin 

rezistor.............................................................................. 

 

 

 

 

Schema dispozitivului: 
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Modul de lucru: 

• Realizează circuitul 2; 

• Fixează tensiunea la bornele 

rezistenţelor la valoarea U = 4V, citeşte 

indicaţia ampermetrului, noteaz-o cu I1 şi 

înscrie valoarea acesteia în tabelul 2; 

• Compară valorile lui I şi I1 din 

tabelul 2. 

 

Tabelul 2 

Nr. crt. U (V) R ( ) I(A) 

1. 4 R1 = 100= R I  = 

2. 4 R2 = R1 + R2 =200 =2R I1 = 

 

• Trasează graficul I = f(U) pe hârtie milimetrică: 

Constatări: 

Dacă rezistenţa electrică se măreşte de două ori, atunci 

intensitatea curentului electric ce trece prin 

rezistor................................................................................... 

 

 

Concluzii:  

• Intensitatea curentului electric ce trece printr-un rezistor este............................. cu tensiunea electrică 

aplicată la bornele rezistorului  I  

• Intensitatea curentului electric ce trece printr-un rezistor este ................................ cu rezistenţa 

electrică a acestuia: I  

 

Anexa 3 

Chestionar de autoevaluare 

1. Parcurgând cu atenție ceerințele temei și rezolvând sarcina de lucru am 

învățat................................................................................................................................................. 

2. Noțiunile învățate îmi sunt necesare la.............................................................................................. 

3. La realizarea sarcinii de lucru am întămpinat dificultăți precum...................................................... 

4. Cred că aș putea îmbunătății performanța dacă................................................................................. 

 

A 

V K 

R 

E 

R 
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PROIECT DIDACTIC: Legile lui Kirchhoff – rezolvări de probleme 

 

Profesor Dr. Adina Antici 

Liceul Teoretic “Miron Costin”, Iaşi 

 

Clasa: a X-a  

Profil: real, specializarea matematicǎ – informaticǎ 

Unitatea de învăţare: Circuitul ramificat 

Tema lecţiei: Legile lui Kirchhoff  

Tipul lecţiei: rezolvǎri de probleme 

Metoda de verificare a cunoştinţelor: oralǎ 

Scopul lecţiei: - aprofundarea cunoştinţelor ce privesc reţelele electrice şi legile lui Kirchhoff 

Durata: 50 minute 

Competenţe generale 

➢ Înţelegerea şi explicarea unor fenomene fizice, a unor procese tehnologice, a funcţionării şi utilizării 

unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi  

➢ Investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică  

➢ Comunicarea  

➢ Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător  

Competenţe specifice 

C1 – Fixarea şi aprofundarea cunoştinţelor despre  reţelele electrice;  

C2 – Enunţarea legilor lui Kirchhoff; 

C3 – Descrierea algoritmilor utilizaţi în rezolvarea de probleme; 

C4 – Aplicarea  legilor lui Kirchhoff în rezolvarea de probleme. 

Strategii didactice 

a) Metode şi procedee 

✓ Conversaţia euristicǎ; 

✓ Explicaţia; 

✓ Algoritmizarea; 

✓ Problematizarea; 

✓ Exemplificarea; 

✓ Exerciţiul; 

✓ Descoperirea dirijată. 

b) Forme de organizare 

✓ Frontală; 

✓ Pe grupe; 

✓ Individuală. 

c) Mijloace de instruire 

✓ Tablǎ, cretǎ, burete, flipchart. 

d) Surse informaţionale 

✓ Manual fizică, clasa a X-a, Ed. Polirom, autori S. Talpalaru, D.Haralamb, C. Corega, G. Negrea, C. 

Rus; 

✓ Probleme de fizicǎ pentru liceu, Ed. Academiei Romane, autori: G. Cone, Gh. Stanciu; 

✓ Probleme şi teste grilǎ de fizicǎ, Ed. TipoMoldova, autor: R Luca; 
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✓ Modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat, proba E, variante 2009; 

✓ Caiete 

✓ fişe de activitate pe grupe de nivel. 

e) Resurse psihologice 

➢ Capacitatea de învăţare de care dispune clasa; elevii posedă cunoştinţe legate de reţelele electrice; 

➢ Diagnosticul motivaţiei: elevii prezintă interes pentru lecţie, deoarece li s-a descris câmpul de 

aplicabilitate al acesteia; 

➢ Motivaţia învăţării: elevilor le este explicat faptul că noţiunile din această unitate de învăţare au 

numeroase aplicaţii practice. 
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 SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

 

Secvenţele 

activităţii 

didactice 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Procedee de 

evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

2 minute 

Se verifică prezenţa 

Se asigură condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

Elevii se pregătesc 

pentru activitate. 

Conversaţia Observarea 

 

2. 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

6 minute 

Propune o scurtǎ recapitulare şi solicitǎ 

rǎspunsuri la câteva întrebǎri: 

- Ce este o reţea electricǎ? 

- Care sunt elementele unei reţele electrice? 

- Cum se enunţǎ legile lui Kirchhoff? 

- Care sunt relaţiile matematice ale legilor lui 

Kirchhoff? 

Rǎspund 

corespunzǎtor. 

Elevii notează pe 

flipchart 

informaţiile 

solicitate. 

Conversaţia Analiza 

răspunsurilor 

primite 

 

3. Anunţarea 

temei lecţiei 

2 minute 

 

Profesorul anunţă tema şi competenţele 

urmărite: Legile lui Kirchhoff – rezolvǎri  de 

probleme 

Înmâneazǎ fiecǎrui elev o fişǎ cu probleme 

propuse spre rezolvare, pe douǎ grupe de nivel. 

 

Noteazǎ tema 

lecţiei, primesc 

fişele cu probleme. 

  

4. Rezolvarea 

problemelor 

38 minute 

Propune spre rezolvare prima problemǎ din 

cele douǎ fişe de lucru. Citeşte enunţul 

problemelor şi noteazǎ datele la tablǎ. 

Nivel 1 

1. Pentru circuitul electric din figurǎ, se 

cunosc: 𝐸1 = 12 𝑉, 𝐸2 = 8 𝑉 , 𝑅1 = 𝑅2 = 

𝑅3 = 𝑅4 = 4Ω. Se neglijeazǎ rezistenţele 

interne ale surselor. Sǎ se determine 

 

 

 

 

 

 

Ascultǎ şi noteazǎ 

datele problemei. 

 

Conversaţia 

euristică 

Problemati-

zarea 

Analogia 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite 
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intensitǎţile curenţilor electrici prin fiecare 

ramurǎ a reţelei.  

 
Nivel 2 

1. Completaţi tabelul urmǎtor cu 

intensitǎţile  curenţilor ale cǎror valori nu sunt 

indicate: 

 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 

6A 2A              

A 

12A 7A  

 A 

5A  

A 

300 

mA 

800 

mA 

             

A 

0,1

A 

500 

mA 

          

mA 

200 

mA 

           

A 

 

 

Se gândesc şi 

schiţeazǎ pe caiete 

rezolvarea. 

Rezolvǎ problema. 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completeazǎ 

tabelul cu valorile 

obţinute. 

Exerciţiul 

Dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 
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Lasǎ un timp de gândire elevilor apoi numeşte 

câte un elev din fiecare grupǎ sǎ rezolve 

problema la tablǎ. 

 

Face împreunǎ cu elevii interpretarea 

rezultatului. 

 

Propune spre rezolvare a doua problemǎ din 

cele douǎ fişe de lucru. Citeşte enunţul 

problemelor şi noteazǎ datele la tablǎ. 

Nivel 1 

2. Sǎ se stabileascǎ de câte ori se modificǎ 

tensiunea la bornele rezistorului de rezistenţǎ 

R prin închiderea întrerupǎtorului K (se 

neglijeazǎ rezistenţele interne ale surselor). 

 
 

Nivel 2 

2. Pentru circuitul din figurǎ se 

cunosc: 𝐸1 = 𝐸2 = 1,5 𝑉. 𝐸3 = 𝐸4 = 4,5 𝑉, 

𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟3 = 𝑟4 = 0,5𝛺, 𝑅1 = 1Ω, 𝑅2 =

2Ω, 𝑅3 = 1Ω, 𝑅4 = 4Ω, 𝑅5 = 5Ω. Sǎ se 

calculeze intensitatea curentului electric prin 

circuit. 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

 

 

 

 

 

 

 

Se gândesc şi 

schiţeazǎ pe caiete 

rezolvarea. 

 

 

Rezolvǎ 

problemele. 
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Lasǎ un timp de gândire elevilor apoi numeşte 

câte un elev din fiecare grupǎ sǎ rezolve 

problema la tablǎ. 

Face împreunǎ cu elevii interpretarea 

rezultatului. 

 

Propune spre rezolvare a treia problemǎ din 

cele douǎ fişe de lucru. Citeşte enunţul 

problemelor şi noteazǎ datele la tablǎ. 

Nivel 1 

3. Sǎ se calculeze curentul prin bateria din 

figurǎ şi sǎ se determine curentul care trece 

prin rezistenţa R2. Se cunosc: 𝐸 = 6 𝑉, 𝑅1 =

2Ω, 𝑅2 = 6Ω, 𝑅3 = 3Ω, 𝑅4 = 1,5Ω (se 

neglijeazǎ rezistenţa internǎ a sursei). 

 

 

 

 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

 

 

  

 

 

 Se gândesc şi 

schiţeazǎ pe caiete 

rezolvarea. 

Rezolvǎ 

problemele. 
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Nivel 2 

3. În schema din figurǎ rezistoarele au 

rezistenţele 𝑅1 = 1Ω şi 𝑅2 = 2Ω. Pâna la 

închiderea întrerupǎtorului K prin R1 trece 

curentul 𝐼1 = 2,8𝐴 iar dupǎ închiderea lui prin 

R2 trece curentul 𝐼2 = 1𝐴. Sǎ se afle rezistenţa 

interioarǎ a sursei. 

 
Lasǎ un timp de gândire elevilor apoi numeşte 

câte un elev din fiecare grupǎ sǎ rezolve 

problema la tablǎ. 

 

Face împreunǎ cu elevii interpretarea 

rezultatului. 

 

 

 

 

Interpreteazǎ 

rezultatul. 

5. Asigurarea 

feed-back-

ului, tema 

pentru acasă  

2 minute 

Se notează activitatea elevilor care au rezolvat 

probleme la tablǎ 

Profesorul anunţă tema pentru acasă: 

problemele nerezolvate din fişa de lucru. 

Notează tema şi 

sunt atenţi la 

indicaţiile 

profesorului. 

Activitate 

frontală 

Observarea. 

Aprecierea 

răspunsurilor 
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Plan de lecţie Proprietăţi ale funcţiilor continue pe intervale 

Profesor Robu Cristina-Maria 

Liceul Teoretic “Dunărea” Galaţi 

 

Clasa: a XI-a 

Profil: Real, specializarea Matematică-Informatică 

Disciplina: Matematică – Analiză matematică 

Unitatea de învăţare: Continuitate 

Tema lecţiei: Proprietăţi ale funcţiilor continue pe intervale 

Tipul lecţiei: Transmitere de noi cunoştinţe 

Durata: 50 minute 

Competenţe generale 

 

✓ Folosirea terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare; 

✓ Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice în rezolvarea de probleme; 

✓ Exprimarea şi redactarea coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor 

de rezolvare a unei probleme; 

✓ Analizade situaţii-problemă în scopul descoperirii de strategii pentru optimizarea soluţiilor. 

 

Competenţe specifice 

 

➢ Explorarea unor proprietăţi cu caracter local/global ale unor funcţii utilizând continuitatea; 

➢ Cercetarea existenţei soluţiilor reale pentru o ecuaţie dată, utilizând teorema Bolzano; 

➢ Rezolvarea unor tipuri de inecuaţii folosind semnul unei funcţii continue pe intervale. 

 

Strategii didactice 

 

a) Principii didactice 

❖ Principiul accesibilităţii şi individualităţii; 

❖ Principiul învăţării active; 

❖ Principiul legării teoriei de practică. 

b) Metode şi procedee 

Conversaţia euristică; 

Explicaţia; 

Observaţia; 

Problematizarea; 

Exerciţiul; 

Descoperirea. 

c) Forme de organizare 

o Frontală; 

o Individuală. 

d) Conţinutul învăţării 

• Manual matematică, clasa a XI-a, Editura Carminis, autori M. Burtea, S. Burtea; 

• Culegere de probleme, clasa a XI-a, Editura Carminis, autori M. Burtea, S. Burtea; 
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• Elemente de analiză matematică, clasa a XI-a, Editura Mathpress, autori M. Ganga; 

• Manula matematică, clasa a XI-a, Editura Aramis, autori Ilie Petre Iambor; 

• Lecţii de analiză matematică, Piatra Neamţ, autori S. Dumitreasa, V. Postolică, V. Ţifui. 

 

e) Resurse materiale 

Videoproiector, tablă, marker, fişă de lucru 

 

f) Secvenţele activităţii didactice 

1. Moment organizatoric; 

2. Verificarea cunoştinţelor anterioare; 

3. Captarea atenţiei, anunţarea temei; 

4. Conţinutul noii învăţări; 

5. Fixarea noţiunilor predate şi feed-back; 

6. Notarea şi concluziile finale. 

Conţinutul noii învăţări 

a) Existenţa soluţiilor unei ecuaţii 

Fie 𝐼 ⊂ 𝑹 un interval, 𝑓: 𝐼 → 𝑹 o funcţie continuă pe I şi a, bI. Să lecturăm Gf: 

 

 

 

 

 

 

Se observă că valorile funcţiei în valorile a şi b au semne contrare, adică punctele A(a, f(a)) şi 

B(b, f(b)) sunt separate de axa Ox, adică Gf intersectează axa Ox cel puţin într-un punct. Se pune 

problema dacă această proprietate se menţine pe orice funcţie continuă. Răspunsul este dat de 

următorul rezultat: 

Teoremă (Cauchy-Bolzano) 

Fie 𝑓: 𝐼 → 𝑹 o funcţie continuă pe intervalul I şi a, bI, a<b. Dacă valorile f(a) şi f(b) ale 

funcţiei f au semne contrare, adică f(a).f(b)<0, atunci există c(a,b) astfel încât f(c)=0. 

Observaţii: 1. Din teorema anterioară rezultă că, dacă o funcţie f:I→  , continuă pe I are 

valori de semne contrare în punctele a, bI, atunci ecuaţia f(x)=0 are cel puţin o soluţie în intervalul 

(a, b). 

  2. Dacă f este strict monotonă, atunci soluţia este unică (deoarece f este 

injectivă). 

Acest rezultat permite să arătăm că anumite ecuaţii au cel puţin o soluţie într-un interval dat. 

Exemple: 

a) Demonstraţi că ecuaţia x2+2lnx=0 are cel puţin o soluţie în intervalul I=[e-1, 1]. 

Sol: Considerăm funcţia f: [e-1, 1]→𝑹; f(x)=x2+2lnx. Se observă că f este continuă pe I.  

Calculăm 







= 1f(1)

0<2- 
e

1
=)f(e

2

1-

 f(e-1).f(1)<0   ( ) cI astfel încât f(c)=0   c are o soluţie 

în [e-1, 1]. 

f(b) 

f(a) 
x0 

y 

x 

a 

 

O 

B 

A 
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b) –x3+6x+20=0, x 𝑹 

Este soluţie unică? Răspunsul este da, deoarece f este strict monotonă, ca sumă de funcţii strict 

monotone. 

 

b) Stabilirea semnului unei funcţii continue 

Din figura anterioară se observă că pe intervalul (a, x0), respectiv (x0, b), graficul funcţiei este 

sub axa Ox, respectiv deasupra axei Ox, ceea ce arată că f are numai valori negative, respectiv pozitive 

pe fiecare interval în parte. 

Teoremă: Dacă 𝑓: 𝐼 → 𝑹 este continuă pe intervalul I şi f(x)  0, ( ) xI, atunci f are acelaşi 

semn pe intervalul I (deoarece are proprietatea lui Darboux). 

Observaţie: Acest rezultat permite ca pentru o funcţie continuă să se poată stabili semnul pe 

un interval pe care ea nu se anulează, cunoscând doar semnul unei valori a funcţiei într-un singur punct 

din interval. 

Exemple: Stabiliţi semnul funcţiei 𝑓: 𝑹 → 𝑹 şi să se rezolve inecuaţiile f(x) 0, în cazurile: 

a) f(x)=x4-10x2+9;  b) f(x)=(x-2)(x-1+2x) 

Sol: 

a) f(x)=0 x{ 1,  3} 

    f continuă      f păstrează acelaşi semn (semn constant) pe fiecare 

din intervalele (- , -3), (-3, -1), (-1, 1), (1, 3), (3,  ). 

x -   -3  -1  1  3  +  

f(x)  + 0 - 0 + 0 - 0 +  

f(-4)=f(4)=105 

f(0)=9 

f(-2)=f(2)=-15 

Se poate alcătui tabelul de mai sus. 

Soluţia inecuaţiei este x[-3, -1] [1, 3] 

b) Din f(x)=0  x-2=0   𝑥1 = 2 

   sau 

   x+2x=1   cu soluţie unică 𝑥2 = 0(unicitatea se demonstrează cu 

ajutorul proprietăţii de monotonie). 

x -   0  2  +  

f(x)  + 0 - 0 +  

f(-1)=
2

9
 

f(1)=-2 

f(3)=10 

Soluţia inecuaţiei f(x) 0 este x[0, 2] 

 

 Fixarea noţiunilor predate şi feed-back 

Se propune rezolvarea la tablă a unui set de aplicaţii fin fişa de lucru, după ce, în prealabil, s-

au reamintit rezultatele predate. 
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Notarea şi concluziile finale 

Se notează elevii activi. 

Se anunţă tema pentru acasă: aplicaţiile rămase  din fişa de lucru. 

 

 

 

Fişă de lucru 

 

 

1. Să se arate că ecuaţiile de mai jos au cel puţin o soluţie în intervalul indicat: 

 

a) x4+3x+1=0, x[-1, 0] 

b) ex+x=0, x[-1, 1] 

c) sinx+cosx-1=0, x[−
𝜋

4
,

𝜋

4
] 

d) ln(1+x2)+x-1=0, x[0, 1] 

e) x2+2lnx=0, x[e-1, 1] 

f) –x3+6x+20=0, 𝑥 ∈ 𝑹 

 

2. Stabiliţi semnul funcţiilor 𝑓: 𝑹 → 𝑹 şi rezolvaţi inecuaţiile f(x) 0, în cazurile: 

 

a) f(x)=x4-10x2+9;                   b) f(x)=(x-2)(x-1+2x) 

 

3. Rezolvaţi inecuaţiile: 

 

a) x3-x2-14x+24<0 

b) 
2

652 23

−

+−−

x

xxx
>0 

c) 
132

3

−−

−

x

x
 4 

d) 
1lg

3lg3lg2

−

+−

x

xx
<1 

e) 
xx

x

164

)3(log
2

2

5

−

+
<0 

f) sinx+cosx<
xcos

1
 

g) 
33.49

3.79

+−

−
xx

xx

 1 

h) 
x−− 251

24


65

1

−−x
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Secvenţele 

activităţii 

didactice 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode Procedee de 

evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

3 minute 

Profesorul asigură 

condiţiile optime pentru 

desfăşurarea lecţiei. 

Verifică prezenţa 

elevilor 

Elevii se 

pregătesc 

pentru lecţie. 

Conversaţia Observarea 

2.Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

5 minute 

Profesorul verifică tema 

prin sondaj. 

Solicită elevilor 

enunţarea şi notarea 

teoremei lui Weierstrass 

şi teorema lui Darboux. 

Elevii notează 

la tablă 

informaţiile 

solicitate. 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Analiza 

răspunsurilor 

primite 

3.Captarea 

atenţiei, 

anunţarea 

temei 

2 minute 

Profesorul anunţă titlul 

lecţiei noi şi îl notează 

pe tablă. 

Elevii notează 

în caiete. 

Conversaţia Observarea 

4.Conţinutul 

noii învăţări. 

30 minute 

Profesorul prezintă pe 

retroproiector teorema 

Cauchz-Bolzano şi 

propune spre rezolvare 

două aplicaţii. 

Se discută modul în care 

se poate stabili semnul 

unei funcţii continui pe 

un interval, se enunţă 

teorema. 

Elevii sunt 

atenţi la 

explicaţii, 

notează 

partea 

teoretică pe 

caiete. Se 

lucrează la 

tablă 

aplicaţiile 

propuse. 

Conversaţia 

euristică. 

Explicaţia. 

Problematizarea. 

Exerciţiul 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

primite 

5.Fixarea 

noţiunilor 

predate şi 

feed-back 

5 minute 

Se propune spre 

rezolvare un set de 

probleme din fişa de 

lucru după ce, în 

prealabil se reamintesc 

noţiunile predate. 

Un elev 

lucrează la 

tablă, restul 

clasei notează 

pe caiete. 

Exerciţiul 

Dialogul. 

Conversaţia 

euristică 

Descoperirea 

Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

răspunsurilor 

6.Notarea şi 

concluziile 

finale 

5 minute 

Se notează elevii activi 

şi se anunţă tema pentru 

acasă. 

Notează 

tema. 
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Exprimarea emoţiilor 

Proiect didactic 

 

PROFESOR: Varga Carmen 

ŞCOALA Gimnazială „Octavian Goga”, Baia Mare 

CLASA: a V-a A 

OBIECTUL: Limba şi literature română 

SUBIECTUL LECŢIEI: Exprimarea emoţiilor 

UNITATEA DE ȊNVĂŢARE: Leagănul dorului 

TIPUL LECŢIEI: lecţie de fixare a unor  priceperi şi deprinderi 

COMPETENŢE GENERALE: 

➢ 1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral; 

➢ 4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

COMPTENŢE SPECIFICE:  

• 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin 

participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite; 

• 1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament 

comunicativ politicos faţă de interlocutor(i); 

• 4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor 

comunicative. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

COGNITIVE la sfârşituloreieleviivor fi capabili: 

• să defininească cuvântul emoție pornid de la experiențele personale; 

• să identifice emoțiile dintr-un text citit/ ascultat; 

• să facă diferența dintre emoții pozitive și emoții negative;  

• să integreze emoțiile în diferite situații de comunicare 

 AFECTIVE: 

• Să manifeste  interes pentru rezolvarea sarcinilor date; 

• Să manifeste spirit de colegialitate şi de cooperare în cadrul grupului. 
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METODE ŞI PROCEDEE: Comunicarea, conversația, învățarea prin descoperire, problematizarea, joc de rol, turul galeriei 

FORME DE ORGANIZARE:  

-activitatea frontal şi independent individuală; 

-activitatea pe grupe. 

MIJLOACE:  texte literare şi nonliterare, fişe de lucru, planşe cu texte, table, laptopul 

BIBLIOGRAFIE: 

-„Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a V-a, Cătălina Popa, Onorica Tofan, Elena Corcăcel, Viorica Isaia, Editura Intuitext, 2017 

-Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, București, 2014. 

RESURSE: 

-texte literare şi nonliterare 

 -capacităţile receptive ale elevilor. 

-laptop 

TIMP: 50 de minute 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

 

Nr 

crt 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

Timpul

alo 

cat 

 

UNITĂŢI DE CONŢINUT 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A 

ELEVILOR 

 

METO 

DE 

 

Mijloace 

 

Forme de 

organiza 

re 

 

Evalua 

re 

 

1. 

 

 

MOMENT 

ORGANIZATO

RIC 

 

1 min 

 

-se notează absenţii, se stabileşte ordinea şi se 

pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei; 

 

conversaţia 

  

Frontală 
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2. 

 

ACTUALIZA 

REA 

CUNOŞTIŢE 

LOR 

 

 

 

5 min 

 

 

-se discută despre mesajele trimite prin sms sau 

chat şi despre rolul emoticoanelor folosite ȋn 

locul cuvintelor sau pentru a ȋntări o idee. 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

Caietele de 

temă 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Evaluare 

iniţială 

 

 

3. 

 

ANUNŢAREA 

OBIECTIVE 

LOR 

 

1 min 

 

 

Se comunică elevilor, în limbaj accesibil, 

obiectivele cognitive enunţate mai sus. 

 

 

conversaţia 

  

Frontală 

 

 

 

4. 

 

 

 

CAPTAREA  

ATENŢIEI 

 

 

 

6 min 

 

 

 

 

-elevii vor asocia emoticoane potrivite 

diverselor stări: ȋncântare, furie, uimire, teamă, 

amuzament 

 

conversaţia 

 

 

Tabla,  

 

flipchart 

 

Frontală 

 

 

 

 

observarea

comporta-

mentelor 

elevilor 

 

5. 

 

PREZENTARE

A OPTIMĂ 

A CONŢINUTU 

LUI ŞI  

DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

25  min 

 

-elevii vor deduce definiţia emoţiilor  

-ei vor defini emoţiile şi le vor clasifica ȋn 

pozitive sau negative (Anexa 1) 

-elevii sunt ȋmpărţiţi pe 3 grupe. Câte un 

reprezentant al fiecărei grupe va mima ȋn faţa 

clasei situaţiile date: 

1. Eşti singur/singură acasă şi ai primit un 

telefon de la un coleg care te anunţă că ai 

câştigat premiul 1 la un concurs. 

2. Te afli ȋn camera ta şi de afară se aude un 

bubuit. 

 

 

Problema 

tizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-manualul 

 

 

 

 

-fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsuri

-lor 

elevilor 
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3. Ai stabilit cu un coleg/colegă să mergeţi la 

cineva. Filmul ȋncepe, ȋnsă el/ea nu a sosit şi 

nici nu răspunde la telefon. 

-ceilalţi din grupă trebuie să ghicească emoţia 

redată 

-se ascultă poezia „Mezul iernei”, de Vasile 

Alecsandri. Se identifică emoţiile transmise de 

poezie. 

-pe grupe se rezolvă următoarele sarcini de 

lucru: 

1. Identifică imaginile vizuale şi auditive 

2. Identifică comparţiile şi epitetele din text 

3. Precizează structura poeziei. Identifică 4 

cuvinte care rimează. Alcătuieşte un scurt text 

sau o poezie cu 3 cuvinte din textul suport. 

Se prezintă lucrările. 

-elevii au ca cerinţă rezolvarea sarcinilor de 

lucru şi prezentarea ȋn faţa clasei (Anexa 2) 

 

 

 

Joc de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turul 

galeriei 

 

 

 

 

 

 

-tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

6. 

 

 

RETENŢIA 

 

 

10 min 

 

-profesorul prezintă 3 planşe. Fiecare grupă va 

transmite celorlate 2 grupe emoţiile trăite, 

 

 

Problemati 

zarea 

 

 

Fişe de lucru 

 

 

Frontală 

 

observarea

comporta-
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    ŞI 

TRANSFERUL 

folosind câte un enunţ asertiv, exclamativ, 

respectiv interogativ. 

 

 

mentelor 

elevilor 

 

7. 

 

ASIGURAREA 

FEED-BACK-

ULUI 

 

 

1 min 

 

 -se face pe parcursul întregii lecții, prin 

aprecieri verbale 

-elevii vor completa o fişă de autoevaluare 

(Anexa3) 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

notare 

8.  

TEMA 

PENTRU 

ACASĂ 

 

1 min 

 

- Realizați un portret chinezesc, completând 

tabelul dat (Anexa 4) 

 

 

 

Conversația 

  

 

Frontală 
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Anexa 1 

EXPRIMAREA EMOŢIILOR 

 

Emoţiile…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Asociază emoţiile din prima coloană cu explicaţiile oferite:  

    

1. Tristeţea a) Nelinişte adâncă şi tulburătoate, provocată de 

un pericol real sau imaginar 

2. Dezgustul  b) Aversiune faţă de o mâncare, faţă de un lucru 

sau de o persoană 

3. Frica 

 

c) Iritare sufletească extremă, ȋn care se pierde 

stăpânirea de sine 

4. Furia d) Mulţumire şi satisfacţie sufletească 

5. Bucuria e) Apăsare sufletească, mâhnire, amărăciune 

 

Clasifică emoţiile de mai sus ȋn: 

a) Pozitive: 

b) Negative: 

 

 

 

 

Anexa  

 

Echipa 1 

 

1. Asociază o culoare la emoția de mai sus și motivează alegerea făcută. 

2. Prezintă emoția printr-o formă geometrică. 

3. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția sau prezintă emoția printr-un cântec. 
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Echipa 2 

 

1. Asociază o culoare pentru emoția de mai sus și motivează alegerea făcută. 

2. Prezintă emoția printr-o formă geometrică. 

3. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția sau prezintă emoția printr-un cântec. 

 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 

PORTRET CHINEZESC 

 

Pentru mine, 

dacă.... 

....ar fi o 

CULOARE, 

ar fi.... 

....ar fi un 

GUST, ar 

fi..... 

......ar fi un 

ANIMAL, ar 

fi.... 

.....ar fi un 

GEST, ar 

fi...... 

....ar fi un 

CȂNTEC,  

ar fi.... 

bucuria      

dezgustul      

frica      

tristeţea       

furia      

 

 

Autoevaluare 

 

Am înțeles 

 

Nu mi-a plăcut 

 

Mai am o întrebare despre 

 

Îmi dau nota ........ și sunt 
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PROIECT DIDACTIC 

„Mierea de albine și sănătatea” 

PROF. ÎNV. PREȘC. TOMA ALINA-ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” BACĂU 

 

DIRECTOR, 

PROF. MARCU GEORGIANA 

GRUPA MARE 

TEMA: Când, cum și de ce se întâmplă? 

PROIECTUL TEMATIC: „Magia primăverii” 

SUBPROIECT: „Bâzâit de insecte” 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE 

SUBIECTUL LUDIC: „Mierea de albine și sănătatea” 

MIJLOC DE REALIZARE: convorbire 

TIPUL DE ACTIVITATE: recapitulare și sistematizare de cunoștințe 

OBIECTIVUL CADRU: Atitudine pozitivă față de sănătatea sa și a celor din jur; manifestarea 

comportamentului pozitiv față de mediul natural; 

OBIECTIVUL DE REFERINȚĂ: Să  aplice în viața de zi cu zi cunoștințele dobândite la activitățile 

din grădiniță. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 COGNITIVE: 

OC1:să recunoască caracteristicile elementare ale mierii: gust, culoare, miros; 

OC2:să realizeze ce importanță are mierea în alimentația oamenilor, dar mai ales a copiilor; 

OC3:să formuleze întrebări referitoare la albine și mierea de albine conform metodei ,,explozia 

stelară”; 

OC4:să identifice propozițiile adevărate propuse în cadrul jocului; 

OC5:să corecteze propozițiile false propuse în cadrul jocului; 

OC6:să coopereze cu ceilalți preșcolari pentru realizarea sarcinilor. 

MOTRICE: 

OM1:să pregătească limonada, având la dispoziție ingredientele și rețeta; 

OM2:să-și reprime mișcările inutile în timpul activității; 

OM3:să-și mențină poziția corectă a corpului în toate etapele activității. 

 AFECTIVE: 

OA1:vor exprima impresii și trăiri proprii despre albine, mierea de albine, folosindu-se de experiența 

personală. 

 

INVENTAR DE RESURSE: 

RESURSE UMANE:22 de copii 

RESURSE TEMPORALE:30-35  de minute 

RESURSE METODICE: 

 STRATEGIA DIDACTICA: mixtă 

 METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicația, explozia stelară, problematizarea,  

exercițiul, demonstrația; 
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MIJLOACE DIDACTICE: suporturi pentru explozia stelară (o steluţă mare şi cinci steluţe 

mici), imagini cu albine, stupi, miere de albine, apicultori,miere de albine, apă, lămâie, pahare, 

lingurițe, jetoane pentru concurs, steluțe pentru concurs; 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individuală. 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

1.Berciu, Stela, „Îndrumător pentru învățământul preșcolar”, Editura Petrion, București, 1998; 

2.Breben, Silvia, Gongea, Elena, Ruiu, Georgeta, Fulga, Mihaela, ,,Metode interactive de grup” -ghid 

metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves, Bucureşti, 2002. 

3.Mitu, Florica, Antonovici, Ștefania, „Jocuri didactice integrate pentru învățământul preșcolar”, 

Editura Humanitas, 2005; 

4. Revista ,,Învăţământul Preşcolar” – Nr. 3- 4 / 2010, Ed. Arlechin, Bucureşti, 2010. 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

EVENIMENT 

DIDACTIC 

CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII STRATEGII 

DIDACTICE 

 

 

 

 

1.CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 

 

 

 

 

 

 

2.ENUNȚAREA 

OBIECTIVELOR 

ȘI ANUNȚAREA 

TEMEI 

 

 

 

 

 

3.PREZENTAREA 

OPTIMĂ A 

CONȚINUTULUI 

 

 

- aerisirea sălii de gupă; 

-așezarea masuțelor corespunzător activității; 

- introducerea organizată a copiilor în sala de 

grupă. 

Preșcolarilor le va fi prezentată o ghicitoare sub 

formă de surpriză: 

„Hărnicuța zburătoare 

Caută din floare-n floare. 

Fagurii i-a încărcat 

Cu nectarul parfumat. 

O respect, n-am ce să fac, 

Dac-o superi are ...ac!” 

 

Le voi spune copiilor că astăzi vom vorbi 

despre un aliment dulce, care nu e nici 

prăjitură, nici zahăr, nici înghețată. Le voi cere 

să ghicească despre ce aliment este vorba, 

ținând cont și de ghicitoarea anterioară. 

Le voi prezenta copiilor borcanul cu miere și le 

voi explica rolul steluțelor utilizate ulterior. 

 

 

 

Preșcolarii vor formula întrebări de tipul 

„Cine?”, „Unde?”, „Cum?”, „De ce?” la care 

doresc răspuns , ajutându-se de imagini 

sugestive despre albine și viața lor: 

 

METODE: 

Conversația      

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Ghicitoare 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Frontală 

 

 

 

 

METODE: 

Convorbirea 

Problematizarea 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Ghicitoare 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Frontală 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explozia stelară 

Explicația 
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4.DIRIJAREA 

INVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.OBȚINEREA 

PERFORMANTEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cine adună nectarul florilor? 

 Cine îngrjește albinele? 

 Din cine este alcătuită familia de albine? 

Cine consumă miere? 

*Cum este gustul mierii de albine? 

Cum este culoarea mierii de albine? 

Cum miroase mierea? 

Cum adună albinele polenul? 

Cum prepară mierea? 

*Unde este casa albinelor? 

Unde sunt așezați/amplasați stupii? 

De unde adună polen albinele? 

*Ce obținem de la albine? 

De ce fac albinele miere?   

Ce importanță are mierea de albine în 

alimentația omului? 

De ce consumam miere de albine? 

De ce este sanătoasă mierea pentru copii și 

adulți? 

De ce te înțeapă albina? 

 

Preșcolarii sunt organizați în două grupe și se 

va desfășura jocul-concurs „Adevărat sau fals”. 

Educatoarea spune o propoziție pentru fiecare 

grupă, iar preșcolarii trebuie să decidă dacă  

propoziția este  adevărată sau falsă, indicând 

paleta cu litera A sau F. Dacă propoziția este 

falsă, preșcolarii au obligația de a o corecta. 

Câștigătoare va fi grupa care obține mai multe 

steluțe. 

*Exemple de propoziții utilizate la concurs: 

Albina este o insectă.-A 

Albina are culoarea roșie.-F 

Albina adună polenul florilor.-A 

Mierea de albine este dăunătoare.-F 

Albina este leneșă.-F 

Mierea conține vitamine și minerale.-A 

Mierea se folosește la îndulcirea ceaiului.-A 

În stupi trăiesc multe albine.-A 

Mierea este acră.-F 

Apicultorii îngrijesc albinele.-A 

Furnica adună nectarul florilor.-F 

Mierea este ca un medicament.-A 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Borcanul cu miere 

Imagini 

Steluțe 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Frontală 

Pe grupe 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explozia stelară 

 Explicația 

Borcanul cu miere 

 

Frontală 

Pe grupe 

Individuală 

 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explicația 

Problematizarea 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

Palete cu A și F 

Steluțe 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Pe grupe 

Individuală 
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6.EVALUAREA 

 

 

 

7.RETENȚIA ȘI 

TRANSFERUL 

 

 

 

 

 

 

Iarna albina zboară din floare în floare.-F 

Albina este o pasăre.-F 

Arma alibinelor este acul.-A 

Regina coordonează activitățile în stup.-A 

Corpul albinei  este acoperit cu blană.-F 

Lucrătoarele adună nectarul.-A 

Lucrătoarele fac mierea.-A 

Albinele se hrănesc cu miere.-A 

 

La sfârșit voi face aprecieri generale și 

individuale asupra modului cum s-au 

comportat în timpul activității. 

 

Le voi spune că mierea are multe vitamine, este 

un aliment hrănitor și ne ajută să creștem mari 

și sănatoși. 

Mierea se foloseste și la îndulcirea laptelui, a 

ceaiului, dar și la prepararea prăjiturilor.  

Preșcolarii vor primi  pahare și lingurițe, miere, 

apă și lămâie și vor prepara limonadă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE: 

Convorbirea 

Explicația 

Exercițiul 

MIJLOACE 

DIDACTICE: 

pahare și lingurițe, 

miere, apă și lămâie 

FORMĂ DE      

ORGANIZARE: 

Pe grupe 

Individuală 
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Calitățile și competențele întreprinzătorului de succes 

prof. Aida Lupulescu 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

 

Proiect didactic 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Bănățean Timișoara 

Data: 27.10. 2020 

Profesor: Aida Lupulescu  

Disciplina: Educaţie anterprenorială 

Clasa: a X-a  

Subiectul lecţiei: Calitățile și competențele întreprinzătorului de succes 

Obiectivul fundamental: 

Formarea şi exersarea unor aptitudini antreprenoriale, necesare pentru organizarea unei societăţi 

fundamentate pe un bagaj adecvat de cunoştinţe teoretice şi practice. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii ar trebui să fie capabili: 

● să definească până la sfârşitul orei noţiunile: calitate, competență în contexte diferite; 

● să utilizeze corect minim trei conceptele specifice antreprenoriatului în aplicaţiile realizate pe 

parcursul orei; 

● să identifice, în ultima etapă a lecţiei, relaţia calitate-competență-întreprinzător de succes în 

contextul prezentat; 

● să recunoască, într-un text dat, minim cinci calitățile și competențe ale unui întreprinzător de 

succes pe parcursul a 10 minute.  

Tipul de lecţie: comunicare de noi cunoştinţe 

Forme de organizare a activităţii: individuală, pe grupe, frontală 

Metode şi procedee: jocul didactic Kahoot, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia. 

Mijloace de învăţământ: fişa de activitate, platforma Kahoot, internet, manual. 

 

Bibliografie: 

Larry C. Farrell- Cum să devii antreprenor. Dezvoltă-ţi propria afacere!, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2011. 

Lazăr Natalia, Mitrache Maria – Educaţie antreprenorială: Manual pentru clasa a X –a, Editura 

Didactică şi Pedagogica, Bucureşti, 2012. 

Scenariul didactic 

Metodologia 

aplicată 

Activitatea desfăşurată Organiza 

rea 

activităţii 

Mijloace de 

învăţământ 

integrate în 

lecţie 

Captarea atenţiei- Notarea absenţelor 

Conversaţia introductivă 

    3 min. 

Activitate 

frontală 

Catalog 
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Reactualizarea 

celor învăţate 

anterior 

Reactualizarea cunoştinţelor 

învăţatea anterior prin 

intermediul platformei Kahoot 

Verificarea temei de casă 

5 min. 

Activitate 

individuală, 

frontală 

 

Joc de evaluare 

 

Anunţarea temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Notarea titlului pe tablă şi de 

către elevi în caiete. 

Enunţarea obiectivelor 

operaţionale şi formularea 

sarcinilor de lucru pentru 

obţinerea performanţei  2 min. 

     2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Prezentarea noului 

conţinut şi a 

sarcinilor de 

învăţare 

1. Prezentarea conţinutului de 

instruire. Se folosește 

platforma Kahoot 

2. Prezentarea algoritmului de 

lucru şi a jocului Kahoot 

                                        2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Internet 

Kahoot 

 

 

 

Obţinerea 

performanţelor 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O1 

Elevii răspund la întrebarea 

„De ce unii antreprenori au 

succes și alții nu?” prin 

corelare interdisciplinară. 

Definim : calitatea, 

competența. 

  Raportarea rezultatelor 

activităţii                        

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O2 

Se prezintă conceptele 

specifice 

antreprenoriatului.Elevii 

participă activ în cadrul 

procesului de învăţare 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O3 

Elevii noteaza exemple de 

calități și competențe ale 

întreprinzătorului de succes. 

Elevii participă activ in cadrul 

procesului de invăţare. 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru  

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de activitate 

 

 

 

 

 

 

 

Kahoot 
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Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O4 

Descriem consecintele 

activitatii specifice omului. 

Elevii propun noi activităţi ale 

antreprenorului, specifice 

perioadei de turbulenţe 

economice. 

                                  20 min . 

Activitate, 

frontală, 

individuală 

 

 

Asigurarea feed-

backului. 

Evaluarea 

Se folosește jocul Kahoot 

pentru evaluare si pentru 

obținerea feedback-ului         

15 min               

Activitate 

frontală, 

individuală 

Jocul Kahoot 

Asigurarea retenţiei 

şi transferului 

Tema pentru acasă: 

Proiect: Realizarea unui referat 

cu tema:”Munca este sursa 

bunăstării oamenilor”                        

3 min. 

Activitate 

pe grupe 

Bibliografie 

Reviste de 

specialitate 

 

Calculatorul  

 

Matricea de evaluare 

     Instrumente 

         de  

evaluare 

 

 

Obiective  

ale unitatii  

de invatare 

Proba 

scrisa 

(testul 

de 

cunoştin

ţe) 

 

Proba 

orala 

Proba 

practica 

(proiect) 

Tema 

de 

lucru 

in clasa 

Tema 

pentru 

acasa 

( daca 

este 

cazul ) 

Observa

rea 

sistemati

ca a 

elevilor 

Refer

at 

Etc

. 

1. Să explice 

noţiunea 

“Individul ca 

întreprinzător”. 

 

 X    X   

2.Să utilizeze 

corect 

conceptele 

specifice 

antreprenoriatul

ui. 

  

 

 

 X  

 

x  

 

 

3. Să identifice 

relaţia om(fiinţă 

socială)-mediu 

înconjurător. 

 X  X  X   
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4. Să 

argumenteze 

necesitatea 

antreprenoriatul

ui  

   x x 

 

X   
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Motivația muncii 

prof. Aida Lupulescu 

Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara 

 

Proiect didactic 

 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Național Bănățean Timișoara 

Data: 06.10. 2021 

Profesor: Aida Lupulescu  

Disciplina: Educaţie anterprenorială 

Clasa: a X-a  

Subiectul lecţiei: Motivaţia muncii 

 

Obiectivul fundamental: 

Formarea şi exersarea unor aptitudini antreprenoriale, necesare pentru organizarea unei societăţi, 

fundamentate pe un bagaj adecvat de cunoştinţe teoretice şi practice. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţii didactice toţi elevii ar trebui să fie capabili: 

● să explice, în aproximativ două rînduri, noţiunile: munca, motivaţie pe parcursul primelor 20 

de minute ale lecției. 

● să utilizeze corect, în două contexte diferite, minim trei concepte specifice antreprenoriatului 

pe parcursul orei; 

● să identifice două elemente ale relaţiei motivaţie-muncă în contextul prezentat în aplicația 

rezolvată în ultimele 15 minute ale lecției. 

 

Tipul de lecţie: comunicare de noi cunoştinţe 

Forme de organizare a activităţii:individuală, pe grupe, frontală 

Metode şi procedee: jocul didactic Kahoot, conversaţia euristică, problematizarea, explicaţia. 

Mijloace de învăţământ: fişa de activitate, platforma Kahoot, internet, manual. 

 

Bibliografie: 

Larry C. Farrell- Cum să devii antreprenor. Dezvoltă-ţi propria afacere!, Editura Curtea Veche, 

Bucureşti, 2011. 

Lazăr Natalia, Mitrache Maria – Educaţie antreprenorială: Manual pentru clasa a X –a, Editura 

Didactică şi Pedagogica, Bucureşti, 2012. 

Scenariul didactic 

 

Metodologia 

aplicată 

Activitatea desfăşurată Organiza 

rea 

activităţii 

Mijloace de 

învăţământ 

integrate în 

lecţie 

Captarea atenţiei- Notarea absenţelor 

Conversaţia introductivă 

Activitate 

frontală 

Catalog 
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    3 min. 

Reactualizarea 

celor învăţate 

anterior 

Reactualizarea cunoştinţelor 

învăţatea anterior prin 

intermediul platformei Kahoot 

Verificarea temei de casă 

5 min. 

Activitate 

individuală, 

frontală 

 

Joc de evaluare 

 

Anunţarea temei şi 

enunţarea 

obiectivelor 

Notarea titlului pe tablă şi de 

către elevi în caiete. 

Enunţarea obiectivelor 

operaţionale şi formularea 

sarcinilor de lucru pentru 

obţinerea performanţei  2 min. 

      2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Prezentarea noului 

conţinut şi a 

sarcinilor de 

învăţare 

1. Prezentarea conţinutului de 

instruire. Se folosește 

platforma Kahoot 

2. Prezentarea algoritmului de 

lucru şi a jocului Kahoot 

                                        2 min. 

Activitate 

frontală 

 

Internet 

Kahoot 

 

 

 

Obţinerea 

performanţelor 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O1 

 

Elevii răspund la întrebarea 

„De ce munca este necesară 

pentru dezvoltarea societăţii în 

care trăim ?” prin corelare 

interdisciplinară. Definim : 

munca, motivaţia. 

   Raportarea rezultatelor 

activităţii                        

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O2 

Se prezintă conceptele 

specifice antreprenoriatului. 

Elevii participă activ în cadrul 

procesului de învăţare 

Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O3 

Elevii noteaza elementele 

componente ale motivaţiei 

umane. 

Elevii participă activ in cadrul 

procesului de invăţare. 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

Activitate 

frontală, 

individuală 

 

 

 

 

Activitate, 

frontală, 

individuală 

 

 

 

Fişa de activitate  

 

 

 

 

 

Fişa de activitate 

 

 

 

 

Kahoot 
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Dirijarea învăţării pentru 

obţinerea performanţei O4 

Descriem consecintele 

activitatii specifice 

omului :munca. 

Elevii propun noi activităţi ale 

antreprenorului, specifice 

perioadei de turbulenţe 

economice. 

                                  20 min  

 

Asigurarea feed-

backului. 

Evaluarea 

Se folosește jocul Kahoot 

pentru evaluare si pentru 

obținerea feedback-ului         

15 min               

Activitate 

frontală, 

individuală 

Jocul Kahoot 

Asigurarea retenţiei 

şi transferului 

Tema pentru acasă: 

Proiect: Realizarea unui referat 

cu tema:”Munca este sursa 

bunăstării oamenilor”                        

3 min. 

Activitate 

pe grupe 

Bibliografie 

Reviste de 

specialitate 

 

Calculatorul  

Matricea de evaluare 

 

     Instrumente 

         de  

evaluare 

Obiective  

ale unitatii  

de invatare 

Proba 

scrisa 

(testul 

de 

cunoştin

ţe) 

 

Proba 

orala 

Proba 

practica 

(proiect) 

Tema 

de 

lucru 

in clasa 

Tema 

pentru 

acasa 

( daca 

este 

cazul ) 

Observa

rea 

sistemati

ca a 

elevilor 

Refer

at 

Etc

. 

1. Să explice 

noţiunea 

“Individul ca 

întreprinzător”. 

 X    X   

2.Să utilizeze 

corect 

conceptele 

specifice 

antreprenoriatul

ui. 

  

 

 

 X  

 

x  

 

 

3. Să identifice 

relaţia om(fiinţă 

socială)-mediu 

înconjurător. 

 X  X  X   
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4. Să 

argumenteze 

necesitatea 

antreprenoriatul

ui  

   x x 

 

X   

 

 

 

 

   

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3803 

 

 

 

 

Prof. 

DAN Săndica-Ionica,  

Școala Gimnazială  „Alexandru Vechiu”, Zăvoaia, județul Brăila 

 

 
DATA:  

PROF. ÎNV. PRIMAR: DAN Săndica-Ionica 

CLASA: I -A 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială  „Alexandru Vechiu”, Zăvoaia 

ARIA  CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului 

UNITATEA TEMATICĂ: ,, Experimentăm şi calculăm până la 100, fără trecere peste ordin” 

SUBIECTUL LECŢIEI: „Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100,  fără 

trecere peste ordin – Z+Z/ Z-Z; ZU+U/ ZU-U; ZU+Z/ ZU-Z”/ „An. Anotimpuri. Lunile anului” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare de cunoştinţe 

DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE:  Matematică şi explorarea mediului 

                                                                        Comunicare în limba română 

                                                                        Arte vizuale şi abilități practice 

                                                                        Muzică şi mişcare 

      

COMPETENŢE GENERALE : 

1. Utilizarea numerelor în calculele elementare 

2. Identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat 

3. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică 

4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

MATEMATICĂ  ŞI  EXPLORAREA  MEDIULUI  

1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0 – 100, recurgând fregvent la 

numărare; 

1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termen, sumă, total, diferență, ˂, ˃, =, +, -) în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 

3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat;  

5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere, cu sprijin în obiecte, 

imagini  sau reprezentări schematice . 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ   

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite; 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;  

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

PROIECT DIDACTIC 
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2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind material uşor de prelucrat şi tehnici accesibile 

MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:  

a) cognitive: 

     O1 - să efectueze oral şi în scris adunări şi scăderi cu numere naturale, în concentrul 0-100 fără   

            trecere  peste ordin; 

     O2 - să opereze cu terminologia specifică  operaţiilor de adunare şi scădere, în rezolvarea unor    

            sarcini; 

     O3 - să verbalizeze operaţiile efectuate, motivând alegerile făcute în rezolvarea exerciţiilor şi  

            problemelor; 

     O4 - să completeze exerciţii cu semnele de operaţie învăţate; 

     O5 - să rezolve probleme cu numere naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.    

b) psiho-motrice: 

      O.m.1: să-şi dirijeze efortul oculo-motor către centrul de interes sugerat de cadrul didactic; 

      O.m.2: să păstreze poziţia corectă a corpului, a caietului şi a stiloului în timpul scrierii. 

c) afective: 

O.a.1: să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participarea activă; 

O.a.2: să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului. 

 

 

         Resurse: 

I.        Metodologice  

Strategii didactice: 

1.METODE ȘI PROCEDEE: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, problematizarea, 

metoda cubului,  jocul didactic, munca independentă 

2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, fişe de evaluare, scrisoare, fluturaş, prezentare 

PPT, laptop, videoproiector, flipchart, planşe, creioane colorate 

3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe , activitate independentă 

4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

autoevaluare, evaluare orală, evaluare scrisă,  aprecieri verbale, stimulente medalii 

II. Temporale 

- 35 minute activitatea propriu-zisă  

- 10 minute activităţi recreative.  

III. Umane -  19 elevi.



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3805 

 

 

IV. IV.Bibliografice: 

• ştiinţifice:     

***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii mici”, 2013 

• oficiale:      

   *** Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului,  Aprobată prin ordin al 

ministrului Nr.  3418/19.03.2013    

✓ Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta,  Matematică și explorarea mediului – 

manual pentru clasa I, partea a II-a, Editura CD PRESS, București, 2014 

✓ Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta, Caiet de lucru, clasa I, Editura CD PRESS, 

Bucureşti, 2014 

✓ www.didactic.ro  

http://www.didactic.ro/
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Momentele 

lecţiei/ 

Dozare 

Ob..op./ 

Comp. 

vizate 

 

Conţinutul informaţional şi demersul didactic 

 

Elemente de strategie didactică 

Modalităţi 

de  

evaluare 

(tehnici şi 

instrumente 

de evaluare) 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămâ

nt 

 

Forma de 

organizar

e 

1. Moment 

organizatori

c 

1 min 

 Se asigură condiţiile optime necesare desfăşurării٭ 

lecţiei. 

 .Elevii sunt aşezaţi pe segrupe٭

 

Conversaţi

a  

  

Frontal  

 

2. Captarea 

atenţiei 

3 min 

 

 

CLR 

1.4 

 

OM1 

 

OA1 

Învăţătoarea prezintă elevilor un mesaj din partea Zânei 

Primǎvarǎ, adus de un fluturaş:  ( Anexa  ). 

Dragi copii, vă felicit pentru modul în care aţi rezolvat 

sarcinile primite în cadrul orelor de Comunicare în 

limba română. Ceea ce vă pot spune este că m-am întâlnit 

cu cocoşul din povestea „Punguţa cu doi bani”şi este 

foarte fericit că l-aţi ajutat să înveţe două litere („ţ”mic 

de mână şi de tipar). În continuare vrea să rămână cu noi 

şi la ora de matematică şi explorarea mediului. Are un 

mesaj pentru voi: 

„Dragii mei, 

Mi-aţi demonstrat la orele de Comunicare în limba 

română că mă iubiţi, de aceea, vă rog să mă ajutaţi să 

trec obstacolele pe care mi le pune boierul şi să îmi iau 

punguţa cu cei doi galbeni înapoi ca să mă pot întoarce 

acasă la moşneag. 

 Ce spuneti, mǎ mai puteţi ajuta? 

Mǎ bucur!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţi

a  

 

 

 

 

Fluturaşul 

cu 

Scrisoarea   

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsuri-

le elevilor 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3807 

 

 

Învăţătoarea explică elevilor că pentru a-l ajuta pe cocoş 

să treacă obstacolele trebuie să rezolve anumite exerciţii 

şi probleme matematice. 

Cocoşul le-a pregătit o surpriză elevilor pentru sfârşitul 

orei. 

(medalii cu personaje din poveşti) 

3.Actualiza-

rea 

cunoştinţelo

r anterioare 

3min 

MEM 

1.4 

OC1 

OA1 

Întrebări despre lecţia anterioară. („Scăderea 

numerelor naturale ZU – Z”) 

Verific tema calitativ şi cantitativ. În acest timp, elevii 

rezolvă pe o fişă de muncă independentă un exerciţiu. ( 

ANEXA 1) 

Se verifică oral munca independentă. 

Sunt evidenţiaţi elevii care au rezolvat corect tema, au 

scris caligrafic şi au un caiet îngrijit. 

 

 

 

Conversaţi

a 

Observaţia  

 

 

Caietele 

elevilor 

Fişe de 

lucru 

 

 

Frontal 

Individual  

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

1 min. 

 Astǎzi la ora de matematicǎ îl vom ajuta pe Cocoş, sǎ 

parcurgă probele date, rezolvând exerciţii şi probleme cu 

adunări şi scăderi/ 0-100 fără trecere peste ordin. 

Sunteţi gata, putem începe? 

Explicaţia   Frontal   
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5. Dirijarea 

învăţării 

16  min 

 

OC1 

OC2 

MEM 

1.6 

OM1 

 

 

 

 

OC1 

OC4 

 

OM1 

CLR 

1.4 

 

MEM 

3.1 

 

 

   

OC1 

OC2 

OC3 

OM1 

OM2 

 

 

OBSTACOLUL 1- FÂNTÂNA 

„Iată colo pe imaş 

20 de iepuraşi, 

10 pleacă, 10 vin 

Oare, Câţi mai sunt acum? 

-Prin ce  operaţii matematice aţi aflat numărul 

iepuraşilor? 

-Cum se numesc numerele care se adună? 

-Dar rezultatul adunării? 

-Cine este descăzutul? 

-Dar scăzătorul? 

-Cum se numeşte rezultatul scăderii? 

-Ce număr este cu 10 mai mare decât 27? 

Aflaţi diferenţa numerelor 40 şi 10! 

La suma numerelor 5 şi 5, adăugaţi 45. 

Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu 

fântână: 

-Desparte în silabe cuvântul „fântână”. 

-Lunile de iarnă sunt: ............., ................, 

.......................... . 

OBSTACOLUL 2- CUPTORUL 

1.Află numerele cu 10 mai mari decât numerele scrise 

pe flori, după model. 

 

 

Conversaţi

a euristică 

Exerciţiul 

Problemati

-zarea 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

Conversaţi

a 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planșa 

Flip-chart 

Marker 

 

 

Jeton 

fântână   

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

Jeton  

cuptor 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

Cub 

 

 

 

Frontal  

Pe grupe 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

Individual  

 

 

 

 

 

Frontal 

  

Pe grupe 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

Răspunsurile 

elevilor 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aplauze 

 

 

Observare 

sistematică  
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OA2 

OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

OC5 

 

OM1 

CLR 

2.1 

 

 

 

MEM 

5.2 

OC5 

OA2 

CLR 

2.1 

Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu cuptor: 

-Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul „cuptor” alcătuită 

din trei cuvinte. 

-Lunile de primăvară sunt: ............., ................, 

.......................... . 

OBSTACOLUL 3 – CIREADA 

Se va realiza prin metoda  „Cubului”. Câte un 

reprezentant al fiecărei grupe va arunca cubul şi va lua 

fişa corespunzătoare. 

( faţa 1: DESCRIE; faţa 2: COMPARĂ; faţa 3: 

ASOCIAZĂ, faţa 4: ANALIZEAZĂ; faţa 5: 

ARGUMENTEAZĂ; faţa 6: APLICĂ) 

Se explică fiecare cerinţă în parte; fiecare grupă are la 

dispoziţie pentru a rezolva cerinţele de pe fişă, 5 minute. 

Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu 

cireadă: 

-Desparte în silabe cuvântul „cireadă” . 

-Lunile de vară sunt: ............., ................, .................... . 

 

OBSTACOLUL 4 – CĂMARĂ 

Rezolvaţi problema:  

 
Un elev citeşte sarcina de pe spatele jetonului cu 

cămară: 

Explicaţia  

 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

Exerciţiul  

 

 

 

Jeton 

cireadă 

 

 

 

 

 

Jeton 

cămară 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

Jeton 

cămară 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

 

Individual  

 

Pe grupe 

 

 

Individual  

Răspunsuri-

le elevilor 

 

Apecieri 

verbale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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-Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul „cămară” alcătuită 

din trei – cinci cuvinte. 

-Lunile de toamnă sunt: ............., ................, 

......................... . 
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6. Obţinerea 

performanţe

i  

5 min 

 

 

 

OC3 

OC4 

 

OM1 

MEM 

1.6 

Joc ştafetă:  

Prezint la flip-chart un exerciţiu. 

 

 
Exerciţiul este prezentat pe o planşa la flip-chart şi este 

rezolvat de către elevi la flip-chart. 

 

Exerciţiul 

 

 

Joc 

didactic 

 

 

Planşă 

Flip-chart 

marker 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aplauze, 

aprecieri 

colective 

 

7.Evaluarea  

5 min 

OC1 

OC5 

MEM 

1.4 

Elevii primesc o fişă de evaluare . (Anexa   ) 

Se face o evaluare orală imediată. 

 

 

Exerciţiul 

Conversaţi

a 

 

 

Fişă de 

evaluare 

 

Act. 

independe

n-tă 

Aprecieri 

verbale  

Scrisă  

8.Activitate 

în 

completare 

10 min 

OM2 

AVAP 

2.3 

MM 

2.1 

 

Desenează codul culorilor. (ANEXA  ) 

(În funcţie de timpul rămas se prezintă un material ppt 

despre anotimpuri) 

Cântec: „Înfloresc grădinile” 

 

  

Explicaţia 

exerciţiul 

 

Fişă de 

lucru 

Creioane 

colorate 

Videoproi

ec-tor 

 

 

Individual  

Frontal  

Aprecieri 

verbale 

Aplauze  

9. 

Încheierea  

activităţii 

1min 

 Tema pentru acasă: ex.5/22- manual 

Se vor face aprecieri globale asupra participării copiilor 

si a modului de lucru pe parcursul activităţilor. 

Elevii primesc medalii cu personaje din poveşti. 

Conversaţi

a 

 

Medalii  

 

Frontal 

Aprecieri 

verbale  
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PROIECT   DE   ACTIVITATE   INTEGRATĂ 

 

Prof.înv.preșcolar: Deacăn Iuliana-Valentina 

Grădinița P.P ”Licurici” Ovidiu,  Jud. Constanța 

 

DATA: 10 februarie 2020 

NIVELUL / GRUPA: 3- 5 ani, nivel I, grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Lumea apelor” 

TEMA  ACTIVITĂŢII: „Peștișorul de aur” 

ELEMENTE   COMPONENTE  ALE  ACTIVITĂŢII  INTEGRATE: 

• Activităţi de Dezvoltare Personală: 

                                       Jocul liber 

                           Rutine: deprinderi de păstrare a igienei personale 

                           Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, peștișori aurii!” 

 

                      Tranziții: „„Peștisori de aur suntem  

                                                           Și prin apă înotăm 

                                                           Ne-nvârtim, ne răsucim 

                                                           Și spre centre noi pornim.” 

 

• Activităţi Liber Alese 1: 

                          Știință: - ,,Curiozități din lumea subacvatica” – observare 

                                            peștișori în acvariu                                                 

                                        - ,,Viețuitoare marine ” – selectare imagini 

                           Bibliotecă: - ,,Scrie solzii peștelui!” – exercițiu grafic        

                           Artă: - ,,Solzii peștișorului fermecat” – pictură 

                           Joc de rol:  -„De-a pescarii”  

                           Nisip și apă: -„Castelul Peștișorului de aur”  

 

                Tranziții:     ,,Tare mult voi ați muncit, 

                                                Sarcinile le-ati îndeplinit, 

                                                În trenuleț să ne așezăm 

                                               Spre baie să ne îndreptăm!” 

 

• Activităţi pe Domenii Experienţiale:  ,,Peștișorul de aur”                      de Aleksandr Puskin (Domeniul 

Limbă și Comunicare – povestirea educatoarei; Domeniul Om și Societate – lucrare practică). 

• Activităţi Liber Alese 2 :  

               ,,Dansul pescarilor”– joc de mișcare; 

               ,,Peștișorii și rechinul”– joc distractiv. 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacității de înțelegere și exprimare a propriilor emoții 

valorificând creații literare și practice. 
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

•  Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

• Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă); 

• Autocontrol și expresivitate emoțională; 

• Activare şi manifestare a potenţialului creativ; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistența ȋn activități). 

 

 COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Demonstrează că înțeleg mesajele simple ; 

• Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în situații uzuale în calitate de auditor/vorbitor ; 

• Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de texte literare; 

• Demonstrează creativitate prin activități practice, în conversații și povestiri ; 

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

OBIECTIVE: 

O 1 – Să observe şi să selecteze elemente specifice lumii subacvatice; 

O 2 – Să traseze elemente grafice (solzii peștișorului); 

O 3 – Să aplice culoarea prin diverse tehnici învățate (ștampilare cu tijă de țelină);  

O 4 – Să se transpună în rolul pescarului, utilizând costumația și uneltele de pescuit; 

O 5 – Să asculte cu atenție povestirea educatoarei pentru a reține succesiunea momentelor acțiunii și 

mesajul transmis prin textul literar; 

O 6 – Să formuleze cel puțin un enunț corect din punct de vedere gramatical referitor la mesajul 

transmis în urma audierii textului literar; 

O 7 – Să lipească elemente (solzii peștișorului) pe o suprafață dată (siluetă peștișor) folosind corect 

tehnicile lipirii; 

O 8– Să manifeste spirit de fair-play și colaborare în realizarea sarcinilor. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

 

           Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, exerciţiul, observaţia, explicaţia, demonstraţia, 

jocul, Explozia stelară; Turul Galeriei; metoda Orff. 

 

            Resurse materiale: acvariu cu peștișori; siluete pești din lemn; enciclopedii “Animale 

marine”, cărți cu imagini ce reprezintă animale subacvatice; imagini cu pești;  cărticele „Peștișorul de 

aur”; suporturi de carton sub formă de peștișor; carioci; acuarele; tije de țelină; siluetă de carton 

(peștișor); forme de nisip și ustensile specifice; pești din plastic; pelerine pescar; undițe; acvarii de 

lemn cu figurine peștișori cu magneți; planșe reprezentând scene din poveste; cutia fermecată cu 

surprize; șorțul povestitor; ; figurine din fetru cu personajele din poveste;  steluțe din carton auriu; 

Zâna Apelor și peștișorul de aur (personaje); peștișori din polistiren; staniol auriu; pastă de lipit; 

coronițele peștișorului de aur; cărticicele de povești, de citit și de colorat (,,Peștișorul de aur”); scoici.    

  

         Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 
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didactice din ȋnvăţământul preuniversitar), editura Didactic Publishing House, Bucureşti, 2008. 
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SCENARIUL  ACTIVITĂȚII 

           Este o zi deosebită. Sala de grupă este pregătită să-şi primească oaspeții de seamă. Primirea 

copiilor se realizează printr-un salut specific ales de fiecare copil. Preșcolarii grupei se joacă bucuroși 

în sala de grupă în cadrul jocului liber, alegându-și jucăria și partenerii de joc. În sala de grupă, aceștia 

au descoperit la sectorul Știință acvariul cu peștișori și imagini cu pești și animale marine. În această 

zonă va avea loc Întâlnirea de dimineață. Încântați, copiii încep să discute despre peștișori : cât de 

frumos sunt colorați, ce repede înoată, că le-ar plăcea să aibă și ei acasă un acvariu. Acest moment s-

a constituit într-unul oportun pentru a-i anunța pe copii că astăzi vom vorbi despre peștișori. După ce 

ne-am așezat în cerc, în jurul acvariului, le-am propus copiilor să începem Întâlnirea de dimineață 

cu salutul.  

          Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei cu o formulă specifică : 

„Bună dimineața și bine ați venit la grădiniță, dragi peștișori aurii!”.  

                 „Bună dimineața, salutăm 

                   Și voioși ne așezăm 

                   Într-un cerc frumos și mare 

                   S-ascultăm copilul care 

                   Azi vrea să ne povestească 

                   Și să ne uimească. ” 

          Se realizează prezența la activitate: „După ce ne-am adunat/ Și frumos ne-am salutat/ Colegii 

ne-am întâlnit/ Cine oare n-a venit?”.  

          Copiii vor completa calendarul naturii încercând să recunoască în ce zi a săptămânii ne aflăm. 

După ce adresez întrebarea : „A început o nouă zi,/ Cum e vremea azi, copii? ”, meteorologul de 

serviciu va fi rugat să spună cum este vremea. Acesta va prezenta vremea completând calendarul 

naturii, precizând câteva caracteristici ale vremii, pe baza întrebărilor puse de educatoare.  

          Preșcolarii sunt invitați la activitatea de grup - ,,Baby Shark Dance” – metoda C.L.I.L – joc cu 

text și cânt ȋn limba engleză. Gimnastica de înviorare se va desfășura sub formă de exerciții motrice 

ușoare (mișcări ale capului, brațelor, picioarelor).  

          Împărtășirea cu ceilalți se va realiza printr-un schimb de impresii cu privire la viețuitoarele 

marine. Copiii își exprimă diverse sentimente, trăiri: „Dacă aș fi o vietate din apă, mi-aș dori să fiu... 

De ce? ”. Acest moment solicită întreaga grupă și contribuie la realizarea unei intercunoașteri, la 

exprimarea liberă în fața celorlalți, învățând să asculte și să-și exprime trăirile.  
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          Noutatea zilei este anunțată de un nou personaj, introdus de educatoare, și anume Zâna Apelor 

care a sosit împreună cu peștișorul de aur  și îi informează pe preșcolari că le va spune astăzi o frumoasă 

poveste despre peștișorul care putea îndeplini dorințele oamenilor buni. Le precizez că peștișorul de 

aur a venit la ei în grupă să se joace împreună, deoarece la mare este frig și nu sunt copii cu care să se 

joace. Aceștia au adus o cutie fermecată în care se află multe surprize. Le voi citi scrisoarea pe care a 

adus-o peștișorul de aur.  

                                                        

Dragi copii, 

         Am așteptat cu nerăbdare să ajung la voi în grupă, deoarece am auzit că voi sunteți niște copii 

foarte cuminți și știți să vă jucați foarte frumos. La mare este frig acum și nu sunt copii cu care să mă 

joc. Așa că am hotărât să vin la voi, să ne jucăm împreună. Vreți? Eu am adus de la mare o mulțime 

de surprize pentru voi cu care să ne jucăm. Veți afla povestea mea și a pescarului iar pentru copiii 

cuminți am și recompense. O să vă spun pe parcursul zilei ce surprize v-am pregătit. 

                                                                          Cu drag, 

                                                                          Peștișorul de aur 

 

         Educatoarea prezintă copiilor ce conține cutia fermecată cu surprize și în termeni accesibili 

explică activitățile pe care le vor desfășura în această zi și precizează pe scurt sarcinile pe care le vor 

îndeplini în cadrul activităților.  

          Se anunță tema activității: „ Peștișorul de aur”.Fiecare copil va primi din cutia fermecată un 

stimulent (peștișori divers colorați, utili pentru împărțirea pe centre) și vor fi grupați pe cinci arii de 

stimulare.  

          Tranziția de la întâlnirea de dimineață la Activități liber alese se face cu ajutorul versurilor : 

„Peștisori de aur suntem  

                    Și prin apă înotăm 

                    Ne-nvârtim, ne răsucim 

                    Și spre centre noi pornim.” 

           Educatoarea prezintă copiilor centrele care sunt deschise (Știință, Bibliotecă, Artă, Joc de rol, 

Nisip și apă). Apoi anunță temele acestora : 

           La centrul Știință, copiii vor observa peștișorii din acvariu, îi vor descrie și vor selecta imaginile 

care reprezintă animale marine, denumindu-le și specificând caracteristicile acestora.  

           La centrul Bibliotecă, copiii vor avea sarcina să traseze semicercul cu deschidere spre stânga 

(solzii peștișorului) pe suport de carton sub formă de peștișor.  

           La centrul Artă, se vor realiza solzii peștișorului fermecat prin acoperirea unei suprafețe (silueta 

de carton a peștișorului) cu culoare, utilizând tehnica ștampilei (cu tijă de țelină).    

           La centrul Joc de rol, copiii vor intra în rolul pescarilor, vor utiliza costumele puse la dispoziție 

(pelerine) și unelte corespunzătoare (undițe, peștișori din plastic, găletușe, mincioc, năvod, -jucării), 

acvarii din lemn cu peștișori tot din lemn cu magneți.  

           La centrul Nisip și apă, copiii construiesc din nisip, apă și scoici un castel al peștișorului de 

aur, folosindu-se de instrumentele de lucru pentru nisip (găleată, forme de nisip, greble pentru nisip) 

la măsuța pentru nisip și apă.   

           După intuirea materialelor propuse pentru jocuri, copiilor li se vor oferi ecusoane sub formă de 

peștișori divers colorați. Copiii se vor grupa în funcție de ecusoanele alese iar pe măsuțe vor găsi la 

fiecare centru câte un peștișor de aceeași culoare cu ecusonul ales.  
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          Voi trece pe la fiecare centru de activitate deschis, le voi explica copiilor modul de realizare a 

temelor propuse, algoritmul desfășurării jocurilor, urmărind repartizarea sarcinilor, cooperarea în 

timpul lucrului, păstrarea ordinii, finalizarea lucrărilor. Voi da posibilitatea copiilor să treacă pe la 

fiecare sector de activitate pentru a aprecia activitatea colegilor și pentru a ajuta. Se reamintește 

copiilor comportamentul așteptat în timpul acestor activități: să lucreze frumos, să vorbească încet 

pentru a nu deranja pe alții, să colaboreze cu membrii grupului pentru a realiza sarcinile. În timp ce 

lucrează sunt îndrumați și urmăriți. Voi da explicațiile necesare.  

          Evaluarea : după finalizarea sarcinilor voi face aprecieri asupra întregii activități de la centre, a 

modului de participare a copiilor la activitate și a comportamentului acestora.  

          După realizarea sarcinilor la centrele de interes, vom trece prin rutinele zilnice care constau în 

spălarea mâinilor pentru a ne feri de boli și pentru îndepărtarea microbilor. Copiii se vor grupa doi câte 

doi și vor merge ordonați la baie.  

          Tranziția :    ,,Tare mult voi ați muncit, 

                                  Sarcinile le-ati îndeplinit, 

                                  În trenuleț să ne așezăm 

                                  Spre baie să ne îndreptăm!” 

 

           Vom face trecerea către activitățile pe domenii experiențiale, printr-o tranziție,   cântecul 

„Peștișorul năzdrăvan” : 

„Pește mic cu aripioare 

Și codița sclipitoare 

Hai sa-noți cu mine-n lac, 

Când ne cântă un brotac. 

Tu faci tumbe, tu faci tumbe, 

Eu mă oglindesc în unde 

Și cu apă mă stropești, 

Numai să mă-nveselești!”  

 

           Cu tranziția „Peștișorul năzdrăvan” Zâna Apelor îi invită pe copii să le spună povestea promisă 

la începutul zilei. Din cutia fermecată cu surprize, Zâna scoate șorțul povestitor împreună cu siluetele 

personajelor din poveste și le oferă doamnei educatoare. 

           În cadrul Domeniului Limbă și Comunicare educatoarea le va spune copiilor povestea  

„Peștișorul de aur” de Aleksandr Puskin. Educatoarea expune povestea clar, accesibil și expresiv 

pentru a putea trezi emoții și pentru a asigura motivația învățării iar siluetele din fetru ale personajelor 

din poveste vor reda ceea ce povestește. Expresivitatea expunerii se va realiza prin modularea vocii, 

schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, pauze logice, psihologice și gramaticale, 

accentuări și scăderi ale intensității vocii, repetiții, mimică și gestică.  

           Cu ajutorul metodei Explozia stelară copiii vor povesti întâmplarea pescarului. Învățămintele 

povestirii vor fi desprinse de către copii cu ajutorul întrebărilor: CINE? CE? UNDE? DE CE? CÂND?. 

Drept recompensă pentru răspunsurile date, Zâna Apelor le oferă copiilor câte o coroniță de aur, 

precum cea a peștișorului, pe care o vor folosi la jocul distractiv de la ALA 2.   

           Zâna Apelor le amintește copiilor că peștișorul de aur îndeplinise dorințele cerute și din această 

cauză i-au căzut solzii și nu mai putea îndeplini nicio dorință. Zâna îi roagă să îi pună solzii peștișorului 

la loc pentru ca acesta să își recapete puterile magice.  
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           Tranziția către a doua activitate se va face cu ajutorul versurilor : 

                              „Ca fluturașii noi zburăm, 

                                Precum peștișorii înotăm, 

                                Spre măsuțe ne-ndreptăm, 

                                Pe scăunele ne așezăm 

                                Și începem să lucrăm 

                                Peștișorul de aur să îl ajutăm! ” 

 

            În cadrul Domeniului Om și Societate, se va desfășura activitatea practică unde preșcolarii 

vor realiza solzii peștișorului din poveste. Captarea atenției se realizează prin prezentarea modelului 

realizat de educatoare și fiecare copil va primi un peștișor din polistiren căruia va trebui să îi lipească 

solzii de aur (staniol auriu). Se vor intui materialele puse la dispoziție pentru realizarea temei și se vor 

explica tehnicile specifice lipirii. Înainte de începerea activității se vor executa exerciții pentru 

încălzirea mușchilor mici ai mâinii. Voi acorda ajutor acolo unde este nevoie. Peștișorii cu solzi de aur 

vor fi expuși la castelul realizat din nisip și apă. Copiii vor analiza și aprecia modelul de realizare în 

funcție de respectarea indicațiilor date folosindu-se metoda Turul galeriei.  

           În cadrul Activităților Liber Alese 2 (ALA 2), se va desfășura jocul de mișcare ,,Dansul 

pescarilor” folosind metoda Orff, în cadrul căruia copiii mânuind undițele și bețe din lemn vor bate 

pe ritmul muzicii după indicațiile educatoarei.   

           După acest moment, se va desfășura jocul distractiv ,,Peștișorii și rechinul”. Copiii vor fi 

împărtiţi în două echipe. Fiecare echipă primește un numar egal de peștișori (roz și verzi). Din locul 

marcat copiii trebuie să arunce peștișori în gura rechinului. Câștigă echipa care a hrănit rechinul cu cei 

mai mulți pești.  

           În încheierea activității integrate, se fac aprecieri generale asupra desfășurării întregii 

activități. Copiii vor fi aplaudați și lăudați asupra modului cum au lucrat și au participat la activitate. 

Aceștia vor fi recompensați de către Zâna Apelor și peștișorul de aur cu câte o cărticică de povești, de 

citit și de colorat (,,Peștișorul de aur”) și câte o scoică adusă de la mare. Peștișorul de aur le mulțumește 

copiilor pentru că au vrut să se joace cu el și îi felicită pentru faptul că sunt copii isteți și l-au ajutat să 

își recapete solzii, astfel acesta putând să îndeplinească dorințele oamenilor buni precum bătrânul 

pescar.   

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3818 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“Aur și argint, toamna a plecat, iarna a venit” 

Profesor Costea Anca-Gabriela 

Grădinița Cu Program Prelungit Nr.52 Oradea 

Tema anuală:  Când,cum și de ce se întampla? 

Tema săptămânii:  ”Ne-am jucat și am învățat! ” -evaluare sumativă 

Tema zilei: “Aur și argint, toamna a plecat, iarna a venit” 

Tipul activității:  Sistematizare, consolidare și  evaluare a cunoștințelor 

• Activitate didactică de recapitulare și sistematizare a cunoștintelor, priceperilor și deprinderilor; 

• Activitate didactică de consolidare a cunoștințelor si deprinderilor; 

• Activitate didactică de evaluare a cunoștințelor , priceperilor și deprinderilor. 

Mijloc de realizare: Activitate integrată: ADP-ALA-ADE (DS+DOS) 

Forma de organizare: pe grupuri, frontal,individual 

Scopul activității:  

Reactualizarea, evaluarea și consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

dobândite anterior  în vederea: dezvoltării  creativității și expresivității limbajului oral, a stimulării 

curiozității privind explicarea și înțelegerea lumii înconjurătoare, a capacitații de cunoaștere și 

înțelegere a mediului înconjurător, a stimulării calităților intelectuale, de voință și  afective în 

vederea aplicării independente a deprinderilor însușite,  precum și a formării și consolidării unor 

abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică și  a exprimării originalitatii,in scopul 

realizarii sarcinilor propuse. 

 

Activități de învatare: 

ADP:  a) Întâlnirea de dimineață: „Povestea omului de zăpadă”- povestea educatoarei 

           b)Tranziția se realizeaza printr-un cantec „Omul de zăpadă”.(anexa 1) 

ALA1:    a) Joc logic (alege și potrivește) : „Tablou de iarnă / Tablou de toamnă” 

                b) Joc de masă (puzzle): “Iarna în imagini” 

               c) Artă (pictură): „Ninge ca-n povești” 

ALA2: Joc distractiv (traseu aplicativ): „Prin zăpadă, cu zăpadă” 

ADE: DS+DOS  „Frumusețea iernii” -activitate integrată 

          DS- „Iarna e o bucurie!”-joc didactic 

          DOS- „Iarna pe uliță”-activitate practică 

Obiective operaționale 

ADP+ALA1+ADE+ALA2 

• Să utilizeze calitățile expresive ale limbajului oral și ale celui corporal în transmiterea unor idei și 

sentimente pe baza temei alese; 

• Să realizeze individual sau în grup, lucrări practice inspirate  din natură și viața cotidiană, 

valorificând deprinderile de lucru însușite; 

• Să identifice,să selecteze, să grupeze să plaseze  elemente  după diferite criterii stabilite în sarcinile 

didactice; 

• Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare, fiind capabili să comunice 

impresii pe baza observărilor efectuate; 
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• Să fie capabili să utilizeze deprinderile insușite în diferite contexte, având ca obiectiv parcurgerea 

traseul stability; 

• Sa manifeste creativitate in realizarea lucrarii,  găsind utilitate tuturor materialelor puse la dispozitie. 

Strategii didactice 

▪ Metode si procedee:  Conversația, explicația, demonstrația, expunerea, observația, exercițiul, 

problematizarea, lucrul în echipă, stabilirea succesiunii evenimentelor, interviul, lotus, 

brainstorming.  

▪ Mijloace didactice: 

 IDD: calendarul naturii, machetă cu prezența la grupă, siluete din polistiren cu personajele din 

poveste, panou, magneți, jetoane divers illustrate. 

ALA1:    a) Joc logic (alege și potrivește) : „Tablou de iarnă / Tablou de toamnă”: panou cu 

imagini reprezentative pentru anotimpul iarna, panou cu imagini reprezentative pentru anotimpul 

toamna, jetoane care ilustrează copii în diverse ipostaze specifice celor două anotimpuri, lipici. 

           b) Joc de masă (puzzle): “Iarna în imagini”: piese de puzzle care ilustrează  diferite imagini 

de iarnă, panou suport pentru piesele de  puzzle. 

           c) Artă (pictură): „Ninge ca-n povești”: planșă care ilustrează un sumar peisaj de iarnă, 

ștampile de diferite forme, bețișoare cu vată, pensule, acuarelă. 

ALA2: Joc distractiv (traseu aplicativ): „Prin zăpadă, cu zăpadă”: fulgi de zăpadă        

confecționați din hârtie, urme de picioare din hârtie gumată, copaci, baloane cu confetti, suport 

muzical. 

ADE: DS+DOS  „Frumuseța iernii” -activitate integrată 

          DS- „Iarna e o bucurie!”-joc didactic: două panouri din polistiren cu oameni de zăpadă, 

jetoane cu diferite imagini, suporți cu forme geometrice, bandă dublu-adezivă, floare de lotus din 

hârtie. 

          DOS- „Iarna pe uliță”-activitate practică: machetă din polistiren, căsuțe din polistiren, bulgări 

din polistiren, pălării din hârtie gumată,  crenguțe de copac, brazi din hârtie, aracet, pensule, zapadă 

artificială, vată. 

▪ Metode de evaluare: aprecieli verbale, observarea sistematică a comportamentului fiecărui copil, 

metoda interviul. 

▪ Durata: O zi 

▪ Bibliografie:  

„Metode interactive de grup-ghid metodic”, editura Arves;  

„Curriculum pentru invatamantul prescolar” , Bucuresti 2008; 

 „Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii”, editura    V si I Integral-

Bucuresti, 2005”; 

 „Aplicarea  noului curriculum pentru educatie timpurie -o provocare”, editura Diana; 

 „Laborator prescolar –ghid metodologic” ,editura Miniped, Bucuresti-2017 .         

 

Scenariul zilei 

1.ADP 

   Activitatea începe cu întâlnirea de dimineață:   

Salutul: „Bună dimineața dragi copii! 

                Mă bucur că sunteți aici! 

                A început o nouă zi 
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                Bună dimineața  dragi copii!” 

Prezenţa se va face prin completarea panoului cu pozele copiilor prezenți. 

După realizarea prezenţei îndrept atenţia copiilor spre calendarul naturii: 

Se va completa calendarul naturii prin aşezarea jetoanelor care ilustrează fenomenele meteo , 

îmbrăcămintea adecvată anotimpului iarna,aspect de iarnă. 

Impărtășirea cu ceilalti: Copiii emit păreri despre propria stare de spirit în raport cu  vremea  de 

afară . 

Activitatea de grup:  Se realizează printr-o poveste de iarnă -“Povestea omului de zăpadă “ .      Voi 

expune povestea cu ajutorul siluetelor care ilustrează personajele din poveste. 

 Pentru însușirea conținutului poveștii, la finalul activitatii din cadrul IDD, copiii vor lucra, 

sub îndrumarea mea, la panou folosind  metoda stabilirii succesiunii de evenimente. 

Noutatea zilei:  Prezența omului de zăpadă în grupă, pe tot parcursul zilei, constituie o noutate .  

Trebuie sa participăm la toate jocurile și sarcinile de lucru pe care acesta ni le-a adus  pentru a-i 

dovedi cât de multe cunoștințe am acumulat pe parcursul primului semestru de grădiniță.  

Se anunță  și obiectivele propuse la toate activitățile din ziua respectivă. 

Tranzitia se realizeaza printr-un cantec „Omul de zăpadă”- (Anexa 1). 

2.ALA1 

Voi îndruma copiii spre centrele de interes pregatite . 

La centrul Joc logic (alege și potrivește) copiii vor trebui să aleagă din mai multe coșuri, 

jetoanele potrivite fiecărei imagini  care reprezintă anotimpul iarna și anotimpul toamna. Astfel să 

reconstituie un peisaj de iarna cu copii la sanius , la schi, copiii care merg cu colindul,etc.,precum și 

un peisaj de toamnă cu copii care culeg fructe, adună frunze uscate, sunt îmbrăcați adecvat fiecărui 

anotimp, etc 

La centrul Joc de masă (puzzle) sunt pregatite imagini si piese de puzzle  mari, decupate din 

plăci de polistiren, pe care copiii vor trebui să le potrivească și să reconstituie imaginile. Piesele vor 

fi așezate pe un suport în plan înclinat, ca la final să rezulte puzzle-uri tablou . 

 La centrul  Artă (pictură) copiii au la dispozitie o coală de carton pe care vor trebui să 

picteze, în principal prin tehnica ștampilării, fulgi de zăpadă, brazi și oameni de zăpadă. Lucrarea nu 

este individual ci colectivă, dimensiunea cartonului fiind considerabilă.   Toate lucrările realizate la 

ALA1 vor fi vizualizate si evaluate, iar apoi expuse în sala de grupă . 

Tranzitia: Se face intonand cantecul ”Omul de zăpadă”(Anexa 2) 

3. ADE 

DS+DOS-  „Frumusețea iernii” 

 Copiii vor intra în sala de grupă întâmpinați fiind de către mine cu materielele pregătite 

pentru  desfășurarea jocului didactic. Voi  aseza copiii in semicerc si voi explica jocul propus. 

Captarea atentiei o voi realiza prin prezentarea unei machete care infațișază floare de lotus și un om 

de zăpadă.  

Voi anunța titlul jocului propus “Iarna e o bucurie”, 1-2 copiii repetând titlul. Apoi voi 

explica regulile jocului. 

  Pentru început copiii vor recita , în grup, o poezie de iarnă. Apoi vom trece la executarea 

jocului propriu zis. Unul dintre copii va recita individual o poezie despre omul de zăpadă. Apoi, pe 

doua panouri care înfățișează doi omuleți de zăpadă, unul vesel și altul trist, copiii vor avea de sortat 

jetoane cu comportamente pozitive și negative. Cea de-a treia sarcină de joc o constituie regăsirea 
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formelor geometrice în obiecte uzuale, astfel copiii vor sorta jetoane cu obiecte, lucruri pe care le vor 

lipi în cadrane  cu forma de pătrat, triunghi, dreptunghi și cerc. 

      În complicarea jocului ne vom îndrepta atenția către omul de zapadă și către floarea de lotus.  

Copiii vor alege opt imagini cu caracteristici principale ale anotimpului iarna, iar mai apoi vor 

verbalize pe baza lor, ca la final să atașeze, pe rând,  imaginile pe floarea de lotus. Ultima sarcină din 

jocul didactic va fi intonarea unui cântec cunoscut de către copii și anume Omul de zăpadă (Anexa 

3), moment care va fi desfășurat și cu mișcările sugerate de text. 

În a doua etapa a activitatilor pe domenii experientiale voi invita copiii la masute,unde au 

pregatite materiale pentru realizarea unei lucrari practice si anume „Iarna pe uliță”. Înainte de a 

observa materialele puse la dispoziție, ne vom încălzii mușchii fini ai mâinilor printr-o  euritmie 

(Anexa 4). Fiecare copil are toate materialele de care are nevoie pentru realizarea lucrării propuse: 

coș  cu aracet, pensulă, machetă cu căsuță, bulgări  și fulgi de zăpadă artificială, brăduț, copac. 

  Activitatea se desfășoară pe un fond muzical liniștitor.  Voi expune lucrarea mea, gata ,după 

care vom descoperi împreună materialele puse la dispoziția copiilor. Voi explica tehnica de lucru, 

lăsând copiii să se exprime cât mai artistic și creativ în realizarea lucrări,i respectând cerințele temei.. 

Voi oferi sprijin tuturor copiilor în realizarea lucrării practice. 

La final voi expune lucrările în sala de grupă, iar ca metodă de evaluare voi aplica metoda 

interviului.  

Tranzitia : O voi realiza intonand cantecul “Cad fulgii de nea”(Anexa 5). 

 

4. ALA2 

   În ultima etapă, copiii vor avea o activitate placută și anume Joc distractiv (traseu aplicativ) 

„Prin zăpadă, cu zăpadă”.  Voi explica jocul: copiii vor fi împărțiți in doua grupe. Fiecare grupă va 

avea un coș cu fulgi de zăpadă. Pe rând, fiecare membru din echipă va trebui să transporte, pe un 

traseu stabilit, câte un fulg de nea, ca mai apoi să-l agațe într-un copăcel aflat la finalul traseului. 

Echipa care termină prima fulgii din coș, este declarată câștigătoare. Jocul se va desfășura pe fond 

musical.  

    La finalul zilei copiii vor fi recompensați cu aprecieri verbale și cu dulciuri. 

 

 

 

 

ANEXA 1. 

cântec 

Țanțoș stă-n ogradă 

Parcă-i o minune 

Omul de zăpadă 

Cu ochi de cărbune. 

Dintr-un morcov, nasul 

Cușma, o tigaie 

Și-n jur,la tot pasul 

Mare hărmălaie 

 

 

ANEXA 2. 

Omul de zăpadă 

cântec 

Ce-i atâta gălăgie 

Colo-n margine de sat?  

Chiuind de bucurie 

Mulți copii s-au adunat. 

-Ia te uită! Toți grămadă 

‘Nalță omul de zăpadă. 

Din cărbuni i-au pus doi ochi 

Și-o tigaie cenușie 

Ține loc de pălărie 
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Și o țoală e cojocul. 

E hazliu, bată-l norocul 

Parc-ar fi o jucărie 

Haideți, hai veniți copii 

Și mai mari și mititei 

Și cu toții împreună 

Să-nvârtim o horă mare 

Omul nostru de zăpadă 

Veseli vrea ca să ne vadă. 

                            

                         ANEXA 3 

                   Omul de zăpadă 

                            cântec 

 ANE

XA 3. 

Cineva de-aseară stă-n ograda mea 

Îmbrăcat într-un palton de nea 

Ninge tare și îmi vine să-l adăpostesc la mine 

În nămeți și ger să nu mai stea 

Însă mama mă convinge 

Că e fericit când ninge 

Și-i țin de urât fulgii de nea. 

Iar la foc, haina-i drăguță 

Se transformă-ntr-o băltuță 

Căci moșneagul din ograda mea 

Nu-i decât un omuleț de nea. 

Omul de zăpadă stă-n ograda mea 

Îmbrăcat într-un palton de nea 

Ninge tare și îmi vine 

Să-l adăpostesc la mine 

În nămeți și ger să nu mai stea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4. 

euritmie 

Fără-nghesuieli,  

Fără îmbrânceli, 

Fără-mpiedicare 

-La loc fiecare! 

Rămâi în picioare 

Că sigur nu doare 

Ca un călător 

-Tropăie ușor. 

Ia, uite un nor! 

Sari într-un picior! 

Soarele-a apus. 

-Mâna stângă sus! 

Ce mai e de spus? 

-Mâna dreaptă-n sus! 

Uite un bursuc! 

-Mâna pe năsuc! 

Mâinile sunt calme. 

-Să batem din palme! 

Copilul frumos 

Stă pe scaun, jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ANEXA 5. 

cântec 

Cad fulgii de nea 

Cerne iarna, cerne , cerne 

Fulgușorii argintii 

Magia de nea se-așterne 

Peste case și copii 

R.x2 Cad fulgii de nea și căciula mea 

Seamănă cu o acadea 
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Săniuțele se-adună acolo sus pe derdeluș 

Râde omul de zăpadă 

Sub căciula de căuș. 
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                                                               PROIECT DE LECŢIE 

POPA MARIA-DOINA,  

Liceul Tehnologic ”ALEXE MARIN”- Slatina, Olt 

 

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic ” ALEXE MARIN ” 

Data : 30.05.2022 

Clasa : a X-a B 

Profesor : POPA Maria-Doina  

Obiectul : Matematică - algebră 

Unitatea de învăţare : Metode de numărare 

Titlul lecţiei : Aplicaţii --”Binomul lui Newton” 

Tipul lecţiei : Fixare și consolidare 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

▪ Diferenţierea problemelor în funcţie de numărul de soluţii admise; 

▪ Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată unei situaţii problemă date; 

▪ Utilizarea unor formule combinatoriale în raţionamente de tip inductiv; 

▪ Exprimarea caracteristicilor unor probleme în scopul simplificării modului de numărare; 

▪ Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic cu ajutorul elementelor de combinatorică; 

▪ Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaţii practice în scopul optimizării rezultatelor. 

 VALORI ŞI ATITUDINI 

➢ Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune; 

➢ Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a 

capacităţii de concentrare; 

➢ Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura 

rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii; 

➢ Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene 

sau pentru rezolvarea unor probleme practice; 

➢ Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. 

 

STRATEGII DIDACTICE 

• Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, 

descoperirea dirijată, brainstorming;  

• Modul de organizare al clasei: frontal, individual;  

• Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; 

aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).  

 

RESURSE 

• Materiale didactice : tablă , marker ( diferite culori pentru evidențierea formulelor, a rezultatelor 

obținute în rezolvare), fişa de lucru, manual 
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• Umane : elevii clasei  , profesorul 

• Temporale : 50 minute 

• Locul : sala de clasă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie : 

- Matematica, manual pentru clasa a X-a. Trunchi cumun+Curiculum diferentiat (Constantin Nita, Ion 

Chitescu, Dan Mihalca, Monica Dumitrescu ) , Anul publicarii: 2011 ,  Editura DIDACTICĂ și 

PEDAGOGICĂ 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3826 

 

DESFĂȘURAREA  LECȚIEI 
 

 

Structura 

lecţiei 

                                              Conţinut şi sarcini de instruire Strategie 

didactică 

Modalităţi  

de evaluare 
                                    Activitatea profesorului Activitatea  elevilor 

                 1                                                        2                                                                                              3             4             5 

❶ Moment 

organizatoric 

(2 min) 

Se creează condiţii optime pentru buna desfăşurare a lecţiei. 

Verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor asigurarea 

unei atmosfere adecvate de lucru pentru buna desfăşurare a orei . 
 

Elevii vor răspunde 

la strigarea 

prezenţei , având pe 

bănci caietele de 

notiţe și manualul 

 

 

conversaţia 

 

 

❷ Captarea  

atenţie (3 min ) 

Asigurarea climatului psihopedagogig necesar desfaşurarii orei de 

matematică. Ordonez materialele necesare şi port discuţii 

introductive. 

Reactualizarea cunoştiinţelor despre binomul lui Newton şi 

formula termenului general. 

Elevii sunt atenţi , 

îşi impart fişele de 

lucru şi participă 

activ la scurta 

recapitulare din ora 

trecută . 

 

 

conversaţia  

 

analiza  

răspunsurilor  

❸ Anunţarea                                                                           

subiectului 

 lecţiei (2 min) 

Anunţ titlul lecţiei : Aplicaţii la ”Binomul lui Newton” 

Prezentarea competenţelor  

 

Elevii sunt atenţi şi 

notează titlul lecţiei 

în caiete . 

 

conversaţia 

 

❹Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

(35 min ) 

Pe tot parcursul lecţiei profesorul  colaborează la rezolvarea 

exerciţiilor de pe fişă cu clasa de elevi . Pentru fiecare subpunct 

profesorul solicită un elev doritor spre al rezolva la tablă ; în acest 

fel se lucrează cu cât mai mulţi elevi , evitând astfel ca activitatea 

să fie acaparată de un grup restrâns . 

Dacă nu sunt doritori , profesorul numește  un elev oferindu-i 

sprijin în rezolvarea exerciţiului . 

  

Elevii sunt atenţi, 

notează în 

caiete,răspund la 

întrebări, ies la 

tablă pentru 

rezolvarea 

 

conversaţia 

euristică 

explicaţia 

exerciţiul 

problematizarea 

lucru individual 

 

aprecierii 

verbale 

 

analiza 

răspunsurilor 
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Sunt rezolvate exerciţiile în ordinea în care apar în fişa de lucru . 

Vom începe cu exerciţiul 1. pentru a consolida dezvoltarea unui 

binom cu ajutorul formulei lui Newton și apoi rezolvăm exercițiile 

propuse în fișa de lucru în ordinea dorită de ei. 

① a) (𝑥 + 2)5 = 𝐶5
0𝑥5 ⋅ 20 + 𝐶5

1𝑥4 ⋅ 21 + 𝐶5
2𝑥3 ⋅ 22 + 

                                  +𝐶5
3𝑥2 ⋅ 23 + 𝐶5

4𝑥1 ⋅ 24 + 𝐶5
5𝑥0 ⋅ 25  

Elevii trebuie să observe atât numărul de termeni care apar în 

dezvoltare cât şi modul de rezolvare . 

b) (𝑥 −
1

𝑥
)

7

= [𝑥 + (−
1

𝑥
)]

7

= 𝐶7
0𝑥7 (−

1

𝑥
)

0

+ 𝐶7
1𝑥6 (−

1

𝑥
)

1

+  

+𝐶7
2𝑥5 (−

1

𝑥
)

2

+ 𝐶7
3𝑥4 (−

1

𝑥
)

3

+ 𝐶7
4𝑥3 (−

1

𝑥
)

4

+ 𝐶7
5𝑥2 (−

1

𝑥
)

5

+  

+𝐶7
6𝑥 (−

1

𝑥
)

6

+ 𝐶7
7𝑥0 (−

1

𝑥
)

7

  

Elevii trebuie să observe modul de grupare a termenilor binomului 

pentru a avea o sumă şi a reduce problema la problema precedentă  

Se continuă calculele până când rezultatul ajunge în forma finală : 

(𝑥 −
1

𝑥
)

7

= 𝑥7 − 7𝑥5 + 21𝑥3 − 35𝑥 + 35 ⋅
1

𝑥
− 21 ⋅

1

𝑥3
+ 

                              +7 ⋅
1

𝑥5 −
1

𝑥7  

În mod analog se tratează punctele c) şi d) unde se urmăreşte 

capacitatea elevilor de a lucra cu puteri raţionale , respectiv 

numere complexe . 

② a) 𝑇6 = 𝐶10
5 (√𝑥

3
)

5
⋅ (

𝑥

2
)

5

=
63

8
⋅ 𝑥6 ⋅ √𝑥23

  

Elevii trebuie să înţeleagă cum se aplică formula termenului 

general . 

b) Pentru a înţelege mai bine despre care termen este vorba , 

putem să numărăm termenii binoamelor dezvoltate la exerciţiu 1. 

Astfel elevi trebuie să observe că dezvoltarea are 11 termeni şi 

exerciţiilor 

propuse.  

 

descoperire 

dirijată 

brainstorming 
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termenul din mijlc este 𝑇6 , care se calculează folosind formula 

termenului general . 

c) Scriind formula termenului general obţinem  

𝑇𝑘+1 = 𝐶18
𝑘 (√𝑥

5
)

18−𝑘
⋅ (

1

𝑥
)

𝑘

  de unde trebuie observat că ne 

interesează doar factorii care conţin 𝑥  : 

𝑥
18−𝑘

5 ⋅ 𝑥−𝑘 = 𝑥
18−6𝑘

5   , de unde urmărim ca puterea lui 𝑥 să fie 0 şi 

obţinem 𝑘 = 3 , deci vom concluziona ca 𝑇4 este termenul căutat . 

③ Fiind  similar exerciţiului anterior , profesorul solicită un elev 

la tablă care ajutat de întreaga clasă va încerca o rezolvare .  

④ Pentru a simplifica problemaprofesorul propune să se calculeze 

termenii raţionali din dezvoltarea (√2 + √4
3

)
8
 , fiind o putere mai 

mică , poate fi scrisă dezvoltarea binomului utilizând formula lui 

Newton . Se va observa care sunt termenii raţionali ai acestei 

dezvoltări iar apoi utilizând formula termenului general putem 

calcula numărul termenilor raţionali ai dezvoltării noastre 

urmărind ca puterea lui 2 sa fie număr întreg . Obţinem 6 divide 𝑘  

⑤ Începem prin a da exemplu de şir în progresie aritmetică : 

1,3,5,7,9,11. ..  

Astfel, profesorul cere elevilor să completeze şirul cu încă 3 

termeni și apoi să stabilească o relaţie între 3 termeni oarecare , de 

exemplu : 3,5 şi 7 .  Trebuie să observe ca 5 =
3+7

2
 . Apoi enunţăm 

pe general această proprietate : 𝑎𝑛 =
𝑎𝑛−1+𝑎𝑛+1

2
 . 

Se scriu coeficienţii binomiali ai termenilor 5,6,7 care sunt : 

𝐶𝑛
4, 𝐶𝑛

5, 𝐶𝑛
6  , apoi se aplică proprietatea enunţată mai sus şi din 

ecuaţia astfel obţinută aflăm 𝑛 ∈ {7,14} . 

⑥ Dezvoltăm cele două binoame ţinând seama de exerciţiul 1, 

unde observăm cum trebuie aranjat al doilea binom , apoi le 

adunăm şi observăm că rezultatul este un număr natural . 
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⑦ Se sugerează scrierea lui 11100 ca (12 − 1)100 , apoi 

dezvoltând binomul vom obţine că toţi termeni îl conţin pe 12 în 

afară de ultimul care este (−1)100 , deci 11100 = 𝑀6 + 1  de unde 

deducem că 𝑟 = 1 . 

 

❺Asigurarea 

conexiunii 

inverse  

(feedback) 

( 5 min ) 

Ori de căte ori este nevoie, se reiau noțiunile teoretice studiate.  

Pe tot parcursul lecţiei şi printr-un set de întrebări finale , 

profesorul discută asupra strategiei folosite în rezolvarea 

problemelor propuse .  

Elevii sunt atenţi , 

notează în caiete , 

răspund la întrebări 

şi sugerează alte 

metode de rezolvare 

acolo unde este 

cazul . 

  

 

analiza  

răspunsurilor 

❻ Evaluare 

(2 min ) 

Înainte de finalul lecției, profesorul acordă  note pentru 

activitatea şi răspunsurile elevilor din această oră 
 

Ascultă            

          

Exerciţiu Aprecieri 

individuale 

şi frontale 

asupra 

modului 

de 

participare 

la lecţie.  
 

❼Temă pentru 

acasă (1 min ) 

 Ca temă pentru acasă se propune  elevilor, alegere din manual a 

câte unui exercițiu asemănător cu  modelele celor  rezolvate în 

clasă. 

Notează tema 

pentru acasă . 
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FIŞĂ DE LUCRU_ Clasa a X-a 

APLICAȚII_BINOMUL LUI NEWTON 

 

 

① Aplicând formula  Binomului lui Newton, dezvoltați : 

a). (𝑥 + 2)5         b). (𝑥 −
1

𝑥
)

7

           c). (√𝑥 − √𝑥
4

)
6
          d). (1 − 𝑖)6  

② Să se determine :    

  a) Termenul al 6-lea al dezvoltării (√𝑥
3

+
𝑥

2
)

10

 . 

  b) Termenul din mijloc al dezvotării (3𝑎 −
1

√𝑎
)

10

 . 

  c) Termenul în care nu apare 𝑥 în dezvoltarea (√𝑥
5

+
1

𝑥
)

18

 . 

③ Determinaţi termenul din dezvoltarea binomului (√
𝑥

√𝑦3 + √
𝑦

√𝑥
)

17

 în care 𝑥  şi 𝑦 au    exponenţii 

egali . 

④ Determinaţi numărul termenilor raţionali ai dezvoltării (√2 + √4
3

)
100

 . 

⑤ Coeficienţii binomiali ai termenilor al cincilea , al şaselea şi al şaptelea din dezvoltarea (1 + 𝑥)𝑛 

sunt în progresie aritmetică . Să se determine 𝑛 . 

⑥ Arătaţi că numărul [(2 + √3)
𝑛

+ (2 − √3)
𝑛

] ∈ ℕ, ∀𝑛 ∈ ℕ∗ . 

⑦ Determinaţi restul împărţirii lui 11100 la 6 . 
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PROIECT DE LECŢIE 

 

DATA: 20. 02.2020 

PROPUNĂTOR : Goga Lenuţa 

CLASA: a VIII-a  

OBIECTUL : Limba si literatura română 

TEMA : Baltagul, de Mihail Sadoveanu 

TIPUL LECŢIEI : Modulară 

DURATA : 50 min. 

MODULUL I : Lectură şi decodare 

MODULUL II : Conceptul de roman 

MODULUL III : Similitudini între romanul Baltagul şi balada Mioriţa 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 OBIECTIVE COGNITIVE: 

 La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

  OC1: Să identifice tema romanului şi  semnificaţia titlului 

  OC2: Să identifice cele două componente din structura romanului:cea simbolistică-

mitică şi  cea epică-realistă 

  OC3: Să identifice similitudinile între romanul Baltagul şi balada Mioriţa 

 OBIECTIVE AFECTIVE: 

  OA1: Să includă mesajul textului în sistemul personal de valori estetice şi morale 

  OA2: Să aprecieze valoarea literar-artistică a textului discutat 

  OA3: Să trăiască iluzia literaturii ca pe o suprarealitate 

 

RESURSE PROCEDURALE: 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, expunerea, brain-

stormingul, lucrul diferenţiat, pe grupe de elevi.  

 MATERIALE: manualul, textul integral, prezentarea Power Point, tabla, creta 

 

BIBLIOGRAFIE : 

●   Limba şi Literatura Română- manual pentru  clasa a VIII a,  

● Textul integral al romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu 

 

LECTURĂ ŞI DECODARE 

Î1: Care este tema romanului Baltagul? 

 R1: Tema romanului o reprezintă viața la țară a țăranului moldovean și tradițiile lui. 

 R2: Lumea satului arhaic moldovenesc și a pastorilor de la munte este tema acestui roman. 

 R3: Tema  romanului o reprezintă lumea satului arhaic moldovenesc de la munte, cu 

obiceiurile și tradițiile lui, și lumea păstorilor, cu obiceiurile acestora. 

SR: Tema romanului  Baltagul este  viața țăranilor și a păstorilor moldoveni, cu tradițiile lor arhaice 

și cu obiceiurile specifice fiecărui moment al existenței . 

 

Î2: Care este semnificația titlului romanului? 
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 R1: In mitologia românească, baltagul era arma  cu care  era facută dreptatea. 

 R2: Baltagul: printre alte trăsături ale lui, era aceea că, atunci când era folosit pentru dreptate, 

nu se păta de sânge. In basme, este furat de zmei şi redobândit de personajele pozitive. 

 R3: Baltagul înseamnă secure cu două tăişuri, dar şi labirint. In roman, apare drumul şerpuit  

în care Vitoria, precum Isis din Mitul lui Osiris îşi caută soţul, reprezentând atât un labirint interior, 

al frământarilor, cât si unul exterior, al  drumului săpat în stânca munţilor. 

 

SR: Mitologia românească priveşte baltagul ca pe instrumentul dreptăţii, care nu se păta de sânge 

atunci când săvârşea dreptatea. Deseori, în basme este furat de zmei şi este recăpătat de personajele 

dreptătii. Cuvântul baltag, în greacă, poate avea și sensul de labirint. In roman, apare un labirint 

interior şi unul exterior, ambele având un rol important în drumul Vitoriei şi în construirea firului 

narativ. 

 

SS: Tema romanului o reprezintă viaţa la ţară a ciobanilor şi a ţăranilor moldoveni de la munte,  cu 

tradițiile şi obiceiurile acestora, prezente în fiecare moment al vieţii. Baltagul este privit, în gândirea 

românească, ca o unealtă de înfăptuire a dreptății, care nu se pătează de sânge atunci când face 

dreptatea în jur.Termenul de baltag are şi sens de labirint, iar romanul prezintă două labirinturi: unul 

interior,  al frământarilor, şi unul exterior, al drumului săpat in  stâncă. 

 

CONCEPTUL DE ROMAN 

Prin coroborarea prezentării Power Point cu activitatea elevilor, se defineşte conceptul romanului 

Baltagul. 

Î1: Care sunt tipurile de roman prezente în scrierile lui Sadoveanu? 

 R1: Romane ale regresiunii cu intrigă lirică, romane patetice cu intrigă nestructurala şi 

romanul mişcărilor milenare cu intrigă antropologică. 

R2: Romanele istorice sadoveniene descriu o lume reticentă față de  modern.Acest tip de 

roman predomină în creaţia sadoveniană (Fratii Jderi, Zodia Cancerului etc.). 

R3: Sadoveanu asociază trecutului natura, folclorul, filozofia populară, care se regăsesc în 

permanenţă în fundalul istoric. Cunoscător al cântecelor bătrânesti, al legendelor şi al baladelor, 

scrierile de evocare istorică sadoveniană sunt construcţii baladești. 

SR: Tipurile de roman sadovenian se împart pe mai multe planuri. Există atât romane ale regresiunii, 

romane patetice, cât și romane ale mişcărilor milenare, pentru care reprezntativ este Baltagul. 

Romanul istoric este poate cel mai  reprezentativ pentru opera sadoveniană, aici, autorul asociind 

trecutul cu natura şi folclorul. 

 

Î2: Cum concepe Sadoveanu romanul şi care este concepţia predilectă a lui faţă de roman? 

 R1: Romanul este o punte de legătură între natură şi lumea înconjurătoare. 

 R2: Romanul sadovenian neagă orașul, considerându-l loc al înstrăinării, şi îşi îndreaptă 

atenţia către lumea satului şi către trecutul istoric glorios al românilor (Baltagul, Fratii Jderi, Neamul 

Soimareştilor etc). 

 R3: Un mare accent se pune pe romanul istoric, în care Sadoveanu îmbină cele mai frumoase 

elemente ale prozei sale şi aşază romanul istoric în postura de păstrător al tradiţiilor şi obiceiurilor 

româneşti. 
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SR: Sadoveanu consideră romanul ca pe o  conexiune între natură şi lumea înconjurătoare, încearcă 

să dea la o parte orașul cu alienarea lui şi să se apropie de lumea satului şi a păstorilor de munte, de 

lumea istorică a românilor cu personajele ei celebre. 

 

SS: Având  o tipologie variată de romane, care se întind pe majoritatea planurilor prozaistice, 

Sadoveanu încearcă  să conceapă un roman liber de stresul oraselor şi îl face un exponat al naturii 

lumii arhaice de la sate şi al istoriei poporului nostru. 

 

SIMILITUDINI  

ÎNTRE ROMANUL BALTAGUL ȘI BALADA MIORIȚA 

 

Î1: Care este prima asemănare şi cea mai evidentă între cele două opere? 

 R1: Apariţia versurilor mioritice la începutul romanului. 

 R2: Sadoveanu încearcă să păstreze substanţa epică a baladei, în care sunt prezenţi trei 

ciobani, la fel ca şi în romanul Baltagul. 

 R3: Prezenţa cadrului natural montan moldovenesc, prezenţa animalului credincios şi un plai 

care este  o adevarată „gură de rai”. 

SR: Versurile mioritice de la începutul romanului, substanţa epică a baladei cu cei trei ciobani şi 

plaiul descris ca o adevarată „gură de rai” sunt tot atâtea elemente care amintesc de balada Mioriţa. 

 

Î2: Este lumea Baltagului continuarea lumii Mioriţei? 

 R1: Romanul poate fi considerat o continuare a baladei populare.  

 R2: Romancierul a pornit de la cunoscuta baladă populară românească, pe care a apreciat-o 

ca pe cea mai nobilă manifestare spirituală a neamului nostru.  

 R3: Majoritatea evenimentelor baladei Miorita sunt transpuse în roman în dreptul Vitoriei 

Lipan şi al lui Nechifor. Se poate considera că Mioriţa a semnificat în conştiinta autorului Baltagului  

o adevarată obsesie pozitivă. 

SR: Romanul poate fi considerat ca o continuare sau o  reprezentare a evenimentelor Mioritei. 

Pornind de la binecunoscuta baladă, Sadoveanu creează romanul, prezentând evenimentele şi 

construind romanul în aşa fel încât citirea lui îţi aduce în minte scenele Mioritei: oiţa credincioasă, 

cei trei ciobani, măicuţa batrână, plaiurile de rai ale munţilor Moldovei etc. 

 

SS: Personajele, versurile de început, evenimentele şi toate celelalte lucruri amintesc de balada 

Miorița. Romanul poate fi considerat o continuare a Mioriţei, aducând imediat în minte scenele 

magice ale baladei. Sadoveanu, în sens pozitiv, a fost obsedat de balada Mioriţa, înserând 

evenimente şi scene din ea în roman. 
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e)   2.Conceptul de roman 

 

• Tipurile de roman sadovenian se 

împart pe mai multe planuri. 

Există romane ale regresiunii, 

romane patetice, și  romanul 

mişcărilor milenare, al cărui 

reprezentant de seamă este 

Baltagul. Romanul istoric este 

poate cel mai  reprezentativ pentru 

opera sadoveniană, unde el 

asociază trecutul cu natura şi 

folclorul. 

• Sadoveanu consideră romanul ca 

pe o  legătură între natură şi lumea 

înconjurătoare şi  încearcă să dea 

la o parte orasul cu înstrăinarea lui 

şi să se apropie de lumea satului şi 

a păstorilor de munte, de lumea 

istorică a romanilor, cu 

personajele ei celebre. 

• S.S.- Având  o tipologie variată de 

romane care se întind pe 

majoritatea planurilor prozaistice, 

Sadoveanu încearcă  să conceapă 

un roman liber de stresul oraselor 

şi îl face un exponat al naturii, al 

lumii arhaice de la sate şi al 

istoriei poporului nostru. 

1.Lectura si decodare 

 

- Tema romanului  Baltagul este  

viaţa grea a ţăranilor şi păstorilor 

moldoveni,  cu tradiţiile lor 

arhaice şi obiceiurile specifice 

fiecărui moment al vieţii . 

- Mitologia românească priveşte 

baltagul ca pe instrumentul 

dreptăţii,  care nu era pătat de 

sânge atunci când săvârşea 

dreptatea. Deseori, în basme, 

baltagul este furat de zmei şi este 

recăpătat de personajele dreptăţii. 

Cuvântul baltag, în greacă, poate 

avea sensul şi de labirint. În roman 

apare un labirint interior şi unul 

exterior, ambele având un rol 

important în drumul Vitoriei şi în 

construirea firului narativ. 

 

- S.S.-Tema romanului o reprezintă 

viaţa a ciobanilor şi ţăranilor 

moldoveni de la munte,  cu 

tradiţiile şi obiceiurile acestora,  

prezente în fiecare moment al 

vieţii. Baltagul este privit în 

gândirea româneasca şi ca unealtă 

de dreptate care nu se păteaza de 

sânge atunci când face dreptatea în 

jur.Termenul de baltag are şi sens 

de labirint, iar romanul prezintă 

două labirinturi: unul interior, al 

frământărilor, şi unul exterior, al 

drumului săpat în  stâncă. 
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ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DOMENIUL OM SOCIETATE 

 

 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița P.P. Nr.3 Petroșani 

EDUCATOARE: profesor învățământ preșcolar Carp Rodica Adriana 

DATA: 20.01.2022 

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: Nivel I, 3-5 ani - Grupa mijlocie 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU : Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Călătorie în regatul de gheață” 

DOMENIUL EXPERENȚIAL: DOS - Domeniul om si societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Cadouri cu surpriză pentru Olaf”  

FORMA DE REALIZARE: Lipire și asamblare 

TIPUL DE ACTIVITATE:  Consolidare de priceperi și deprinde 

SCOPUL ACTIVITĂŢII :  Consolidarea priceperii şi deprinderii de a lipi şi asambla diferite 

materiale pentru a realiza o lucrare practică. 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Motricitate grosieră şi motricitate fină în contexte de viaţă familiare. 

Interacţiuni cu adulţii şi cu copiii de vârste apropiate. 

Autocontrol şi expresivitate emoţională. 

Curiozitate, interes şi iniţiativă în învăţare. 

Activare şi manifestare a potenţialului creativ . 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi variate, specifice vârstei. 

Utilizează mâinile şi degetele pentru realizarea de activităţi variate. 

Demonstrează abilităţi de solicitare şi de primire a ajutorului în situaţii problematice specifice. 

Demonstrează creativitate prin realizarea de activităţi  practice. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

1. Cognitive: 

• Să cunoască unelte simple de lucru utilizându-le corect pentru realizarea temei propuse. 

• Să folosească tehnica de lucru sugerată – lipire și asamblare pentru a realiza cutia de cadou. 
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• Să denumească materialele şi ustensilele puse la dispoziţie. 

• Să asambleze corect părţile componente pentru realizarea cadoului. 

 

2. Afective: 

• Să participe cu plăcere la desfăşurarea activităţii. 

• Să  execute sarcina dată manifestând spirit cooperant. 

• Să dobândească sentimentul de bucurie şi satisfacţie faţă de rezultatul propriei munci. 

• Să aprecieze obiectiv propria lucrare precum şi lucrările colegilor. 

 

3. Psiho - motrice: 

• Să mânuiască corespunzător materialele didactice puse la dispoziţie. 

• Să păstreze curăţenia la masa de lucru. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: observația. conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, Turul galeriei. 

Resurse materiale: cutii albe de carton, farfurie albastră  în care se află părțile componente ale lui 

Olaf (cap, păr, nasturi, mâini), lipici, morcovi și fulgi. 

Forme de organizare:Frontal, individual. 

Durata: 30 minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.  Curriculum pentru educație timpurie 

2. ,,Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculumul pentru educație timpurie” 2019 

3.  Educaţia este un orizont, nu o destinaţie - Scrisoarea metodică MEN nr. 42328  

4.  G. Dumitru, M. Modoran, M. Moroianu, E. Simiciuc, C. Novac, J. Bangă, I. Ionescu – Metodica 

activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar, vol. II, Ed. Didactica Nova, Craiova, 

2008 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Etapele 

 activității 

 

Conţinutul ştiinţific 

 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare/ 

Metode si 

indicatori Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

1.Moment 

organizatoric 

Crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii: 

- pregătirea mobilierului şi a materialelor necesare; 

- asigurarea unui climat educaţional favorabil, în 

concordanţă cu tema zilei; 

- aerisirea sălii de grupă. 

 

 

 

 

Mobilierul 

grupei 

 

 

2. Captarea 

şi orientarea 

atenţiei 

 

 

Regina Elsa îi invită pe copii în locul unde trebuie să 

fie depozitate cadourile, dar observă cu tristețe că acolo 

se află doar un cadou, ( modelul realizat de mine așezat 

pe masa) propunându-le astfel copiilor ca la activitatea 

practică de azi să confecționeze împreună cadouri 

pentru Olaf pentru a-i face o surpriză. 

Se orientează atenţia copiilor către materialele din fața 

lor. 

Conversaţia 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se anunţă tema activităţii - „Cadouri cu surpriză pentru 

Olaf”  şi voi enumera  obiectivele pe înțelesul copiilor.  

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Capacitatea 

copiilor de 

concentrare 

a atenției. 

3. Reactua- 

lizarea 

cunoştinţelor 

 

Se vor purta scurte dicuții cu copiii despre momentele 

din poveste. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Imagini cu 

povestea 

”Regatul de 

gheață”  

Aprecieri 

verbale 

individuale 

și generale 
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5.Prezentare

a noului 

conţinut şi 

dirijarea 

învăţării 

 

Intuirea  materialul didactic: se intuiește materialul 

aflat pe măsuțe: o cutie albă de carton și o farfurie 

albastră în care se află capului omului de zăpadă Olaf, 

un morcov, două crenguțe, trei fire de păr, două buline 

negre, fulgi. 

Prezentarea modelului:  se prezintă copiilor modelul, 

insistând  asupra materialelor folosite, a lipiciului, a 

materialelor de lipit, asupra tehnicilor de lucru și 

ordinea efectuării lor. 

Demonstrarea procedeului de lucru: Educatoarea 

demonstrează copiilor modul prin care se realizează 

tema propusă: 

- vom așeza în interiorul cutiei un morcov care reprezintă 

surpriza pentru Olaf , după care vom închide cutia; 

- lipim capul omului de zăpadă Olaf pe cutie în partea de 

sus; 

-  lipim părul deasupra capului; 

- pe lateralele cutiei lipim cele două crenguțe, care 

reprezintă mâinile lui Olaf; 

- în partea de jos lipim cele două buline negre, care 

reprezintă nasturii; 

- pentru a decora cât mai frumos cadoul, vom lipi fulgii pe 

lateralele cutiei sau pe spatele acesteia. 

După  explicarea  tehnicii de lucru se trece la realizarea  

acestora de  către copii. 

Exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii 

Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a 

musculaturii mici a mâinilor. 

 

“Mâinile le ridicăm 

Pe cap noi le așezăm 

Observația 

Conversția 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Observaţia 

Expunerea 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

Cadoul surpriză 

pentru Olaf 

 

 

 

 

 

 

Cutii albe din 

carton 

o farfurie 

albastră în care 

se află părțile 

componente ale 

lui Olaf ( cap, 

păr, nasturi , 

mâini) 

capul lui Olaf 

1 morcov 

fulgi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de 

a intui 

materialele 

de lucru. 
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Și apoi pe ochi, pe nas, 

Pe urechi ne- a mai rămas. 

Iute batem din picioare, 

Palmele le lovim tare! 

6.Obţinerea 

performanţei 

Realizarea  propriu-zisă: 

Voi da semnalul de începere a lucrului.  

Realizarea temei se va face pe fond muzical. 

Pe parcursul activităţii, voi da indicaţii cu privire la 

respectarea cerinţelor şi a tehnicilor de lucru, le voi 

aminti faptul că pentru a păstra aspectul îngrijit al 

lucrării trebuie folosită o cantitate  potrivită de lipici și 

voi oferi sprijin copiilor care îl  solicită. Îi voi stimula 

şi aprecia verbal   folosind formule încurajatoare.  

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Cutii albe din 

carton 

o farfurie 

albastră în care 

se află părțile 

componente ale 

lui Olaf ( cap, 

păr, nasturi , 

mâini) 

capul lui Olaf 

1 morcov 

fulgi 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

realiza 

lucrarea, 

utilizând 

tehnica 

prezentată. 

 

7.Încheierea 

activității 

 

După realizarea  cadourilor, copiii le vor aşeza pe masă 

și se va face analiza lucrărilor prin metoda Turul 

galeriei. 

Se vor lua în considerare următoarele criterii :  

- respectarea tehnicilor de lucru, 

-acurateţea lucrărilor realizate, 

Observația 

 

Turul galeriei 

 

 

 

Recompense 

 

Abilitatea 

de a aprecia 

și de a se 

autoaprecia. 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3840 

 

-finalizarea lucrărilor. 

Se fac aprecieri generale şi individuale privind 

comportamentul copiilor pe durata întregii activităţi 

fiind recompensaţi. 

Îşi face apariţia Olaf care le aduce copiilor o scrisoare 

de mulţumire, se citeşte scrisoarea şi drept recompensă 

pentru surprizele pregătite de ziua lui, le propune 

copiilor să înceapă petrecerea de ziua lui. 

Trecerea către etapa a III a prin a-i cânta lui Olaf  ”La 

mulți ani”. 
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Proiect didactic 

 

Lupulescu Dan 

Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” Timișoara 

Data: 18 05 2022 

Disciplina: Matematică - geometrie 

Clasa:a VI-a  

Unitatea de învățare: Proprietățile triunghiului 

Tema lectiei: Proprietățile triunghiului echilateral 

Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoștințe 

 

Strategii didactice: 

Metode: Învăţarea prin descoperire, conversaţia, metoda exerciţiului, observaţia, explicaţia 

Mijloace: tabla, tabla smart, caietele, instrumentele geometrice, manuale digitale 

Forme de organizare: frontal, individual 

 

Competențe specifice: 

1.6. Recunoaşterea unor elemente de geometrie plană asociate noţiunii de triunghi; 

2.6. Calcularea unor lungimi de segmente, măsuri de unghiuri în contextul geometriei triunghiului; 

3.6. Utilizarea criteriilor de congruenţă și a proprietăților unor triunghiuri particulare pentru 

determinarea caracteristicilor unei configurații geometrice 

4.6. Exprimarea în limbaj geometric simbolic şi figurativ a caracteristicilor triunghiurilor și ale 

liniilor importante în triunghi; 

5.6. Analizarea unor construcţii geometrice în vederea evidenţierii unor proprietăţi ale triunghiurilor  

Obiective operaționale: 

      1. Să recunoască și să deseneze un triunghi echilateral (3’); 

      2. Să analizeze un triunghi echilateral în vederea evidențierii a două proprietăți ale acestuia (8’); 

      3. Să utilizeze proprietățile pentru a demonstra că un triunghi este echilateral în trei exercitii (9’) 

; 

      4. Să exprime în limbaj geometric simbolic şi figurativ cel puțin două caracteristici ale 

triunghiurilor echilaterale într-un exemplu (12’); 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

 

ETAPELE LECŢIEI C. S. RESURSE PROCEDURALE EVALUAR

E De conţinut De 

timp 

Forme de 

organizare 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Momentul 

organizatoric 

     Prezenţa elevilor la oră 

    Pregătirea colectivului de elevi pentru buna desfăşurare 

a orei   

5 min Frontal Conversaţie 

 

  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

asimilate anterior 

1.6 

2.6 

4.6 

    Verificarea temei şi rezolvarea exerciţiilor din temă la 

care elevii au întâmpinat dificultăţi      

    Se verifică frontal cunoașterea: 

- noțiunii de triunghi; 

- noțiunii de triunghi isoscel; 

- proprietăților triunghiului isoscel 

    La sfârșitul acestei etape sunt evidențiați elevii care au 

răspuns corect. 

10 min Frontal 

individual 

Conversaţie 

Explicație 

Exercițiul 

caiete, tabla, 

tabla smart, 

manualul 

digital 

orală 

Captarea atenției și 

dirijarea învățării 

1.6 

2.6 

5.6 

       Se anunţă tema şi se notează pe tablă titlul lecției: 

Proprietățile triunghiului echilateral și obiectivele acestei 

lecții, mai precis că la sfârșitul orei elevii trebuie să fie 

capabili să enunțe definitia și proprietățile triunghiului 

echilateral, să enunțe modalitățile prin care se poate 

demonstra că un triunghi este echilateral și de asemenea să 

rezolve probleme utilizând cele enunțate anterior. 

       Se solicită elevilor să-și reamintească noțiunea de 

triunghi echilateral iar apoi aceasta va fi scrisă pe caietul de 

matematică. 

     Este propusă spre rezolvare aplicația 1 de pe fișa de 

lucru. 

20 min Frontal , 

individual 

Conversaţie 

Exerciţiul 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Tabla, tabla 

smart 

Instrumente 

de geometrie 

 

orală 
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      În urma rezolvării aplicației propuse se enunță 

proprietatea referitoare la unghiurilor unui triunghi 

echilateral; 

     Este propusă spre rezolvare aplicația 2 de pe fișa de 

lucru. 

     În urma rezolvării aplicației propuse se enunță 

proprietatea referitoare la faptul că înaltimile, medianele, 

bisectoarele și mediatoarele corespunzătoare oricărei laturi 

a unui triunghi echilateral coincid; 

          Este propusă spre rezolvare aplicația 3 de pe fișa de 

lucru. 

     În urma rezolvării aplicației propuse sunt enunțate 

modalitățile de a demonstra că un triunghi este echilateral; 

Consolidarea 

cunoştinţelor, 

obținerea 

performanței şi 

asigurarea feed-back 

-ului 

2.6 

3.6 

4.6 

1. Este propusă spre rezolvare aplicația 4 

    Se cere unui elev să noteze datele problemei, ipoteza şi 

concluzia, apoi un alt elev să realizeze desenul. 

    Sunt solicitaţi cât mai mulţi elevi la realizarea 

demonstraţiei 

    La finalul orei sunt reactualizate noțiunile învățate și 

este propusă ca temă pentru acasă rezolvarea exercițiilor 2, 

3, 4 și 8 de la pagina 207 din manual (E.D.P.)  

15 min Frontal , 

individual 

Conversaţie 

frontală 

Explicaţie  

Exerciţiul 

demonstraţie 

Tabla, caiete 

Instrumente 

de geometrie 

Aprecieri 

verbale 
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FIȘĂ de lucru 

 

Aplicația 1:  Utilizând instrumente geometrice desenează pe caiet un triunghi echilateral ABC cu lungimea laturii de 6 cm. Utilizând raportorul 

determinați măsurile unghiurilor triunghiului. Ce observați? 

 

 

Aplicația 2:  Utilizând figura construită la aplicația 1 și instrumentele geometrice construiți cele 3 înălțimi ale triunghiului. Ce observați? 

 

Aplicația 3:  a) Ce puteți afirma despre un triunghi cu toate unghiurile congruente? (justificați) 

                      b) Ce puteți afirma despre un triunghi isoscel care are măsura unui unghi egală cu 60𝑜? (justificați) 

                   c) Ce puteți afirma despre un triunghi în care înălțimea și mediana fiecărei laturi coincid? Dar dacă ar coincide înălțimile și bisectoarele 

sau înălțimile și mediatoarele? (justificați) 

 

Aplicația 4:  În exteriorul triunghiului isoscel ABC, 𝐴𝐵 ≡ 𝐴𝐶, se construiesc triunghiurile echilaterale ABD și ACE.  

a) Demonstrați că 𝐵𝐸 ≡ 𝐶𝐷; 

b) Dacă în plus punctele D, A și E sunt coliniare demonstrați că triunghiul ABC este isoscel 
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 PROIECT DIDACTIC 

Chețeg Alexandra – Raluca 

Școala Gimnazială ”Dosa Daniel” Valea Izvoarelor 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Dosa Daniel” Valea Izvoarelor 

CLASA:  I  

PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Chețeg Alexandra Raluca 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

TITLUL LECŢIEI: „ Banii. Leul – monede și bancnote” 

TIPUL LECŢIEI: predare-învățare 

SCOPUL LECŢIEI: Identificarea și recunoașterea bancnotelor și monedelor, a valorii lor și aplicarea 

datelor în rezolvarea problemelor și schimburilor valorice 

DURATA: 45 minute 

DATA: 26.05.2022 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

CG.1. Utilizarea numerelor în calcule elementare 

CG6. Utilizarea unor etaloane convenționale pentru măsurări și estimări 

 

COMPETENŢE SPECIFICE:                                     

CS1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la 

numărare; 

CS6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenționale standard și 

nonstandard în probleme-joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-100 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1: Să facă distincție între monede și bancnote; 

O2. Să recunoască monedele de 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani și bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 

lei, 100 lei; 

O3. Să rezolve exerciții de adunări și scăderi folosind banii; 

O4: Să rezolve probleme – joc simplu de tip venituri și cheltuieli; 

O5: Să utilizeze banii în jocul ”La cumpărături”  

 

STRATEGII DIDACTICE: 

➢ RESURSE PROCEDURALE: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, problematizarea, 

brainstorming 

➢ RESURSE MATERIALE: monede și bancnote, fișe de lucru, jetoane, planșe 

➢ FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe 

➢ RESURSE UMANE: 25 elevi. 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. Programa şcolară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului. (2013). Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

2. Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu, Metematică și explorarea mediului. Manual pentru clasa I, Editura Didactică și Pedagogică S.A., București, 

2019 

3. Didactic.ro 

4. Twinkl.ro 

NR. 

CRT. 

SECVENŢA 

DIDACTICĂ 

C

G6

/C

G1 

 

CONŢINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 

RESURSE 

PROCEDURA

LE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

 

1. 

 

Moment 

organizatoric 

 

 

 

Voi asigura condițiile necesare pentru 

buna desfășurare a lecției, pregătirea 

materialului didactic, organizarea 

colectivului de elevi. 

 

 

 

 

 

 

Materiale 

necesare 

activităţii 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

2. 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 Adresez câteva întrebări referitoare la 

lecțiile precedente: 

1. Ce unitate de măsură pentru lungime 

cunoașteți? (centimetrul) 

2. Câți centimetri are 1 metru? (1m = 100 

cm) 

3. Litrul este unitatea de măsură pentru ... 

(capacitatea vaselor) 

4. Care sunt unitățile de măsură pentru timp? 

(ora, săptămâna, luna, anul) 

Conversația  Frontal Orală 
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5. Cu ce instrument măsurăm durata unei 

zile? (ceasul) 

 

3. 

 

Captarea atenției 

 Rog elevii să deschidă plicurile care sunt 

pe bănci și să îmi spună ce găsesc în ele. 

(bani) 

Conversația Plicuri cu 

bancnote și 

monede 

Frontal  

 

4. 

 

 

 

Anunțarea temei 

 Anunț elevii că astăzi la matematică și 

explorarea mediului vom învăța despre 

unitățile de măsură pentru valoare – banii, 

vom discuta despre monede și bancnote, 

vom învăța să recunoaștem banii și să îi 

folosim. 

Rog elevii să deschidă caietele și să scrie 

data și titlul ”Banii”. 

Conversația Caietele 

elevilor 

Frontal  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adresez elevilor întrebarea: Ce știm 

despre bani? 

Solicit elevilor să îmi spună cât mai multe 

lucruri despre bani ( formă, mărime, 

culoare, material, pentru ce muncesc 

oamenii, care este răsplata muncii lor, de 

ce avem nevoie de bani, când folosim 

banii, cum se numește moneda noastră). 

Prezint monede și bancnote din România 

și cer elevilor să le compare pentru a-și 

însuși felul acestora.  

Rog elevii să noteze în caiete: 

- 1 Leu = 100 bani 

- Monede: 1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani 

- Bancnote: 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei, 100 

lei. 

Conversația 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Explicația 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monede și 

bancnote 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri orale 
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Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț elevii că în continuare vom avea de 

rezolvat niște sarcini pentru a demonstra 

că știm să folosim banii. 

1. Descrie 

În pușculiță sunt ... monede și ... bancnote. 

2. Compară 

Compară cele două pușculițe. 

3. Asociază 

Unește bancnotele cu valoarea potrivită 

scrisă în chenar. 

4. Analizează 

Alege ( colorează) banii necesari pentru a 

cumpăra mașinuța. 

5. Argumentează 

De ce nu poate cumpăra Mihai ursulețul? 

6. Aplică 

Ordonează crescător bancnotele și 

monedele de pe fișă. 

La final, verificăm la tablă rezolvarea 

fișei. 

 

Anunț copiii că vom juca jocul ”La 

cumpărături” 

Fiecare elev va primi o fișă cu diferite 

produse și prețul acestora. Elevii trebuie să 

calculeze suma necesară pentru fiecare coș 

și să stabilească cu ce bancnote vor plăti 

coșurile de cumpărături.  

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

Jocul didactic 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 – fișă 

de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca răsplată pentru munca depusă, elevii 

vor afla un secret. Vom așeza câte o 

monedă sub foaia caietului și o vom 

creiona. Vom observa cum moneda se 

imprimă pe fila caietului. 

 

 

 

 

 

Anexa 2 – fișă 

de lucru 

 

Bancnote 

 

Monede 

 

 

 

Frontal 

Individual 

7. Realizarea feed-

back-ului 

 

 Astăzi despre ce am învățat? Ce monede și 

bancnote cunoaștem? Ce măsurăm cu 

banii? De ce este bine să știm să folosim 

banii? Pot avea încredere părinții să le 

faceți mici cumpărături? 

Conversația    

 

8. 

Încheierea 

activității 

 

 

 

       Se fac aprecieri asupra modului în 

care elevii au participat la oră. 

      

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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Proiect de activitate în alternativa 

Step by Step 

Profesor pentru învăţământul primar: 

BACIU IONELIA-DORINA 

Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny“ Focşani, Vrancea 

 

Competenţe specifice: 

Comunicare în limba română:  

2.4 Exprimarea propriilor idei în context cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; 

3.4  Exprimarea în cuvinte proprii a mesajelor redate pe suport vizual sau auditiv, manifestând 

interes pentru lucrul cu cartea. 

 

Matematica şi explorarea mediului: 

1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/extragerea de 1-5 

elemente dintr-o mulţime dată; 

5.2  Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în 

concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor. 

 

Arte vizuale şi abilităţi practice: 

1.3 Manifestareacuriozităţiifaţă de explorarea de mesajeartistice simple, exprimatevizual; 

2.3 Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct. 

 

Dezvoltare personală: 

2.1   Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare; 

2.3 Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu 

acestea. 

 

Obiective operaționale: 

Centrul de citire:  

• să recunoască personajele pozitive şi negative din povestea „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin 

Gruia; 

• să asocieze corect un cuvânt dat cu sinonimul lui; 

• să reprezinte printr-un simbol specific sentimentele generate de întâmplările din text; 

• să exprime prin desen, lucrând în echipă, un aspect reprezentativ din lectura „Ciuboţelele Ogarului“, 

după Călin Gruia 

 

Centrul de joc de rol: 

• să formuleze oral întrebări referitoare la conţinutul lecturii „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin Gruia, 

folosind metoda activ-participativă „Explozia stelară“; 

• să identifice cu precizie personajele principale din text; 

• să coloreze corespunzător măşti specifice pentru personajele din text; 

• să recite rolul dat din sceneta „Ciuboţele Ogarului“, după Călin Gruia. 
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Centrul de arte: 

• să identifice însuşiri potrivite pentru „Hanul Ursului“, folosind metoda activ-participativă „Floarea 

de lotus“; 

• să coloreze, în perechi, imagini specifice din poveste (Ogarul şi Iepurele, Ursul, Hanul Ursului); 

• să asambleze, prin lipire pe planşa suport, elementele colorate; 

• să decoreze, în echipă, cât mai creativ, lucrarea „La Hanul Ursului“. 

 

Centrul de matematică: 

• să completeze corect numerele care lipsesc dintr-un şir dar; 

• să compare două numere în concentrul 0-10; 

• să compună/descompună cu precizie numere naturale în concentrul 0-10; 

• să efectueze exerciţii de adunare şi de scădere cu numere naturale în concentrul 0-10; 

• să rezolve probleme cu o operaţie, explicând corespunzător rezultatul obţinut; 

• să compună, în echipă, probleme cu ajutorul unor imagini sugestive date; 

 

Centrul de ştiinţe: 

• să identifice asemănări şi deosebiri ale Iepurelui şi Ogarului, folosind metoda activ-participativă 

„Diagrama Venn“; 

• să completeze corespunzător însuşirile personajelor, în spaţiile specifice ale Diagramei Venn; 

• să reprezinte corect, printr-un desen sugestiv, lucrat în perechi, aspecte din povestea „Ciuboţelele 

Ogarului“, după Călin Gruia; 

• să aranjeze, în echipă, desenele realizate în ordinea desfăşurării acţiunii din povestea studiată.  

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee didactice: 

• conversaţia euristică, reproductivă, de reactualizare, de fixare şi consolidare, exerciţiul, explicaţia, 

demonstraţia, dezbaterea, problematizarea, observaţia, studiul de caz, brainstorming-ul, jocul de rol, 

metodele activ-participative: „Masa rotundă“, „Diagrama Venn“, „Foarea de lotus“, „Turul 

galeriei“, „Cadranele“, „Explozia stelară“, „Pălăriile gânditoare“ 

Materiale didactice: 

• planşele didactice reprezentând ,,Agenda şi Mesajul zilei”, integrama „Ciuboţelele Ogarului“, jocul 

„Caută drumul cel mai scurt către Hanul Ursului!“, filmuleţ „Ciuboţelele Ogarului“, fişe de lucru 

pentru matematică, planşa cu desene pentru compunerea problemelor, planşa „Diagrama Venn“, 

planşa „Floarea de lotus“, planşa „La Hanul Ursului“, planşa „Cadranele“, planşa „Explozia 

stelară“, măscuţe, ecusoane pentru centre, criterii de evaluare, planşa „Copăcelul fericit“,„Pălăriile 

gânditoare“, diplome pentru autoevaluare, specifice fiecărui centru de activitate. 

Mijloace didactice: 

•  jucărie muzicală-semnal sonor pentru deplasarea la centrele de activitate: Stepy, videoproiector, 

laptop, filmuleţ „Ciuboţelele Ogarului“. 

Forme de organizare a activităţii: 

• frontal, individual,  în perechi, în echipă, individualizat.  

Forme de evaluare: 
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• observaţia sistematizată, aprecieri verbale, evaluarea reciprocă, autoevaluarea – „Copăcelul fericit“, 

„Turul galeriei“, „Pălăriile gânditoare“, diplome. 

 

Întâlnirea de dimineaţă 

 

▪ Copiii sunt asezaţi în semicerc, pe scaune; 

▪ Se începe activitatea cu cântecul: 

,,Bună dimineaţa, Soare !“, „Domnule Soare“ 

▪ Citirea şi discutarea planşei cu ,,Agenda zilei”; aceasta cuprinde reperele orare la care se desfăşoară 

activităţile specifice din această zi: 

   

AGENDA ZILEI 

 9-9,30 Întâlnirea de dimineaţă 

9,30-10       Activitate la centre: 

• Comunicare: Povestea „Ciuboţelele ogarului“, după Călin Gruia 

Metoda „Cadranele“ 

Joc de rol:„Explozia stelară“ 

            Sceneta „Ciuboţelele Ogarului“ 

• Matematică:„Masa rotundă“ 

                           Exerciţii şi probleme cu operaţii de adunare şi de scădere în concentrul 0-10 

• Ştiinţe:„Diagrama Venn“ 

Arte:  „Floarea de lotus“ 

                                        Colaj „la Hanul Ursului“ 

 

11-11,30 Evaluare:„Turul galeriei“, „Copăcelul fericit“ 

▪ dezbatere privind calendarele-tip: calendarul cu figuri geometrice al lunii martie, calendarul naturii, 

calendarul zilelor de naştere, calendarul prezenţei; 

▪ se interpretrează cu tot grupul diverse cântecele pentru copii: „Am la ţară, la bunici“, „Românaşul“, 

„Prietenii mei“, „Furnicuţa“, „Căţeluşul mofturos“, „Ursuleţii s-au trezit“, “Elefantul Cici“; 

▪ se prezintă planşa specială cu Mesajul zilei de astăzi: citire în lanţ, citire selectivă după anumite cerinţe 

date; explicarea cuvintelor necunoscute din text, selectarea  personajelor principale, negative şi 

pozitive, recunoaşterea elementelor reale şi fantastice, dezbaterea ideilor rezultate din text, 

identificarea sarcinilor de la centre; 

 

DRAGI COPII, 

 

MOŞ MARTIN ESTE FERICIT! AZI VA AVEA MUSAFIRI. LA HANUL LUI VOR VENI 

IEPURELE ŞI OGARUL. 

A PREGĂTIT BUCATE ALESE. MIROSUL LOR UMPLE ÎNCĂPEREA. MÂNCAREA VA 

COSTA 2 GALBENI. 

OARE CINE VA PLĂTI? 
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*Dezleagă integrama următoare şi vei afla care este motivul pentru care s-au certat 

Iepurele şi Ogarul! 

 

SOLUŢIA 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

(2 CUVINTE) 

 

G C G E U I G 

A I O L L E R 

L U L E U P A 

B B G O I U S 

E O I G H R S 

N T R A A E R 

I E F R N E U 

     Cuvintele: 

 HAN; 

 IEPURE; 

 URS; 

 GRAS; 

 GALBENI; 

 GOL; 

 FRIG. 

 

SOLUŢIA CIUBOŢELELE OGARULUI 

 

▪ JOC,, CAUTĂ DRUMUL CEL MAI SCURT CĂTRE HANUL URSULUI!“  

  Rezolvare de adunări şi de scăderi în lanţ cu numere în concentrul 0-10. 

  Compararea rezultatelor obţinute 

 

▪ FILMULEŢ „CIUBOŢELELE OGARULUI“ 

▪ Joc ,, Ecusonul norocos ”: 

Acest joc se organizează în scopul aranjării copiilor la centrele de activitate. Fiecare copil va 

primi un ecuson specific centrului de activitate la care va lucra astăzi.  

➢ Copiii se duc la centre, îşi lipesc etichetele corespunzătoare la panou, apoi, la semnalul sonor 

al lui Stepy, îşi iau materialele specifice şi citesc sarcinile existente care îi îndrumă pas cu pas în 
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realizarea exerciţiilor propuse individual, în perechi şi în echipă. Sarcinile sunt de mai multe 

feluri:comune, individualizate şi suplimentare. 

 

Activitate la centre 

 (Sarcini de lucru) 

 

Centrul de comunicare: 

➢ Rezolvaţi, în echipă, sarcinile prevăzute pe planşa „Metoda cadranelor“ 

1. Asociază cuvântul cu sinonimul lui! 

(târg-iarmaroc; ogar-câine; han-pensiune; galbeni-bani; ciuboţele-ciuboţele) 

2. Identifică personajele pozitive şi negative din poveste! 

3. Exprimă sentimentele în legătură cu faptele personajelor principale! 

4. Desenează un aspect preferat din text! 

 

Centrul de joc de rol: 

➢ Scrieţi,în echipă, întrebări potrivite referitoare la textul „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin 

Gruia!  

(Metoda „Explozia stelară“: CINE?, CUM?, CÂND?, UNDE?, CÂT?); 

➢ Colorează individual Măscuţa! (IEPURE, OGAR, URS). 

 

Centrul de matematică: 

➢ Rezolvaţi, în echipă, prin metoda „Masa rotundă“, următoarele fişe de lucru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Compuneţi şi rezolvaţi probleme, în echipă, folosind imaginile date!(ANEXA MEM) 
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Centrul de ştiinţe: 

➢ Descoperiţi, în echipă,  asemănări şi deosebiri între Iepure şi Ogar, utilizând „Diagrama Venn“; 

➢ Desenaţi, în perechi, următoarele aspecte din poveste: Călătoria Iepurelui şi a Ogarului, La 

Hanul Ursului, Pedeapsa Ogarului; 

➢ Aranjaţi desenele obţinute în ordinea desfăşurării acţiunii din text! 

 

Centrul de arte: 

➢ Descoperiţi, în echipă, însuşiri pentru Hanul Ursului, folosind metoda „Floarea de lotus“! 

➢ Coloraţi, în perechi, Iepurele şi Ogarul, Ursul, Hanul Ursului! 

➢ Realizaţi, în echipă, colajul „La Hanul Ursului“, asamblând elementele colorate şi decupate! 

➢ Decoraţi cât mai frumos colajul obţinut! 

 

Evaluare 

 

▪ După cântecul lui Stepy care indică finalizarea lucrului la centrele de activitate, copiii trec la centrul 

următor; 

▪ Cântecul ,, Românaşul”este interpretat cu grup mare; 

▪ Deoarece din Agenda zilei de astăzi s-a observat că se realizează doar o singură rotaţie la centre, acum 

este momentul pentru evaluare. Elevii revin în semicerc. Câte un reprezentant de la fiecare centru de 

activitate prezintă produsele activităţii desfăşurate în echipă; 

▪ Joc: ,,Stepy spune !”(se execută doar comanda însoţită de expresia: ,,Stepy spune!”, urmând ca elevii 

ce nu reuşesc să se concentreze, să fie eliminaţi din joc. Câştigătorul va conduce activitatea de evaluare 

în continuare); 

 Se prezintă sceneta „Ciuboţelele Ogarului“, după Călin Gruia 

 Se realizează evaluarea finală prin metoda activ-participativă: „Pălăriile gânditoare“ 

 

PĂLĂRIA ALBĂ– POVESTITORUL – Realizează rezumatul!; 

PĂLĂRIA NEAGRĂ – CRITICUL – Identifică elementele negative! 

PĂLĂRIA ROŞIE– PSIHOLOGUL – Exprimă sentimente! 

PĂLĂRIA GALBENĂ– CREATIVUL – Creează finalul pozitiv! 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ – LIDERUL – Condu jocul/Prezintă personajele! 

PĂLĂRIA VERDE– GÂNDITORUL – găseşte soluţii alternative! 

 

 AUTOEVALUARE – aşezarea unui post-it floricică în „Pomişorul fericit“ mai sus sau mai jos, 

în funcţie de cât de activ a fost copilul la lecţie; 

 ACORDAREA UNUI STIMULENT: DIPLOMA „IEPURAŞUL FERICIT“ 
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PROIECT DIDACTIC 

Ivan Rodica 

Colegiul Tehnic Henri Coandă, Timișoara 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Numărul 30 

CLASA: a VII-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA DE ȊNVĂŢARE:  Granițe între lumi 

SUBIECTUL : Pronumele personal 

TIPUL LECŢIEI: de actualizare a cunoștințelor  -consolidare 

SCOPUL LECŢIEI: utilizarea corectă a limbii române literare în contexte variate 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

DURATA:50 de minute 

 

COMPETENŢE GENERALE:  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

COMPETENŢE SPECIFICE 

4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru 

înţelegerea şi exprimarea corectă şi precisă a intenţiilor comunicative 

4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, din limba română standard, pentru 

exprimarea corectă a intenţiei comunicative.  

4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare 

corectă;  

4.4. Utilizarea deprinderilor dobândite pentru monitorizarea corectitudinii comunicării, prin raportarea 

la normă. 

Obiective operaționale: 

O1. identificarea pronumelor personale ; 

O2. precizarea categoriilor gramaticale ale pronumelui; 

O3. identificarea funcțiilor sintactice și a cazurilor pronumelui; 

O4. diferențierea pronumelor personale de alte părți de vorbire. 

Strategia didactică 

Metode de predare: Spargerea gheții, Exerciţiul, Explicaţia, Conversaţia, Problematizarea, Jocul 

didactic, Rebusul, Ciorchinele, Eseul de cinci minute. 

Mijloace şi materiale didactice: tablă, marker, laptop, caiete, fişe de lucru, cartonașe, prezentare în  

Powerpoint, videoproiector.  

Forme de organizare: frontal, individual, perechi. 

Evaluare: Evaluare formativă, orală,  Aprecieri verbale, Observaţia sistematică, Corectitudinea 

răspunsurilor şi a exprimării. 
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Bibliografie:  

1. Pamfil, Alina – Limba şi literatura română. Structuri didactice deschise,   Ed. Paralela 45, Cluj-Napoca, 2003. 

2. Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, clasele a V-a – a VIII-a, 2017, Ministerul Educației Naționale, București. 

3. Sâmihăian, Florentina, Dobra, Florentina, Halaszi, Monica, Corcheș, Horia, Davidoiu-Roman, Anca, Limba română. Manual pentru clasa a 

VII-a, Editura Art Klett, 2019. 

4. Sâmihăian, Florentina; Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca-Davidoiu Roman, Horia Corcheș,  Limba și literatura română. Caietul elevului, 

clasa a VII-a, București, Editura Art Klett. 

Etapele lecției 
T

im
p

 

C
o
m

p
et

en
țe

 

v
iz

a
te

 

Conținutul învățării STRATEGIA DIDACTICĂ Evaluare 

Metode Mijloace Forma de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

2’  Se asigură condiţiile necesare defăşurării 

optime a activităţii: asigurarea liniştii, 

pregătirea materialului didactic. 

Conversația  Frontal  

2. Verificarea 

temei 

4’  Verificarea calitativă (prin sondaj) a temei 

pe care elevii au avut-o de rezolvat. 

Profesorul intervine, corectând dacă este 

cazul, făcând observaţii şi aprecieri. 

Conversația de 

examinare 

Caiete  Frontal  Aprecieri 

verbale 

3.Captarea 

atenției 

5’  În debutul orei, elevii vor fi solicitați 

să completeze rebusul primit. Vor 

descoperi pe verticală noțiunea de 

pronume. 

  

Explicația 

 

Spargerea 

gheții 

(gândirea 

activă) 

Caiete  Frontal 

 

 

Individual 

Observaţia 

sistematică 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 
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4. Anunțarea 

titlului și a 

competențelor 

vizate 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anunţă titlul și obiectivele lecției. 

Profesorul notează titlul pe tablă, iar elevii 

îl notează pe caiete.  

 

Explicația 

 

Manual 

Caiete 

Tablă 

Marker 

Frontal 

 

 

5.Prezentarea 

noului 

conținut și 

dirijarea 

învățării 

25

’ 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

Profesorul va scrie un text pe tablă și cere 

elevilor să sublinieze pronumele 

personale, punând întrebări elevilor, 

pentru a le reactualiza cunoștințele despre 

pronume.  

Ce este pronumele personal? Care sunt 

persoanele pronumelui personal? 

Pronumele personal are gen? Pentru ce 

cazuri are forme pronumele personal?  

Pe baza acestor întrebări elevii vor 

completa un ciorchine.  

Această activitate are rolul de a-i ajuta pe 

elevi să-și reamintească cunoștințele 

dobândite în clasa aVI-a. 

Profesorul împarte elevilor o fișă cu 

formele pronumelui personal, pentru 

portofoliu, apoi face o prezentare Power 

Point-pronumele personal. 

 

Elevii sunt împărțiți în perechi, primind 

cartonașe cu formele pronumelor 

personale, pe care trebuie să le identifice. 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Tablă 

Marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiector 

Fișa 1 

Tablă 

Marker 

Caiete 

 

 

 

Cartonașe 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grupat 

 

 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Apreciere  
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C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

Profesorul le împarte elevilor fișe ce 

conțin diverse exerciții legate de 

pronume și le cere elevilor să   rezolve   

exercițiul 1, ce vizează   analiza 

sintactică și morfologică a pronumelui, 

ce va fi rezolvat la tablă. 

Acest exercițiu are rolul de a verifica 

gradul de înțelegere a funcțiilor sintactice 

și a cazurilor pronumelui personal. 

Se monitorizează permanent activitatea 

elevilor, profesorul îndrumându-i pentru a 

se asigura că s-au transmis corect 

informaţiile.  

 

În continuare, profesorul le cere elevilor 

să rezolve exercițiul 2, ce are în vedere 

deosebirea pronumelui personal de alte 

părți de vorbire.  

Elevii vor identifica valorile morfologice 

ale cuvintelor subliniate și le vor nota pe 

fișă. 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Tabla 

Fișa 2  

Caiete 

Marker 

 

 

Tabla 

Fișa 2  

Caiete 

Marker 

 

 

 

 

 

Fișa 2  

 

 

 

Fișa 2 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

(dirijat) 

 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Evaluare în 

pereche 

Aprecieri 

verbale 
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6.Obținerea 

performanței 

10

’ 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt rugați să scrie un scurt text, 

având ca temă prietenia, în care să 

folosească cel puțin patru pronume 

personale, dintre care două să aibă formă 

neaccentuată (clitică) și două - formă 

accentuată (nonclitică). 

Explicația  

 

Eseul de cinci 

minute 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

Individual 

(dirijat) 

Frontal 

 

 

Apreciere 

orală 

Aprecieri 

verbale 

 

7. Aprecieri 

generale 

2’  Elevii primesc drept temă exercițiul 1  de 

la pagina 135. Se vor face aprecieri 

generale asupra participării elevilor la 

lecţie. 

Conversația Caiete Frontal Aprecieri 

verbale 
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                                                     PROIECT DE ACTIVITATE 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : G.P.N.Cosereni-Patrime 

EDUCATOARE: Prof.Ivan Rodica Felicia 

NIVELUL/GRUPA: 3-5 ani, I, Grupa mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Moș Nicolae, prietenul copiilor!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: ” În așteptarea lui Moș Nicolae”                                                                                             

FORMA DE REALIZARE:Activitate integrata                                                                                                                            

TIPUL ACTIVITATII:Consolidare de priceperi si desprinderi 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

- ADP: Întâlnirea de dimineață ,,As vrea sa primesc de la Mos Nicolae...’’ 

          Tranziție : ”Lustruim ghetutele” 

- ALA: Joc de rol:”Micii cofetari”-pregatim prajituri pentru Mos Nicolae                                                                                                          

           Ştiinţă: ” Ajută-l pe Moș Nicolae să ajunga la ghetute’’ 

            Arta:’’Cadourile mosului” 

- ADE:  DLC - ” Cadoul din ghetuta”-joc didactic(cuvantul,propozitia simpla/dezvoltata) 

           DOS  - ” Decorăm ghetuța Moșului” - activitate practică (lipire) 

- ALA - Program artistic-„Serbare pentru Mos Nicolae”  

  

SCOPUL: 

                 -Consolidarea  deprinderii de a formula propozitii corect din punct de vedere gramatical; 

                  -Consolidarea unor abilitati practice specifice  nivelului de dezvoltare motrica; 

 

 

OBIECTIVE:La sfarsitul  activitatii copiii vor fi capabili: 

O1-sa interpreteze  rolul de cofetar realizand prajituri pentru Mos Nicolae;                                                       

O2-sa foloseasca corect instrumentele  de lucru pentru a pastra acuratetea lucrarii; 

O3-sa gaseasca drumul corect  prin labirint; 

O4-sa denumeasca jucariile si sa le puna in  sosetuta cu poza lor; 

O5-sa formuleze propozitii despre imaginile  din saculet  si sa le aseze pe floarea de lotus; 

O6-sa  realizeze ghetuta Mosului folosind tehnici de lucru  specifice abilitatilor practice; 

O7-sa completeze floarea de lotus; 

 

JOCUL DIDACTIC:”CADOUL DIN GHETUTA” 

           Sarcina didactica: 

           -Denumirea unor jucarii(cuvantul); 

           -Formarea de propozitii simple(propozitii dezvoltate-sarcina suplimentara); 

            -Completarea florii de lotus; 

 

            Regulile jocului:Prescolarii vor fi asezati in semicerc si vor fi impartiti in echipa ghetutelor 

albastre si echipa  ghetutelor verzi .Prima varianta-Copilul numit  numeste jucaria,apoi o aseaza in 

sosetuta cu poza lui.Cea de-a doua varianta-Copilul  la care se opreste bagheta scoate din saculetul 
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fermecat un jeton,il numeste si un alt copil de la cealalta echipa formuleaza  o propozitie cu 

imaginea,apoi o aseaza pe floarea de lotus. 

 

             Elemente de joc: ghetuta,jucarii,imagini,saculet,surpriza,asteptarea,floarea de 

lotus,stimulente(bomboane) 

 

 

STRATEGII DIDACTICE              

a)Metode/procedee/tehnici:observatia,conversatia,explicatia,demonstratia,jocul 

didactic,exercitiul,metoda lotus,RAI,turul galeriei. 

  b)Mijloace de invatamant: 

                  -panoul pentru  prezenta  cu pozele copiilor,calendarul naturii; 

                  -coca,forme pentru prajituri,sortulete; 

                  -fise de lucru,de colorat,culori; 

                  -ghetute din carton,jucarii,imagini reprezentative,ecusoane,saculet,sosetute cu pozele 

copiilor,vata,material marunt perforat,lipici,snur; 

c)Forme de organizare:frontal,individual,in grup 

 

 

MODALITATI DE EVALUARE:Continua-formativa:prin observarea sistematica a 

comportamentului copiilor,observarea produselor  activitatii,raspunsurile copiilor,acordarea de 

stimulente. 

 

DURATA:o zi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

  - MECTS - „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Editura DPH, 2009; “Curriculum pentru 

invatamantul prescolar 3-6/7 ani ” – 2008  

  - Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga,Mihaela – “Metode interactive de grup” –

ghid metodic, editura Arves, 2006;  

   - Filofteia Grama, Mioara Pletea,Angela Sesovoci…”Aplicatii ale noului curriculum pentru  

invatamantul prescolar”, vol I si II, ed. DPH, 2009 

 

 

                                                       SCENARIUL ZILEI  

               Rutină: Copiii vor aborda întâlnirea de dimineaţă într-o manieră optimistă şi plină de 

energie, deoarece ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.  

              Salutul. Așezați în semicerc, pe scăunele, copiii se salută reciproc cu expresia „Bună 

dimineaţa!”,salutul curgând firesc de la stânga la dreapta, într-o atmosferă de relaxare şi bună 

dispoziţie. Educatoarea va fi cea care va da startul acestui salut 

              Prezenţa. Se va realiza în stilul grupei „Fluturasilor”: o fetiţă va număra câţi băieţi se joacă 

la gradiniţă astăzi; un băiat va număra cȃte fetiţe sunt la grădiniţă.Cand copiii isi aud numele,merg si 

isi aseaza poza la panou. Sunt îndepărtate pozele copiilor care lipsesc, ramânând pe panoul de 

prezență doar pozele copiilor prezenţi.  
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             Calendarul naturii. Consultăm buletinul meteo verbalizând acţiunea: “Suntem în anotimpul 

iarna, luna decembrie, data 4“,”Ieri a fost joia  a patra zi a saptamanii, astăzi este vineri a  cincea zi a 

săptămânii, maine va fi sambata a sasea zi  saptamanii , este...........,cerul este............,soarele............”. 

             Împărtășirea cu ceilalți: Preșcolarii vor vorbi despre cadourile pe care le doresc de la Moș 

Nicolae ,,Aș vrea să primesc de la Moș Nicolae...”  

 Noutatea zilei:  

             Copiii vor găsi un cadou de la Moș Nicolae în interiorul căruia vom descoperi materialele 

necesare activității.  

             Prin intermediul  Tranziție:”Lustruim ghetutele”’ copii de indreapta spre centrele de lucru 

             ACTIVITĂȚI LIBER ALESE I. La măsuţe este pregătit materialul pentru următoarea 

activitate, iar copiii vizitează centrele descoperind materialele şi sarcinile din fiecare sector. Se va da 

startul de începere a lucrului. Se vor îndruma copiii acolo unde vor întâmpina greutăţi.  

              Joc de rol: ,,Micii cofetari”- copiii vor interpreta roluri de cofetari. Vor avea la dispoziție 

coca, forme de prăjituri și vor face prăjituri pentru Moș Nicolae.  

 

             Știință: copiii vor avea de realizat un labirint,il vor ajuta pe Mos sa ajunga la 

 ghetute; 

              Arta: copiii vor picta cadouri,masinute,sosetute,nuielusa  si pe Mos Nicolae; 

             Rotaţia grupurilor va trebui făcută în aşa fel încât toţi copiii să participe la  toate centrele 

            Dupǎ finalizarea activitǎților în centre vom trece sǎ observǎm ce au realizat.                                                                                                           

Copiii vor prezenta produsele realizate în fiecare centru. 

           Rutină: Copiii formează o coloană, trenul piticilor şi părăsesc sala de grupă pentru a merge la 

toaletă şi pentru a se spăla pe mâini. 

               

 

          Se trece la activitatile pe domenii cu ajutorul cantecelului „”Mos Nicolae”” 

 

  DLC: Educarea limbajului  

             Copiii vor fi conduşi spre spaţiul special destinat activităţii de limbă și comunicare unde vom 

desfășura jocul didactic “Cadoul din ghetuță”(cuvântul, propoziția).  

            În realizarea jocului didactic copiii vor fi așezați în semicerc.Copilul numit de educatoare 

răspunde la întrebare, manuind materialul necesar. Fiecare răspuns corect va fi rasplătit cu o  

bombonica. La finalul activității copiii vor primi recompense dulci.  

           Probele constau în: denumirea unor jucarii (cuvântul), formarea de  

propoziții  (simple și dezvoltate), completarea florii de lotus (metoda lotus) cu imaginile din saculet. 

           Prima probǎ “Cadoul din ghetuțe” se va desfǎșura astfel: copiii vin pe rând, aleg  o  

jucărie, o denumesc și  o așază  în ghetuța care are poza sa.  

           Proba a doua “Săculețul cu surprize”.Copiii vor lua din sacul moșului o  imagine și vor 

formula o propoziție despre ea. Copiii vor completa cu imaginile din saculet petalele florii de lotus . 

           Cu ajutorul cantecelului SfinteNicolae   se trece la activitatea practica. 

            DOS: Activitate practică- Copiii vor realiza cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie și 

folosind tehnicile specifice activităților practice „Ghetuța Moșului”. Vor lipi oameni de zapada  și 

vor decora ghetuța cu diferite materiale(copiii vor avea ca sarcină suplimentară să șnuruiască 

ghetuța).  
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           Educatoarea le va explica copiilor ce au de facut si  va realiza o ghetuta –model,vor numi 

materiale ,vor face incalzirea manutelor si se vor apuca de lucru.Se va oferi ajutor copiilor care au 

nevoie. 

           Dupa terminarea lucrului,lucrarile vor fi expuse la panou si se va face evaluarea prin metoda 

Turul Galeriei. 

          Activitatea se incheie prin audierea cantecelului „Ghetutele”’ 

 

 

 

            ACTIVITĂȚI LIBER ALESE II. Copiii vor desfaşura un scurt program artistic pentru Mos 

Nicolae. 
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                                                                      PROIECT DE LECȚIE  

                                

 DATA : 13.02.2020 

ȘCOALA : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, EFTIMIE MURGU” LUGOJ 

CLASA : a II-a B 

ÎNVĂȚĂTOARE : BUȘE  GABRIELA 

ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

DISCIPLINA : COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

SUBIECTUL : ,,HEIDI, FETIȚA MUNȚILOR” DE JOHANNA SPYRI 

UNITATEA TEMATICĂ: CĂLĂTOR PE ARIPILE IMAGINAȚIEI 

TIPUL LECȚIEI : CONSOLIDAREA CUNOȘTINȚELOR, ÎMBOGĂȚIREA ȘI ACTIVIZAREA 

VOCABULARULUI 

 

SCOPUL LECȚIEI : FORMAREA DEPRINDERII DE CITIRE CORECTĂ, FLUENTĂ, 

CONȘTIENTĂ ȘI EXPRESIVĂ; 

                              DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE EXPRIMARE ȘI ARGUMENTARE A 

PROPRIILOR PĂRERI; 

                              DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘI EXPRESIVITĂȚII LIMBAJULUI 

SCRIS ȘI ORAL. 

FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ 

DOMENII INTEGRATE : Comunicare în limba română, , Muzică și Mișcare, Arte vizuale și 

abilități practice,                         Dezvoltare personală 

OBIECTIV FUNDAMENTAL : 

   Formarea deprinderilor de a citi corect, fluent, expresiv și conștient , precum și desprinderea de 

informații esențiale dintr-un text citit. 

COMPETENȚE GENERALE: 

CLR-Receptarea de mesaje orale și scrise în diverse situații de comunicare cunoscute; 

       -Redactarea de mesaje în diverse situații de comunicare. 

MM- Interpretarea de cântece pentru copii. 

AVAP- Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind diverse tehnici elementare. 

DP- Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu personajele povestirii. 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

CLR :   3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut;  

            3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări; 

            3.4. Exprimarea interesului pentru lectura unor cărți adecvate vârstei; 

            4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare; 

            4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază. 

MM :  2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici și individual, a cântecelor, asociind dirijatul intuitiv. 

AVAP:  1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual exprimat printr-o varietate de 

elemente artistice; 

             2.3. Realizarea de produse utile și/sau estetice , combinând material ușor de prelucrat și 

tehnici accesibile. 

  DP :   2.2. Recunoașterea și identificarea emoțiilor de bază; 

            2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3866 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Obiective cognitive: 

O1- Să citească corect, conștient, fluent și expresiv textul, adoptând intonația impusă de semnele de 

punctuație; 

O2- Să povestească oral textul citit; 

O3- Să răspundă corect la întrebări legate de textul citit; 

O4- Să scrie corect și lizibil; 

O5- Să bifeze variantele corecte; 

O6- Să găsească însușiri ale personajelor din text; 

O7- Să introduce cuvintele noi, în alte enunțuri; 

O8- Să indentifice învățătura ce se desprinde din text; 

O9- Să deseneze personajul caracterizat. 

Obiective afective: 

O10- Să manifeste interes și motivație pentru oră; 

O11- Să participe activ și conștient la lecție. 

Obiective psiho-motrice: 

O12- Să adopte poziția corectă a corpului în timpul scrisului și pe parcursul orei; 

O13- Să mânuiască corect ustensilele de lucru. 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul, observația, jocul didactic, metoda 

hexagonului, munca independentă, problematizarea, dramatizarea, procedee de lectură: citirea 

selectivă, citirea în lanț, povestirea orală,mișcare pe muzică. 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: calculator, videoproiector, fișă de lucru, caiet de clasă, tablă, 

stilou, creioane colorate,imagini. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de clasă 

DURATA LECȚIEI: 50 min. 

RESURSE UMANE: 27 elevi
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                                                                                 SCENARIUL  DIDACTIC 

NR. 

CRT. 

MOMENTELE 

     LECȚIEI 

OBIECTIVE              

ACTIVITATEA  

          

ÎNVĂȚĂTOAREI 

          ACTIVITATEA 

              ELEVILOR 

METODE 

ȘI  

PROCEDEE 

  RESURSE 

MATERIALE 

  FORME DE 

ORGANIZARE 

             

EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

 Se asigură 

condițiile optime 

desfășurării lecției 

de Limbă și 

comunicare. 

Pregătesc 

materialele 

necesare. 

Elevii se așează în liniște, în 

băncile lor și se pregătesc 

pentru ora de comunicare. 

conversația Materiale 

didactice 

necesare 

frontal  

2. Verificarea 

temei de casă 

8 min. 

 

 

O 1 

 

 

 

O 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 11 

Se verifică tema de 

acasă, calitativ. 

La exercițiul 1, 

elevii trebuie să 

sublinieze 

ortograma,,l-a” și să 

încercuiască 

cuvântul,,la”. Oral 

trebuie să explice 

înțelesul 

proverbelor. 

,,La pomul lăudat 

să nu te duci cu 

sacul” 

 

 

Anexa 1 

Elevii au subliniat 

ortograma,,l-a” și 

deasemenea, au încercuit 

corect cuvântul 

,,la”. Ei explică oral 

proverbele:,,La pomul 

lăudat să nu te duci cu 

sacul!”, adică nu orice lucru 

lăudat de alții se ridică la 

măsura așteptărilor noastre. 

,,Cel pe care l-a mușcat 

câinele,se teme și de 

lătrătură.”, adică cel care a 

pățit ceva rău, este mai 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

Fișă de lucru 

pix verde 

stilou 

tablă 

marker 

frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema de 

casă 

corectitudi- 

nea 

exercițiilor 

scrise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

Verbale 
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O 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Cel pe care l-a 

mușcat câinele, se 

teme și de lătrătură” 

 

La exercițiul doi, 

elevii trebuiau să 

completeze cu ,,la” 

sau ,,l-a” spațiile 

goale:.....școală, 

 ...... adus,....Lugoj, 

....compunere, 

.....stropit 

b)....asfințitul 

soarelui melcul se 

întorcea de.... 

plimbare. Căsuța 

grea din 

spate.....obosit..... 

mijlocul drumului 

s-a oprit.Cărăbușul 

....salutat amical. 

Melcul ... întrebat: 

-De ce te grăbești 

așa,bărbosule? 

Trebuie să ajung 

...casa mea. .... asta 

melcul nu se 

gândise. 

La exercițiul trei, 

elevii au avut de 

precaut, se asigură că nu se 

va mai repeta acel lucru. 

 

Elevii au completat în mod 

corect spațiile goale: 

la școală,l-a adus, la Lugoj, 

la compunere, l-a stropit, l-a 

pictat. 

b)La asfințitul soarelui 

melcul se întorcea de la 

plimbare. 

Căsuța grea din spate l-a 

obosit. La mijlocul 

drumului s-a oprit. 

Cărăbușul l-a salutat amical. 

Melcul l-a întrebat: 

-De ce te grăbești așa, 

bărbosule? 

-Trebuie să ajung la casa 

mea.Eu nu am casa cu 

mine,ca dumneata. 

La asta melcul nu se 

gândise. 

 

Elevii au încercuit forma 

corectă în propoziții: Când l-

a văzut pe Marele-

Luminător că vrea să intre în 

pădure, Lalo, gândăcelul 

cafeniu, l-a rugat: 

 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

individual  

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corectitudinea 

temei de casă 
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O 7 

ales forma corectă 

de scriere ,,la” sau 

,,l-a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exercițiul patru, 

elevii trebuie să 

alcătuiască 

propoziții, folosind 

grupurile de cuvinte 

date: la concurs, l-a 

ajutat, la ora 

stabilită, până la, l-a 

felicitat. 

Deasemenea, 

învățătoarea dă 

exemple și de alte 

grupuri de 

cuvinte:la 

ștrand, l-a văzut, la 

prieteni, l-a strigat. 

-La  noapte este beznă şi mi-

e tare frică. Dă-mi, te rog, o 

fărâmă de lumină! 

 Stăpânul luminii l-a lăsat să 

se aurească, dându-i o 

scânteie.Noaptea,la 

întuneric, gândăcelul emitea 

lumină. Se transformase în 

licurici. 

 

Dacă sunt greșeli, acestea se 

vor corecta, și se va explica 

cum este corect.  

 

Elevii au construit enunțuri 

frumoase, corecte din punct 

de vedere grammatical: 

De ex.: Clasa noastră a 

participat la concurs, și a 

avut rezultate foarte bune. 

Marin l-a ajutat pe Andrei să 

contruiască avionul. 

Noi plecăm în excursie la 

ora stabilită. 

Din Lugoj până la 

Timișoara e drum lung. 

Doamna învățătoare l-a 

felicitat pe Ionel pentru 

desenul făcut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

modului de 

realizare a 

sarcinilor de 

lucru 
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Elevii sunt rugați să 

contruiască oral 

enunțuri în care să 

introduce aceste 

grupuri de cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

Sunt evidențiați 

elevii care au scris 

îngrijit, caligrafic și 

corect tema. 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenție la 

exemplele date de doamna 

învățătoare, și se gândesc la 

propoziții.  

Câteva exemple: 

În timpul verii, am fost la 

ștrand cu mama și fratele 

meu. 

Matei l-a văzut pe Mihai în 

sala de spectacol. 

Aseară am petrecut câteva 

ore minunate la prieteni. 

Vecinul meu l-a strigat pe 

tata, ca să îi dea o scrisoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

problemati- 

zarea 

 

 

 

 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

Observarea 

modului de 

realizare a 

sarcinilor de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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3. Reactualizarea  

cunoștințelor 

4 min. 

O 1 

 

 

O 4 

 

 

O 11 

 

 

O 12 

Propun jocul 

didactic: 

,,Ortograme în 

versuri” 

Elevii privesc la 

tablă, iar cu ajutorul 

videoproiectorului, 

se proiecteză 

versuri , din care 

lisesc 

cuvinte(ortograme). 

Elevii trebuie să 

citească mai întâi 

versurile,respectând 

semnele de 

punctuație,  și să 

găsească 

ortograma/cuvântul 

care se potrivește 

pe spațiul punctat. 

La acest exercițiu, 

elevii trebuie să 

completeze spațiile 

goale cu cuvintele 

corecte ,,la”sau  

,,l-a”. 

 

 

 

 

Elevii urmăresc proiectarea 

la tablă, și ascultă cu atenție 

explicațiile doamnei 

învățătoare. 

Orograme în versuri(Anexa 

2) 

 

Completează cu ,,la” sau ,,l-

a” versurile: 

 

 

Elevii citesc în gând, cu 

atenție, versurile și din 

bancă se gândesc la 

răspunsul corect. Dacă știu 

să răspundă, aceștia ridică 

mâna și sunt invitați să 

vorbească. Dacă răspunsul 

este corect, elevul iasă la 

tablă, și scrie pe spațiul 

punctat cuvântul care se 

potrivește. La fel se va 

proceda, până ce toate 

spațiile goale vor fi 

completate. 

 

În cazul în care un răspuns 

este greșit, este cerut 

,,ajutorul”clasei pentru 

găsirea răspunsului corect. 

explicația 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calculator 

 

videoproiec 

tor 

 

tablă  

 

marker 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală  

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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La arat,la semănat,/ La 

cules, la treierat,/Toată vara 

a cântat,/la chitară,și-a 

dansat.Dar furnica l-a-

ndemnat,/La oraș și pe la 

sat,/Să mai steie din 

cântat./Cade iarna  

/Și-o să vină/La furnica lui 

vecină/La cerșit și la 

pomană/Să-nprumute pân”la 

toamnă./Ea l-a izgonit 

afară/Și l-a făcut de 

ocară./Du-te acuma la 

plimbare/Nu fi vrednic la 

mâncare! 

 
 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

a găsi 

cuvintele 

corecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

4. Captarea 

atenției 

  10 min. 

O 8 Doamna învățătoare 

îi întreabă pe copii : 

,, -Dragii mei,vă 

plac desenele 

animate?” 

Elevii , foarte încântați, 

răspund cu toții în cor:,,Da!” 

 

Elevii sunt atenți la ceea ce 

le spune doamna 

conversația 

 

 

 

 

calculator 

 

video- 

proiector 

 

frontal Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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,,-Ei bine, dacă vă 

plac așa de mult 

desenele animate, 

pentru astăzi v-am 

pregătit un desen 

animat foarte 

special, în care veți 

întâlni dragoste, 

prietenie,curaj. 

Sunteți curioși să 

vedeți depre ce este 

vorba?” 

,,-Bine dragii, mei, 

nu vă mai las să 

așteptați. Pentru azi 

v-am pregătit 

,,Heidi, 

fetița munților” de 

Johanna Spyri.Vă 

rog să urmăriți cu 

atenție scurtul 

desen animat, iar la 

sfârșit vom 

discuta.” 

învățătoare, și sunt extrem 

de curioși și nerădători să 

vadă ce li s-a pregătit. 

 

La întrebarea doamnei 

învățătoare, dacă sunt 

curioși să vadă despre ce 

desen este vorba, cu toții, în 

cor ,răspund,,Da!” 

 

 

 

Copiii sunt fericiți auzind de 

Heidi, fetița munților , și 

urmăresc cuminți și cu 

atenție, filmul de desene 

animate. 

 

 

 

observația 

 

 

 

 

dramatiza-

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youtube 

5. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 1 min. 

  

Învățătoarea le 

spune elevilor că în 

această oră vom 

vorbi despre Heidi, 

fetița munților, și 

Elevii ascultă cu atenție 

ceea ce doamna învățătoare 

le transmite. 

 

 

 

conversația  frontal Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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vom merge 

imaginar în munții 

Alpi din Elveția, 

spre a vedea 

frumusețea naturii 

în acel colț de rai, 

împreună cu eroina 

noastră, Heidi. 

 

Ei sunt nerăbdători să 

înceapă lecția. 

 

 

6. 

 

   Dirijarea 

învățării 

17 min. 

 

O 1 

 

O 2 

 

 

O 3 

 

 

 

 

O 4 

 

 

O 5 

 

 

O 6 

 

 

O 7 

 

 

Doamna învățătoare 

va începe să 

citească textul, apoi 

le spune elevilor să 

citească în lanț 

textul de pe fișă,  

respectând semnele 

de punctuație 

existente. Să nu se 

grăbească și să 

citească cursiv și 

expresiv. 

Deasemenea,le cer 

elevilor să fie 

atenți, să 

urmărească pe fișă 

atunci când colegii 

citesc. 

Propun elevilor să 

povestească oral 

textul citit. 

 

Anexa 3 

Elevii sunt atenți la textul 

citit de către învățătoare, 

apoi, încep să citească , în 

ritm propriu,textul de pe fișa 

de lucru. Ei respectă 

semnele de punctuație, 

citesc cursiv, cu intonație, 

corect și expresiv textul. 

 

Elevii repovestesc acțiunea 

din text. 

 

 

Elevii descoperă cuvintele 

noi țintaură, suav, 

îmbietor,sunt atenți la 

explicații și le introduc în 

alte enunțuri. 

De ex.: Tata mi-a adus flori 

de țintaură. 

 

conversația 

 

 

 

 

 

explicația 

 

 

 

demonstra 

ția 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

stilou 

 

 

tablă 

 

 

imagini 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect la 

întrebările 

adresate 
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O 8 

 

 

 

O 9 

 

 

O 10 

Solicit elevilor să 

identifice cuvintele 

noi, acestea se 

explică, și se 

reintroduce în alte 

enunțuri. 

Le cer copiilor să 

identifice mesajul 

desprins din textul 

citit. 

Verific caracterul 

conștient al citirii 

prin întrebări ce 

vizează conținutul 

textului. 

Le cer să scrie 

frumos, corect din 

punct de vedere 

gramatical,lizibil, 

ortografic. Voi 

reaminti poziția 

corectă în timpul 

scrierii. 

 

1.Care sunt 

personajele 

textului? 

 

2.Unde se petrece 

întâmplarea? 

Fetița pășește suav. 

În aer e un miros îmbietor 

de prăjitură. 

 

Elevii descoperă că este 

vorba despre prietenie, 

iubire, respect față de 

prieteni. 

Elevii răspund,în scris, la 

întrebări legate de textul 

citit. 

Elevii răspund,în scris, pe 

fișă, la întrebările legate de 

textul citit.  

1.Personajele întâlnite în 

text sunt Heidi, Clara,Peter 

și bunicul. 

2.Întâmplarea se petrece la 

munte, pe o pajiște. 

3.Heidi admira florile de 

țintaură. 

4.Clara îi spunea Bălaiei că 

e atât de fruos acolo,încât nu 

ar mai vrea să plece. 

5.Pe Clara au ajutat-o Heidi 

și Peter, deoarece își doreau 

să fie un copil normal. 

6.Copiii erau emoționați 

pentru că au văzut fericirea 

Clarei. 

 

 

 

 

 

problemati 

zarea 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

 

 

 

Capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect la 

întrebările 

adresate 
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3.Ce admira Heidi? 

4.Ce îi spunea 

Clara Bălaiei? 

 

5.Cine a ajutat-o pe 

Clara să meargă?De 

ce? 

 

 

6.De ce erau 

emoționați copiii? 

 

 

7.Cum reacționează 

bunicul la aflarea 

veștii? 

 

Se urmărește 

răspunsul la fiecare 

întrebare, și se 

corectează 

eventualele greșeli 

de ortografie 

apărute. 

Întreb elevii dacă ei 

cunosc vreun cântec 

despre munte, 

despre ciobănași, 

iar ei își amintesc 

de 

7.Bunicul este fericit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii cântă în 

colectiv,cântecelul,,Povestea 

unui ciobănaș” cu mișcare 

pe melodie. 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cântarea în  

colectiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  
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cântecelul,,Povestea 

unui ciobănaș” 

7. Obținerea 

performanței 

3 min. 

O 1 

 

O 5 

Îndemn elevii să 

treacă la exercițiul 

următor de pe fișa 

de lucru. Ei trebuie 

să citească 

enunțurile , și să 

bifeze doar 

enunțurile corecte. 

Se solicită elevii să 

citească enunțurile 

și să spună dacă 

este adevărat sau 

fals. 

Elevii citesc enunțurile în 

gând și bifează doar 

răspunsurile care corespund 

cu textul citit.  

 

Elevii citesc fiecare enunț și 

răspund oral. 

problemati 

zarea 

 

 

 

conversația 

 

 

explicația 

 

 

munca 

independen 

tă 

fișă de lucru 

 

stilou 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

individual  

Capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect  

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

 

8. Asigurarea 

feedback-ului 

5 min. 

 

 Le cer elevilor să 

deseneze personajul 

principal,eroina 

povestirii, și 

deasemenea să scrie 

câteva trăsături de 

caracter ale 

acesteia, așa cum 

reiasă din text. 

Deasemenea le cer 

elevilor să 

completeze titlul 

textului și autorul. 

Anexa 4 

Elevii desenează eroina 

poveștii, pe Heidi, și scriu 

trăsături de caracter ale 

acesteia: bună, miloasă, 

prietenoasă,deșteaptă, 

iscusită, harnică, 

ascultătoare,înțeleaptă, 

voioasă, fericită. 

 

Elevii completează titlul 

textului,,Heidi, fetița 

munților” iar autorul este 

,,Johanna Spyri”. 

conversația 

 

explicația 

 

munca 

independen 

tă 

fișă de lucru 

 

creioane 

colorate 

 

carioca 

stilou 

frontal 

 

 

 

 

 

individual 

Observarea 

sistematică a 

elevilor 
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9. Încheierea 

activității 

1 min. 

 Fac aprecieri 

colective și 

individuale asupra 

desfășurării lecției, 

și a 

comportamentului 

elevilor. 

Evidențiez elevii 

care au avut o 

activitate susținută. 

Precizez unor elevi 

că trebuie să se 

implice mai mult în 

viitoarele activități. 

Precizez tema de 

casă: să scrie  pe 

fișa Anexa 4, ce le-

a plăcut lor cel mai 

mult din textul citit, 

și să își 

argumenteze 

răspunsul. 

 

 

Elevii ascultă și participă cu 

atenție aprecierile aduse și 

își notează tema pentru 

acasă. 

 

Ei ascultă explicațiile date, 

în legătură cu rezolvarea 

temei de casă. 

conversația 

 

 

 

 

 

 

explicația  

recompense 

 

 

 

diplome 

pentru buna 

desfășurare 

a lecției 

 

 

 

frontal Aprecieri 

verbale 

individuale și 

colective 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

BRÎNDUȘAN ALINA-ADRIANA 

                                                       Grădinița cu program prelungit Nr.27 Baia Mare 

                                                    

  

   

DATA: 10.12.2020 

EDUCATOARE: Brîndușan  Alina-Adriana 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.P NR 27,    Mare 

GRUPA: Mică “A” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când /cum și de ce se întâmplă? 

TEMA SĂPTĂMÂNII:  „Brăduleţ, brăduţ, drăguţ” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Povești în jurul bradului” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare 

FORMA DE REALIZARE: Integrată 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: 

 ADP: Activități de dezvoltare personală 

           Întâlnirea de dimineață: “Brădulețul fericit”  

                       Salutul; Prezența; Calendarul naturii; 

      Rutine: “Mă îmbrac gros(deprinderea de a se îmbrăca conform  anotimpului” 

Tranziții:    „Brăduleţul se porneşte/La ce masă se opreşte...” ;                  „Brăduleţ, 

brăduţ drăguţ...” 

                ALA 1: Jocuri și activități liber alese 

                        Bibliotecă: „Acele de pe crenguţa bradului”– exerciţiu  grafic 

                        Artă:  „Bradul” – pictură cu dopuri de plută 

 

            ADE: Activități pe domenii experențiale 

                        *   Domeniul limbă şi comunicare: Educarea limbajului - 

„Povestea bradului” – Lectura educatoarei 

                        *   Domeniul om şi societate : Activitate practică 

„Podoabe pentru brad”  - lipire 

            ALA 2: Jocuri și activități liber alese 

        “Împodobirea bradului”-joc cu text și cânt 

SCOP: Familiarizarea copiilor cu conținutul poveștii,a noilor cuvinte și perfecționarea 

deprinderilor practice însușite anterior. 

 

OBIECTIVE: 

   - să rețină titlul poveștii și personajele din poveste 

               - să dea dovadă că și-au însușit noile cuvinte 

              -  să realizeze podoabele prin antrenarea deprinderilor însuşite 
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STRATEGII DIDACTICE:  

 Metode și procedee: Explicația, conversația, observația, problematizarea, munca  

individuală, exercițiul, demonstraţia, jocul, aprecierea, metoda interactivă RAI (adaptată 

pentru grupa mică). 

Mijloace de învățământ:  laptop,carte digitală 

Materiale didactice: creion grafic,fisa de lucru pentru centrul Bibliotecă 

,lipici,carton,hartie creponata,dopuri de pluta,acuarele. 

           FORMA DE ORGANIZARE:  frontal,individual 

           DURATA: 1 Zi 

           BIBLIOGRAFIE:  

-Curriculumul pentru educație timpurie –Ministerul Educaței Nationale,București  

2019  

 

  -Suportul pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte cu instrumente care operează 

Curriculumul pentru educație timpurie – 2019  

 

-Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 

ani, UNICEF, 2008 

-Piramida cunoașterii-Coordonatori:Lolica Tătaru,Adina Glam,Olga Chiș-Editura 

Diamant 

-Metode interactive de grup,Breban S.-Editura Arves -2006 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Întâlnirea de dimineaţă 

          După ce sosesc copiii, vom desfăşura ,,Întâlnirea de dimineaţă”.  Ne vom saluta spunând: 

,,Bună dimineaţa, eu sunt Alina și astazi sunt un brăduleț fericit”. Se completează panoul cu 

prezenţa, aşezându-se piticii prezenți/ absenți în casuța corespunzătoare. Apoi completăm calendarul 

naturii, stabilim împreună ziua, data, luna, anotimpul şi vom alege imaginile reprezentative pentru 

caracteristicile vremii.  După care se va desfăşura activitatea de bază: Domeniul limbă şi 

comunicare: Educarea limbajului -   „Povestea bradului”  –Lectura educatoarei. Captarea atenţiei 

se va face printr-o ghicitoare: „E copac frumos, iubit/ De copii împodobit”. În urma răspunsului 

oferit sunt anunţaţi că vor asculta o poveste  tocmai despre brad. Se anunţă titlul povestii . Cu 

ajutorul cărții digitale se relateaza povestea.În urma relatării poveștii  le voi  explică cuvintele noi : 

„Jurământ”,”ușurați”. Se va  face evaluarea întrebând copiii: „Cum s-a numit povestea? / Despre ce 

este vorba în poveste?/Care sunt personajele din poveste?, iar prin tranziţia  

”Brădulețul se pornește la ce masă se oprește”,fiecare copil se va așeza la centrul dorit.La centrul 

BIBLIOTECĂ,copiii vor avea pregătite pe masă fișa de lucru cu crenguța de brad și creioane 

grafice,la centrul ARTĂ ,copiii vor picta cu ajutorul dopurile de plută ”Bradul”.. Educatoarea le 

explică ceea ce au de făcut şi le demonstrează modul de lucru, iar aceştia realizează sarcinile pe fond 

muzical. Cu 5 minute înainte de termenul alocat, copiii vor fi anunţaţi că în scurt timp va trebui să-şi 

finalizeze lucrările, iar la final se vor face aprecieri verbale referitoare la modul de realizare a 

sarcinilor.  

Prin tranziţia „Vine iarna acuş, acuş...” copiii vor avea o pauza de 10 minute.!!Dupa întoarcerea 

copiilor  se trece la a doua activitate de bază  Domeniul om şi societate : Activitate practică  
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„Podoabe pentru brad”  - lipire. Copiii denumi materialele puse la dispoziţie (lipici, globuri din 

carton, tăviţă pentru lipici, hârtie creponată mototolită) intuind astfel ceea ce urmează să facă.    Le 

voi  prezentă modelul ,explicând şi demonstrând astfel modul de realizare al podoabelor . Se face 

încălzirea mâinilor iar copiii încep decorarea podoabelor pentru brad. Înainte cu cinci minute de 

expirarea timpului alocat, sunt anunţaţi că în scurt timp trebuie să finalizeze lucrările. După 

finalizarea lucrărilor, copiii vor decora brăduţul, pe fond muzical, pus la dispoziţie cu podoabele 

realizate. 

          

         Evaluarea întregii activităţi se face cu ajutorul metodei interactive R.A.I,  unde copiilor le vor 

fi adresate următoarele întrebări: „Cum s-a numit activitatea  noastră de azi?/ Cum s-a numit 

povestea?/Cu ce putem să împodobim bradul?/ Ce lasă moşul, copiilor cuminţi, sub brad?” 

         Se fac aprecieri generale asupra modului de desfăşurare a întregii  activităţi, copiii fiind 

recompensaţi cu o diplomă. 

 

Povestea bradului 

A fost odată ca niciodată ,în mijlocul unei păduri un brăduț,lui însă nu ii plăcea zăpada și în acea 

iarna căzuse destul de multă,așa că el era foarte trist. 

Ceilalți brazi îi tot repetau: 

-Zăpada nu îți face nimic,nu trebuie să îți fie frică. 

Dar brăduțului îi era frig,și ca în fiecare an se răci. 

-Hapciu,hapciu ,strănută braduțul. 

Cel mai bătrân brad din pădure,care ave 1000 de ani,îi explică micuțului brad că nu trebuie să îi 

fie frică de zăpadă,deoarece ea nu face rău nimănui.Dar brăduțul nostru știa că nu îi va trece așa 

de ușor.Veni noaptea și brăduțul adormi.Visa foarte frumos,însă îi era tot timpul frig.Veniși 

dimineața,soarele răsări și brăduțul se trezi...Îi era foarte frig în continuare. 

Se gândi ce se gândi și se hotărî,făcu un jurământ: 

-Nu o să îmi mai fie frig și frică niciodată! 

Veni iarăți noaptea,și o zâna care îi auzise jurământul veni și îl vizită.Îi făcu o vrajă prin care îi 

alungă brăduțului frica și frigul.Dimineața brăduțul nu mai simți frigu și începu să strige de 

bucurie: 

-Uraaaa!Nu îmi mai este frig! 

Când îl auziră ceilalți brazi se  simțiră ușurați.Bătrânul brad veni la el și îl felicită: 

    -Ai văzut ,micuțule?dorința ta s-a îndeplinit. 

      De atunci,brăduților nu le mai este frică de iarnă,cu atât mai mult,ei se lasă împodobiți de 

către oameni,cu globuri,beteală,luminițe,pentru a aduce bucurie pe chipurile tuturor 

,tranformând Crăciunul,într-o sărbătoare magică. 
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Projet didactique  

Prof. Uriașu Nicoleta 

Școala: Liceul de Arte „Ionel Perlea” 

 

Date:  

École:  

Classe: VIII-e  (L2, troisième année d'étude) 

Professeur:  

Sujet: Les aliments – exprimer les quantités  

Type de leçon: fixation des connaissances 

 

Compétences générales  

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală  

3. Receptarea de mesaje scrise simple  

Compétences spécifiques : 

2.2. Participer à des courtes interactions verbales, à l’aide de l’interlocuteur 

2.3. Réaliser des exposés simples, éxersés, sur un thème familier 

2.4. Participer à un échange verbal, sans avoir peur d’échouer 

3.2. Extraire les informations d’un message bien structuré, où les numéros et les noms jouent un rôle 

important 

Stratégie didactique : 

- Méthodes et procédés: la conversation, le contrôle et la correction du devoir, l’exposé, le jeu 

didactique 

- Moyens et matériel: l’enrégistrement vidéo, Internet, la fiche de travail   

- Forme d’organisation: individuelle, collective, en groupes. 

- Durée : 50 minutes                                                  

- Lieu de travail: la salle de classe 
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Scénario didactique 

 

Les séquences  de 

la leçon 

Le contenu informationnel  

La stratégie 

didactique 

 

Obs. 
L’activité de l’enseignant L’activité des élèves 

Mise en train 

2min 

• Le professeur salue les élèves et enregistre les absents. 

• On crée en classe une atmosphère propice au travail par des 

questions introductives 

• L’élève de service donne le nom 

des absents. 

• Les élèves se préparent pour la 

classe de français. 

conversation  

Réactualisation 

des connaissances 

acquises pendant 

la classe 

précédente 

10 min 

• Le professeur fait la vérification orale du devoir  et il corrige 

les fautes de prononciation des élèves.  

 

• Les élèves présentent leurs 

devoirs – un vlog avec de 

recettes 

 

exposé 

conversation 

 

 

Eveil de 

l’attention 

5min 

• Le professeur fait le renforcement des connaissances 

acquises par une fiche contenant la pyramide alimentaire 

(fiche1) que les enfants doivent compléter et observer les 

aliments distribués de plus sain jusqu’au moins sain 

• Les élèves remplissent la fiche 

avec les noms des aliments 

représentés 

 

 

 

Travail individuel 

 

conversation 

 

Fixation des 

connaissances 

30 min 

• Le professeur distribue aux élèves une fiche avec les 

numéros écrits en chiffres et en lettres. (fiche 2) ; il les 

explique ce qu’ils doivent faire : associer ; formuler des 

phrases en utilisant les noms des aliments de la pyramide 

alimentaire ; remplacer les numéros avec les formes de  

l’article partitif 

• Les élèves sont attentifs aux 

indications  et ils accomplissent 

la tâche 

 

 

 

travail individuel 

correction collective 
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• L’enseignant propose aux élèves de jouer le jeu de dés ; ils 

explique les règles du jeu (un jouer jette le dé et adresse la 

question à un autre copain qui doit répondre en utilisant un 

card extrait ;celui qui ramasse les plusieurs cards est le 

gagnant) et il leur demande de former deux grands groupes 

 

 

• Les élèves forment les groupes 

et jouent le jeu 

 

 

 

 

 

travail par groupes  

 

 

 

Le professeur 

veille et 

corrige les 

fautes de 

prononciation 

Evaluation de la 

performance 

3 min 

• Le professeur fait l’évaluation  de l’activité collective, par 

des remarques sur le travail des élèves et il les félicite pour 

leur implication 

• Les élèves écoutent et ils 

remercient 

conversation  

Indication de 

devoir 

2 min 

• Le professeur annonce le devoir – la fiche no 4- auxiliar /40  • Les élèves notent le devoir. exposé 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ  

„OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ " 

Prof.înv.preșc.: Neacșu Elena- Alexandra 

Gradinița cu program prelungit nr. 2- Caracal 

 

 

Unitatea de învățământ: G.P.P. NR. 2, Caracal 

Grupa : mijlocie  

Profesor înv. preșcolar: Neacșu Elena - Alexandra 

Tema anuală: “Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?” 

Tema proiectului:” Au fost, sunt și vor mai fi!” 

Tema săptămânii: „Farmecul sărbătorilor de iarnă ” 

Tema zilei: „Obiceiuri și tradiții de iarnă" 

Forma de realizare: activitate integrată 

Tipul activității: consolidarea  și verificarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor.  

Forma de organizare: frontal, individual, în perechi 

Durata:o zi 

Scopul activității: Dezvoltarea capacității de a percepe în mod sistematic imaginile, antrenarea 

deprinderii de a analiza conținutul tematic, sintetizând informațiile prin utilizarea unui limbaj 

adecvat; dezvoltarea gustului estetic și al îndemânării. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

O1 -  să descrie imaginile date, utilizând un limbaj adecvat; 

O2 – să decoreze creativ braduții, lipind materialul pus la dispoziție; 

O3 – să traseze semne grafice pe suportul dat “ Brăduți “; 

O4 – să deseneze în contur bradul 

 

 ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII: 

1.Activități de dezvoltare personală (ADP): 

Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineata, dragi colindători!”  

Tranziții: Colinde: “ O, brad frumos”, „Sorcova”, “Mergem precum Moș Crăciun” - euritmie 

2.Jocuri și activități didactice alese I— etapa I (ALAI): 

Biblioteca: „Braduți” — semne grafice 

Arta: “Bradul” - desen 

3.Jocuri și activități didactice alese — etapa a-ll-a (ALA2): joc de mișcare „Cursa colindătorilor", 

audiție colinde  

4.Activități pe domenii experiențiale (ADE): 

DȘ - Cunoașterea mediului: lectură după imagini -- „Obiceiuri și tradiții de iarnă” 

DOS -Activitate practică: „Împodobim braduțul” - aplicație 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee: expunerea, conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, metoda 

„Amestecă-Îngheață-Formează perechi", metoda “Mâna oarbă", metoda Turul galeriei, munca 

independentă. 

Material didactic: Imagini lectură, carton brad(șablon), lipici, fișe de lucru, creioane colorate, 

globuri, sorcovă, clopoțel, stea. coșulete, ornamente de lipire, ecusoane,fluier. 
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      BIBLIOGRAFIE: 

      I. MECT, Curriculum pentru învătămăntul preșcolar 3-6/7 ani. 2008; 

      2. MEN, Curriculum pentru educație timpurie, București, 2017. 

      3. LAURENTIA CULEA, ANGELA SESOVICI, Activitatea integrată din grădinită —

ghidpentru cadre didacttce, Editura Didactica Publishing House, București, 2008. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Activitate debuteaza cu întâlnirea de grup dintre educatoare și copii, prin intermediul “Întâlnirii de 

dimineață”: “Bună dimineața, dragi colindători!”. Copiii răspund, salutându-se prin intermediul 

jocului:” Dă gândul mai departe!” 

Pentru prezență, se stabilesc copiii absenți, prin intermediul pozelor copiilor de la calendarul naturii.  

Port o discutie cu copiii despre îmbrăcămintea lor și cum se simt în această zi.  

Cum v-ati îmbrăcat azi? 

De ce? 

Cum vă simțiti azi? 

În ce anotimp suntem? 

Pentru a completa  calendarul naturii, voi rosti versurile: “A început o nouă zi/ Cum e vremea, dragi 

copii?”. Un copil va stabili anotimpul, luna, ziua săptămanii, data, starea vremii.  

MESAJUL ZILEI: “Să păstrăm tradițiile, copii!” 

Anunț activitatea de astăzi: Vom lucra pe centre de interes, vom observa imagini cu obiceiuri și 

tradiții de iarnă, vom lipi ornamente pe bradul de carton. Vom lucra împreună la centrele Biblioteca 

și Arta. 

Pentru a sărbătorii obiceiurile și tradițiile de iarnă, trebuie să realizăm toate scenariile propuse. Voi 

anunța activitatea ce urmează a se desfașura pe fiecare centru de interes.  

TRANZITII: “ Bat din palme CLAP, CLAP, CLAP, 

                          Din picioare TRAP, TRAP, TRAP, 

                          Ne învârtim, ne răsucim 

                           Și spre centre noi pornim.” 

Pentru fiecare centru voi purta discuții referitoare la ceea ce vom realiza cu ajutorul materialelor puse 

la dispoziție și modul de utilizare al acestora. 

Sectorul Biblioteca: “Braduții ”grafisme 

Sectorul Arta: “Bradul”- Copiii vor colora bradul. 

Se reamintește copiilor comportamentul pe care trebuie sa-l aibă în timpul desfășurării activității.Să 

lucreze împreună, respectându-se reciproc, să realizeze sarcinile corespunzător cerințelor.  

Voi urmări modul cum au înțeles să-și rezolve sarcinile și voi interveni unde este cazul.  

După ce vor fi finalizate lucrările, vor fi afișate și evaluate prin metoda “ Turul galeriei”. 

TRANZIȚIE: “ Munca de am terminat/Unul după altul/La baie am plecat/” 

Copiii se întorc la măsuțe pe colindul “Am plecat să colindăm” și descoperă  materialele didactice. 

Le voi prezenta copiilor imaginile cu obiceiurile și tradițiile de iarnă, iar ei descriu imaginile, 

ajutându-se și de răspunsurile la întrebările ajutătoare.  

Voi corecta eventualele greșeli, voi face noi preciări pe care le consider necesare pentru o bună 

desfășurare a lecturii după imagini.  

Voi face aprecieri în legatură cu modul în care s-a  desfașurat ativitatea. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3887 

 

TRANZIȚIE:” O, brad frumos!” 

Voi realiza trecerea la activitatea practică.  

Copiii vor avea de aplicat diverse ornamente pe șablonul cu formă de brăduț.  

TRANZIȚIE:” Mișcăm degețelele 

                          Batem tare palmele 

                          Învârtim mânuțele 

                          Și culcăm pălmuțele” 

După ce vor fi finalizate lucrările, acestea vor fi afișate într-o expoziție și se va face evaluarea prin 

metoda” Turul galeriei” .  

 

                         

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 
CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII 

STRATEGII 

DIDACTICE 
EVALUARE 

Moment 

organizatoric 

Asigur condițiile necesare unei bune destășurări a 

activității: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

materialului și a mobilierului, introducerea copiilor în 

sala de grupă: 

Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, stabilirea 

coordonatelor orale, completarea calendarului 

naturii. Conversația 

 

Actualizarea 

cunoștințelor 

Cer copiilor să își îndrepte atenția asupra unei 

imagini expuse și să spună la ce se gândesc ei când 

aud cuvântul IARNA.  

 

Conversatia  

Captarea 

atenției 

Le descopăr copiilor un pachet de la Polul Nord, de 

la Moș Crăciun. În el se găseșc obiectele folosite la 

colindat și o scrisoare. În scrisoare, Moșul îi roagă 

pe copii sa învețe colinde și să păstreze toate 

tradițiile de la stramoșii noștri.  Aceste tradiții nu se 

mai gasesc nicăieri în lume și sunt foarte importante 

pentru poporul român.  

TRANZIȚIE: “Sorcova” 

 

Surpriza 

Conversația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 

Anunțarea 

temei, a scopului 

și a obiectivelor 

Anunț tema, scopul și obiectivele activității în mod 

direct, În termeni accesibili preșcolarilor. Îi anunț că 

vor „citi" imagini cu tradiții, datini și obiceiuri de 

iarnă, pentru a împlini  rugămintea Moșului, iar apoi 

ei vor realiza braduți pentru sărbatorile de iarnă. 

Explicația 

Observarea 

comportamentului 

verbal și nonverbal 
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Dirijarea 

Învățării 

Se realizează intuirea mijloacelor de învățământ ce 

se vor utiliza la activitatea de Cunoașterea mediului. 

Dau preșcolarilor explicațiile necesare referitoare la 

sarcinile de rezolvare și la rezultatele așteptate. 

l. (ADE - Cunoașterea mediului) Lectura după 

imagini “Obiceiuri și tradilii de iarna ” se va 

desfășura frontal. Preșcolarilor le prezint pe rând 

imaginile, iar ei descriu imaginile, ajutându-se de 

răspunsurile la intrebările ajutătoare: 

Planșa l: „De Sfîâtul Nicolae" 

- Cine credeți că este bătrânul din imagine? 

- Cum se pregătesc copiii pentru Moș Nicolae? 

- Unde lasă Moșul darurile copiilor cuminți? 

Dar copiii neascultători, ce găsesc în ghetuțe? 

Planșa 2: „la colindat" 

- Cine merge la colindat? 

- Ce poartă copiii în mână? 

- Ce primesc de la gazde? 

- Cum sunt îmbrăcați copiii din imagine? 

Planșa 3: “Cu sorcova” 

- Ce țin copiii din imagine în mână? 

- Când se merge cu sorcova? 

- De ce merg copiii cu sorcova? 

- Voi știți “Sorcova”? 

Planșa 4:” Împodobirea bradului” 

- Ce fac copiii în imagine? 

- Ce pun copiii în brad?  

- Voi respectați această tradiție, împodobți bradul? 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Explicația 

Individuală 

Frontală 

Obținerea 

performanței 

După finalizarea lecturii după imagini, copiii merg 

“precum Moș Craciun “către centre. După 

descoperirea materialelor pregătite, fiecare își alege 

centrul ( având grija ca toti, prin rotire să participe la 

centrul Arta), le explic sarcinile și dau semnalul de 

începere a lucrului. Ei intuiesc materialele puse la 

dispoziție: 

ADE – DOS: Activitate practică “Împodobirea 

bradului”. Copiii vor aplica pe șablon diverse 

ornamente.  

Centrul Biblioteca: Copiii vor trasa semne grafice 

pentru a decora “ Braduții”.  

Centrul Arta: “ Bradul” Copiii vor colora bradul.  

Conversatia 

Explicatia  

Exercitiul 

Aprecieri pozitive  
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Asigurarea 

retenției si a 

transferului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

După închierea activității la centre, copiii trec în 

grup pe la fiecare centru, acordând aplauze pentru 

fiecare sarcina îndeplinită cu succes. Ei apreciază 

atât activitatea proprie cât și  pe cea a colegilor. 

Asigurarea retenției și a transferului se va realiza 

printr-un joc “ Amestecă-Ingheață-Formează 

perechi”. Fiecare copil va lua prin tehnica” Mâna 

oarbă” un ecuson cu elemente de iarnă, pe care-l va 

purta la joc. Copiii se amestecă între ei, la o bătaie 

din palme “ îngheață” și la două bătăi din palme” 

formează  perechi” .Se formează perechi doar între 

copiii cu același semn în piept. În cadrul jocului, 

fiecare copil va spune perechii sale propoziții 

referitoare la simbolul de pe ecuson . Jocul se repetă 

de mai multe ori. Două dintre perechi vor spune 

întregului grup propozițiile alcătuite.  

Copiii primesc  stimulente verbale și aplauze.  

Apoi preșcolarii sunt conduși spre partea a doua a 

jocurilor și activităților didactice alese ( ALA II), 

unde vor audia colinde și vor juca jocul de mișcare “ 

Cursa colindătorilor” . 

La semnalul meu ( fluier) , ei vor încerca să adune 

cât mai repede de pe masa globuri , jocul 

desfășurandu-se în ștafetă.Grupul care are la final 

cele mai multe globuri este câștigător.  

După explicarea regulilor de joc se trece la 

realizarea jocurilor de probă.  

Elementele de joc sunt: semnalul sonor,mișcarea, 

întrecerea, aplauzele. 

Executarea jocurilor: la semnalul de start , copiii 

pornesc cursa , iar eu supraveghez desfășurarea 

activității și urmăresc să fie respectate regulile.  

Toți copiii participă entuziasmați. Fac aprecieri 

generale. 

Turul Galeriei  

Conversatia 

Explicatia 

Amesteca-

Ingheata-

Formeaza 

perechi  

 

 

 

 

 

 

Mâna Oarbă 

     Aprecieri 

pozitive asupra 

modului de 

participare la joc  

 

Frontal  

Individual 

 

 

Aprecieri globale și 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare globala 
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Încheierea 

activității 

Voi face aprecieri și recomandări colective cu 

privire la activitațile desfășurate. 

 Le ofer copiilor stimulente.  

Conversația 

 Evaluarea globală 

  

OBSERVARE  IMAGINI: 

PLANȘA 1: “De sfântul Nicolae” 

 
PLANȘA 2:” La colindat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

PLANȘA 3: “Cu sorcova” 
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PLANȘA 4 : “Împodobirea bradului” 
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CENTRU TEMATIC 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. STOIAN MIOARA-CECILIA 

Școala Gimnazială ”Constantin Platon” Bacău 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ”Constantin Platon” Bacău 

DATA: 17.02.2022 

CLASA: a VI-a B 

PROPUNĂTOR: CECILIA STOIAN 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA TEMATICĂ: Dincolo de ferestre 

SUBIECTUL LECȚIEI: “Iarna” -Compunerea descriptivă 

TIPUL LECȚIEI: predare-învățare-evaluare 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse 

tipuri de propoziţii;  

3.1 identificarea modurilor de expunere într-un text liric şi a 

procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;  

3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele 

citite;  

4.1 redactarea textelor cu destinaţii diverse;  

4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de 

morfosintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie. 

4.5. manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte ; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1 Să precizeze sentimentele exprimate în poezie; 

O2 Să citească textul poeziei cu intonație; 

O3 Să găsească câteva expresii; 

O4 Să completeze textul compunerii descriptive cu expresiile descoperite; 

O5 Să formeze un cvintet cu tema lecției; 

O6 Să aprecieze propriile creații, cât și creațiile celorlalți, în mod obiectiv; 

RESURSE: 

• de timp: 50 de minute; 

• de spațiu: sala de clasă; 

• umane: 28 elevi . 

STRATEGII DIDACTICE: 

• metode și procedee didactice: exercițiul, jocul-exercițiu, conversația, explicația, braimstormingul, 

problematizarea, Turul galeriei; 

• moduri de organizare: individual, frontal, pe grupe; 
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• resurse materiale: fișe, tablă, calculator, videoproiector, flipchart, manual, culegere, fișă de 

autoevaluare; 
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N

r. 

c

r

t 

 

Etapele 

lecției 

O

b. 

o

p 

Conținutul informațional Resurse 

Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metod

e și 

proced

ee 

Moduri 

de 

organiz

are 

Mijloc 

de în- 

vățămân

t 

1. Moment 

organizat

oric 

 Cer elevilor să pregătească 

materialele necesare lecţiei 

şi asigur climatul de 

încredere reciprocă pentru 

reuşita actului didactic. 

Verific tema și numesc 

câțiva elevi să citească câte 

un exercițiu. 

 

Elevii pregătesc cele 

necesare lecţiei. 

Verifică și corectează 

tema (unde e cazul). 

conver

sația 

frontal 

individu

al 

manuale, 

caiete, 

instrume

ntele de 

scris 

2. Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

O realizez cu ajutorul unui 

„portal”. 

Ce credeți că reprezintă? 

Este un portal care 

reprezintă trecerea pe alt 

tărâm.  

https://www.youtube.com/

watch?v=pKi5gV7B6gg&t

=99s  ANTONIO VIVALDI 

- WINTER (L'inverno) 

 

 

Elevii intuiesc 

semnificația 

„portalului”. 

 

 

Ascultăm o secvență și 

urmărim imaginile 

pentru a intra în 

atmosfera unui peisaj 

de iarnă. 

 

Expun

erea 

conver

sația 

 

frontal 

 

„Portal”- 

3. Anunțar

ea temei 

și a 

obiectivel

or 

 Ce observați în spatele 

portalului? 

Ați intuit bine! Astăzi vom 

descrie un colț de natură- 

iarna 

  

Identifică imaginea: 

iarna la munte/ 

pădurea iarna. 

Conver

sa- 

ția 

 

frontal Imagine 

cu un 

peisaj de 

iarnă/ din 

pădure 

4. Reactuali

za- 

rea 

cunoştinţ

elor 

O

1 

Despre ce am discutat la 

lecția trecută? 

Ce sentimente exprimă 

poetul în poezie? 

Răspund la întrebări:  

Lecția trecută am 

vorbit despre poezia 

„Iarna”, scrisă de 

Vasile Alecsandri 

În poezie sunt 

exprimate sentimente 

de: admirație/ 

Conver

sa- 

ția 

exerciți

ul 

Frontal 

Individu

al 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKi5gV7B6gg&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=pKi5gV7B6gg&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=pKi5gV7B6gg&t=99s


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3896 

 

dragoste pentru 

natură. 

5. Dirijarea 

învățării 

O

2 

 

 

 

 

O

3 

 

 

O

4 

Numesc pe cineva ca să 

citească textul poeziei. În 

acest timp, scriu pe tablă 

câmpul semantic al poeziei. 

Cer copiilor să vină pe rând 

să noteze câte 1-2 figuri de 

stil, exemple de grupuri 

nominale substantiv-

adjectiv.  Le dau mai întâi un 

exemplu. Cu ajutorul 

expresiilor formate vor 

completa textul unei 

compuneri descriptive, cu 

tema: „Iarna”. 

Reamintesc planul unei 

compuneri descriptive. 

Un elev citește poezia. 

 

Sunt atenți la 

explicații. 

 

Noteză adjective, 

verbe, comparații, 

epitete pentru 

substantivele date. 

 

Completează textul 

lacunar cu expresii, 

astfel încât să 

realizeze o compunere 

descriptivă. 

Această sarcină va fi 

realizată individual. 

Exercit

iul 

 

Explic

ația 

Braisto

r-

mingul 

 

 

 

descrie

rea 

individu

al 

 

 

 frontal 

 

 

 

individu

al 

manual 

cartonașe 

cu 

substan- 

tive 

 

tablă 

markere 

6. Obținere

a 

performa

nțe-lor 

 

 

 

O

5 

Solicit câtorva elevi citirea 

propriei compuneri. Verific 

și corectez eventualele 

greșeli de exprimare sau 

gramaticale. 

Apoi, pe o coală A4, fiecare 

grupă va alcătui un cvintet 

cu aceeași temă, 

concluzionând ideile 

compunerilor. 

Își citesc compunerile 

și corec- tează 

eventualele greșeli. 

 

 

 

Fiecare grupă 

compune propriul 

cvintet. 

 

Expun

erea 

Conver

sa- 

ția 

 

Joc-

exerciți

u 

Individu

al 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

Coală A4 

markere 

7. Evaluare

a și 

asigurare

a feed-

backului 

O

6 

Expun creațiile la tablă. Invit 

fiecare grupă să vină să 

evalueze textele 

realizate.(Turul galeriei) 

Fiecare grupă, pe rând, 

va veni în față, va 

evalua creațiile și va 

face aprecierile 

cuvenite. 

Turul 

galeriei 

Pe 

grupe,  

individu

al 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3897 

 

8. Concluzii 

și 

aprecieri 

 Închei lecția făcând 

aprecierile necesare. 

Tema pentru acasă: Realizați 

o compunere de minimum 

150 de cuvinte, în care să 

descrieți un peisaj de iarnă. 

Își notează tema 

pentru acasă. 

Conver

sa- ția 

frontal Caiet 

pix 

 

Anexa 1 

TABLOU DE NATURĂ- PEISAJ 

Textul descriptiv literar/ compunerea descriptivă prezintă, prin intermediul unui limbaj expresiv, 

impresii și percepții subiective asupra ființei, obiectului, cadrului natural sau fenomenului descris. 

INTRODUCERE 

Locul, momentul, anotimpul sau alt 

reper temporal. O imagine ce ne 

introduce în atmosfera peisajului. Un 

privitor... 

 

         Eram într-o vacanță la munte și mă aflam la fereastra 

camerei admirând spectacolul naturii oferit de crăiasa 

iarnă/ gerul năprasnic....... Soarele se grăbea să îi lase 

locul lunii....  

CUPRINSUL 

a) Planul îndepărtat 

b) Planul apropiat 

c) Se reia un detaliu, se subliniază o 

perspectivă 

d) d) ce atitudine am față de ce văd 

Ce văd? 

Spațiul: pădure, munte, stânci, lumini și 

umbre, ninsoare, zăpadă, copaci.... 

ce aud?  

zgomot, voci, muzică.. 

ce simt? 

Aerul rece, zăpadă pufoasă.... 

însușiriale aspectelor enumerate 

se dezvăluie emoțiile și sentimentele 

celui care descrie –numindu-le, 

folosind pers. I, interjecții: ah, of, vai... 

figuri de stil, imagini artistice, grup 

nominal substantiv-adjectiv 

 

      

        În depărtare, pădurea părea că este o fantomă de un 

alb imaculat.... 

        Căciulile munților.... 

      

        Dar aproape de pădure, se auzea respirația grea de 

animal preistoric a muntelui. Vântul ...........fulgii păreau 

niște fluturi de gheață ce plutesc ca într-un 

dans.......................... 

       

        Nimic nu putea întrerupe dansul fulgilor de nea care 

se roteau în aer și apoi dispăreau în oceanul de 

ninsoare............... 

 

ÎNCHEIERE  

    Ce minunată este crăiasa fulgilor de nea, iarna cea albă 

și fermecătoare!  
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Anexa 2 

Grilă de autoevaluare 

Textul descrierii 
 

 

 

• respectă tema stabilită;    

• are patru elemente componente;    

• conține cel puțin patru figuri de stil;    

• prezintă ce ai văzut, ai simțit, ai atins, ai auzit;    

• dezvăluie emoțiile și sentimentele trăite;    

• conține verbe la imperfect, persoana I, sg;    

• are exprimare, scriere, punctuație, așezare în pagină corecte, 

paragrafe. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Profesor: Apetrea Gabriela Margareta 

Școla Gimnazială „Miron Costin” Suceava 

Disciplina: Consiliere şi orientare 

Clasa : a V-a A  

Profesor: Apetrea Gabriela  Margareta 

Tema: Despre lucrurile cu adevărat importante (Alexandru Paleologu) 

Competență generală: 1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și 

echilibrat 

Competențe specifice:  

• Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat 

• Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei 

Domeniu de conținut: Autocunoaştere şi stil de viață sănătos și echilibrat 

Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: dezvoltarea abilităţilor necesare formării personalităţii, în vederea reuşitei în viaţa 

personală şi socială; 

Valori şi atitudini: 

• respect şi încredere în sine şi în ceilalţi; 

• recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane; 

• valorizarea relaţiilor interpersonale; 

• valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor; 

• interes pentru învăţarea permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii. 

Obiective educative: 

La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili: 

O1 – să definească noţiunea de valoare; 

O2 – să identifice valorile clasice ale omenirii, observând diversitatea acestora; 

O3 – să  precizeze valorile promovate într-o anumită situaţie de viaţă; 

O4 – să realizeze ierarhia  valorilor personale; 

O5 – să compare propriul sistem de valori cu cel promovat de societate. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

Metode şi procedee didactice:joc de spargere a gheţii,  dezbaterea, conversaţia,  descoperirea dirijată, 

întrebarea de reflecţie, acrostihul, metoda cadranului,   problematizarea, lectura, povestirea metaforică, 

brainstormingul, ciorchinele, vizionarea unui film animat, demonstraţia, pantomima, lucrul în echipă;  

Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, în alternanţă cu activitatea pe grupe; 

Resurse materiale: computer, videoproiector, material video (filmul Podul), flipchart, foi, cartonaşe 

colorate conţinând maxime, o casetă, markere, diferite obiecte cu valoare simbolică, chestionare, fişe 

de lucru; 

Bibliografie: 

• Vîntur Tatiana, Bezvan Loredana, Ghidul profesorului diriginte, Ed. George Tofan, Suceava, 2007; 

• Vîntur Tatiana, Cazac Gabriela, Barometrul reuşitei şcolare, Ed. George Tofan, Suceava, 2014; 
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• ***Programe şcolare pentru Aria Curriculară Consiliere şi orientare, clasele a V-a – a VIII-a; 

• http://dirigentia.blogspot.ro/ 

• http://www.scoaladevalori.ro  

Timp: 50 de minute  

Locul desfăşurării: sala de şedinţe a Şcolii Gimnaziale „Miron Costin”- Suceava  

http://dirigentia.blogspot.ro/
http://www.scoaladevalori.ro/
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

Moment 

organizatori

c 

Se asigură climatul  necesar bunei 

desfăşurări a lecţiei. 

Se verifică absenţele şi se discută  

alte eventuale probleme ale 

colectivului de elevi.  

-frontal  -

conversa

ţia  

  

 

 

 

 

 

 

E 

V 

O 

C 

A 

R 

E 

A 

 

Spargere

a gheţii 

        Acest moment va consta într-un 

joc numit Problema mea este… 

Pentru a detensiona atmosfera şi a 

risipi emoţiile elevilor, aceştia vor 

nota pe un bileţel o problemă, o 

nelinişte care îi frământă în 

momentul respectiv. Vor fi rugaţi 

apoi să împăturească de mai multe 

ori bileţelul, până problema iniţială 

va fi tot mai mică. Pentru a dispărea 

în totalitate, dirigintele va strânge 

bileţelele într-o casetă pe care o va 

încuia.  

-frontal  -

exerciţiu 

de  

spargere 

a gheţii  

-bileţele  

 

- o casetă  

 

Prezenta

rea 

pretextul

ui lecţiei 

          Elevii vor lucra împărţiţi în 

şase grupe, în funcţie de culoarea 

cartonaşului pe care l-au extras  la 

începutul lecţiei. 

          Dirigintele le explică celor 

prezenţi pretextul alegerii temei care 

va fi dezbătută în ora de faţă. Acesta 

este chestionarul aplicat elevilor la 

începutul anului şcolar care a 

conţinut următoarele întrebări: 

1. În ce situaţie te-ai adresa 

dirigintelui? 

2. Care sunt temele despre care ai vrea 

să discuţi la ora de dirigenţie? 

3. Care sunt principalele tale motive de 

stres la şcoală şi acasă? 

4. Care sunt temerile şi aşteptările tale 

legate de viitor? 

 

 

 

-frontal  

 

 

-

prezenta

rea  

rezultate

lor  

chestion

arului 

 

 

 

-

expunere

a  

 

 

 

 

 

-

chestiona

rul 

şi 

rezultatel

e 

acestuia 
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

         

         Profesorul diriginte 

menţionează faptul că titlul lecţiei 

este preluat după numele  a unei cărţi 

a lui Alexandru Paleologu, făcând şi 

o scurtă prezentare a acesteia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenţiei 

elevilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

       Dar pentru că toate aceste lucruri 

cu adevărat importante trebuia să 

poarte un nume, elevii sunt provocaţi 

să descopere tema care se va dezbate 

în ora de dirigenţie.  

         Pe o foaie de flipchart va fi 

desenată rama unui tablou imaginar, 

dar care este lipsit de conţinut. 

Tabloul poate fi considerat 

metaforic, o imagine a existenţei 

oricăruia dintre noi. Pentru ca acest 

tablou să prindă viaţă, elevii sunt 

provocaţi să reconstituie maximele 

de pe cartonaşele pe care le-au extras 

la începutul activităţii. Cartonaşele 

au culori diferite, acesta fiind şi 

criteriul de alcătuire a grupelor.  

Grupa I -  Voinţa şi răbdarea înving 

totul. 

Grupa a II-a  - Adevărul iese mereu 

la iveală. 

Grupa a III-a – Libertatea nu este 

un drept, ci o obligaţie. 

Grupa a IV-a – Omenia este mai 

bună decât avuţia. 

Grupa a V-a  - Respectul se câştigă, 

nu se impune.  

Grupa a VI-a -  Iubirea este 

arhitectul întregului univers.  

        Maximele sunt scrise în 

interiorul ramei desenate.  

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pe 

grupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

explicaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

-

învăţarea 

prin 

descoper

ire 

 

 

 

 

-

acrostihu

l  

 

 

 

 

-

cartonaşe 

cu 

maxime 

 

 

 

-flipchart  

 

 

 

 

Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

-

observare

a 

sistematic

ă 

 

 

 

-întărirea 

răspunsuri

lor 

elevilor 

 

 

 

-

reconstitu

irea 

 

maximelo

r 
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

        În acrostih, se va reconstitui 

termenul: VALORI.  

Profesorul revine la metafora 

tabloului, conducând discuţia către 

noţiunile fundamentale care ne 

ghidează existenţa şi despre care se 

va discuta în ora de dirigenţie – 

valorile. 

C 

O 

N 

S 

T 

I 

T 

U 

I 

R 

E 

A 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

N 

S 

U 

L 

U 

I 

 

Anunţar

ea  

temei şi 

comunic

area  

obiectiv

elor  

operaţio

nale  

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării, 

obţinere

a 

perform

anţei  

şi 

aigurare

a feed-

back-

ului 

 

O1 

 

 

 

     Dirigintele subliniază încă o dată 

tema lecţiei şi precizează obiectivele 

operaţionale ale activităţii.  

       Planul discuţiei este structurat 

sub forma unui cadran, în care sunt 

trecute următoarele întrebări: 

     

Elevii oferă câteva accepţiuni ale 

termenului valoare/ expresii 

conţinând termenul dat, pe care 

dirigintele le organizează sub forma 

unui ciorchine, oferind răspunsul la 

prima dintre întrebările din cadran 

VALOARE  

• însuşire a unui lucru 

• calitate a unei fiinţe  

• preţ, însemnătate, importanţă, merit 

• expresii: de valoare, a pune în 

valoare, a da valoare. 

      Fiecare grupă primeşte, prin 

tragere la sorţi, câte un 

obiect/simbol, ilustrativ pentru o 

anumită valoare umană: un album de 

familie, o carte sfântă, o piatră în 

formă de inimă, o pălărie, o 

1. Ce reprezintă  valorile? 2. Care sunt principalele valori 

ale omenirii? 

3. Ce fel de valori îmi 

ghidează viaţa? 

4. Sunt valorile mele conforme 

cu ale societăţii în care trăiesc? 

 

 

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

cadranul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-metoda 

ciorchin

elui 

 

 

 

 

 

- 

explicaţi

a  

 

 

 

-

întrebare

 

 

 

 

-flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

-foi de  

flipchart  

 

 

 

 

 

-obiecte 

cu valoare 

simbolică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

răspunsur

ile 

elevilor 

sintetizat

e  

într-un 

ciorchine 
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării, 

obţinere

a 

perform

anţei  

şi 

aigurare

a feed-

back-

ului 

 

 

O2 

 

 

 

felicitare cu o imagine simbolică, un 

drapel .  

     Membrii fiecărei grupe vor asocia 

obiectul primit cu o valoare,  

dirigintele dirijând discuţia către 

diversitatea acestora, într-o încercare 

de clasificare. Astfel, se pot distinge: 

• valori morale (bunătatea, altruismul, 

răbdarea, perseverenţa, respectul, 

toleranţa); 

• valori estetice (frumuseţea, armonia, 

bunul gust, simplitatea); 

• valori spirituale (care definesc sensul 

vieţii, valori creştine: iertarea, 

generozitatea, smerenia, blândeţea); 

• valori materiale (bunăstarea, 

consumul, banii, statutul social, 

faima); 

• valori clasice (iubirea, adevărul, 

libertatea, prietenia, curajul, 

educaţia). 

      Astfel se completează al doilea 

cadran–reper al discuţiei. 

      Fiecare grupă va primi apoi 

sarcini specifice de lucru, în 

conformitate cu valoarea simbolizată 

de obiectul primit. 

Grupa I – Familia (albumul de 

familie) 

Grupa a II-a – Credinţa (cartea 

sfântă) 

Grupa a III-a – Iubirea (piatra în 

formă de inimă) 

Grupa a IV-a – Respectul (pălăria) 

Grupa a V-a – Prietenia (felicitarea) 

Grupa a VI-a - Libertatea (drapelul)  

    Pe ecranul videoproiectorului vor 

fi proiectate sarcinile se lucru, iar 

-pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal  

a de 

reflecţie  

 

 

 

-

conversa

ţia 

dirijată  

 

 

-

învăţare

a prin 

cooperar

e 

 

 

-

descoper

irea 

dirijată  

 

-

dramatiz

area  

 

-

conversa

ţia  

 

-

dezbater

ea  

 

- foi de 

flipchart  

 

 

 

 

 

 

-fişe cu 

sarcini de 

lucru 

 

 

-

confirmar

ea 

sugestiilo

r 

oferite de 

elevi 

 

 

 

 

 

-

evaluarea 

răspunsur

i- 

lor la 

cerinţele 

de pe fişe 

 

 

 

 

 

-

rezolvare

a 

sarcinilor 

de lucru  
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

atmosfera va fi asigurată de un fond 

muzical adecvat.  

    Membrii grupelor  prezintă 

concluziile la care au ajuns după 

rezolvarea sarcinilor de pe fişele de 

lucru.  

Aceste valori universale pot părea 

îndepărtate unui copil din zilele 

noastre. Ele depind de epocă, religie, 

vârstă, dar toate creează profilul 

moral al fiinţei umane.   

 

R 

E 

F 

L 

E 

C 

Ţ 

I 

A 

  

 

Evaluare

a 

perform

anţei 

 

O3 

 

 

 

O4 

 

 

O5 

          Profesorul diriginte le prezintă 

elevilor un filmuleţ de animaţie 

numit Podul, 

(http://unimedia.info/stiri/video-

filmuletul-podul--o-animatie-care-

promoveaza-valorile-umane-

75775.html) care va constitui un 

prilej de reflecţie şi de consolidare 

asupra noţiunilor dezbătute în lecţia 

derulată. Elevii comentează mesajul 

filmului, insistând asupra valorilor 

umane care au fost promovate, dar şi 

asupra celor care au fost încălcate, 

dirijând discuţia către normele 

societăţii contemporane.  

      Se completează ultima rubrică 

din cadran, referitoare la valorile 

personale. Răspunsurile elevilor vor 

fi scrise pe post-it-uri şi lipite pe o 

foaie de flipchart unde este desenat 

copacul valorilor.  

    Dirigintele le citeşte elevilor 

povestirea metaforică Viaţa ca un 

fluture  albastru (Anexa 2), 

comentând împreună cu aceştia 

mesajul povestirii:  viaţa fiecăruia 

este asemenea unui fluture şi depinde 

 

 

-frontal  

 

 

 

 

 

 

 

-

individ

ual  

 

 

 

 

 

 

-

individ

ual  

 

 

-

demonst

raţia 

 

 

-

problem

ati 

-zarea 

 

 

-copacul 

valorilor 

 

-

povestir

ea 

metafori

că   

 

 

 

 

- 

computer 

 

-

videoproi

ector 

 

-film 

educativ  

 

 

 

 

 

 

Anexa  2 

 

 

 

-

observare

a 

sistematic

ă  

 

 

 

 

 

-întărirea 

răspunsur

ilor 

elevilor 

 

 

 

-

formulare

a unui 

mesaj 

pozitiv  

http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
http://unimedia.info/stiri/video-filmuletul-podul--o-animatie-care-promoveaza-valorile-umane-75775.html
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Secvenţele 

lecţiei / 

Obiectivele 

educative 

Conţinutul informaţional al lecţiei 

Strategii didactice 

Evaluare 

Forme 

de 

organi

zare 

Metode 

şi 

procede

e 

Resurse 

material

e 

de fiecare de noi cum o trăim, cu 

bucuriile şi cu tristeţile ei.  

      Ca formă de evaluare a 

activităţii, elevii  sunt solicitaţi  să  

sintetizeze ceea ce au învăţat  sub 

forma unor mesaje pozitive către 

colegi şi către participanţii la 

activitate.  

E 

X 

T 

I 

N 

D 

E

R

E 

Asigurar

ea 

retenţiei 

şi a 

transferu

lui 

 

Tema de reflecţie: fiecare elev va 

întocmi acasă un top al primelor 

cinci valori ale familiei din care face 

parte.  

-în grup    -

realizarea  

sarcinii 

de lucru  
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PROIECT DIDACTIC 

 Prof. înv. primar, Bondar Gladiola 

Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, jud. Neamț 

Clasa: a III-a 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Primăvara  

Subiectul lecției: Părți de vorbire 

Tipul lecției: de consolidare și sistematizare a cunoștințelor 

Experiența de învățare: definițiile substantivului, adjectivului, verbului, pronumelui personal;  

                                          recunoașterea și analiza simplă a lor (număr / gen); 

Text suport: „O întâmplare deosebită”, după Călin Gruia; 

Scopul: - consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre părțile de vorbire învățate (substantiv,  

             adjectiv, verb, pronume personal) prin utilizarea lor în contexte diferite și rezolvarea de 

exerciții   

             gramaticale.  

Obiective operaționale: 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

 O1: să completeze corect toate cerințele rebusului; 

O2: să definească toate părțile de vorbire învățate; 

O3: să identifice părțile de vorbire după 1-2 criterii date; 

O4: să analizeze părțile de vorbire învățate; 

O5: să formuleze o propoziție respectând schema dată. 

Strategii didactice: 

 Metode și procedee: conversația, exercițiul, explicația, lucrul independent, problematizarea,  

                                              metoda cadranelor. 

 Mijloace de învățământ: manualul, fișe, rebus, flipchart, markere, caiete, taburet cu găurele. 

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

Durata: 45’  

Bibliografie:  

1.Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., (2016), Limba și literatura română- manual pentru cl. a III-a, 

Editura Intuitext, București; 

2.M.E.N. (2014). Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, București;  

3.Molan, V., Bizdună, M. (2006). Didactica limbii și literaturii române, M.E.C., București.  
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Desfășurarea lecției: 

 

Nr. 

crt. 

Secvențele 

lecției 
Ob. 

Conținutul învățării 
Strategii didactice 

Evaluare  Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare Activitatea cadrului 

didactic 
Activitatea elevilor 

1. Moment 

organizatoric 

(1’) 

 Se asigură cadrul adecvat 

bunei desfășurări a lecției 

de limba și literatura 

română.    

 

Se pregătesc cu manuale, 

caiete și instrumente de 

scris pentru lecție. 

 

Conversația  

 

Manuale 

Caiete 

 

Frontală  

 

Observare 

sistematică 

2.  Verificarea 

temei 

(4’) 

 Verific tema din punct de 

vedere calitativ și 

cantitativ. 

Elevii citesc enunțul și 

rezolvarea temei. 

Corectează eventualele 

greșeli. 

Conversația 

Expunerea  

Caietele 

elevilor 

 

Frontală Temă scrisă 

3. Captarea 

atenției 

(5’) 

 Rezolvarea unui rebus pe 

planșa din fața clasei la 

flipchart. Cerințele se află 

pe bilețele colorate, făcute 

sul și introduse în găurile 

taburetului.  

1. Cine a scris poezia 

„Primavara” ? 

 

Elevii vor ieși rând pe 

rând, vor extrage câte un 

sul mic de hârtie colorată 

cu ceința și vor completa 

rebusul cu răspunsul 

potrivit. 

 

 

Conversația 

 

Taburet cu 

găurele 

 

 

  

 

 

 

Frontală  

 

 

 

Chestionare 

orală 
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3.   

 

O1 

 

 

2. Ce pasăre zboară dintr-

o creangă-n alta ? 

3. Completează versul: 

„Câmpul iata-l .... ” 

4. Ce se sărbătorește de 

Paște ? 

5. Cine este autorul 

poeziei „In ziua de 

Paște” ? 

6. Când ciocnesc copiii 

ouă roșii ? 

7. Completează versurile: 

„Salutare,primăvară !/ 

Timp frumos, bine-ai 

....!” 

Pentru fiecare răspuns 

corect, din locul 

extragerii bilețelului, 

elevii vor introduce 

sfoara colorată – 

începând țeserea 

taburetului. 

Pe verticală elevii au 

obținut cuvântul cuvinte. 

După completarea 

rebusului, elevii explică 

rolul cuvintelor în 

comunicare. 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Rebus 

Flipchart  

 

 

 

Anexa 1 

Anexa nr. 1 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

 

 

 

Chestionare 

orală 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

(1’) 

 Voi anunța elevii că în 

această oră vom rezolva 

exerciții variate pentru 

recunoașterea părților de 

vorbire învățate și 

consolidarea deprinderilor 

de analiză a lor. 

Voi scrie titlul lecției pe 

tablă: „Părți de vorbire. 

Exerciții”  

Voi anunța elevii că 

cerințele sunt pe suluri 

 

Elevii ascultă cu atenție și 

receptează. 

 

 

 

 

Elevii scriu titlul lecției pe 

caiete. 

 

 

 

Expunerea 

 

Explicația  

 

 

 

 

Tablă 

Cretă  

 

 

 

Caiete  

 

Taburet cu 

găurele 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Individuală  

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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mici și albe introduse în 

găurile taburetului. 

Rezolvarea lor corectă le 

permite elevilor să treacă 

sfoara colorată prin restul 

găurilor, țesând astfel 

partea de deasupra a 

acestuia. 

 

5. Dirijarea 

învățării 

(20’) 

O2 

 

 

Numesc elevi să 

definească părțile de 

vorbire învățate., apoi să 

caute în textul literar din 

manual – O întâmplare 

deosebită, după Călin 

Gruia și să scrie pe caiete:  

a) trei substantive 

comune la numărul 

plural;  

b) două substantive 

comune la numărul 

singular; 

c) un substantiv propriu; 

 

Elevii definesc părțile de 

vorbire învățate.  

 

 

 

Elevii citesc fragmentul 

indicat în gând,  identifică 

în text părțile de vorbire 

solicitate și le scriu pe 

caiete. 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Exercițiul 

Lucrul 

independent 

 

 

 

Manualul  

 

 

 

 

 

Manualul 

Caiete 

 

 

Frontală  

 

 

 

 

 

Individuală  

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

Temă practică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

d) trei adjective; 

e) un pronume personal;  

f) două verbe. 

Răspund la întrebările 

învățătoarei, verifică și 

corectează eventualele 

greșeli. 

 

Conversația 

 

Cadranele  

Explicația 

 

 

 

Fișe  

 

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

Evaluare 

interactivă pe 

grupe 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanței 

(10’) 

 

 

 

O4 

 

Verific  împreună cu 

elevii corectitudinea 

rezolvării ex  

Activitate pe grupe: elevii 

sunt împărțiți în patru 

grupe prin tragerea unui 

bilet pe care este scris un 

număr, de la 1 la 4. 

Cerințele sunt formulate 

pentru grupele: 

Substantivului, 

Adjectivului, Pronumelui, 

Verbului.Voi urmări 

activitatea elevilor pe 

grupe, dar și a fiecărui 

elev din cadrul grupului. 

Solicit elevilor să-și  

prezinte rezolvările. 

Cerință : 

Formulează o propoziție 

în care să utilizezi subst. 

comun, adjectiv, verb și 

pronume. 

s.c.     a.     v.        p. 

-subst. comun să fie la 

numărul plural. 

Elevii își desemnează 

reprezentanții.  

Fiecare reprezentant al 

grupei va extrage un sul 

mica alb cu exercițiile ce 

trebuiesc rezolvate pe foi 

A4 de hârtie – metoda 

cdranelor.Dacă cerințele 

sunt rezolvate corect, 

membrii grupului vor 

merge la taburet și trec 

sfoara prin 2-3 găurele. 

Elevii se consultă, 

rezolvă, responsabilul de 

grup completează, apoi 

prezintă rezolvarea 

exercițiilor din cadrane. 

La final, se țese taburetul. 

 

Elevii rezolvă cerința pe 

caiete. 

 

 

Problematizarea 

 

Cadranele 

 

Exercițiul 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

Anexele 2, 

3, 4 și 5. 

 

Taburet cu 

găurele 

 

 

 

 

Caiete 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

Evaluare 

interactivă pe 

grupe. 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

 

 

 

 

 

Temă în clasă 
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   Numesc elevi să-mi 

citească propoziția 

compusă. 

Elevii citesc propoziția, 

corectează dacă e nevoie. 

Expunerea  Caiete  Frontală  Aprecieri 

verbale 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(2’-3’) 

 Se realizează o trecere în 

revistă a activității de 

astăzi. 

Se prezintă „țesătura” 

sforii pe taburet. 

Voi face aprecieri 

generale şi individuale 

privind activitatea 

desfăşurată de elevi și voi 

acorda calificative pe 

baza descriptorilor de 

performanță. Discutăm 

tema pentru acasă- 

exercișiul nr. 5 p. 43 

 

 

Sunt atenți și receptează. 

Fac aprecieri asupra 

prestației colegilor și cea 

personală. 

 

 

 Iși notează tema. 

 

Expunerea 

Converasația 

  

 

 

Manualul 

Taburet cu 

găurele 

 

 

  

 

 

Frontală  

 

 

Autoevaluare  

 

 

Acordarea de 

7-8 

calificative 
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Descriptori de performanță: 

 

Foarte bine Bine  Suficient  

Contribuie la completarea corectă a tuturor 

cerințelor rebusului; 

Definește corect toate părțile de vorbire 

învățate; 

Recunoaște toate părțile de vorbire; 

Analizează corect toate părțile de vorbire 

învățate; 

Rezolvă corect toate exercițiile din Fișă; 

Compune corect propoziția respectând schema. 

Contribuie la completarea rebusului cu mici 

ezitări; 

Definește părțile de vorbire cu mici ezitări; 

Recunoaște părțile de vorbire cu 1-2 greșeli; 

Analizează cu 1-2 greșeli părțile de vorbire; 

 

Rezolvă exercițiile de pe fișă cu unele ezitări; 

Compune parțial corect propoziția. 

Contribuie la completarea a 1-2 cerințe ale 

rebusului; 

Definește o parte de vorbire; 

Recunoaște 1-2 părți de vorbire; 

Analizează 1-2 părți de vorbire cu sprijinul 

învățătoarei; 

Rezolvă 1-2 ex.cu sprijinul 

învățătoarei/colegilor; 

Compune cu sprijinul învățătoarei. 
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Anexa 1 

Rebusul rezolvat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 (Fiecare cerință scrisă pe un sul mic alb și numerotată) 

Elevii vor rezolva pe foi A4 sub formă de cadrane – Substantivul 

I. Subliniați cuvintele, cu culori diferite, care 

denumesc: ființe, lucruri, fenomene ale naturii? 

Brazi, apă, nasturi, vrăbii, cărți, nori,  haine, 

cățel. 

II. Găsiți cuvinte cu sens opus pentru: răspuns,              

tinereţea, minciună, hărnicie. 

 

III. Subliniați cu culori diferite substantivele la 

numărul singular/plural: copil,  case, elevi,  şcoli, 

caiet,  cărţi, copac, prieten. 

IV. Realizați un desen după un fragment din 

textul studiat și scrieți o listă cu substantivele 

reprezentate în desen. 

 

Anexa nr. 3  

Adjectivul 

I. Transformați următoarele substantive în 

adjective: prieten, portocală.  

Transformați următoarele adjective în 

substantive: 

glumeţ, bucuros.  

II. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul 

„roşie” să fie substantiv şi apoi adjectiv. 

 

III. Adăugați un adjectiv înaintea și apoi după 

fiecare substantiv din propoziţia: La noi în 

grădină au răsărit florile. 

IV. Formați cuvinte după model: 

în + negru = înnegrit; în + negură ; în + nor. 

 

  

Anexa nr. 4 

Pronumele personal 

I. Subliniați pronumele personale din șirul de 

cuvinte: casă, eu, țară, voi, blândă, ea, flori, ele, 

copii, ei,  

II. Înlocuiți  substantivele cu pronumele potrivite: 

Fluturii (      ) au aripi ca de mătase. Maria şi 

Victor (       ) cântă la chitară. 

III. Alegeți forma corectă: 

Tu / Eu ştii să înoţi? 

Ei / Noi vom viziona un spectacol. 

Voi / Ea vă veţi însoţi părinţii la munte. 

IV. Alcătuiți două propoziţii în care să se afle  câte 

un pronume personal, la numere diferite:  

a) numărul singular  / b) numărul plura 

 

 

A L E C S A N D R I 

 S T U R Z U L   

I N V E R Z I T 

I N V I E R E A  

E L E N A    

P A S T E 

 V E N I T 
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Anexa nr. 5  

Cadranele – Verbul 

I. Identificați verbele: 

„Misi se află în curtea atelierului cu Duc și Max. 

Grozav se înfurie cei doi prieteni ! Misi caută, 

cercetează și descoperă urmele făptașului.”  și le 

grupează după ceea ce indică: 

Acțiunea/Existența/                 Starea 

 

II. Alcătuiți propoziții folosind pronumele 

personale date și verbele corespunzătoare din 

paranteză: 

Eu ……… . Tu ……….. El ……… Ea 

……… 

(scriu, scrii, scrie) 

Noi …… Voi ………. Ei ……… Ele ……… 

(scriem, scrieți, scriu). 

III. Scrieți verbele din paranteze la forma 

potrivită: 

Eu (scoate) apă din fântână. 

Costache (întindem) plasa de pescuit. 

            Noi ne (naște) înzestrați. 

IV. Realizați un desen după un fragment din 

textul studiat și scrieți o listă cu verbe 

reprezentate în desen. 
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PROJET DIDACTIQUE 

 

 

PROFESSEUR:  BULGARIU Alina 

LYCÉE TECHNOLOGIQUE "LAZĂR EDELEANU"- NĂVODARI 

CLASSE: IX-ème (L2) 

SUJET: L` ARTICLE PARTITIF 

UNITÉ: UN APRÈS – MIDI AGRÉABLE 

TYPE DE LEÇON: AQUISITION DES NOUVELLES CONNAISSANCES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX: 

- l`éveil de l` ensemble des qualités intelectuelles et morales (la curiosité, la patience); 

- fortifier la capacité créatrice; 

- l` encouragement de l` amour pour l` étude du français. 

 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS: 

- enrichir les connaissances de grammaire; 

- faire savoir les formes des articles partitifs et les cas de sa substitution par la préposition DE; 

- fixer les connaissances sur l` article partitif par des exercices. 

FORMES D` ACTIVITÉ:  

- online 

MÉTHODES ET PROCÉDÉS: 

- présentation PPT, l` explication,  document authéntique, formulaire online 

     RESSOURCES PSYCHOLOGIQUES: 

- le développement de l` imagination, de la créativité; 

- le développement de la mémoire, du jugement logique.  

MOYENS ILLUSTRATIFS: 

- fiches de travail 

- sites: www.bonjourdefrance.com 

        : www.cartables.net 

 

 

SCÉNARIO DE LA CLASSE 

 

1. L` organisation de la classe 

- Le salut, la présence 

Au début de la leçon, le document authéntique et la présentation PPT seront préparés pour GOOGLE 

Classeroom. 

 

- Déroulement de la leçon: GOOGLE Classeroom et MEET. 

 

2. La vérification des connaissances. 

On fait des observations concernant la réalisation du devoir.  

3. L` acquisition des connaissances 

À l` aide de la présentation PPT, on présente les notions théoriques et  on découvre les plats préférés 

des élèves . 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.cartables.net/
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- Qu` est-ce que vous aimez manger?  

- Quel est votre plat préféré? Pourquoi? 

- Que préférez-vous au petit déjeuner? 

On présente la liste avec les préférences des élèves (sans articles partitifs). 

On observe si ces noms expriment ou non  une quantité.  On précise que ces noms expriment une 

quantité indeterminée, il est nécessaire d' utiliser quelques articles : du, de la de l', des. (en fonction 

du genre et nombre du nom). 

On continue le déroulement de la présentation PPT pour identifier les cas pour la substitution de l' 

article partitif par la préposition DE: 

- Combien du café bois-tu? (Une tasse  de café) –expression de quantité 

- Tu  manges du pain?  (Je mange un peu de pain) –adverbe de quantité 

- Tu  aimes boire du thé? ( Je ne bois pas de thé)- forme négative du verbe 

 

4. La fixation des connaissances 

 

a) On présente la fiche de travail: Le cocktail-Bonjour de France. 

-Qu`est-ce qu`il y a dans le verre? (Utiliser les articles partitifs ou les articles indéfinis). 

- Quelle quantité il y a dans le verre? (Retrouver les expressions de quantité et utilisez la préposition 

de ). 

b) On propose le document vidéo: Salade niçoise 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hFVIz4yb4RA 

Les élèves trouvent les ingredients pour préparer la salade (accompagnés par les articles partitifs ou 

par la préposition De). 

 

 

5. L`évaluation de la performance 

- évaluation de l`activité individuelle: par des notes pour les meillleurs réponses et pour l' activité 

collective par des remarques 

6. Devoir 

Écrivez un menu pourl`anniversaire de votre meilleur ami.  
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PROIECT  DIDACTIC 

 

 

Școala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamț 

Clasa: a III -a B 

Profesor Nicolau Lia 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Matematica 

Unitatea de învățare: Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 

Subiectul: Ordinea efectuării operaţiilor și folosirea parantezelor rotunde 

Tipul lecției: consolidarea şi sistematizarea cunoştințelor 

 

COMPETENȚE GENERALE 

2. Utilizarea unor numere în calcule 

5. Rezolvarea de probleme în situații familiare 

COMPETENȚE SPECIFICE 

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente 

simple 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Inductiv-deductivă-algoritmică 

 

Resurse procedurale: 

a. Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia şi munca independentă,  

b. Forme de organizare: frontală, individuală. 

            c. Resurse materiale: fişe de lucru diferențiat, film didactic..  

d. Forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, calificative.  
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RESURSE TEMPORALE: 50 minute 

RESURSE UMANE: 22 elevi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

****** - Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ CLASELE a III-a – a IV-a 

 Mihaela Ada Radu, Rodica Chiran – „Matematica, Manual  pentru clasa a III-a”, Editura Aramis Proint 2016,  

 Ion Neacșu – „Metododica predarii matematicii la clasele I-IV”,Editura didactică și pedagogică, 2008 

 ***„Didactica matematicii în învăţământul primar”, Editura Geneze, Galaţi, 2002 

 

DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

 

ETAPELE  

LECȚIEI 

 

CONŢINUTUL   ÎNVĂŢĂRII 

 

STRATEGIA   DIDACTICĂ 

 

 

EVALUAR

E ACTIVITATEA   

INVĂȚĂTORULUI 

 

ACTIVITATE

A ELEVILOR 

 

RESURSE 

PROCEDURAL

E 

 

RESURSE 

MATERIAL

E 

 

FORME   DE 

ORGANIZAR

E 

1.  Captarea 

atenţiei 

Prezint elevilor o ghicitoare 

matematică: 

Fiind liniște în… clasă, 

Șoriceii-ncep să iasă: 

Unsprezece mai micuți 

Și-ncă nouă, mai mărunți. 

Stă motanul de-i pândește 

Și la toți, lacom, privește. 

Prinde unul dintr-un pas! 

Ceilalți, câți au mai rămas? 

Sunt atenţi la 

versurile 

ghicitorii. 

 

∙ conversaţia  ∙ frontal ∙ observarea 

sistematică 
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2.  Anunţarea 

temei şi a 

competențelor 

urmărite 

 

Astăzi la ora de matematică 

vom consolida cunoștințele 

despre ordinea operațiilor și 

folosirea parantezelor 

rotunde. 

La sfârșitul orei veți ști mai 

bine să respectați ordinea 

operațiilor, să rezolvați 

exerciții cu paranteze 

rotunde, să rezolvați 

probleme cu mai multe 

operații și să puneți aceste 

probleme sub formă de 

exercițiu. 

Scriu pe tablă data și titlul 

lecției. 

Elevii ascultă cu 

atenție 

 

 

 

 

Scriu pe caiete 

data și titlul 

lecției. 

∙ conversaţia 

 

 ∙ frontal 

 

 

3. 

Reactualizare

a 

cunoştinţelor 

 

   Exerciții pentru încălzirea 

minții: 

Prezint elevilor pe tablă un șir 

de numere naturale: 9  6  5  3  

2 

Cer elevilor să afle: 

- Suma numerelor pare 

- Să facă proba prin adunare 

- Să denumească proprietatea 

adunării 

- Să alcătuiască o problemă cu 

mașini după acest exercițiu 

- Suma numerelor impare 

 

 

 

 

6+2=8 

2+6=8 

Comutativitate 

Alcătuiesc 

problema 

9+5+3=17 

(9+5)+3= 

=9+(5+3)= 

=(9+3)+5 

∙ convrsația 

observația 

 

markere 

 

∙ frontal 

 

∙ observarea 

sistematică 

 

Chestionarea 

orală  
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- Să calculeze suma în mai 

multe moduri 

- Să denumească proprietatea 

adunării pe care au utilizat-o 

- Să scrie la tablă exercițiile și 

să enunțe regula utilizării 

parantezelor rotunde 

- Să alcătuiască o problemă cu 

găini după acest exercițiu 

- Să facă diferența dintre suma 

numerelor pare și suma 

numerelor impare 

- Să scrie acest exercițiu 

folosind parantezele 

- Să alcătuiască după acest 

exercițiu o problemă cu 

baloane colorate 

- Să denumească celelalte 

proprietăți ale adunării 

- Să exemplifice 

- Să denumească celelalte 

proprietăți ale scăderii 

- Să exemplifice 

- Se verifică tema pe care au 

avut-o pentru acasă 

Asociativitate 

 

 

 

Alcătuiesc 

problema 

(9+3+5)- 

(6+2)=9 

 

 

 

 

 

Elementul neutru 

 

Elementul neutru 

4. Dirijarea 

consolidării 

Le voi prezenta elevilor un 

exercițu animat care le va 

aminti regula ordinii 

operațiilor. 

• Elevii sunt 

atenţi la 

explicaţiile date. 

 

∙ exerciţiul 

 

∙ explicaţia 

 

 

 

 

∙ frontal 

 

 

∙ individual 
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Vor lucra independent și 

diferențiat exercițiul nr. 1 de 

pe fișă: 

Fișa nr. 1 

1. Calculează respectând 

ordinea operațiilor: 

48+256+79= 

2. Fișa nr. 2 Calculează 

respectând ordinea 

operațiilor: 

      689-96+458= 

Solicit elevii să analizeze la 

tablă și apoi să rezolve  la 

tablă și pe caiete următorul 

exercițiu: 

(6045-806+109)+390= 

Cer analiza exercițiului 

• Rezolvă 

exerciţiile de 

calcul scris. 

 

 

 

 

Analizează 

Enunță regula 

rezolvă 

∙ conversaţia 

 

 

 

 

∙ evaluare 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

∙ observarea  

sistematică 

 Cer enunțarea regulii ordinii 

operațiilor 

Vor lucra independent și 

diferențiat exercițiul nr. 2 de 

pe fișă: 

Fișa nr. 1 

2. Calculează respectând 

ordinea operațiilor: 

(10000 -49-777)-860= 

Fișa nr. 2  

 

 

 

 

 

 

• Rezolvă 

exerciţiile de 

calcul scris. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

∙ individual 

 

∙ 

 

 

 

 

 

evaluare 

scrisă 

 

 

 

∙ observarea  
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      2     Calculează 

respectând ordinea 

operațiilor: 

     (2546-89+94)-765= 

        Le voi prezenta elevilor 

spre rezolvare problema 

următoare: 

       La un depozit de jucării 

erau 1556 păpuși, 380 

avioane, iar mașinuțe cu 

1289 mai puține decât 

avioane și  păpuși la un loc. 

Se trimit la un magazin  99 

de jucării. 

       Câte jucării au mai 

rămas la depozit? 

1556 păpuși …380 

avioane… -1289…99 

jucării…? 

Se face judecata problemei și 

se rezolvă. 

Ce cunoaștem în problemă? 

Ce ne cere problema să 

aflăm? 

1. Câte avioane și păpuși sunt 

în depozit? 

1556+380=1936 (jucării) 

2. Câte mașinuțe  sunt în 

depozit? 

 

Elevii citesc 

problema 

Fac analiza 

problemei 

Scriu datele la 

tablă și pe caiete 

Rezolvă 

 

sistematică 
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           1936-

1289=647(mașinuțe) 

      3.  Câte jucării erau în 

depozit? 

          

1556+380+647=2583(jucării

) 

      4 Câte jucării au mai 

rămas  în depozit ? 

         2583-99=2484(jucării) 

                                              

R :2484 jucării 

5. Obținerea 

performanței 

Cer elevilor să scrie formula 

numerică și literală a 

problemei 

F.N. : 

(1556+380+1556+380-

1289)-99=2484 

F.L. : (a+b+a+b-c)-d=e 

 

Scriu formula 

numerică și 

literală. 

    

6. Evaluare Cer elevilor să alcătuiască, 

după formula literală, câte o 

problermă, diferențiat, pe 

fișe. 

Evaluez răspunsurile elevilor 

prin calificative 

Fișa nr. 1 

3. Alcătuiește o problemă după 

următoarea formulă literală: 
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(a+a+b+c)= 

Fișa nr. 2  

3. Alcătuiește o problemă 

după următoarea formulă 

numerică: 

(579+579+456)= 

 

7.Retenția Cer elevilor să repete 

competențele pe care am 

spus că le vom urmări pe 

parcursul orei spre a fi 

realizate. 

Elevii repetă 

competențele 

urmărite și 

verifică 

realizarea lor. 

 

    

8. Transferul Cer elevilor să explice 

necesitatea învățării 

cunoștințelor din cadrul 

acestei ore. 

Elevii vor 

remarca legătura 

celor învățate cu 

realitatea din 

viață pentru care 

trebuie să fie 

pregătiți. 
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Anexe 

Ghicitoare matematică 

Ceilalți, câți au mai rămas? 

 

Fișa nr. 1 

 

1. Calculează respectând ordinea operațiilor: 

48+256+79= 

 

2. Calculează respectând ordinea operațiilor: 

(10000 -49-777)-860= 

 

 

3. Alcătuiește o problemă după următoarea formulă literală: 

(a+a+b+c)= 

 

 

Fișa nr. 2  

 

1. Calculează respectând ordinea operațiilor: 

      689-96+458= 

 

Fiind liniște în… clasă, 

Șoriceii-ncep să iasă: 

Unsprezece mai micuți 

Și-ncă nouă, mai mărunți. 

Stă motanul de-i pândește 

Și la toți, lacom, privește. 

Prinde unul dintr-un pas! 
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       2     Calculează respectând ordinea operațiilor: 

     (2546-89+94)-765= 

 

3. Alcătuiește o problemă după următoarea formulă numerică: 

(579+579+456)= 
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PROIECT DIDACTIC 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 PIATRA NEAMŢ 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: LEAHU MARIANA/BUDIŞ CECILIA 

DATA: 04-05-2022 

CLASA:  I STEP BY STEP 

ARIA CURRICULARĂ:  Consiliere și orientare                                                                                   

DISCIPLINA: Dezvoltare personală  

SUBIECTUL: Împărăția Emoțiilor/ Emoții de bază 

TIPUL LECȚIEI:  Consolidarea priceperilor și deprinderilor 

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată 

MOTIVAȚIA: Dezvoltarea abilităților emoționale ale elevilor este importantă pentru că ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți, ajută copiii 

să se înțeleagă pe sine, previne apariția problemelor emoționale și de comportament. 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

• Dezvoltare personală 

• 2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal; 

• 3.1. Identificarea unor rutine în activitatea școlară; 

• 3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea și succesul. 

Comunicare în limba română  

• 2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple; 

• 2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situații de comunicare uzuală; 

 

Matematică și explorarea mediului 

• 3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul familial; 

• 4.2. Identificarea relațiilor de tipul ,,dacă...atunci...” între două evenimente succesive ; 

Arte vizuale și abilități practice  
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• 2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 

 

• Obiective operaţionale:  

❖ cognitive 

➢ să încadreze temporal evenimentele zilei, prin completarea Calendarului naturii; 

➢ să identifice emoţii de bază (bucurie, tristețe, frică, furie), prin asociere cu elemente de limbaj nonverbal și paraverbal; 

➢ să descrie situaţii trăite ce conţin o anumită încărcătură emoţională; 

➢ să exprime trăiri personale prin intermediul elementelor de limbaj plastic; 

❖ afectiv-atitudinale 

✓ să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare activă; 

❖ obiective psiho –motrice: 

➢ să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare. 

Domenii de dezvoltare personală vizate: 

➢ dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea corectă 

a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare; 

➢ dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate, dezvoltarea gândirii logice; 

➢ dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul jocurilor propuse; 

➢ dezvoltarea socio-emoţională: prin valorificarea experiențelor elevilor, implicarea în desfășurarea jocurilor didactice (în cadrul cărora își exprimă propriile 

sentimente și trăiri). 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul, jocul de rol, jocul didactic (metode 

didactice),descoperirea. 

• MIJLOACE DIDACTICE:  Calendarul naturii, mesajul zilei, planșa-suport, calculator, videoproiector, tabla, creta colorată, cartonașe cu situații, 

panou pentru afișat, chipuri de copii, carioci, creioane colorate, Copacul emoțiilor; 

• FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, pe grupe 

• RESURSE:       UMANE: 27 elevi 

                                   TEMPORALE: 50 de minute 
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BIBLIOGRAFIE: 

• Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010.  

• Curs formare - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV, program de 

formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din învățământul primar; 

•  MECTS- Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală(clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului  Nr. 

3418/19.03.2013, București; 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3931 

 

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

OB. 

OP. 

 

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

STRATEGII  DIDACTICE  

EVALUARE METODE ŞI 

PROCEDEE 

MIJLOACE 

DIDACTICE 

FORME DE 

ACTIVITA

TE 

 

1. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

 

 - Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei de 

Dezvoltare personală: aerisirea sălii de clasă, 

amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii, 

pregătirea materialului didactic. 

- Se anunţă momentul Întâlnirii de dimineaţă prin 

versurile: 

   
Pentru că astăzi este o zi specială pentru clasa 

noastră, deoarece avem oaspeți de seamă printre noi, 

se cuvine să-i salutăm și pe dânșii. 

Invitații să salutăm: 

Bună dimineața! 

Un gând bun să le urăm: 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 
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Bine ați venit! 

 

2. CAPTAREA 

ATENȚIEI 

 Se va face cu ajutorul jocului ,,Cum mă simt astăzi” 

( floarea emoțiilor) 

Conversaţia  Frontal Observarea 

sistematică 

3. ANUNȚAREA 

SUBIECTULUI 

LECȚIEI ȘI A 

OBIECTIVELOR 

OPERAȚIONALE 

 - Copiii sunt anunțați că vom desfășura o activitate 

de dezvoltare personală în care vom vorbi despre 

emoții și comportamente generate de acestea, vom 

recunoaște emoțiile de bază, vom împărtăși situații 

în care am trăit anumite emoții și vom exprima prin 

mimică și gesturi emoțiile sugerate. 

- Se anunţă titlul lecţiei noi:  

            Împărăția emoțiilor/emoții de bază 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamentu- 

lui nonverbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O2 

 

 

O2 

- Prezint elevilor povestea ,,Împărăția Emoțiilor” 

 

    Îi invit pe copii într-o călătorie în Împărăția 

Emoțiilor. Ajungem în Ținutul Bucuriei unde toate 

vietățile sunt vesele. Continuând călătoria ajungem 

în Ținutul Tristeții, unde se aud cântece triste. Ne 

continuăm călătoria imaginară și ajungem în Ținutul 

Furiei, unde toate viețuitoarele sunt furioase. Ne 

întoarcem acasă.  

 

- Cer elevilor să aleagă ținutul în care s-au simțit cel 

mai bine. Elevii aleg ținutul unde s-au simțit cel mai 

bine, argumentând alegerea făcută. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Joc senzorial: 

,,Spune ce 

simți!”  

 

 

 

 

Povestea 

,,Împărăția 

Emoțiilor”  

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O2 

 

 

 

 

O1 

- Elevii sunt așezați pe centre, ținându-se de mână. 

La un moment cer elevilor să strângă mâna 

colegului, după care fiecare trebuie să spună ce a 

simțit în acel moment: durere, putere, căldură, 

bucurie, etc. 

- Indiferent ce facem, transmitem emoții celor din 

jurul nostru și simțim emoții din partea lor. 

-Elevii sunt împărțiți în patru grupuri, fiecare grupă 

completând ciorchinele chipului extras. 

- Completăm ciorchinele pentru fiecare chip cu 

caracteristicile emoției respective. 

 

Entuziasmat               încrezător 

        Încântat                                   bucuros 

            Vesel                   fericit 

                mâhnit                                     

îndurerat            abătut                           supărat       

posomorât                           trist 

 

              speriat      

îngrijorat 

           alarmat                         înspăimântat 

              temător        panicat     

 

     surprins            uluit 

      șocat      uimit 

         mirat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Ciorchinele, 

Anexa 3 

,,Chipul 

bucuros” 

 

 

,,Chipul 

trist” 

 

 

 

,,Chipul 

speriat” 

 

 

,,Chipul 

surprins” 
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5. ASIGURAREA 

RETENȚIEI ȘI A 

TRANSFERULUI 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

Joc: CUM MĂ VĂD EU, CUM MĂ VĂD 

CEILALŢI 

Va trebui mai întâi să consultăm o listă cu 

trăsături de caracter. Aceasta îi va ajuta să se 

inspire atunci când trebuie să se descrie pe ei însăşi 

sau să îi descrie pe ceilalţi. Pentru a face această 

listă, trebuie să scriem pe o foaie cât mai multe 

adjective grupate în perechi opuse, ca de exemplu: 

vesel/trist, curajos/temător, curios/nepăsător, 

harnic/leneş, optim i st/pesi m ist, 

conştiincios/delăsător, agitat/relaxat, sociabil/retras, 

prietenos/rezervat, amabil/nepoliticos, darnic/ 

zgârcit, sever/indulgent, serios/glumeţ, 

ascultător/obraznic, cuminte/neastâmpărat, 

puternic/slab, atent/neatent, răbdător/nerăbdător. 

Pe un chip făra viaţă elevii vor desena o stare care sa 

descrie cum se văd ei, ajutaţi de lista de trăsături de 

caracter. Schimbând chipurile între ei vor aprecia 

dacă descrierea este corectă sau nu. 

Pe masă sunt așezate cartonașe cu imagini. Fiecare 

elev ia un cartonaș și denumește emoția respectivă: 

bucurie, tristețe, furie, teamă. După această 

 

Joc-exercițiu: 

CUM MĂ 

VĂD EU, 

CUM MĂ 

VĂD 

CEILALŢI 

 

 

 

,,Cufărul 

emoțiilor” 

 

 

 

 

Individual  

 

 

Probă practică 
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prezentare, emoțiile pozitive se expun, iar cele 

negative se închid într-un cufăr.  

       

6. OBȚINEREA 

PERFORMANȚEI 

O4      Propun un exercițiu de relaxare. Copiii stau pe 

scăunele, închid ochii, spunându-le că ,,suntem la 

duș, apa ne spală corpul de furie, teamă, ne spală 

capul, trunchiul..., acum suntem curați, deschidem 

ochii și adunăm emoțiile negative și le aruncăm la 

coșul de gunoi. Trecem prin poarta fericirii, ajungem 

în poiană unde toată lumea este veselă, cântă, 

dansează”. 

 

Elevii cântă cântecul ,,Dacă vesel se trăiește...” 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Calculator 

Boxe 

 

 

Individual  

 

 

Aprecieri 

veţrbale 

 

7. ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

 - După terminarea activității, la Roata emoţiilor 

elevii vor spune cum s-au simţit la această activitate. 

 

                          

 

Conversația 

 

Mingiuța- 

surpriză 

 

Frontal 

 

 

Aprecieri 

verbale, 

individuale și 

colective 
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   Se fac aprecieri verbale individuale și colective 

asupra modului de lucru și a participării la activitate. 

Se evidențiază cât de important este să recunoaștem, 

să denumim și să exprimăm propriile trăiri sufletești, 

pentru a comunica cât mai profund cu ceilalți pentru 

a înțelege și a fi înțeles. 
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Împărăţia Emoţiilor: 

 

 „Ne prefacem că dormim. Staţi cu ochii închişi, respiraţi uşor, lăsaţi corpul să se relaxeze, să 

fie moale. Eu am să vă povestesc ce visăm. În timp ce eu povestesc, voi vă imaginaţi visul: 

           A sosit vacanţa de vară. Ne adunăm şi plecăm în călătorie prin Împărăţia Emoţiilor. Ajungem 

în Ţinutul Bucuriei. Aici, soarele străluceşte neîncetat pe bolta cerului. Acest ţinut are doar două 

anotimpuri: primăvara şi vara. Câmpiile sunt pline de flori multicolore, una mai frumoasă decât 

cealaltă, fluturaşii zboară veseli, iar din pădure se aude ciripitul păsărelelor, dar şi strigăte de bucurie. 

Atât stăpâna acestor ţinuturi, cât şi vieţuitoarele şi plantele de aici sunt tot timpul vesele... nu renunţă 

la chipul şi zâmbetul lor luminos nici măcar atunci când lucrurile nu se întâmplă aşa cum ar dori ele.  

           Ne continuăm călătoria. Ajungem în Ţinutul Tristeţii. Ţinutul Tristeţii este un ţinut al 

anotimpului toamna; un ţinut unde soarele stă tot timpul ascuns după nori, un ţinut unde plouă foarte 

mult şi este foarte frig. Din pădurile acestui ţinut se aud cântece triste şi uneori plânsete. Vieţuitoarele 

şi plantele de aici sunt tot timpul triste. La fel şi stăpâna acestui ţinut. Chipul ei este tot timpul trist, iar 

ochii înlăcrimaţi. 

          Ne continuam călătoria imaginară şi ajungem în Ţinutul Furiei şi al Fricii. Ţinutul Furiei şi al 

Fricii este un ţinut în care natura se dezlănţuie: vântul bate cu o viteză foarte mare, tunetele bubuie cu 

putere, fulgerele luminează cerul ca un foc de artificii, plouă foarte mult. Atât Furia şi Frica, stăpânele 

acestui ţinut, cât şi vieţuitoarele de aici sunt tot timpul furioase şi fricoase: ţipă, se ceartă, plâng... 

 Deoarece soarele este către asfinţit şi începe să se lase seara, ne întoarcem acasă, unde e cald 

şi bine şi suntem înconjuraţi de cei dragi. 

 Este timpul să ne trezim. Deschidem ochii, întindem braţele şi picioarele. Ne-am trezit! V-a 

plăcut visul?” 
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PROIECT  DIDACTIC – PROPOZIȚII COMPUSE 

 

profesor Beatrice-Oana Lăpuşneanu 

Colegiul Național „Roman Vodă” Roman 

 

NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEAL 

CLASA: a IX-a, specializarea științe socio-umane 

DISCIPLINA: LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE 

TIPUL  LECŢIEI: lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoștințelor 

COMPETENŢE GENERALE: 

 - utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de 

cunoaştere şi explicare  a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală; 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 La sfârşitul activităţii, toţi elevii trebuie să fie capabili: 

 - să identifice operaţiile logice din propoziţii aflate în limbaj natural; 

 - să verifice validitatea diferitelor argumente prin metoda tabelelor de adevăr şi metoda 

reducerii la absurd; 

 - să respecte ordinea paşilor de rezolvare algoritmică; 

METODE  UTILIZATE: algoritmizarea, rezolvarea de exerciţii, conversaţia euristică, 

autoevaluarea. 

RESURSE: - manuale alternative de logică: Logică şi argumentare, Doina-Olga Ştefănescu, Sorin 

Costreie, Adrian Miroiu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, Logică şi argumentare, Teodor Dima, 

Institutul European, Iaşi, 2000,  Logică şi argumentare, Elena Lupşa, Victor Bratu, Maria Dorina 

Stoica, editura Corvin, Deva, 2004, Logică şi argumentare, Petre Bieltz, Mircea Dumitru, Eitura All 

Educational, Bucureşti, 1999; 

  - Scheme, exerciţii şi probleme – Logică pentru clasa a IX-a, Elena Cocorada, Editura 

All Educational, Bucureşti, 2000. 

  - fişe de lucru, teste. 

Evenimentele 

lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1.Moment 

organizatoric 

1 minut 

Profesorul notează absenţele.  

2.Sensibilizarea 

elevilor 

 

2 minute 

Profesorul reaminteşte elementele principale 

studiate la capitolul Propoziţii compuse. 

 Propoziţia compusă este aceea care 

conţine alte propoziţii ca elemente. Bineînţeles, 

elementele propoziţiei pot fi şi ele propoziţii 

compuse. În orice caz, ultimul element al 

propoziţiei compuse este propoziţia simplă. 

Analiza propoziţiei compuse nu merge mai 

departe de propoziţia simplă, care este 

considerată ca un întreg neanalizat. Propoziţia 

Elevii răspund la întrebare: 

 Propoziţia compusă se 

bucură de o proprietate foarte 

importantă. Ea este funcţie de 

adevăr. Prin aceasta se înţelege că 

valoarea de adevăr – valoarea 

logică: adevărul sau falsul . a 

propoziţiei compuse este o funcţie 

numai de valoarea de adevăr a 

propoziţiilor componente. Aceasta 
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compusă nu se descompune  în subiect şi 

predicat, în variabile de termeni şi de relaţii. Ea 

se descompune în propoziţii simple legate între 

ele prin operatori logici, numiţi şi functori, 

conectori, junctori. Propoziţia compusă se 

realizează structural prin variabile 

propoziţionale legate prin variabile 

operaţionale. 

 Ce înseamnă că propoziţiile compuse 

sunt funcţie de adevăr? 

permite să se facă abstracţie 

complet de conţinutul propoziţiilor, 

să se ia în consideraţie numai 

valoarea lor logică. Astfel devine 

posibilă o logică pur formală, aceea 

a propoziţiilor neanalizate. 

3.Prezentarea 

competenţelor 

specifice 

 

1 minute 

Profesorul prezintă competenţele specifice: 

La sfârşitul activităţii, toţi elevii trebuie să fie 

capabili: 

- să identifice operaţiile logice din propoziţii 

aflate în limbaj natural; 

- să verifice validitatea diferitelor argumente prin 

metoda tabelelor de adevăr şi metoda reducerii la 

absurd; 

- să respecte ordinea paşilor de rezolvare 

algoritmică; 

- să scrie în limbaj natural, un argument care să 

corespundă unei formulei date. 

Elevii analizează competenţele. 

4.Prezentarea 

planului de 

recapitulare 

 

1 minute 

  

Plan de recapitulare: 

1. Caracterizarea propoziţiilor compuse. 

2. Verificarea validităţii inferenţelor cu 

propoziţii compuse prin metoda tabelelor de 

adevăr. 

3. Verificarea validităţii inferenţelor cu 

propoziţii compuse prin metoda reducerii la 

absurd. 

Elevii reţin momentele cele mai 

importante ale lecţiei. 

5.Parcurgerea 

fişei de lucru: 

 

35 minute 

 

 

Profesorul distribuie elevilor fişele de lucru. Au 

la dispoziție 20 minute pentru a parcurge fișele 

de lucru și 15 minute pentru a prezenta 

rezolvările. 

I. Se dau următoarele enunţuri. Care dintre 

afirmaţiile de mai jos sunt adevărate şi care sunt 

false? 

1) Propoziţia „A mers la medic cu toate că se 

simţea bine” este o conjuncţie logică. 

2) Propoziţia „Când comiţi erori, eşti sancţionat” 

este o echivalenţă. 

3) Propoziţia „Ioana s-a lăsat de sport, deși era o 

mare speranță.” este o disjuncţie. 

Elevii rezolvă sarcinile din fişele de 

evaluare. 

 

 

Elevii stabilesc adevărul sau falsul 

afirmaţiilor din exerciţiu, ţinând 

cont de definiţiile operaţiilor 

logice. 

1.A, 2.F, 3.F, 4.A,  
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4) Propoziţia „Nu ninge afară.” este o negaţie. 

II. Stabiliţi dacă vreuna dintre următoarele 

formule este echivalentă cu p, este implicată 

logic de p sau ea implică logic propoziţia p. 

1. p→q 

2. p & (p→q) 

 

II. A. În logica propoziţiilor compuse, o formulă 

poate fi încadrată în unul dintre tipurile 

menţionate mai jos: 

- lege logică sau tautologie; 

- formulă inconsistentă sau contradicţie; 

- formulă contingentă sau sintetică; 

 

 Fie următorul argument cu propoziţii 

compuse: 

Dacă Mihai este un bun medic stomatolog, 

atunci intervențiile sale chirurgicale sunt reușite 

şi, în plus, pacienții săi sunt mulțumiți. Dar 

intervențiile sale chirurgicale nu sunt reușite şi 

pacienții săi nu sunt mulțumiți; de unde urmează 

că Mihai nu este un bun medic stomatolog. 

a) Scrieţi formula corespunzătoare argumentelor 

date. 

b) Precizaţi corespondenţa dintre variabilele 

propoziţionale ale formulei scrise la punctul a) şi 

propoziţiile formulate în limbaj natural ale 

argumentului dat.  

B. Aplicând metoda tabelelor de adevăr şi a 

reducerii la absurd, evaluaţi argumentele date, 

precizând totodată şi dacă ele sunt valide sau 

nevalide. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Fie argumentul cu propoziţii compuse, 

având următoarele formule: 

1.  {[p→(q W r)]&[~(qV~r)] & p}→~p; 

 

 

 

Elevii evaluează argumentele date, 

aplicând metoda tabelelor de 

adevăr,  precizând totodată şi dacă 

ele sunt valide sau nevalide. 

 

 

Elevii scriu formulele 

corespunzătoare argumentelor date 

în exerciţiu şi precizează 

corespondenţa dintre variabilele 

propoziţionale ale formulelor 

identificare şi propoziţiile 

formulate în limbaj natural ale 

argumentului dat. 

 

[p→(q  r)](q  r)→p 

formulă tautologică, argument 

valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii explică algoritmul de 

determinare a validităţii 

inferenţelor cu propoziţii compuse 

prin metoda tabelelor de adevăr şi 

prin metoda reducerii la absurd. 

Ei respectă ordinea paşilor pentru 

rezolvarea algoritmică.  

Elevii verifică validitatea 

inferenţelor date, prin metoda 

tabelelor de adevăr şi prin metoda 

reducerii la absurd. 
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  Scrieţi, în limbaj natural, un argument 

care să corespundă formulei date; pentru fiecare 

variabilă propoziţională din componenţa 

formulei date, veţi construi câte o propoziţie în 

limbaj natural. 

Elevii scriu, în limbaj natural 

argumente care să corespundă 

formulei date, astfel încât pentru 

fiecare variabilă propoziţionala din 

componenţa formulelor date, să 

construiască câte o propoziţie în 

limbaj natural. 

 

6.Generalizarea 

conţinutului 

ştiinţific 

analizat şi 

notarea elevilor. 

Realizarea feed-

back-ului. 

 

10 minute 

Profesorul face aprecieri privind modul de 

realizare a sarcinilor din fişele de evaluare.  

Profesorul face aprecieri verbale cu privire la 

activitatea tuturor elevilor şi îi îndruma pe cei 

care n-au fost suficient de activi. 

Dacă nu a fost parcursă toata fişa de lucru, restul 

exerciţiilor vor rămâne temă pentru acasă. 

Profesorul oferă spre rezolvare elevilor un 

minirebus logic. 

 

Dezlegând rebusul următor veţi descoperi 

majoritatea noţiunilor din capitolul propoziţii 

compuse. Iar pe verticală trebuie sa identificaţi 

una din operaţiile logice. 

ORIZONTAL: 

1 – este falsă doar atunci când antecedentul este 

adevărat şi consecventul este fals; 

2 – operaţii logice, fac legătura între propoziţiile 

simple; 

3 – negaţie; 

4 – este falsă atunci când toate componentele 

sale sunt false; 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
     

1 I M P L I C A Ţ I A      

    2 C O N E C T O R I   

   3 N O N          

  4 D I S J U N C Ţ I E    

   5 S A U          

     6 N          

    7 E C H I V A L E N Ţ A 

 8 N E G A Ţ I E        

    9 L I B E R       

1

0 
S I M P L E          

Elevii îşi notează în caiete tema 

pentru acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii se consultă şi rezolvă rebusul 

prezentat de profesor. 
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5 – disjuncţie; 

7 – „dacă şi numai dacă”; 

8 – este adevărată când propoziţia simplă este 

falsă şi este falsă când propoziţia simplă este 

adevărată; 

9 – ca pasărea cerului; 

10 – propoziţii care formează propoziţiile 

compuse. 

VERTICAL: 

6 – este adevărată când toate componentele sale 

sunt adevărate şi este falsă în rest. 

Profesorul notează elevii participanţi activ la 

lecţie.  

 

Fişă de lucru: Propoziţii compuse 

 

 I. Se dau următoarele enunţuri. Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt adevărate şi care sunt 

false? 

1) Propoziţia „A mers la medic cu toate că se simţea bine” este o conjuncţie logică. 

2) Propoziţia „Când comiţi erori, eşti sancţionat” este o echivalenţă. 

3) Propoziţia „Ioana s-a lăsat de sport, deși era o mare speranță.” este o disjuncţie. 

4) Propoziţia „Nu ninge afară.” este o negaţie. 

 

 II. Stabiliţi dacă vreuna dintre următoarele formule este echivalentă cu p, este implicată logic 

de p sau ea implică logic propoziţia p. 

1. p→q 

2. p & (p→q) 

 

 II. A. Fie următorul argument cu propoziţii compuse: 

Dacă Mihai este un bun medic stomatolog, atunci intervențiile sale chirurgicale sunt reușite 

şi, în plus, pacienții săi sunt mulțumiți. Dar intervențiile sale chirurgicale nu sunt reușite şi pacienții 

săi nu sunt mulțumiți; de unde urmează că Mihai nu este un bun medic stomatolog. 

a) Scrieţi formula corespunzătoare argumentului dat. 

b) Precizaţi corespondenţa dintre variabilele propoziţionale ale formulei scrise la punctul a) şi 

propoziţiile formulate în limbaj natural ale argumentului dat.  

 

 B. Aplicând metoda tabelelor de adevăr şi metoda reducerii la absurd, evaluaţi argumentul dat, 

precizând totodată şi dacă este valid sau nevalid. 

  

 III. Fie argumentul cu propoziţii compuse, având următoarea formule: 

{[p→(q W r)]&[~(qV~r)] & p}→~p; 

  Scrieţi, în limbaj natural, un argument care să corespundă formulei date; pentru fiecare 

variabilă propoziţională din componenţa formulei date, veţi construi câte o propoziţie în limbaj natural. 
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REBUS 

 

 Dezlegând rebusul următor veţi descoperi majoritatea noţiunilor din capitolul propoziţii 

compuse. Iar pe verticală trebuie sa identificaţi una din operaţiile logice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZONTAL: 

1 – este falsă doar atunci când 

antecedentul este adevărat şi 

consecventul este fals; 

2 – operaţii logice, fac legătura 

între propoziţiile simple; 

3 – negaţie; 

4 – este falsă atunci când toate componentele sale sunt false; 

5 – disjuncţie; 

7 – „dacă şi numai dacă”; 

8 – este adevărată când propoziţia simplă este falsă şi este falsă când propoziţia simplă este adevărată; 

9 – ca pasărea cerului; 

10 – propoziţii care formează propoziţiile compuse. 

 

VERTICAL: 

6 – este adevărată când toate componentele sale sunt adevărate şi este falsă în rest. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      

1                

    2            

   3             

  4              

   5             

     6           

    7            

 8               

    9            

10                
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Projet didactique 

Profesor lb. franceză, Necula Florentina 

Şcoala Gimnazială Gârbovi, jud. Ialomiţa 

Date: le 11 novembre 2021 

Classe: VIIe, L2 

Discipline: Langue française 

Sujet: L’article partitif – exprimer la quantité 

Type de la leçon: Leçon d’acquisition des nouvelles connaissances 

Lieu: la salle de classe 

Durée: 50 minutes 

Compétences générales : 

1. Réception des messages oraux simples 

4. Rédaction des messages simples dans des situations de communication usuelle 

Compétences spécifiques: 

1.1. L’identification des détails des messages simples clairement et rarement articulés dans des contextes 

connus/ prévisibles ; 

1.2. La manifestation de l’intérêt pour la découverte des aspects culturels spécifiques ; 

4.1. La rédaction des messages simples et courts. 

Stratégies didactiques 

Méthodes et procédés: la conversation, la conversation euristique, divers exercices, l’explication, 

l’observation 

Moyens et matériels: fiches de travail, le tableau noir, le cahier de brouillon, internet. 

Formes d’organisation: travail frontal, travail par groupes, travail individuel. 

Bibliographie: 

1. Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu, Limba moderna 2- Franceza : clasa a VII-a, Editura 

Booklet, Bucuresti, 2019  

3.  https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA  

4. https://www.estudiodefrances.com/?p=1324  

 

 

Scénario didactique 

Les 

séquences 

de la leçon 

Durée Activité du 

professeur 

Activité des 

élèves 

Stratégies didactiques Évaluation 

Méthodes Matériels Forme 

d’organ

isation 

La mise en 

train 

1’ Le professeur 

salue les 

élèves et 

enregistre les 

absents 

L’élève de service 

donne le nom des 

absents. 

  Activité 

frontale 

 

Le 

contrôle 

du devoir 

2’ Le professeur 

vérifie le 

devoir. 

Les élèves lisent 

le devoir et 

corrigent les 

La 

conversat

ion 

Le cahier 

de 

devoirs. 

Activité 

frontale 

Appréciatio

ns verbales. 

https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
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éventuelles 

fautes.  

L’éveil de 

l’attention 

2’ Le professeur 

demande les 

élèves s’ils 

prennent le 

petit-déjeuner 

ou s’ils font 

les courses. 

Les élèves sont 

attentifs et 

répondent. 

 

 

La 

conversat

ion 

 Activité 

frontale 

Appréciatio

ns verbales. 

L’annonce 

du sujet de 

la leçon et 

des 

compétenc

es 

2’ Le professeur 

annonce la 

nouvelle 

leçon et écrit 

le titre au 

tableau noir: 

L’article 

partitif- 

exprimer la 

quantité  

Les élèves 

écrivent le titre 

dans leurs 

cahiers. 

La 

conversat

ion 

Le 

tableau 

noir 

Les 

cahiers 

  

La 

communic

ation 

des 

nouvelles 

connaissan

ces 

   

20’ 

Le professeur 

explique aux 

élèves que 

l’article 

partitif 

s’emploie 

devant les 

noms des 

choses qu’on 

ne peut pas 

compter, 

pour 

indiquer une 

partie ou une 

quantité 

indéterminée 

de ces choses. 

 

Le professeur 

propose aux 

élèves de 

regarder une 

vidéo sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves 

regardent la vidéo 

attentivement. 

 

 

 

La 

conversat

ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

découvert

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

vidéoproj

ecteur  

Les 

cahiers 

Activité 

frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

frontale 

 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3946 

 

l’article 

partitif. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=GulM

4ZwQggA 

-Qu’est-ce 

que vous 

observez 

devant les 

noms? 

- qui peut 

m’aider à 

trouver la 

bonne règle ? 

Le professeur 

écrit dans un 

tableau les 

formes de 

l’article 

partitif avec 

des exemples. 

Ensuite, il 

écrit des mots 

qui expriment 

la quantité 

suivis de DE. 

 

 

 

 

 

-Les élèves 

reconnaissent les 

formes de 

l’article. 

 

 

À l’aide du 

professeur, ils 

découvrent les 

formes de l’article 

partitif. 

 

Les élèves notent 

dans leurs 

cahiers. 

 

 

 

 

 

La 

probléma

tisation 

 

 

 

La 

conversat

ion 

L’explica

tion 

La 

découvert

e 

L’exempl

e 

 

 

des 

élèves 

 

 

 

 

Le 

vidéoproj

ecteur 

Les 

cahiers 

des 

élèves 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 

frontale 

 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 

 

 

 

 

Appréciatio

ns verbales 

 

 

 

 

 

Le 

renforcem

ent des 

connaissan

ces 

5’ Le professeur 

propose aux 

élèves à 

résoudre 

oralement un 

exercice : 

https://www.e

studiodefranc

es.com/?p=13

24 

Les élèves 

répondent. 

 

 

 

L’exercic

e 

La 

conversat

ion 

Le 

vidéoproj

ecteur 

 

Activité 

directe 

 

 

Évaluation 

formative 

(l’exercice) 

 

Le 

transfert 

des 

connaissan

ces 

10’ Le professeur 

divise la 

classe en 

quatre 

groupes et 

leur donne des 

Les élèves 

travaillent et 

ensuite le chef de 

groupe présente 

les réponses. 

L’exercic

e 

La 

conversat

ion 

 

Fiche de 

travail 

Activité 

par 

groupes 

Évaluation 

interactive 

(divers 

exercices) 

https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.youtube.com/watch?v=GulM4ZwQggA
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
https://www.estudiodefrances.com/?p=1324
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 fiches de 

travail. 

(Annexe 2.) 

 

L’évaluati

on 

5’ Le professeur 

donne à 

chaque élève 

une fiche 

d’évaluation. 

Les élèves 

résolvent le test. 

L’exercic

e 

L’explica

tion 

Fiche de 

travail 

individue

lle 

 

Activité 

individ

uelle 

Dresser une 

liste 

d’achats 

Complétion 

des phrases 

Le devoir 1’ Le professeur 

donne et 

explique le 

devoir : ex 8/ 

page 20. 

Ils notent leur 

devoir. 

L’explica

tion 

   

 

L’annexe 2 

Ier groupe 

1. Complete par les formes convenables de l’article partitif : 

Je mange …………….chocolat. 

Il prend ………………moutarde. 

Tu achètes …………..jambon. 

Je veux ………………moutarde. 

IIe groupe 

2. Forme des phrases : 

Je veux                   du                     salade.  

Je bois                    des                    eau. 

Je mange                de la                  pain. 

Je prends                de l’                   bonbons. 

IIIe groupe  

3. Remettez les mots dans l’ordre correct : 

a) Je / du/ confiture/ et/ mange/ de la/ beurre. 

b) Tu / jus de fruits/ du/ bois. 

IVe groupe  

4. Aidez Marie à refaire sa liste d’achats. Complétez par : un kilo de, un litre de, du, un morceau de, 

des. 

- ……………………..viande 

- ……………………..pommes 

- …………………….croissants 

- …………………….lait 

- …………………….chocolat 

 

Test  

1. Complete par les formes convenables de l’article partitif : 

Je mange …………….bananes. 
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Il prend ………………pain. 

Tu achètes …………...eau minérale. 

Je veux ………………confiture. 

 

2. Expression libre : 

Vous faites les courses au supermarché. Préparez une liste. (5 produits)  

Exemple : Je dois acheter………….. 
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PROIECT  DE ACTIVITATE   

 

Prof.înv.preșcolar Spirea Daniela 

Grădinița Mănești-Localitatea Mănești 

 

GRUPA: Mare 

TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII:„ Povestea primăverii” 

TEMA ZILEI: „Buchetul primăverii” 

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP, ADE, ALA ) 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușire de cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

• ADP: Întâlnirea de dimineață: „Florile aduc bucuria revenirii primăverii” 

           Salutul. Rugăciune.  Prezența. Calendarul naturii. 

RUTINE „Floricele  adunăm / Nici o clipă noi nu stăm” (deprinderea de a finaliza o acțiune) 

TRANZIȚII: „Sub umbrelă”- joc muzical 

                      „Bună dimineața, trezirea”- joc de mișcare 

                      „Mingea călătoare”- joc de mișcare și atenție 

• ALA: Alfabetizare: „Cărticica primăverii”  

          Construcții  „Grădina cu flori” 

          Joc de masă „Aranjamente florale” 

• ADE:Domeniul științe (Cunoașterea mediului) „ Laleaua și zambila”- observare         

• Domeniul estetic și creativ (Educație plastică)„ Flori de primăvară” -modelaj 

• ALA:  Joc de mișcare și de atenție:„Albina și florile”  

          Joc liniștitor:„În țara tăcerii” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare. 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare. 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

COMPORTAMENTE:  

Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vi, ale Pământului și Spațiului 

Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului. 

Își coordonează mușchii în desfăsurarea unor activități diversificate, specifice vârstei. 

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

• Lărgirea și adâncirea cunoștințelor despre florile de primăvară, aratându-se deosebirile și asemănările 

dintre ele; îmbogățirea vocabularului cu cuvintele: petale, rădăcină firoasă,tulpină subpământeană 

(bulb) și aeriană;  

• Consolidarea deprinderilor de a modela, folosind tehnici de lucru învațate . 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:  

• Să denumeasca partile componente ale unei plante ; 

• Să denumeasca  rolul pe care îl are fiecare parte componentă a plantei; 
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• Să enumere condițiile necesare creșterii plantelor și modul de înmulțire; 

• Să  precizeze modul de îngrijire al plantelor  și utilitatea lor în viața omului;  

• Să modeleze plastilina folosind diferite mișcări (circular și traslatorie) pentru a realiza tema propusă; 

• Să realizeze o cărticică a primăverii rezolvând corect fișele de lucru puse la dispoziție;  

• Să construiască prin îmbinare,suprapunere,alăturare ronduri cu flori ; 

• Să  găsească ordinea părțile componente ale florilor prin metoda ”desen în patru pași”. 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ȘI PROCEDEE: observatia, conversaţia, explicatia, exercițiul, jocul, demonstrația, 

exercițiul; Diagrama Venn,turul galeriei 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: calendarul naturii, panou de prezență, elementul surpriză  

(film educațional), imagini cu flori de primăvară,jetoane,plastilină,planșetă,fișe de lucru, mingii. 

BIBLIOGRAFIE:  

1.  „Curriculum pentru educație timpurie” 2019, MEN; 

2. Suport pentru explicitatea şi înţelegerea unor concept şi instrumente  cu care operează   curriculumul 

pentru educaţie timpurie, 2019; 

3.    Taiban Maria, Nistor Valeria, Birseti Ecaterina, Petre Maria, Vornicu Valeria, Berescu Antonia–

„Cunostinte despre natura si om in gradinita de copii” , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1979; 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP): 

Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă.  

Prezența se realizează cu ajutorul Emometrului: 

Fiecare copil va așeza fotografia în dreptul unui emoticon care reprezintă  starea sa emoțională din 

dimineața aceea /vor retrage fotografiile copiilor care lipsesc. 

În continuare, atenţia copiilor se va îndrepta spre Calendarul Naturii. 

Educatoarea  adresează copiilor o serie de  întrebări: 

- În ce anotimp suntem? 

- Cum este vremea astăzi?   

- Care sunt zilele săptămânii?  

 - Astăzi știți în ce zi a săptămânii suntem?  

Copiii vor completa calendarul naturii , cu cu imaginile potrivite pentru anotimp, an, lună, zi 

şi data  săptămânii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi se va realiza prin schimb de impresii despre ziua de astăzi, despre 

ceea ce ei simt în acest moment, despre ceea ce doresc să povestească (sunt trişti, calmi, fericiți, au 

ceva important să povestească, etc.).Tranziţii: „Sub umbrelă” – joc muzicalCopiii se ridică în 

picioare, intoneză cântecul și execută mișcările sugerate de textNoutatea zilei: Captarea atenției se 

va realiza cu ajutorul unei cutii surpriză, și un mesaj (film educațional) din partea florilor.  

Se deschide cutia-surpriză care conține ca  indiciu flori,cărticică,planșetă cu imagine model-

modelaj dar și surprizele dulci de la finalul activității.Plecând de la acest indiciu, educatoarea anunță 

tema zilei: „Buchetul primăverii”, temele activităților și obiectivele stabilite. 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)  

Frontal se va desfășura Cunoașterea mediului în  cadrul Domeniului Științe, în care copiii 

vor observa  „ Laleaua și zambila” SINTEZA PARȚIALĂ (efectuată de copii și educatoare) 
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Educatoarea va invita copiii să privească florile,să cerceteze, miroase după care li se vor 

prezenta părțile componente și rolul acestora,modul de îngrijirea și oferirea florilor,ciclul de 

viață,nevoile unei plante,prezența unui pigment care le face să fie de multe culori și motivul care le 

face să atragă insectele.SINTEZA PARȚIALĂ (efectuată de copii )Copii vor spune pe scurt ce au 

învățat despre alcătuire,aspect,formă,rezistență,funcții,foloase și modul de îngrijire a plantei ,așezând 

florile în vaze .SINTEZA FINALĂ Se va realiza prin jocul alegerea din mai multe imagini cu flori a 

celor care au fost prezentate(laleaua și zambila).Se va realiza Ciclul de viață al zambilei și lalelei 

prin selectarea ordinii imaginilor reprezentative prin jocul „Cercetătorii”. 

           În  încheiere să va folosi Metoda Diagrama Venn ,copiii așezând jetoane la semănări și 

deosebiri dintre lalea și zambilă,făcându-se  aprecieri nominale asupra modului de desfășurare a 

activității.  

           ACTIVITATE INTEGRATĂ ÎN CENTRE 

Prin tranziția ,,Bună dimineața ,trezirea”se va  merge cu toată grupa la fiecare centru unde se 

realizează intuirea materialelor şi explicarea realizării temelor propuse. 

La centrul Artă se va integra Educația  plastică din cadrul Domeniului estetic și creativ 

cu tema„Flori de primăvară” – modelaj    

     Intuirea materialului: Copiii vor intui materialele,puse la dispoziție(planșete și plastilină)   

denumindu-le. 

Explicarea modului de lucru:Se va insista asupra mișcărilor translatorii a palmelor față de planșetă 

pentru executarea codiței, a petalelor și frunzelor. De asemenea se va explica modul cum vor fi lipite 

și anume prin suprapunere, apăsare și netezire. 

Exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii.Înainte de a începe lucrul se fac exerciții 

pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii cu ajutorul versurilor jocului ,,Mișcăm degețelele”. 

          Executarea temei de către copii: În timp ce copiii vor lucra, se va urmări acțiunile fiecăruia și 

se va   veni cu explicații suplimentare, dacă este cazul. 

Se explică și se demonstrează copiilor modul de folosire a materialelor puse la dispoziție  

pentru realizarea lucrărilor,modelarea plastilinei de diferite culori prin mișcări circulare și 

translatorii. 

Prezentarea criteriilor de evaluare: Respectarea tehnicii de lucru, finalizarea lucrării, 

menținerea curățeniei în centru. 

             La centrul ALFABETIZARE – „Cărticica primăverii”,copiii vor rezolva sarcinile fișelor 

care alcătuiesc „Cărticica” .Vor rezolva un labirint,vor colora literele care alcătuiesc cuvântul 

„Lalea”și litera L,vor scrie tot atâtea buline câte silabe are cuvântul „Zambilă”,vor scrie după modelul 

dat unind liniile punctate pentru a descoperii imaginea și vor decora cu semen grafice„Floarea.”  

La centrul CONSTRUCȚII: ”Gradina cu flori”. Copiii vor construi prin suprapunere, 

alipire, îmbinare alei, ronduri și flori. 

La centrul JOC DE MASĂ copiii vor realiza „Aranjamente florale” 

După încheierea activităților la centre, copiii trec în grup pentru a aprecia activitatea proprie 

și pe a colegilor – turul galeriei. 

Tranziții „Mingea călătoare” 

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI  ALESE: 

Joc de mișcare și atenție:„ Albina și florile” Copiii vor fi împărțiți în două echipe. Fiecare echipă 

alege un reprezentant care are de urmat un traseu , avînd  ca srcină să culeagă  flori de diferite culori 

,în funcție de culoarea coșulețului primit.Va cîștiga echipa care va aduna cel mai repede florile.  
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Jocul de probă: Se realizează un joc de probă pentru a vedea dacă au înțeles regulile 

acestuia.Desfășurarea jocului: Se insistă pe respectarea regulilor.  

Joc liniștitor:„În țara tăcerii”Copiii sunt așezați ,formând un  cerc.În mijlocul cercului stă un copil 

care este „Păzitorul tăcerii”.Acesta cheamă la el un copil,care fără să facă zgomot,trebuie să se ridice 

și să traverseze cercul dintr-o parte în alta.Dacă copilul reușește să parcurgă drumul respectând 

condițiile,devine „păzitorul tăcerii”.Copilul care nu reușește își reia locul în cerc. 

Activitatea se va încheia cu adunarea copiilor în semicerc, pe scaunele. Aici, copiii îşi vor      

reaminti activităţile zilei, vor fi solicitaţi să își exprime părerea despre activitatea preferată a zile. 

La sfârșitul activității preșcolarii vor fi apreciați pentru ceea ce au realizat pe parcursul 

zilei,primind recompense dulci. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor :  Ghelbere Mihaela 

Unitatea de învăţământ : Colegiul Silvic “Bucovina”, Câmpulung Moldovenesc 

Clasa : a IX-a  

Disciplina:  Matematică 

Unitatea de învăţare: Şiruri 

Titlul lecţiei: Progresii aritmetice şi geometrice 

Tipul lecţiei: Lecţie de consolidare a cunoştinţelor 

Timp: 50 min 

Locul de desfăşurare : Sala de clasă 

Valori si atitudini: 

•  Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare. 

• Dezvoltarea spiritului de observaţie. 

• Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii  

            cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. 

• Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. 

Competențe generale : 

          CG1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite. 

          CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual, cuprinse în enunţuri matematice. 

          CG3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete. 

          CG4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora. 

          CG5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă. 

          CG6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii. 

 

Competenţe specifice : 

           CS1.  Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii; 

           CS2.  Reprezentarea în diverse moduri a unor şiruri în scopul caracterizării acestora; 

           CS3.  Deducerea unor proprietăţi ale unor şiruri folosind raţionamente de tip inductiv;. 
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           CS4.  Calculul valorilor unor funcţii care modelează situaţii problemă în scopul caracterizării acestora; 

             

Competenţe derivate:  

1) Cognitive:  

 

          1.1. Analiza şi adaptarea scrierii termenilor unui şir; 

          1.2. Alegerea şi utilizarea unei modalităţi adecvate de calcul; 

          1.3. Analiza datelor în vederea aplicării formulelor în rezolvarea problemelor. 

          2) Afective: 

          2.1. Stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic. 

          2.2. Dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvarea problemelor. 

          2.3.  Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative.   

3) Psihomotorii: 

           3.1. Să participe activ la desfăşurarea lecţiei. 

           3.2. Să utilizeze raţional mijloacele de învăţământ.   

Strategii didactice: 

Metode de instruire :  conversaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire dirijată, problematizarea 

Materiale didactice: manualul, proiect didactic, fişă de lucru 

Mijloace de învățământ : marker, tablă 

Forme de organizare a clasei : activitate frontală  şi activitate individuală  

Forme de evaluare:  observaţia , aprecierea  

Resurse procedurale : Investigaţia ştiinţifică, observarea sistematică a elevului 

                           Rezovarea de probleme /situaţii problemă 

Câmpul de informaţii:  Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematică-manual pentru clasa a IX –a, Editura Carminis 

    Informaţiile şi cunoştinţele care au legătură directă cu competenţele stabilite. 

Resurse psihologice: 

1. Capacitatea de invăţare de care dispune clasa : 

- Elevii posedă cunoştinte legate de noțiunea de şir de numere reale. 
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- Au un ritm mediu de însuşire a cunoştinţelor.  

2. Diagnosticul motivaţiei : elevii prezintă interes pentru lecţie deoarece li s-a descris câmpul de aplicabilitate. 

 

Desfăşurarea lecţiei: 

 

Secvenţele 

activităţii 

didactice 

 

Activitatea 

profesorului 

 

Activitatea 

elevului 

 

 

Metode de 

instruire 

Forme de 

organizare 
Evaluare  

1. Organizarea 

clasei 

Profesorul notează absenţele. 

Face observaţii şi recomandări, dacă este 

cazul. 

 

Elevii răspund la întrebările puse de 

profesor, îşi însuşesc observaţiile şi 

recomandările primite. 

Conversaţia Activitate 

frontală 

 

Observaţia 

2. Captarea 

atenţiei 

Se verifică tema pentru acasă 

individual/frontal, calitativ, cantitativ. 

Se rezolvă exerciţii din tema de acasă dacă 

elevii au întâmpinat greutăţi în rezolvarea ei. 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului.  

Conversaţia, 

exerciţiul, 

problemati-

zarea 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

elevilor şi 

aprecierea verbală 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Se trec în revistă noţiunile generale despre 

şiruri, progresii aritmetice şi geometrice cu 

ajutorul schemei de recapitulare. 

 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului. 

Elevii prezintă informaţiile 

solicitate. 

 

 

Conversaţia, 

exerciţiul, 

problemati-

zarea, 

descoperirea, 

utilizare flip-

chart 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor şi 

aprecierea verbală 
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4. Anunţarea 

competenţelor. 

Prezentarea de 

material pentru 

recapitularea 

noţiunilor 

 

Profesorul anunţă competenţele vizate şi 

distribuie o fișă cu un set de  probleme ce 

vizează recapitularea progresiilor aritmetice 

şi geometrice. 

 

Elevii analizează fiecare problemă, 

se discută în clasă, apoi este 

rezolvată la tablă. 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

Observarea 

sistematică a 

elevilor şi 

aprecierea verbală 

 

5.Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea 

transferului  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul propune spre rezolvare o fişă de 

lucru. 

Dirijarea învăţării: 

- Se discută metoda de rezolvare a fiecărei 

probleme. 

- Se rezolvă la tablă exerciţiile propuse şi se 

discută rezolvarea. 

- Se reactualizează noţiunile teoretice. 

         -     Se notează răspunsurile primite.    

 

 

Elevii răspund la întrebările 

profesorului. Rezolvă probleme şi 

comunică rezultatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia, 

conversaţia 

euristică, 

exerciţiul, 

problemati-

zarea, 

învăţarea prin 

descoperire. 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tema pentru 

acasă 

Profesorul anunţă tema pentru acasă: de 

continuat rezolvarea exerciţiilor din fişa 

primită. 

 

Elevii îşi notează tema. Conversaţia Activitate 

individuală 

Aprecierea verbală 
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Progresii aritmetice-Progresii geometrice 

 

Completaţi următoarea schemă conform indicaţiilor: 

 

 Progresii aritmetice Progresii geometrice 

1.Defiţia progresiei aritmetice : Şirul 1)( nna  

pentru care fiecare termen al său, începând cu al 

doilea,  se obţine... 

 

 

 

 

2.Numărul r se numeşte raţia progresiei  

 

.....................r =   

  

 

 

 

3. (Formula termenului general). Dacă şirul 

1)( nna  este o progresie aritmetică având primul 

termen 1a  şi raţia r, atunci termenul general na

are forma: 

 

 

 

 

4. Numerele a, b, c sunt în progresie aritmetică 

(sunt termeni consecutivi ai unei progresii 

aritmetice)  dacă şi numai dacă................. 

 

 

 

5.Suma primilor n termeni). Dacă şirul 1)( nna  

este o progresie aritmetică, atunci 

 

Sn=... 

 

 

6.Termenul general na se poate exprima in 

functie de  Sn: na =............                                   

2n  

1.Definiţia progresiei geometrice: Şirul 

0,)( 11  bb nn  pentru care fiecare termen al său, 

începând cu al doilea,  se obţine... 

 

 

 

 

2.Numărul q se numeşte raţia progresiei 

 

 .................q =   

 

 

 

 

3.(Formula termenului general). Dacă şirul 

0,)( 11  bb nn este o progresie geometrică având 

primul termen 1b  şi raţia q, atunci termenul 

general nb are forma: 

 

 

 

 

4.Numerele a, b, c sunt în progresie geometrică 

(sunt termeni consecutivi ai unei progresii 

geometrice)  dacă şi numai dacă........... 

 

 

5. Suma primilor n termeni). Dacă şirul 

0,)( 11  bb nn este o progresie geometrică, 

atunci 

 

 Sn=... 

 

 

 

6.Termenul general   bn poate exprima in 

functie de  Sn: bn=...                            2n  
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FIŞĂ DE LUCRU 

1. Să se determine al nouălea termen al şirului -1, 5, 11, 17, ... . 

2. Să se determine al zecelea termen al şirului  3, 6, 12, 24,... . 

3. Se consideră şirul ( )
1nna  cu termenul general  : 4 3, 1.na n n= −   

a) Să se stabilească dacă şirul este o progresie aritmetică şi apoi să se calculeze primii patru 

termeni. 

b) Stabiliţi care dintre numerele următoare este termen al şirului ( )
1nna : 1397 ; 235. 

      4. Să se decidă dacă este progresie geometrică, un şir  de numere   reale, pentru care, suma 

primilor n termeni este dată de formula : Sn = 2 n  – 1. 

      5. Progresia aritmetică ( )
1nna de raţie r  este definită prin anumite elemente date. Determinaţi, în 

fiecare din cazurile următoare, elementele cerute: 

a) 
5 2117, 97a a= = . Calculaţi 

15 15,a S . 

b) 4271 =+ aa , 21310 =− aa . Calculaţi 1a  şi r . 

     6. Ştiind că doi termeni ai unei progresii geometrice ( )
1n n

b


 sunt 3 2b =  şi 4 6,b =  determinaţi 7b  . 

     7. Pe un stadion cu capacitatea de 10000 de locuri vin spectatori astfel: în primul minut vine un 

spectator, în al doilea minut vin 3 spectatori, în al treilea minut vin 5 spectatori, în minutul n  sosesc 

2 1n−  spectatori. 

a) Aflaţi câţi spectatori au venit la stadion după 5 minute. 

b) Determinaţi câte minute sunt necesare pentru ca stadionul să fie ocupat la capacitatea 

maximă. 

     8. a)  Determinaţi valorile numărului real x , ştiind că 3 x−  , 2 3x −  , 7x+  sunt termeni 

consecutivi ai unei progresii aritmetice. 

         b) Determinaţi numărul real pozitiv x  , ştiind că , 6,5x x−   sunt termeni consecutivi ai unei 

progresii geometrice. 

    9. Calculaţi: 

a) 1 4 7 ... 292+ + + +  ; 

b) 
2 1001 3 3 ... 3+ + + +  ; 

c) 
2 3 221 7 7 7 ... 7− + − + +  . 

10. Rezolvaţi ecuaţiile: 

a) ( ) ( ) ( ) ( )1 3 5 ... 25 338x x x x+ + + + + + + + =  ; 

b) 5 13 21 ... 588x+ + + + = . 

11. Fie 1)( nna  o progresie geometrică cu raţia 2. Dacă termenilor 1 4,a a  şi 6a  li se adaugă 18, 34, 

respectiv 16,  atunci numerele obţinute sunt in progresie aritmetică. Să se determine progresia 

1)( nna . 

12. O minge cade de la o înălţime de 8 m. După fiecare cădere, mingea se ridică la jumătate din 

înălţimea de la care a căzut. Demonstraţi că distanţa parcursă de minge de la început şi până atinge 

pământul a suta oară este mai mică decât 24 m. 
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Proiect de tehnologie didactică 

Structura și proprietățile fizice ale alcoolilor 

Prof. Mezei Simona 

Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare 

 

Tema: Alcooli 

Titlul lecţiei: Structura și  proprietăţile fizice ale alcoolilor 

Clasa: a X-a,  2ore/ săptămână 

Categoria/tip de lecţie: Dobândire de noi cunoştinţe 

    Conţinut conceptual:  

    Structură 

    Proprietăţi fizice:   - stare de agregare 

              - puncte de fierbere / topire  

                                    - solubilitate 

                                    - densitate 

                                    - proprietăţi organoleptice 

 

    Competenţe  formative : 

➢ dezvoltarea capacităţii de a analiza şi interpreta observaţiile; 

➢ dezvoltarea priceperii de a valorifica şi restructura informaţiile în situaţii noi; 

➢ dezvoltarea flexibilităţii şi mobilităţii în gândire; 

➢ dezvoltarea capacităţii de exprimare, îmbogăţirea limbajului chimic . 

 

    Competenţe specifice: 

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii; 

2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect; 

3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie. 

 

    Competențe derivate: 

           C1. Modelarea structurilor moleculelor unor alcooli; 

           C2. Stabilirea elementelor de structură care determină proprităţile fizice ale alcoolilor; 

           C3. Indicarea tipurilor de interacţii intermoleculare care se stabilesc între moleculele alcoolilor; 

 C4. Stabilirea principalelor proprietăţi fizice ale alcoolilor determinate de structura acestora; 

 C5. Explicarea diferenţelor care apar între proprietăţile  fizice ale alcoolilor şi ale unor   compuşi cu acelaşi 

număr de atomi de carbon; 

             C6. Justificarea solubilității alcoolilor  inferiori pe baza structurii lor; 

 

    Strategia didactică: 

    Sistem metodologic: conversaţia euristică, problematizarea, organizatorul grafic descriptiv, 

experimentul, expunerea, explicaţia, modelarea simbolică, modelarea structurală cu trusă cu bile şi tije,  

instruirea asistată de calculator, rezolvarea de exerciţii. 

   Resurse materiale:  

   -instrumente de lucru: manualul, fişe de lucru. 
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   -mijloace de învăţământ: computer, videoproiector, trusă cu modele structurale cu bile şi tije, fişă de 

fixare a cunoştiinţelor, substanţe şi ustensile de laborator. 

  Forma de organizare a activităţii elevilor: individual, frontal şi pe grupe 

         

SCENARIUL DIDACTIC 

 

I. Măsuri organizatorice : Notarea absenţelor, verificarea existenţei tuturor mijloacelor de 

învăţământ necesare desfăşurării lecţiei. 

II. Motivaţia învăţării:  Alcoolii sunt compuşi cu importanţă practică şi biologică fiind 

folosiţi, printre altele, ca solvenţi şi ca lichid în unele termometre. 

II. Captarea atenţiei : Ştiaţi că metanolul are acţiune toxică asupra organismului uman? El nu 

este o otravă , dar are indirect o acţiune extrem de nocivă. În cantitate mică atacă celulele retinei 

provocând orbirea, iar în cantitate mai mare provoacă moartea. 

III. Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior (stimularea realizării capacităţilor 

învăţate anterior, care participă la învăţarea nouă)  

Se verifică tema dată spre rezolvare acasă. 

*P  prezintă la videoproiector itemii care verifică noţiunile studiate anterior la tema „Alcooli”- 

definiţie, nomenclatură, clasificare, izomerie. 

*P prezintă sistemul de notare 

*E răspund solicitărilor  

*P notează elevii verificaţi  

IV. Trecerea la tema nouă (stimul implicat în performanţa care va reflecta învăţarea): 

*P  solicită elevii să modeleze structura alcoolilor prin comparaţie cu structura moleculelor de apă.  

 *P notează pe tablă titlul:  Structura şi proprietăţile fizice ale alcoolilor 

V. Comunicarea competenţelor la nivelul elevilor 

      La sfârşitul orei va trebui: 

- să indicaţi elementele de structură care determină proprităţile fizice ale alcoolilor; 

- să indicaţi tipurile de interacţii intermoleculare care se stabilesc între moleculele alcoolilor; 

- să stabiliţi  principalele proprietăţi fizice ale alcoolilor determinate de structura acestora; 

- să explicaţi diferenţele care apar între proprietăţile  fizice ale alcoolilor şi ale unor compuşi cu acelaşi 

număr de atomi de carbon; 

- să indicaţi influenţa legăturii de hidrogen asupra punctelor de fierbere / topire. 

- să diferenţiaţi alcoolii mai importanţi în funcţie de proprietăţile lor fizice; 

 VI. Prezentarea conţinutului 

     Se distribuie elevilor materialele de lucru (fişa de instruire, substanţele şi ustensilele) necesare 

însuşirii noilor cunoştinţe şi se fac recomandări cu privire la rezolvarea sarcinilor de lucru. 

     Dirijarea învăţării se efectuează cu ajutorul fişei de instruire. 

     Se urmăreşte modul în care elevii rezolvă sarcinile din fişă. Elevii sunt conduşi de către profesor, 

pentru a explica valorile punctelor de fierbere / topire, se reamintesc noţiuni legate de legătura de 

hidrogen, de structura alcoolilor. Se fac recomandări privind efectuarea experimentului, solicitându-

se elevilor interpretarea celor observate. 

     Observaţie: elevii lucrează în grupe, în fiecare grupă aflându-se elevi cu stiluri diferite de 

învăţare. 
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 VII. Obţinerea performanţei şi asigurarea feedback-ului se face pe tot parcursul lecţiei. 

      Pentru o mai bună sistematizare se realizează cu ajutorul elevilor o schemă cu proprietăţile fizice 

ale alcoolilor (se utilizează organizatorul grafic descriptiv). 

 

    VIII. Asigurarea transferului de cunoştinţe:  

Tema pentru acasă  

1. În ce raport de masă trebuie amestecate două soluţii de etanol de concentraţie 50% şi 10% pentru a 

prepara o soluţie de concentraţie 20%? 

2. Aranjaţi izomerii corespunzători formulei moleculare C3H8O în ordinea creşterii punctelor de fierbere. 

        



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3962 

 

Alcooli 

Structură. Proprietăţi fizice 

 

Fişă de activitate 

 

   I   Structură 

1. Studiază structura alcoolilor modelată pe tablă  şi alege varianta pentru care afirmaţiile sunt 

adevărate. Taie cuvântul nepotrivit.  

  

Legăturile C-O şi O-H din alcooli sunt polare / nepolare , oxigenul fiind mai atrăgător / 

respingător de electroni decât carbonul şi hidrogenul. Pe atomul de oxigen se găseşte o densitate de 

sarcină negativă / pozitivă , iar pe atomii de H şi C  apar densităţi de sarcină negativă / pozitivă. 

Moleculele alcoolilor sunt polare / nepolare. Ca şi în cazul apei, între nucleul atomului de hidrogen 

parţial dezgolit de electroni şi o pereche de electroni neparticipanţi la legătură ai atomului de oxigen  

dintr-o altă grupă –OH  se stabileşte o atracţie / respingere  electrostatică numită legătură ionică / 

legătură de hidrogen. 

 

    2.  Legătura de hidrogen se poate forma atât între două grupe hidroxil din molecule diferite de 

alcool (legătură de hidrogen intermoleculară ) cât şi între două grupe hidroxil din aceeaşi moleculă de 

alcool (legătură de hidrogen intramoleculară), dacă structura alcoolului permite acest lucru. 

Modelaţi în spaţiul liber de  mai jos legătura de hidrogen  inter si intramoleculară. 

 

II  Proprietăţi fizice  

     Punctele de fierbere şi de topire  

Studiază tabelul de mai jos şi alege varianta pentru care afirmaţiile sunt adevărate. Taie 

cuvântul nepotrivit. Completează spaţiile libere astfel încât afirmaţia să fie corectă. 

 

Denumirea    Formula  Pf.,°C 

clorometan    CH3-Cl  -23,7 

coroetan    CH3-CH2-Cl 12,27 

metanol CH3-OH 64,72 

etanol CH3-CH2-OH 78,32 

1-propanol CH3-CH2-CH2-OH 97,17 

2-propanol CH3-CH(OH)-CH3 82,26 

1-butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 117,7 

2-butanol CH3-CH2-CH(OH)-CH3 99,5 

2-metil-1-propanol  (CH3)2CH-CH2-OH  107,9 

2-metil-2-propanol  (CH3)3C-OH  82,8 

1,2- etandiol HO-CH2-CH2-OH 195 

1,2,3-propantriol HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH 195 

1-Decanol  CH3-(CH2)8-CH2-OH  231 

1-Hexadecanol  CH3-(CH2)14-CH2-OH  340 

 

a) Alcoolii au puncte de fierbere ridicate /scăzute în comparaţie cu ale altor compuşi organici 

cu structură asemanătoare datorită …………………………………………........... 
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b) Punctele de fierbere ale alcoolilor scad / cresc cu creşterea numărului de grupări hidroxil 

din moleculă. 

c) Punctele de fierbere ale alcoolilor scad / cresc cu creşterea numărului de atomi de carbon 

din moleculă. 

d) Punctele de fierbere ale alcoolilor izomeri scad / cresc  în ordinea: alcool primar, alcool 

secundar, alcool terţiar. 

 

          Stare de agregare. Proprietăţi organoleptice. Tensiunea de suprafaţă. 

Activitate experimentală 

Modul de lucru: Turnaţi într-o eprubetă 1-2 ml etanol şi în altă eprubetă 1-2 ml de glicerină. 

Observaţi starea de agregare, culoarea, mirosul , aderenţa la pereţii vasului şi completaţi tabelul de mai 

jos: 

 

Alcoolul Starea de agregare Culoarea Mirosul 
Aderenţa la pereţii 

vasului 

 

Etanol 

 

    

 

Glicerină 

 

    

 

Solubilitate. Densitate 

Activitate experimentală: 

Modul de lucru: Într-un stativ se aşează eprubete curate şi uscate. Introduceţi în 2 eprubete câte 

1ml de etanol, iar în alte 2 eprubete câte 1 ml de glicerină. Pentru fiecare pereche de eprubete, se 

folosesc aceiaşi solvenţi şi anume: într-o eprubetă turnaţi apă, iar în cea de a doua turnaţi un solvent 

organic, de exemplu CCl4 în volume de aproximativ 5 ml. Agitaţi fiecare eprubetă.  

1) Notaţi observaţiile şi concluziile în tabelul de mai jos. 

  

Nr. 

eprubetă 

Substanţa  Solvent   Observaţii  Concluzii  

1 Etanol  H2O   

2 Etanol CCl4   

3 Glicerină  H2O   

4 Glicerină CCl4   

 

2) Completează spaţiile libere astfel încât afirmaţia să fie corectă: 

    Alcoolii inferiori se dizolvă în  ……..  deoarece între moleculele lor şi moleculele de apă se 

formează ……………………………..        
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    Solubilitatea alcoolilor în apă scade cu mărirea ……………………………… şi creşte cu creşterea 

………………………… 

    Alcoolii au densitatea mai …………………. decât a apei. 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3965 

 

PROIECT  DIDACTIC 

                                                                                               

Prof. : Mazilu Mirela 

Tudor Cerasela 

Grăd. Nr. 203, Sector 1, București 

GRUPA: Mare 

TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: Pe aripi de primăvară 

TEMA SĂPTĂMÂNII:  Zumzet și culoare 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul  Șiințe 

DISCIPLINA:  Activitate matematică 

TEMA ACTIVITĂŢII:  “Jocul numerelor” 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 

TIPUL DE ACTIVITATE: de consolidare  și fixare a cunoștințelor dobândite anterior 

SCOPUL ACTIVITATII: 

1. Consolidarea cunoștințelor matematice dobândite anterior prin aplicarea lor în situații noi ; 

2. Consolidarea deprinderii de a asocia cantitatea  la număr și invers. 

3. Utilizarea unui limbaj matematic adecvat. 

4. OBIECTIVE:  

- să numere în limitele 1-9; 

- să formeze grupe cu tot atâtea simboluri de primăvară  cât arată cifra ; 

- să cunoască numeralul ordinal în limitele 1-9; 

- să așeze pe treptele pitamidei numerele pare și impare în limitele 1-9; 

COMPORTAMENTE: 

• Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode și procedee:  

• Conversaţia 

•  Explicaţia 

• Demonstrația 

• Exercițiul 

• Jocul 

• Piramida 

Mijloace de învățământ:  

• Ghiozdan; 

• Scrisoare școlari; 

• Jetoane cu insecte; 

• Floarea jucăușă; 

• Joc Mimio; 

• Jetoane cu cifre în concetrul 1-9; 

• Piramidele numerelor pare și impare; 

• Tabla magnetică; 

• Clopoțel; 
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• Fețe zâmbitoare; 

• Diplome; 

 

Forma  de organizare: 

• Frontal; 

• Pe grupe; 

 

REGULILE JOCULUI:  

1. Copiii sunt împărțiți în  două echipe .Membrii fiecărei echipe sunt solicitați să așeze tot atâtea elemente 

cât arată cifra.  

2. Copiii identifică numeralul ordinal așezând insectele deasupra/sub lalele. 

3. Copiii  celor două echipe  vor așeza pe piramide numerele pare și impare.  

4. Răspunsul corect este aplaudat şi recompensat cu o față zâmbitoare pe tabla echipei.  

5. Câştigă echipa care a acumulat cele mai multe fețe zâmbitoare. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: 

• Numeraţia în concentrul 1- 9; 

• Raportarea numărului la cantitate și invers, în concentrul 1 - 9; 

 

ELEMENTE DE JOC: 

• Surpriza; 

• Piramidele numerelor pare și impare; 

• Aplauzele; 

• Floarea jucăușă 

 

DURATA: 30 minute 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum pentru educație timpurie – 2019 

• ‘’Didactica activităților matematice în grădinița’’- C-tin Petrovici, Polirom 

• „Metode interactive de grup-ghid metodic”, S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga 
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DEMERSUL DIDACTIC 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL 

ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE 

Metode si 

procedee 

Material 

didactic  

Mijloace de 

invatamant 

 

 

1.Moment 

organizatoric 

      Se asigură condiţiile 

necesare desfăşurării 

optime a activităţii: 

-aerisirea sălii de grupă 

-aranjarea mobilierului 

- pregătirea materialului 

didactic. 

Conversația   Se va 

pregăti 

materialul 

didactic 

pentru buna 

desfășurare a 

activității. 

 

2.Captarea 

atenţiei 

Se prezintă copiilor sub 

formă de surpriză , un 

ghiozdan  pe care  l-au 

primit de la școlarii clasei 

pregătitoare. Ghiozdanul  

conține  materialele pe care 

le vom utiliza în cadrul 

activității. . Copiii celor 

două echipe  vor rezolva 

sarcinile  jocului  

matematic. 

Conversația 

 

Ghiozdanul 

școlarului; 

Materialele 

utilizate în 

cadrul 

activității. 

 

3.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se anunță tema și 

obiectivele propuse, în mod 

accesibil, pe înțelesul 

copiilor. 

Conversația 

Explicația 

 

Ghiozdanul 

școlarului 

 

Jetoane cu 

cifre în 

concetrul 1-

9; 

Piramidele 

numerelor 

pare și 

impare; 
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Table 

magnetice; 

Fețe 

zâmbitoare; 

Tabla Smart 

 

4.Desfăşurarea 

activităţii 

 Prezentarea jocului/ 

regulilor jocului 

Se explică regulile jocului, 

utilizându-se materialul 

necesar.  

Demonstrarea jocului 

Se explică și se 

demonstrează modul de 

realizare al jocului. 

•  Jocul se desfășoară sub 

forma unui concurs între 

două echipe: echipa florilor  

și echipa fluturilor. Pentru 

fiecare răspuns corect 

echipa primește o față 

zâmbitoare pe tabla de 

evidență. Câștigă echipa 

care strânge cele mai multe 

fețe zâmbitoare. 

Se realizează jocul de probă 

de către un copil. 

Desfășurarea propriu-zisă 

a jocului 

 

 Varianta I 

Această variantă se va 

desfășura la tabla Smart. 

• Câte un membru al fiecărei 

echipe răspunde atunci când 

este numit de Floarea 

jucăușă. Copiii așază tot 

atâtea elemente  cât arată 

cifra( albine în stup, furnici 

în mușuroi).  

 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Material  

Mimio 

Tabla Smart. 

Fețe 

zâmbitoare, 

Tabla 

magnetică 

 

 

.-Peisaj de 

primăvară; 

-jetoane cu 

insecte; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deprinderea 

de a așeza cu 

touch-ul  tot 

atâtea elemente   

cât arată cifra. 

-Deprinderea de 

a  așeza cifrele 

corespunzatoare 

numărului de 

elemente din 

diagrame. 

 

 

 

-Capacitatea  de 

a recunoaște 

numeralul 

ordinal. 
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• Așază apoi cifra 

corespunzătoare numărului 

de elemente. 

 

 

 

 

 

Varianta a- II-a:  

Aceasta varianta presupune 

recunoasterea numeralului 

ordinal. Copiii celor două 

echipe trebuie să așeze 

conform cerintei, 

sub/deasupra lalelelor  câte 

o insectă, identificând astfel 

ordinea acestora. 

 

• Fiecare răspuns corect va fi 

recompensat cu câte o față 

zâmbitoare pe tabla echipei. 

•  

5.Asigurarea 

feedback-ului 

 

Varianta a-III-a: 

Se realizează prin 

intermediului „Piramidelor 

numerelor pare și impare”. 

Pe fiecare piramidă, copiii 

celor două echipe așază 

numerele pare și impare. 

Explicaţia 

 Metoda 

Piramida 

Exercițiul 

Piramidele 

numerelor 

pare și 

impare; 

 

- Capacitatea  

de a identifica  

numerele pare 

și impare. 

 

 

6.Încheierea 

activităţii 

Se numără fețele 

zâmbitoare strânse de 

fiecare echipă și se 

stabilește echipa 

câștigătoare. Se fac 

aprecieri verbale, 

individuale și generale 

asupra întregii activități și 

comportamentului copiilor. 

Se oferă recompense( 

diplome). 

 

  

Conversația 

Tabla 

magnetică, 

fețe 

zâmbitoare. 

Recompense( 

diplome) 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                  Profesor  pentru înv.preșcolar: Voicu Nicoleta 

                                                                                   Diaciuc Loredana 

                               Unitatea de învățământ: Grădinița nr.203, sector 1, București 

 

 

GRUPA: MARE 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:  Cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : „Parfum și culoare” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: ESTETIC ȘI CREATIV 

DISCIPLINA: Educație plastică 

TEMA ACTIVITAŢII:  Câmp cu flori 

MIJLOC DE REALIZARE :  Pictură 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi şi deprinderi 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

1. Consolidarea priceperii şi deprinderii de a picta; 

2. Dezvoltarea gustului estetic, a dragostei pentru frumos. 

OBIECTIVE : 

1. Să recunoască instrumentele de lucru primite; 

2. Să picteze câmpul cu flori, utilizând culorile potrivite și instrumentele de lucru primite; 

3. Să aprecieze atât lucrarea sa cât şi a colegilor pe baza criteriilor stabilite (utilizarea a cât mai multor 

culori, acurateţe, finalizarea lucrărilor). 

COMPORTAMENTE: 

-Demonstrează creativitate prin activități artistico- plastice; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode și procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, turul galeriei 

Materiale didactice/Mijloace de învățământ: Pensule groase şi subţiri, pahare cu apă, şerveţele, 

acuarele(tempera), fond muzical(https://www.youtube.com/watch?v=sSFYRTp2N7g), Platforma 

Wordwall https://wordwall.net/resource/23729214 

 

DURATA: 30 minute 

 

BIBLIOGRAFIE  

• „Metodica predării activității plastice în învățământul primar și preșcor”, Maria Cristea, 

Editura Corint ,2009  

• ,,Pictura mai mult decât o joacă,, -E.Barboni, M.Boșneag, Editura Emia ,2002 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSFYRTp2N7g
https://wordwall.net/resource/23729214
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

 

         

 

                      CONŢINUT ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII DIDACTICE         

 

    EVALUARE 
 

    Metode şi        

     procedee 

Material didactic / 

Mijloace de învăţământ 

1.Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a 

activităţii: aerisirea sălii de grupă, aranjarea 

mobilierului, pregătirea materialului didactic. 

   

2.Captarea 

atenţiei 

 Se realizează prin prezentarea unui tablou primit de 

Muzeul de Artă .Se poarta o scurta conversatie despre 

acesta. 

Conversaţia   

 

3.Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

Se va  anunţa tema activităţii „Câmp cu flori” şi 

obiectivele acesteia pe intelesul copiilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

   

 

4. Desfasurarea 

activitătii 

 

Intuirea materialelor 

Copiii enumeră materialele de lucru primite pe masă.  

Explicarea tehnicii de lucru si etapele de realizare  

Se explica modul de realizare al lucrarii, utilizarea 

pensulelor (groasa si subtire), precum și utilizarea 

dopurilor de plută și a bețișoarelor de urechi 

Se anunta criteriile de evaluare: 

 -folosirea corecta a pensulelor (groasa, subtire) 

 -respectarea etapelor 

 -executarea fondului 

 - folosirea adecvata a culorilor 

 - incadrarea elementelor pictate in spatiul dat 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensule groase şi subţiri, 

pahare cu apă, dopuri de 

plută, bețișoare de 

urechi,şerveţele, acuarele, 

coli de desen, fond 

muzical. 
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Exercitii de încalzire a muschilor mici ai mainii 

 Inainte de lucrul efectiv copiii vor realiza câteva 

exerciţii de încălzire a musculaturii fine a 

mâinilor:cântăm la pian, batem tare palmele, întindem 

coca, 

Executarea temei de către copii 

Copiii  realizeaza tema data conform explicatiilor 

primite. 

 Pe parcursul lucrului,copiii sunt supravegheati si 

indrumati de educatoare . Acolo unde este cazul se 

vor da si indicatii suplimentare. 

Se urmareste de asemenea pozitia corecta a corpului 

in timpul lucrului, precum si atentionarea de a lucra 

cat mai curat. 

 Pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută, întrega 

activitate se va desfăşura pe un fundal sonor. 

 Pe masură ce termină copiii vor afișa lucrările pe 

tabla magnetică realizând o expoziție. 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma Wordwall 

https://wordwall.net/reso

urce/23729214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzică de relaxare 

https://www.youtube.co

m/watch? 

v=sSFYRTp2N7g 

 

Deprinderea de a 

realiza exerciții de 

încălzire a mușchilor 

mici ai mâinii. 

 

Capacitatea de a utiliza 

pensula groasă în 

redarea fondului. 

Deprinderea de a folosi 

dopurile de plută și 

bețișoarele de urechi în 

vederea realizării temei 

propuse. 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

aprecia atât lucrarea 

proprie cât și pe a 

colegilor în funcție de 

criteriile stabilite. 

5.Încheierea 

activităţii 

 Se fac scurte aprecieri referitoare la modul în care s-

a desfăşurat activitatea şi la comportamentul copiilor. 

Conversaţia   

 

https://wordwall.net/resource/23729214
https://wordwall.net/resource/23729214
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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PROIECT DIDACTIC 

                                      Profesor  pentru înv.preșcolar: Lupu Sorina 

                                                                                                  Unitatea de învățământ: Grădinița nr.203, sector 1, București 

Grupa: Mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este/ a fost și va fi aici pe Pământ? 

TEMA PROIECTULUI: Au fost și sunt în jurul nostru 

SUBTEMA PROIECTULUI: Lumea păsărilor exotice 

DOMENIUL DE ACTIVITATE : Jocuri şi activităţi liber – alese 

TIPUL ACTIVITĂŢII:Formare şi exersare de priceperi şi deprinderi 

 

A. CENTRE DE INTERES : 

 

 

Bibliotecă : “Decorăm penele unui flamingo” – exerciții grafice 

 

        Știință: „Piramidele  papagalilor” 

 

Artă : „Păunul colorat”( pictură) 

 

A .SCOPUL ACTIVITATII : 

1. Consolidarea priceperilor şi deprinderilor copiilor de a utiliza diferite materiale, tehnici de lucru în rezolvarea unor 

sarcini date; 

2. Dezvoltarea spiritului de colaborare în cadrul grupului.  

OBIECTIVE: 

 

1.  Să traseze semne grafice combinate (cerc,bastonas, linii oblice),respectând modelele date, utilizând instrumentele de scris,pentru a decora penele de 

flamingo; 
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2. Să așeze tot atâția papagali cât arată cifra de pe fiecare treaptă a piramidei ; 

 

3. Să picteze păunul prin tehnica amprentării și cu pensula utilizând culorile potrivite 

 

COMPORTAMENTE : 

• Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.  

 

METODE SI PROCEDEE :Conversația, explicația, exercițiul,. 

 

DURATA ACTIVITATII: 30 minute 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

• CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE, 2019. 

• “ Aplicatiile noului curriculum pentru invatamantul prescolar “(Ghid pentru cadrele didactice) Vol. I,Editura D.P.H ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DIDACTIC/ MIJLOACE DE INVATAMANT :ecusoane,  fulgi de hârtie cu semne grafice ,piramide, cifre, jetoane papagali, patafix, 

castroane,coli de bloc de desen, acuarele, pensule  subtiri, creioane colorate, carioci subțiri 
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DEMERSUL DIDACTIC 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE        EVALUARE 

Metode si 

procedee 

Material didactic /  

Mijloace de invatamant 

 

1.Moment  

 

organizatoric 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii: 

aranjarea mobilierului, pregătirea materialului didactic. 

Asigurarea unui climat afectiv optim desfăşurării activităţilor 

liber-alese pe centre de interes. 

- aerisirea salii de grupă; 

-pregatirea materialului didactic necesar desfășurării activităților 

de la fiecare centru; 

- aranjarea mobilierului pentru centrele de activitate. 

Conversaţia   

2Captarea 

atenţiei 

Captarea atenției se realizează prin intermediul unui element 

surpriză ( Papagalul Coco Roco). Copiii vor primi ecusoane pentru 

fiecare centru de interes: Păuni,Flamingo, Papagali.  Copiii vor fi 

rugaţi ca fiecare dintre ei să aleagă un ecuson, pe care il vor avea 

prins în piept. Apoi, în funcţie de simbolul ales, vor merge să 

lucreze la centrul de activitate reprezentativ.  

( Flamingo – Biblioteca,  Păun -Artă si Papagali - Știință ). 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Ecusoane cu simboluri 

(păuni, papagali,flamingo). 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se intuiesc materialele de lucru, se  anunţă tema,  sarcina pentru 

fiecare centru şi  obiectivele pe înţelesul copiilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstrația 
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4.Desfăşurarea 

activităţii 

 Copiii se grupează în funcţie de simbolurile ilustrate pe 

ecusoanele pe care le poartă în piept. 

Bibliotecă : “Decorăm penele unui flamingo”- Grupa  Flamingo 

decorează penele cu semnele grafice învațate(cerc,bastonas, linii 

oblice). 

Știință: „Piramida papagalilor”. Grupa Papagalilor va așeza tot 

atâția papagali pe treptele piramidelor cât arătă cifra. 

Arta : „Păunul colorat”- Grupa Păunilor va picta utilizând 

materialele puse la dispoziție( coli, acuarele, pensule subțiri). 

 

 

 

 

Jocul 

Exerciţiul 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

Coli 

Creioane colorate 

Carioci 

Piramide  

Cifre  

Jetoane papagali 

Acuarele 

Pensule subțiri 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

scrie semnele 

grafice învățate; 

Capacitatea  de a 

picta păunul; 

Deprinderea de a 

așeza tot atâția 

papagali  pe 

treptele piramidei  

cât arată cifra. 

5.Încheierea 

activităţii 

Se vor prezenta rezultatele activităţii. fiecare copil din fiecare 

grupă așază lucrările pe tablă. Se fac aprecieri individuale şi 

colective asupra modului de participare şi comportare la 

activitate. 

Conversaţia Recompense  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 

PEȘTIȘORUL CURCUBEU 

Profesor Înv. Preșcolar. Tuduce Crina 

Grădinița P.P. Căsuța piticilor,  Arad 

 

 

NIVEL: II (grupa mijlocie) 

TEMA ANUALĂ: ,,Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

SUBTEMA: „ Din tainele mărilor și oceanelor ” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Peștișorul-curcubeu” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  ALA+ADE (DLC, DEC)+ADP 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Formare și verificare de cunoștințe și deprinderi 

DURATA: 1 zi 

DIMENSIUNI ALE  DEZVOLTĂRII:  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

• Mesaje orale în context de comunicare cunoscute 

• Caracteristici structural și funcționale ale lumii înconjurătoare 

• Finalizarea sarcinilor și acțiunilor  

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor, 

etc; 

• Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situațiile uzuale, în calitate de vorbitor; 

• Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, musicale și practice, în conversații și 

povestiri creative; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE SI PROCEDEE: povestirea, conversatia, explicatia, demonstratia, exercitiul, aprecierea 

verbala 

MATERIAL DIDACTIC: : peisaj marin, pestele-curcubeu, scoica, corali, stea de mare, jetoane cu 

personajele din poveste, solzi colorati, peste albastru, lipici, cutii colorate, cutia albastra, ecusoane-

peste, coronițe-peșt 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe, individual 

 

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1) 

ȘTIINȚĂ 

TEMA: “Găsește umbra,, 

MIJLOC DE REALIZARE: asociere 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

❖ să asocieze umbra cu imaginea acestuia; 

❖ să recunoască viețuitoarea reprezentată în imagine 

METODE ŞI PROCEDEE: Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul 

MATERIAL DIDACTIC: cutii de chibrite cu imaginea viețuitoarelor marine și a umbrei 

DESFASURAREA  ACTIVITATII: Copiii intuiesc materialul de pe masa și asociază imaginea cu 
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umbra 

BIBLIOTECĂ                                            

TEMA: ” Ajută animalele să găsească drumul spre acvariu” 

MIJLOC DE REALIZARE: antranament grafic  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

❖ sătrasezeliniile punctate reprezentatepefișa de lucru; 

❖ sărespecteindicațiileprimite 

METODE ŞI PROCEDEE: Conversația, explicația , exercițiul 

MATERIAL DIDACTIC: fișă de lucru  

DESFASURAREA ACTIVITĂŢII:Educatoarea le explicăpreșcolarilormodul de lucru, 

apoieirezolvăsarcinaprimită, trasândliniireprezentatepefișa de lucru.  

ARTĂ 

   TEMA: ”Peștișori pentru acvariu ”  

MIJLOC DE REALIZARE:lipire 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

❖ să lipească pe folie peștișori multicolori; 

❖ să participle activ la activitate ; 

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiu 

MATERIAL DIDACTIC: foliealimentara, autocolanta ,peștimulticolori 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚI: Educatoarea le explicăpreșcolarilorsarcina de lucru, punându-le 

la dispozițiematerialele de lucrunecesare. 

Evaluarea activității:  

Educatoarea realizează evaluarea constant, pe toată durata activității și oferă ajutor la nevoie 

preșcolarilor. 

 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENTIALE(ADE) 

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE                                             

Categoria de activitatea: Educarea limbajului 

Subiectul activității: „Peștele curcubeu” 

Mijloc de realizare: povestea educatoare 

Obiective operaționale: 

- Să urmărească linia poveștii, reținând ideile principale ale acesteia 

- Să rețină personajele din poveste în ordinea apariției lor 

- Să formuleze propoziții cu cuvintele noi 

DOMENIUL ESTETIC CREATIV  

Categoria de activitate:Educație artistico-plastică 

Subiectul activității: „Prietenul peșteștelui curcubeu ” 

Mijloc de realizare: pictură 

Obiective operaționale: 

- Să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție; 

- Să aplice tehnici specifice picturi în realizarea temei 

- Să lucreze corect și îngrijit, ținând cont de indicațiile oferite; 

ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA2) 

SUBIECTUL:  „Rechinul ” 
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MIJLOC DE REALIZARE:  joc de mișcarea  

METODE ŞI PROCEDEE: Conversația, explicația, demonstrația, jocul 

MATERIAL DIDACTIC: siluetă de rechin ,minge  

DESFĂŞURAREA JOCULUI: 

Copii așezați în șir in spatele unul in spatelui celuilalt la semnalul educatoarei arunca mingea incercănd 

sa nimerească gura rechinului.Au dreptul la o singură aruncare urmând a se așeza in spatele 

șirului,continuând astfel jocul. Câștigătorul jocului este acel copil care nimerește ținta 

Obiective operaționale: 

- Să respecte regulile jocului ; 

- Să participe activ la joc. 

BIBLIOGRAFIE:      M.E.N, Cuuriculum pentru educația timpurie 2019, 

              Liliana Eyechil, Mihaela Paisi, Laborator preşcolar – ghid metodologic 

              Ghid pentru proiecte tematice: abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, V. 

Preda, M. Pletea, F. Grama, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

Voi prinde copiilor câte un ecuson în formă de pește în piept și vom intra în sala de grupă înotând.  

           INTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ debutează cu : 

SALUTUL  

-Bună dimineața, peștișorilor! Bine ați venit în lumea subacvatică. 

Copiii se vor saluta între ei: 

”Bună dimineața, peștișorule…(nume)..! 

           PREZENŢA - fiecare copil va așeza pestele care îi aparține la panoul de Prezență. La final 

vom constata care copii sunt prezenți la grădinița.  

CALENDARUL NATURII-unde copiii vor răspunde întrebărilor despre anotimp, luna, zi, 

vremea de afară. Sunt adresate următoarele întrebări:  

- În ce anotimp suntem? 

- În ce zi a săptămânii suntem? 

- Cum este vremea astăzi? 

          GIMNASTICĂ: se efectuează mișcări sugerate  de textul cântecului ,Dacă vesel se trăiește ,, 

          NOUTATEA ZILEI :Se va purta o scurtă discuție despre peștișorul care a ajuns la grădiniță. 

El îi va ruga pe copii să petreacă împreună ziua de azi. 

Introducerea în activitate: 

Se face prin sosirea unei scrisori pe care o voi deschide împreună cu copiii și o vom citi . 

Comunicarea obiectivelor și a temei activității 

Copii sunt anunțați că astăzi le voi prezenta o poveste foarte interesată din care vor învăța mai multe 

lucruri despre lumea subacvatică și viețuitoarele ei. Povestea se numește Peștele curcubeu  

Prezentarea conținutului povestirii 

Așezați pe scăunele în semicerc, copiii vor asculta povestea „Peștele curcubeu”. Educatoarea 

va povesti tot conținutul poveștii cu intonație, cu dialog, prezentând concomitent cu povestirea și 

animalele adecvate. Din când în când, voi adresa întrebări la care copiii vor fi solicitați să răspundă  

pentru a le stârni interesul.  

          Explic cuvintele pe parcursul povestii (curcubeu, pățanie, grotă), iar la final vom alcătui 
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propoziții cu ele. 

Plan de idei 

1.În largul mării trăia cel mai frumos pește denumit de ceilalți peștele curcubeu . 

2.Peștele refuză să dăruiască din solzii lui si astfel devine singur si trist. 

3.Întâlnirea cu Octopus și primirea unui sfat înțelept. 

4.Peștele curcubeu dăruiește solzii săi și își face noi prieteni și astfel  

devine fericit. 

Fixarea povestirii 

La finalul activității de povestire, pentru a vedea dacă au fost atenți,  se adresează întrebări: 

Cum se numește povestea? 

Care este personajul principal?  Ce alte personaje ați mai întâlnit? 

Cum s-a comportat la început pestele curcubeu? 

Cine l-a ajutat sa-si schimbe comportamentul sa devină mai bun? 

Cum si-a câștigat prietenii? 

Se indică personajele de pe machetă! 

Ce s-ar fi întâmplat daca nu ar fi dăruit solzii?  

Evaluarea activității și incheierea activității 

Educatoare face aprecieri globale și pozitive despre participarea la activitate. 

Tranziție: 

,,Peștele înoată, 

Prin apă se rotește  

Și la mese se oprește” 

Se realizează o scurtă conversație despre  model de lucru. pregătit de educatoare 

”Peștele curcubeu e fără solzișori și dorește ca fiecare dintre voi sa-l ajutați să devină vesel 

si colorat.” 

Intuirea materialului: Pentru a putea realiza peștii avem nevoie de câteva materiale pe care fiecare 

le are pregătite pe măsuță. Cine dorește să îmi spună ce aveți pe măsuțe?  

siluete de pești, acuarele , pensule ,servețele  

Prezentarea și analiza modelului: Aici avem afișat un model. Putem observa ca solzii sunt mulți 

și colorați. Așa trebuie să arate la sfârșit. 

     Explicarea și demonstrarea procedeului de lucru: Pentru realizarea peștilor-curcubeu veti folosi 

materialele aflate pe măsuțe.Luam pensula o introducem în culoare și aplicăm culoarea pe silueta 

peștelui. Toți aveți pe măsuțe același culori,le folosiți după cum doriți astfel încât să obțineți un pește 

curcubeu cât mai frumos . 

Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinilor: Executăm câteva mișcări pentru încălzirea 

mușchilor mici ai mâinilor:  

 * Mișcăm degețelele,   * Scuturam aripioarele,    

* Batem ușor palmele,  * Și le ascundem sub mare. 

Realizarea lucrării de către copii:Cer copiilor să lucreze cât mai îngrijit, repetându-le încă o dată 

care sunt etapele realizării lucrării. Cei care întâmpină greutăți în realizarea temei vor fi ajutați de 

educatoare care va trece pe la fiecare copil și va oferi explicațiile necesare. 

Încheierea activității și analiza lucrărilor realizate: După finalizarea lucrărilor copiii își vor 

așeza  peștii pe machetă și se vor alege câteva lucrări mai deosebite motivând alegerea făcută. 

Tranziție: „Prinde peștele de coadă” copii vor primi căte un peștișor roșu ,galben sau albastru 
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realizăndu-se astfel repartizarea la centre. 

Se prezintă în detaliu centrele  și se explică modul de lucru, după care copiii se așază în funcție 

de culoarea peștișorul-ecuson la centrul corespunzător. La centrul ȘTIINȚA  vor asocia peștișorul cu 

umbra sa , la centru BIBLIOTECĂ vor indetifica drumul peștelui spre acvariu unind liniile punctate. 

La cel de al treilea centrul ARTĂ copii vor lipi siluete de pești pe acvariu. 

Tranziție: După finalizarea centrelor  se recită de către educatoare versurile: Munca noi am 

terminat  

De la centre am plecat  

Spre joacă ne îndreptăm  

Cu rechinul ne distram  

Le explic modul în care va decurge jocul. Copii se vor așeza unul în spatelui celuilalt și vor avea 

sarcina de a arunca mingea la ținta reprezentată de un rechin care va avea gura decupată.Copii va trebui 

să arunce mingea la ținta.După aruncarea mingei copilul se va așeza în spatele șirului. Câștigătorul va 

fi copilul care lovește ținta. 

Vom realiza un joc de probă apoi vom începe  jocul propriu-zis. Se fac aprecieri generale și 

pozitive asupra modului în care copiii s-au comportat în timpul activității. 

Peștele curcubeu 

               De Marcus Pfister 

 

Departe, in largul marii, trăia un pește. Dar nu un pește obișnuit, nu. Era cel mai frumos dintre toți 

peștii mării. Haina lui de solzi lucea în toate culorile curcubeului. Ceilalți pești îi admirau haina de 

solzi care sclipea multicolor. L-au numit Peștele-curcubeu. 

-Haide, Pește-curcubeu! Vino și joaca-te cu noi! Dar peștele-curcubeu trecea lin și nepăsător 

pe lângă ei, fără să le răspundă, mândrindu-se cu solzii lui sclipitori. 

Odată , un peștișor albastru înota în urma lui. 

-Pește-curcubeu, Pește-curcubeu, așteaptă-mă! Dă-mi și mie unul dintre solzii tăi sclipitori. 

Sunt atât de frumoși și ai atât de mulți! 

-Tocmai tu te-ai găsit să-mi ceri un solz? Cine te crezi? I-a repezit Peștele-curcubeu. Ia fugi 

de-aici! 

Peștișorul albastru a plecat îngrozit. Le-a povestit prietenilor lui tulburătoarea pățanie cu 

Peștele-curcubeu. De atunci, nimeni nu a mai vrut să știe de Peștele-curcubeu. Toți peștii îi întorceau 

spatele când înota în preajma lor. La ce-i mai foloseau acum Peștelui-curcubeu solzii lui frumos 

sclipitori, dacă nu mai erau admirați de nimeni? Acum era cel ai singur pește din mare! 

Într-o zi, i s-a plâns Stelei-de-mare, dezvăluindu-și toată suferința:  

-Dar eu sunt atât de frumos! De ce nu mă iubește nimeni? 

-Într-o grotă de dincolo de bariera de corali locuiește înțeleapta caracatiță Octopus. Ea te-ar 

putea ajuta , l-a sfătuit Steaua-de-mare. 

Peștele- curcubeu a găsit g pus cu o voce gravă. Valurile mi-au șoptit povestea ta. Ascultă sfatul 

meu: dăruiește fiecărui pește câte unul din solzii tăi sclipitori. După aceea, e drept, nu vei mai fi cel 

mai frumos pește din mare, dar vei fi din nou fericit. 

-Dar…a vrut să răspundă Peștele-curcubeu, însă Octopus dispăruse deja într-o volbură 

întunecată de cerneală. 

”Să-mi dăruiesc solzii? Solzii mei care sclipesc atât de frumos?”, se întreba uimit Peștele-

curcubeu. ”Niciodată! Nu! Cum aș mai putea fi fericit fără ei?”  
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Dintr-o dată, a simțit pe lângă el o bătaie ușoară de aripioare. Peștișorul albastru înota din nou 

prin preajmă! 

-Pește-curcubeu, te rog, nu te supăra! dă-mi și mie un solz sclipitor, măcar unul, cât ar fi de 

mic! 

Peștele-curcubeu ezită.”Hm”și-a zis el, ”poate că un solz mic de tot nu-mi va lipsi prea tare.”  

Peștele-curcubeu a smuls din haina lui de solzi sclipitor, cu foarte mare grijă, solzul cel mai 

mic cu putință. 

-Poftim, ți-l dăruiesc! Dar acum lasă-mă în pace! 

-Mulțumesc, mulțumesc! a bolborosit peștișorul albastru, foarte vioi. Ești un prieten bun, Pește 

curcubeu! 

Peștele curcubeu a fost cuprins de un sentiment tare ciudat. L-a urmărit multă vreme cu privirea 

pe peștișorul albastru, care se îndepărta, tot înotând fericit ba încolo, ba încoace, mândrindu-se cu noul 

lui solz sclipitor. 

Peștișorul albastru a gonit prin apă cu solzul lui sclipitor. Și nici nu a durat mult până când 

peștele curcubeu s-a trezit înconjurat de alți pești. Toți voiau un solz sclipitor.Și, spre mirarea tuturor, 

Peștele-curcubeu și-a împărțit solzii în stânga și în dreapta sa.Și, făcând asta, devenea tot mai bucuros. 

Cu cât sclipea mai tare apa în jurul lui, cu atât se simțea mai bine printre pești. 
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Proiect de activitate ADE 

Istrate Feri Andreea 

Grădinița Nr.28, Ploiești 

 

Nivel de vârstă II 

Grupa:  Mare „Îngeraşii” 

Tema anuală de studiu:” Cum este/a fost și va fi aici pe Pământ?” 

Domeniul experiențial: Domeniul Limbă și Comunicare 

Tema zilei: „În excursie la fermă” 

Tema activității: <<Micul fermier-„Răspunde repede și bine!”>> 

Tipul activității: Consolidare și verificare de priceperi și deprinderi 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Scopul activității: 

➢ Consolidarea deprinderii de a alcătui propoziții simple și dezvoltate, realizând acordul între părțile de 

propoziție, reprezentând grafic cuvinte și silabe 

Obiective operaționale: 

✓ O1 - să alcătuiască două propoziții simple și dezvoltate, reprezentând grafic la tablă; 

✓ O2 - să identifice corect numarul de cuvinte din propozițiile alcătuite, prin bătăi din palme; 

✓ O3 - să denumească  minim  patru diminutive din cele șase, ale  cuvintelor reprezentate pe jetoane; 

✓ O4 - să precizeze corect numărul de silabe corespunzător fiecarui cuvânt dat, reprezentând grafic; 

✓ O5 - să identifice sunetul inițial al unui cuvânt, asociindu-l apoi cu litera corespunzatoare. 

Sarcina didactică: 

 

➢ Alcătuirea unor propoziții simple și dezvoltate  după criteriul dat; 

➢ Identificarea numărului de cuvinte din propozițiile pe care le-au alcatuit; 

➢ Precizarea numărului de silabe corespunzător fiecărui cuvânt; 

➢ Identificarea sunetului inițial al unui cuvânt și asocierea cu litera corespunzatoare. 

 

Regulile jocului: 

 

➢ Sarcinile date vor fi rezolvate de copiii, care se oferă prin ridicarea mânuței; 

➢ Fiecare răspuns corect va aduce aprecieri verbale; 

➢ Copiii vor alcătui propoziții simple și dezvoltate, vor desparți în silabe cuvinte și le vor reprezenta   

grafic; 

➢ Vor realiza asocieri între sunetul inițial al imaginilor reprezentate pe jeton și litera corespunzătoare.   

 

Elemente de joc : surpriza, aplauzele, premierea răspunsurilor corecte cu insigne. 

 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, problematizarea, 

exerciţiul, jocul. 

Mijloace didactice: panouri decorative, jetoane, scrisoare, siluete,tractor, cartea fermierului.  Forma 

de organizare: frontal, individual 
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Bibliografie: 

✓ Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

✓ Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului 

preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014; 

✓ Gurului, I., Andreescu, L., Activitățile integrate în grădiniță. Ghid metodic, Editura Carmins, Pitești, 

2014; 

✓ Păiș Lăzărescu, M., Ezechil, L., Laborator preșcolar. Ghid metodologic, ed. a V-a revizuită, Editura 

V&I Integral, București, 2015. 

✓ Jeder, D., Răileanu, D., Alecsa, I., Flocea, O., Handruc, M., Vieru, D., Elemente de didactică aplicată 

în învățământul preșcolar. Metode didaactice – repere și exemplificări, Editura Didactica Publishing 

House, București, 2017. 

 

Etapele activității Conținut Științific Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

1. Moment 

organizatoric 

      Se asigură condițiile 

necesare pentru buna 

desfășurare a activității 

(aerisirea sălii de grupă, 

aranjarea scăunelelor în 

semicerc) 

   

2. Captarea 

atenției 

      Se face apel la curiozitatea 

copiilor și la concentrarea 

activității psihice cognitive 

prin elementul surpriză: 

Fermierul Moș Costache, care 

îi invită pe copii la ferma, dar 

pentru a deveni fermieri, 

trebuie să raspundă la mai 

multe întrebări. 

Surpriza, 

conversația 

 Observarea 

comportamentului 

copiilor 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

urmărite 

     Voi anunța copiii tema 

activității noastre: 

Dragi copii, deoarece 

fermierul v-a invitat la ferma 

sa, fiecare animăluț din fermă 

are o provocare pentru voi.Va 

trebui să alcătuiți propoziții, 

să le reprezentați grafic și să 

desparțiți cuvinte în silabe. 

Așadar, astăzi vom desfășura 

jocul: <<„Micul fermier 

răspunde repede și bine!”>> 

 

 

Conversația 

 

 

Decor fermă 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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4. Dirijarea 

învățării 

Voi prezenta regulile jocului: 

Copiii vor fi împărțiți în două 

echipe: echipa cațelușilor și 

echipa pisicuțelor. 

Fiecare sarcină de lucru va fi 

adusă de către un animăluț 

(cățel, vacă, oaie). Un 

reprezentant de la fiecare 

echipă, va rezolva sarcina. 

Răspunsul corect va fi 

aplaudat, iar cel incorect va fi 

corectat de un alt copil. 

Fiecare probă va fi punctată la 

panoul de evidență (căței/ 

pisicuțe. Câștigă echipa care 

are mai multe puncte. 

Executarea jocului de probă 

Se va realiza cu ajutorul 

văcuței Fulga  

Cartea fermecată o imagine 

arată! 

La tablă se află cartea 

fermierului care conține mai 

multe imagini cu animale din 

fermă, iar copiii vor avea ca 

sarcină să alcătuiască 

propoziții simple și dezvoltate 

cu imaginile din carte, să 

reprezinte grafic propozițiile 

și cuvintele, identificând 

numărul acestora prin bătăi 

din palme. 

 

 

Executarea jocului propriu-

zis 

După ce le-am explicat 

copiilor regulile jocului, se vor

 executa 

variantele de joc: 

Varianta 1: 

Copiii alcătuiesc propoziții 

simple cu imaginile de pe 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

Jocul 

Exercițiul 

 

 

Imagini 

reprezentati

ve 

Biletele 

informative 

Cartea 

fermierului 

jetoane 

 

Observarea 

sistematica a 

comportamentului 

copilului 

 

 

 

 

 

 

 

Orala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizarea 

acțiunilor prin 

utilizarea unui 

limbaj adecvat 
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jetoane, reprezentându-le 

grafic și identificând numărul 

de cuvinte prin bătăi din 

palme. 

Varianta 2: 

Copiii alcătuiesc propoziții 

dezvoltate cu imaginile de pe 

jetoane, reprezentându-le 

grafic și identifică numărul 

de cuvinte prin bătăi din 

palme. 

Varianta 3: 

Alintă fiecare  cuvânt  ce 

corespunde imaginilor date, 

precizează câte silabe are și 

reprezintă-le grafic. 

5. Obținerea 

performanței 

La obținerea performanței 

copiii trebuie să identifice 

sunetul inițial al cuvintelor și 

să le  asocieze cu litera 

corespunzatoare. 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Problematiza

rea 

 

Jetoane  Formularea rapida 

a raspunsului 

 

Capacitatea de 

concentrare a 

atenției 

 

6. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Cum s-a numit jocul nostru de 

astăzi? 

Conversația   Observarea 

comportamentului 

copiilor 

7. Evaluarea Voi face aprecieri individuale 

și colective și voi oferi 

copiilor recompense.  

 

Conversația Recompens: 

medalii cu 

fermieri 

Aprecieri verbale 

și individuale 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor Stoica Maricica  

Colegiul Tehnic ,,Mihail Sturdza” - Iași 

l. Date generale  

Dată: 3.05.2022 

Clasa:   a X–a C 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Obiectul: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Textul poetic  

Subiectul lecţiei: ,,Riga Crypto şi lapona Enigel”, de Ion Barbu. Tablouri poetice. Povestirea în ramă 

Tipul lecţiei: de receptare a unei opere lirice 

Competenţe specifice:  

2.2 identificarea și analiza elementelor de compoziție în textul poetic; 

2.3 identificarea instanțelor comunicării în textul poetic;  

2.6 aplicarea conceptelor operaţionale în studiul textelor poetice.   

Obiective operaţionale: 

 O1 să delimiteze tablourile poetice din poezia Riga Crypto și lapona Enigel; 

 O2 să interpreteze versurile selectate, decodând mesajul textului poetic; 

O3 să identifice atributele lui Crypto și ale Laponei; 

 O4 să descopere semnificațiile dialogului între personajele simbolice; 

 O5 să înțeleagă conceptul de povestire în ramă; 

Obiective afective: 

 -să dezvolte interes și afectivitate pentru receptarea poeziei; 

 -să dovedească discernământ în judecată estetică.  

Strategie didactică: 

1.Metode şi procedee: conversația, conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, problematizarea.  

2.Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

3.Resurse: capacităţile normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare: 50’. 

4.Mijloace de învăţământ: manualul şcolar,fişe de lucru, planşă,calculatorul/videoproiectorul  

5.Material bibliografic: 

-Manualul pentru clasa a X-a, Editura Corint, Bucureşti, 2005 

-G. Călinescu ,Istoria literaturii române de la origini până în prezent; Bucureşti, Editura 

Garamond,1994; 

-Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei, Bucureşti ,Editura pentru literatură, 1968; 

-Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, 

Iaşi,1999; 

-Limba şi literatura română pentru examenul de bacalaureat, Editura Art, Bucureşti,2020 

Scenariul didactic 

Moment organizatoric: stabilirea ordinii, asigurarea celor necesare lecţiei, notarea absențelor:(2’) 

Verificarea temei şi reactualizarea cunoştinţelor  anterioare.(8’) 

Profesorul verifică tema cantitativ  şi calitativ. Profesorul reactualizează cunoştinţele anterioare 

însuşite la unitatea de învăţare ,,Modernismul” 

 • Ce este modernismul? 

 •  Care sunt etapele creaţiei lui Ion Barbu? 
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 • Când a fost publicată poezia Riga Crypto şi lapona Enigel? 

 • Specia literară căreia îi aparţine/De ce? 

 •Semnificaţia titlului. 

 • Care este structura textului poetic? 

Captarea atenţiei (3’) se realizează prin prezentarea fiselor de lucru. 

Anunţarea titlului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale. ( 2’)  

Profesorul va anunţa titlul lecţiei, făcând precizarea ca elevii vor fi capabili să concretizeze 

obiectivele menţionate la date generale. 

5. Predarea-învăţarea lecţiei noi se va realiza prin descoperire.( 20’)  

 Elevii vor fi împărţiţi în opt grupe. Fiecare grupă va primi fişe de lucru ce vor cuprinde câte 

trei cerinţe. Elevii vor lucra în echipă. Timpul de lucru va fi de aproximativ 15˘. 

 Pe măsură ce reprezentantul fiecărei grupe va prezenta răspunsurile, profesorul va nota la 

tablă esenţialul sub forma unei scheme. 

 Profesorul va urmări depistarea şi completarea lacunelor constatate în răspunsurile elevilor cu 

privire la stăpânirea şi folosirea corectă a unor concepte, a unui limbaj adecvat. 

Fixarea cunoştinţelor se va realiza prin vizualizarea schemei prezentată cu ajutorul proiectorului, 

evidenţiindu-se cele două părţi ale poeziei şi printr-o prezentare grafică. 

• Structura poeziei. 

• Explicarea simbolurilor soare, fântână. 

• Precizarea a cel puţin trei atribute ale lui Crypto şi ale lui Enigel. 

• Definirea conceptului de povestire în ramă. (5’)  

7. Evaluarea (5’) 

 Profesorul va face aprecieri generale şi individuale cu privire la participarea elevilor la lecţie. 

Unii elevi vor primi note. 

8. Tema pentru acasă 

Elevii vor avea ca tema exerciţiul de compoziţie şi redactare (de justificat într-o compoziţie de 

patruzeci-șaizeci  de rânduri, spusele lui Ion Barbu ,, Balada Riga Crypto şi lapona Enigel este un 

Luceafăr întors ”).  
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Oglinda tablei 

Riga Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu 

Tablouri poetice. Povestirea în ramă. 

 

 

Partea I-strofa 1-4: Rama viitoarei povestiri (nunta reală) 

Partea a II-a-strofele 5-17: Nunta povestită 

1)Strofele 5-7: Portretul lui Crypto şi împărăţia sa 

2)Strofele 8-9: Portretul lui Enigel şi locurile natale 

3)Strofa 10: Întâlnirea dintre cei doi(în vis) 

4)Strofele 11-15:Cele 3 chemări ale rigăi şi primele 2 refuzuri ale laponei 

5)Strofele 16-20: Răspunsul laponei şi refuzul categoric 

6)Strofele 21-22: Încheierea întâlnirii 

7)Strofele 23-27: Pedepsirea lui Crypto 

Tema pentru acasă: 

•Citeşte poemul ,,Luceafărul”, de Mihai Eminescu şi justifică într-o compoziţie de patruzeci-șaizeci  

de rânduri, spusele lui Ion Barbu  ,,Balada Riga Crypto şi lapona Enigel este un Luceafăr întors.” 

 

Anexe 

GRUPA I 

1.Citeşte cu atenţie primele 4 strofe ale poeziei Riga Crypto şi lapona Enigel. Ce ilustrează primele 

două strofe? 

2.Ce reprezintă cele trei verbe la imperativ din dialogul dintre menestrel şi lopona Enigel? Ce 

ilustrează versul ,,la spartul nunţii în cămară”? 

3.Explică rolul prologului în asamblul poemului. 

GRUPA II 

1.Citeşte strofele 5-7! Selectaţi termenii ce fac trimiteri către basm! 

2.Precizaţi valoarea stilistică a timpului imperfect;notaţi verbele! 

3.Găsiţi un titlu semnificativ pentru strofele 6-7! 

GRUPA III 

1.Găseşte în strofa a VIII-a atributele lui Enigel. 

2.Comentaţi versul: ,,În ţări de gheaţă urgisită”. 

3.Ce semnifică mişcarea  dinspre nord spre sud a laponei (strofa a IX-a) care ocazionează popasul 

din ţinutul rigăi? 

GRUPA IV 

1.Găseşte versurile care fixează locul de întâlnire. 

2.Identifică motivele romantice din strofa a X-a. 

3.Ilustrează în câteva cuvinte ideea poetică din strofa a X-a. 

GRUPA V 

1.Chemarea la iubire se realizează de trei ori (strofa 11-15). Menţionează strofele corespunzătoare 

fiecărei chemări. Ce ilustrează fiecare chemare? 

2.Citeşte strofa a 12-a şi a 14-a. Găseşte termenul definitoriu al acestora; transcrie epitetele ce 

completează portretul lui Crypto făcut de Enigel. 

3.Descoperă în strofa a 14-a câteva reprezentări simbolice ale lumii lui Crypto. 
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GRUPA VI 

1.Observă răspunsul laponei din strofele 16-20; interpretează strofele 16-17 făcând referi la structura 

duală a laponei. 

2.Identifică ideea centrală din strofa a 18-a. 

3.Ce simbolizează soarele în strofele 19-20? În strofa 20 se conturează o dramă; despre ce dramă este 

vorba? 

GRUPA VII 

1.Precizează efectele luminii asupra lui Crypto (vezi strofa 21) 

2.Specifică motivul pedepsirii rigăi;comentează ultimele două versuri din strofa 22! 

3.Găseşte un titlu potrivit pentru cele două strofe(21,22) ! 

GRUPA VIII 

1.Interpretează strofele 23-24, evidenţiind pedeapsa primită de riga Crypto. 

2.Explică versurile ,,Că sufletul nu e fântână/Decât la om,fiara bătrână.” 

3.Precizează în ce se transformă Crypto şi în ce constă ultimul moment al pedepsirii. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ INTEGRATĂ – CLASA PREGĂTITOARE 

 

Prof. înv. primar BANEA MARIA LAURA 

                         Şcoala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș 

 

UNITATEA TEMATICĂ: „ Primăvara” 

SUBIECTUL LECȚIEI: „Buchet pentru mama” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECȚIEI: recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română,  Matematică și explorarea mediului,  

Dezvoltare personală,   

Arte vizuale și abilități practice,   Muzică și mișcare. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar 

 3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 

tipar 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 

Matematică şi explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente 

dintr-o mulţime dată 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea 

şi/sau compunerea de probleme 

2.2. Identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) şi a unor corpuri 

geometrice (cub, cuboid, sferă) în obiecte manipulate de copii şi în mediul înconjurător 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularităţi 

Dezvoltare personală 

2.1. Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare 

2.2. Identificarea regulilor de comunicare în activitatea şcolară 

3.2. Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învăţarea şi succesul şcolar 

    Arte vizuale și abilități practice 

        2.5. Exprimarea utilităţii obiectelor realizate prin efort propriu 

  2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de 

exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică 

         Muzică și mișcare 

2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să asocieze cuvântul scris cu imaginea potrivită; 

O2- să denumească imaginile oral/scris și să le despartă în silabe; 

O3- să efectueze adunări și scăderi în concentrul 0-10, prin numărarea obiectelor; 

O4- să recunoască părțile unei plante;  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

3992 

 

O5- să coloreze după indicații, încadrându-se în contur; 

O6- să cânte în colectiv, un cântec învățat anterior.  

STRATEGII DIDACTICE: 

a. METODE ŞI PROCEDEE: expunerea, explicaţia,  exerciţiul,  conversaţia ,  munca independentă,  

observația, demonstratia, jocul didactic. 

b.  FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual. 

c. MIJLOACE DE ÎNVÂȚĂMÂNT ȘI MATERIALE DIDACTICE:  imagini cu anotimpul 

primăvara; planșă pe care se va realiza buchetul mamei cu flori mari decupate pentru recompense; fișe 

de lucru pentru elevi cu fiecare sarcină de rezolvat, prinse sub forma unor cărticele A5; markere; coli 

flipchart cu fiecare item de realizat mărit la dimensiune; felicitări-inimi pentru colorarea buchetului 

mamei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE : 

a. TEMPORALE:  35 minute + 10 minute activităţi în completare 

b. UMANE: 20 elevi 

c. BIBLIOGRAFICE: 

- Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Programa școlară pentru Clasa 

pregătitoare, 2013; 
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ETAPELE 

LECȚIEI 

OB.O

P. 

CONȚINUT

UL 

ȘTIINȚIFIC 

METODE 

ȘI 

PROCED

EE 

RESURSE 

MATERIA

LE 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

EVALUAR

E 

1. 

Introducere

a în 

activitate 

 

 Asigurare

a condiţiilor 

necesare 

bunei 

desfăşurări a 

activităţii. 

Pregătirea 

materialelor 

necesare 

desfăşurării 

în bune 

condiţii a 

lecţiei. 

 

conversaţia  frontal Capacitate 

organizațion

ală 

2. 

Reactualiza

rea 

cunoştinţelo

r 

   Se prezintă 

o planșă cu 

anotimpul 

primăvara. În 

timpul 

observării 

acesteia 

se solicită 

elevilor să 

răspundă la 

următoarele 

întrebări: 

- În ce anotimp 

suntem? 

- Ce flori de 

primăvară 

cunoașteți? 

- Ce semne ale 

sosirii 

primăverii se 

văd în 

tablou? 

- Ce insecte 

cunoașteți? 

 

 

 

conversaţia 

 

Planșă cu 

anotimpul 

primăvara 

 

 

 

frontal 

 

Capacitatea 

de a 

enumera 

caracteristici

le 

primăverii 
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- Care sunt 

lunile 

anotimpului 

primăvara? 

- Ce urmează 

să sărbătorim 

noi mâine? 

3. Captarea 

atenţiei 

     Se face 

printr-o 

ghicitoare: 

Este harnică 

și bună/ Parcă 

e o Zână./ Cu 

dragoste ea 

ne crește/ Și 

ne îngrijește!  

Se prezintă 

planșa pe 

care este 

prinsă 

imaginea cu 

chipul unei 

mame. 

expunerea 

didactică 

imagini 

 

frontal 

 

Capacitatea 

de a asculta 

cu atenție 

pentru a 

deduce 

răspunsul 

corect 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Se anunță 

tema lecției 

pornind de la 

iubirea  

copiilor 

pentru mame. 

Voi 

propune să 

adunăm un 

buchet de 

flori pentru a-

l dărui 

mamelor de 8 

martie, dar 

pentru 

aceasta este 

nevoie să 

rezolvăm 

câteva sarcini 

de lucru prin 

explicația Planșă de 

culoarea 

verde, flori 

mari de 

carton, 

frunzele 

sunt deja 

prinse (baza 

buchetului) 

frontal Capacitatea 

de a înțelege 

obiectivele 

lecției 
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care să le 

demonstrăm 

iubirea 

noastră.  

Pentru 

fiecare 

sarcină 

rezolvată 

corect, în 

buchet se va 

adăuga câte o 

floare. 

 

5. 

Consolidare

a 

cunoștințelo

r 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

     Li se 

prezintă 

copiilor fișele 

tip cărticică 

pe care vor 

avea de 

lucrat. Pe 

coperta lor 

este simbolul 

clasei 

încadrat de o 

inimioară. 

      Se enunță 

prima cerință 

(anexa1). 

Copiii vor 

lucra 

individual, 

după care vor 

rezolva 

itemul și pe 

coala de 

filpchart. 

      Se va 

desfășura 

jocul didactic 

„Eu spun 

una, tu, mai 

multe!” 

conversaţia 

exercițiul 

jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicația 

exercițiul 

 

 

 

 

 

munca 

independen

tă 

 

 

 

 

 

conversația 

exercițiul 

flipchard, 

 fișe de 

lucru, 

creioane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișe de 

lucru, planșă 

mărită cu 

sarcina de 

lucru, 

markere, 

creioane 

 

planșă 

fișe de lucru 

creioane 

colorate 

 

 

 

planșă 

fișe de lucru 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

individual 

 

 

 

 

individual 

frontal 

 

 

 

 

frontal 

Capacitatea 

de a 

recunoaște 

literele 

Capacitatea 

de a citi 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a scrie 

cuvinte, de a 

le despărți 

în silabe, de 

a scrie cifra 

care 

corespunde 

numărului 

de silabe 

Capacitatea 

de a opera 

corect cu 

numerele de 

la 0-10 
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      Se fac 

aprecieri, 

după care 

prima floare 

este prinsă în 

buchet. 

A doua 

sarcină se 

discută și se 

rezolvă 

concomitent 

(tablă/bănci). 

Copiii vor 

ieși pe rând la 

flipchart(anex

a 2). 

Se fac 

aprecieri și se 

prinde a doua 

floare în 

buchet. 

 

Al treilea 

item este 

prezentat 

copiilor pe 

planșă. Ei vor 

descoperi 

sarcina de 

lucru și în 

cărticelele lor 

(anexa 3). 

Se 

verifică 

corectitudine

a muncii, se 

fac aprecieri 

și se adaugă a 

treia floare în 

buchet. 

Li se 

prezintă 

copiilor o 

 

 

 

Capacitatea 

de a 

enumera 

părțile unei 

plante și de 

a le 

recunoaște 
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imagine a 

căpșunului, 

cu toate 

părțile 

componente. 

El înflorește 

la sfârșitul 

primăverii 

(motivația 

pentru care a 

fost ales). 

Li se cere 

să recunoască 

și să 

numeroteze 

părțile 

componente 

ale plantei, 

într-o ordine 

dată (anexa 

4). 

A patra floare 

se adaugă în 

buchet. 

6. 

Asigurarea 

feedback-

ului 

 

 

 

O5 

 

 

       Li se 

împart 

elevilor 

felicitările în 

formă de 

inimă și li se 

explică faptul 

că pe ele se 

găsesc 

buchetele de 

flori pentru 

mame.  

        Ei 

trebuie să 

coloreze 

respectând 

anumite 

reguli. Ca 

recompensă 

exerciții de 

încălzire a 

mușchilor 

mici ai 

mâinii 

 

explicația 

 

 

felicitări în 

formă de 

inimă 

carioca 

 

 

individual Capacitatea 

de a folosi 

corect 

culorile și 

de a se 

încadra în 

contur 
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pentru 

realizarea 

sarcinii, 

ultima floare 

se va prinde 

pe planșă. 

 

7. 

Încheierea 

activității 

 

O6 

 

 

Se va 

interpreta 

cântecul „Am 

vrut să-ți 

culeg o 

floare”, 

realizându-se 

și mișcări pe 

melodie. 

Se fac 

aprecieri 

generale 

asupra lecției. 

Li se cere 

copiilor să își 

exprime 

starea 

sufletească la 

sfârșitul 

activității. Își 

aleg fiecare 

jetoane 

potrivite (fețe 

vesele sau 

triste) și le 

lipesc pe 

tablă. 

 

 

cântarea în 

colectiv 

 

 

conversația 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a cânta 

corect un 

cântec 

 

Capacitatea 

de a 

identifica 

stări 

sufletești 
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PROIECT DIDACTIC CLASA a IV-a 

 

Prof. înv. primar MOLDOVAN VASILICA CAMELIA 

Școala Gimnazială „Omega” Nazna / Mureș 

 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: “Comunicăm” 

Tema: Părțile de vorbire (substantiv, adjectiv, verb) / Semnele de punctuație 

Tipul lecției: Mixtă 

Scopul lecției: Formarea deprinderii de scris-citit expresiv, conform punctuației 

Obiective operaționale:  

O1 - să redea expresiv conținutul textului ,,Legenda ghiocelului”, după Eugen Jianu; 

 O2 - să completeze “harta textului” cu informații despre titlu, autor, personaje; 

 O3 - să definească părțile de vorbire studiate, exemplificând în cazul fiecăreia; 

O4 -să enumere semnele de punctuație întâlnite în text, enunțând motivele pentru care au fost 

utilizate, pe baza discuțiilor din cadrul orei în desfășurare;                                    

 O5 - să selecteze dintr-o mulțime, semnele de punctuație potrivite, poziționându-le pe textul suport; 

  O6 - să identifice părțile de vorbire din propozițiile date, analizându-le conform algoritmilor  

stabiliți anterior. 

 Strategia didactică:  

Metode: conversația, explicația, jocul didactic, brainstorming 

Mijloace: manualul, fișă de lucru,  steluțe cu cuvinte, rebus, ghiocei suport 

Forme de organizare: frontală,  individuală 

 

Etapele lecției Ob. op                        Conținut științific     Metode      Mijloace 

1.Moment 

organizatoric 

     

       - 

Se asigură un climat optim și un 

spațiu curat, necesar desfășurării 

lecției. De asemenea, se pregătește 

materialul didactic. 

 

        - 

 

     - 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

      - 

În cadrul acestei etape, se verifică 

tema și se amintesc informațiile 

asimilate în ora anterioară. 

Se scriu pe tabla o serie de cuvinte 

și se stabilește valoarea 

morfologică a acestora. 

 

 

Brainstorming 

 

Exercițiul 

 

 

   - 

3. Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

        - 

Această etapă se va concretiza într-

un joc didactic, numit “Detectivii”. 

Vom avea un plic, în care se află 

textul de astăzi. Plicul este sigilat, 

iar pentru a-l deschide trebuie să 

rezolvăm rebusul de pe el. În 

completarea rebusului sunt utilizate 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

Rebus 
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informații din cadrul matematicii, 

geografiei, științelor, dar și al limbii 

și literaturii române. Anexa1.  

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

     - 

Având rezolvarea rebusului din 

etapa anterioară, vom afla titlul 

textului și le voi spune elevilor ca 

astăzi vom discuta despre 

semnificația elementelor din cadrul 

acestuia - cuvinte, expresii, 

înțelesuri-, dar și despre fiecare 

semn de puntuație regăsit, pentru a-

i afla întrebuințarea. 

 

 

Explicația 

 

 

 

- 

5. Desfășurarea 

lecției 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se distribuie elevilor textul suport 

din plic. Anexa 2. 

Mai apoi, se realizează citirea 

model, urmată de citirea în lanț. 

Fiecare elev se oprește la semnalul 

cadrului didactic, continuând citirea 

următorul coleg.  

După aceasta, se completează harta 

textului. Anexa 3. Aceasta conține 

rubrici ce trebuiesc completate cu 

informații găsite în text: titlu, autor, 

personaje, timpul acțiunii, locul 

acțiunii. 

Fiind stabilite personajele textului, 

se desemnează distribuția 

personajelor și se realizează o citire 

pe roluri. 

Mai apoi, elevii sunt întrebați de 

unde au știut când să intervină, 

când să se oprească și să citească 

expresiv? Concluzionăm că toate 

aceste informații ne sunt oferite de 

către semnele de punctuație. 

Se notează pe tablă semnul grafic și 

în dreptul său se scrie rolul și 

situațiile în care este utilizat: 

. (punctul)- marchează finalul unei 

propoziții enunțiative. 

? – marchează finalul unei 

propoziții interogative, prin care se 

solicită ceva. 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 
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O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3,O6 

! – marchează finalul unei 

propoziții exclamative. Se 

utilizeaza in cazul salutului,  unei 

urări,  unei strigări,  unui indemn, 

ordin,  unei mirări, etc. 

, (virgula) – separă un cuvânt 

strigat de restul propoziției sau 

separă cuvintele unei enumerații 

: - anunță faptul că urmează o 

enumerare sau cuvintele unui 

personaj 

-(linia de dialog) anunță faptul că 

acele cuvinte ce urmează a fi 

rostite, aparțin unui personaj, 

marchează schimbul de replici 

Mai apoi, în fața clasei, va fi afișată 

o planșă care conține un text suport, 

din cadrul căruia lipsesc semnele de 

punctuație. Intr-un coș se află o 

mulțime de ghiocei pe care sunt 

scrise diverse semne de punctuație. 

Câte un elev, va veni în față și va 

selecta ghiocelul potrivit și-l va lipi 

pe text, acolo unde este cazul. 

Anexa 4. 

Fiecare copil are pus pe bancă un 

steguleț de o anumită culoare. Pe 

tablă vor fi scrise câte doua 

propoziții pentru fiecare culoare. În 

funcție de codul culorii, fiecare elev 

găsește cele două propoziții care îi 

aparțin și va analiza din acestea: 

-substantivele, specificând felul, 

numărul și genul 

-adjectivele 

-verbele, specificând persoana, 

numărul și timpul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșa 

suport 

Ghioceii cu 

semnele de 

punctuație 

 

 

 

 

 

 

Steluțele 

colorate 

6. Asigurarea 

retenției 

 Voi enunța motivul utilizării unui 

anume semn de punctuație, iar ei 

vor spune la ce semn de punctuație 

m-am referit: 

 Conversația  

      - 
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Ex: se pune la finalul propoziției 

interogative……….semnul 

întrebării. 

7. Încheierea 

lecției 

 Se vor face aprecieri finale, 

colective și individuale, se vor oferi 

recompense, iar mai apoi se va nota 

tema. 

 

Explicația 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1. 

1. Semnul care se pune la finalul unui exercițiu matematic. 

2. Reprezentarea grafică a unei suprafețe. 

3. Cea mai mare planetă din Sistemul Solar. 

4. Traiectoria pe care se deplasează planetele în jurul Soarelui.  

5. Acțiunile care au avut deja loc, sunt la timpul..... 

6. Planeta Pământ sau.......... 

7. Se află în centru Sistemului Solar. 

 

        A 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

B 

E G A L 

H A R T Ă 

J U P I T E R 

O R B I T Ă 

T R E C U T 

T E R R A 

S O A R E L E 
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Anexa 2. 

                                                  LEGENDA GHIOCELULUI 

                                                                              după Eugen Jianu 

          Fiecare floare din cele care există are ceva  cu care să ne bucure. 

– Eu, a întrebat ghiocelul, așa mic și slab cum sunt, ce bucurie pot face omului? Dar, iată, Iarna este 

în puterile ei. Peste tot e doar omăt. Într-o zi, mic, alb și plăpând, ghiocelul își sună vesel clopoțelul. 

– Cine îndrăznește să mi se împotrivească? întrebă baba Iarna, scuturându-și cojoacele de nea și de 

țurțuri. 

         Se uită  împrejur și zări ghiocelul. 

– Tu erai? Am să te îngheț la noapte!, exclamă Iarna. 

– Nu vă mâniați, babă Iarna și moș Omăt. Soarele mi-a trimis veste să mă arăt, răspunse ghiocelul. 

           Dar peste noapte, baba Iarnă și moș Omăt au chemat gerul în ajutor. A suflat și moș Crivăț. 

– Unde ești, ghiocelule? N-ai înghețat? Mai cutezi să mi te împotrivești? 

– Drept să vă spun, mi-a fost tare frig. Ba era să mă smulgă vântul. M-am pitit după un bulgăre de 

zăpadă. 

           Dacă și la noapte va fi tot atât de frig, am să mor înghețat, spuse cu tristețe ghiocelul. Soarele, 

auzind vorbele duioase ale ghiocelului, îi trimise în ajutor  raze calde. Dis de dimineață, de sub 

plapuma de nea, au apărut o mulțime de ghiocei. 

– Babă Ιarnă, moș Omăt, hai să ne jucăm de-a prinselea!, strigau veseli ghioceii. 

           Așa s-a dovedit ghiocelul mai tare decât Iarna, arătând că el este vestitorul primăverii. Dis de 

dimineață, de sub plapuma de nea, au apărut o mulțime de ghiocei. 

 

 

Anexa 3. 

                                                                                    

 HARTA TEXTULUI 

 

 

                             TITLU                      AUTOR 

 

 

  

 

 

 

 

                       PERSONAJE                   LOCUL 

ACȚIUNII 

 

 

 

 

 

                                                                                       TIMPUL ACȚIUNII 
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Anexa 4. 

 

       Domnul Wonka spuse copiilor 

                 Bun venit        prieteni 

       Avea o voce puternica și melodioasă 

              Cine e primul 

              Eu        a răspuns Augustus 

 

 

 

 
 

 

 

 

? ! : , . 

- 
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Proiect didactic 

Huțuleac Liliana-Aura 

C.J.R.A.E. Olt 

Clasa: a VI-a  

Disciplina: Consiliere psihopedagogică 

Unitatea de învățare: Comunicare și relații interpersonale 

Tema activităţii:„Internetul este prietenul meu?” 

Tipul lecţiei: Lecţie mixtă 

Durata lecției: 50 minute 

Obiective de referință: 

- Să analizeze rolul tehnologiei informatice și de comunicare  în susținerea activităților zilnice 

- Să identifice avantajele / dezavantajele utilizării calculatorului / internetului 

- Să înţeleagă necesitatea respectării unor reguli în utilizarea calculatorului / internetului. 

- Să identifice alternativa optimă de solutionare a unei probleme personale,pornind de la interesele și 

resursele proprii; 

- Să acceseze diferite surse de informatii cu rol în adaptarea școlara; 

Obiective operaționale 

La sfârşitul activităţii elevii trebuie: 

O1. Să poată discuta deschis despre specificul utilizării Internetului 

O2. Să identifice avantajele și dezavantajele utilizării Internetului; 

   O3. Să descopere în mod conștient pericole la care se expun când utilizează internetul într-un mod 

neadecvat; 

O4. Să cunoască cel puţin o metodă de protecţie online pe care o vor pune în practică.   

Strategii de realizare: 

- Forme de organizare: frontal, individual; pe grupe 

- Metode și procedee: observația sistematică, conversaţia frontală și individuală, expunerea, 

dezbaterea,  

Resurse materiale:prezentare Power Point, laptop, videoproiector; post-it-uri;,tablă; foi de 

flipchart,instrumente de scris, markere;  

Produsele activității: post-it-uri colorate, 

Bibliografie: 

1) Consiliere Educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, coord. Adriana 

Băban, Cluj-Napoca, 2003 

2) Daniela Oprescu, Internetul, Niculescu, București, 2004;  

3) http://sigur.info/  
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Demersul didactic: 

Nr.

crt 

Etapele lecţiei OB. 

OP. 

Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică 

Timp  Activitatea profesorului 

consilier școlar 

Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Forme de 

organizare 

Resurse 

material

e 

 

1. 

 

Moment organizatoric 

Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

(3min) 

  

-Salutăelevii. 

- Se asigură că elevii sunt 

pregătiți pentru începerea 

activității. 

- Anunţă tema;„Internetul 

prietenul meu?”și prezintă 

obiectivele operaționale. 

- Notează temape tablă. 

 

 

-Se pregătesc pentru 

începerea activității. 

 

 

-Iau la cunoștință 

obiectivele operaționale. 

 

Observația 

sistematică; 

 

 

Conversaţia

; 

 

Frontal; 

 

Tablă; 

Cretă; 

 

2. 

 

Captarea atenţiei, 

prezentare. 

Exercițiu de „spargere a 

gheții” 

(5min) 

 

O1 

 

-Profesorul prezintă 

exercițiul şi îi invită pe elevi 

să-și spună numele și să 

răspundă la întrebarea: 

„Sunt…(prenumele) și 

activitatea mea online 

preferată este…!” 

-Profesorul notează pe o 

foaie de flipchart/ tablă 

răspunsurile elevilor. 

 

 

- Elevii sunt atenți, ascultă 

indicațiile. 

 

 

- Elevii răspund la 

întrebarea: „Care este 

activitatea mea online 

preferată?” 

 

Explicația 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Brainstormi

ng 

 

Frontal 

Individual 
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3. Desfăşurarea activităţii 

 

Activitate nr.1 

- Transmiterea de 

informați privind 

siguranța pe internet. 

-Notarea pe post-it-uri 

de către elevi a 

avantajelor și 

dezavantajelor utilizării 

Internetului şi lipirea 

acestora pe tablă. 

 

 

 

 

-Dezbaterea 

informaţiilor notate de 

către elevi. 

 

 

 

 

 

 

(15 min) 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Transmite informații 

referitoare la siguranța pe 

Internet; avantaje și 

dezavantaje. Anexa 1 

 

- Profesorul formează 

grupele, le numerotează și 

împarte Fișele de lucru 

(Anexa 3) șipost-it-uri 

colorate elevilor..  

- Fiecare grupă primește 2 

fișe; culoarea corespunde 

avantajelor utilizării 

Internetului şi 

dezavantajelor utilizării  

Internetului. 

Pe fișe se lipesc bilețelele 

colorate cu răspunsurile 

elevilor. 

- Profesorul desenează pe 

foi de flipchart/ tablă, doi 

copaci, unul pentru 

avantajele şi unul pentru 

dezavantajele utilizării 

Internetului. 

- Profesorul solicită elevilor 

răspuns la întrebări ca: 

-„Internetul este prietenul 

meu?” 

- Elevii se organizează. 

 

- Elevii adreseazăîntrebări 

pentruaînţelegemai bine 

informaţiile prezentate. 

 

- Elevii vor nota pe post-it-

uri avantajele şi 

dezavantajele utilizării 

Internetului. 

 

- Elevii vor citi și lipi post-

it-urile pe copacul 

corespunzător desenat pe 

foi de flipchart/ tablă. 

 

- Elevii împărtăşescdin 

experienţele personale. 

 

 

 

-Elevii ascultă cu atenţie 

informaţiile transmise de 

către profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Muncă în 

echipă/ 

grupă 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

Brainstormi

ng 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Dezbaterea 

 

 

 

Frontal; 

 

În echipă/ 

grupă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

Pe echipe/ 

grupe 

Fișe de 

lucru 

Post-it-

uri 

Tablă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi de 

flip-chart 
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Activitatea nr.2 

- Prezentare Power Point 

-Prezentarea metodelor 

de protecţie online 

specifice riscurilor 

identificate de către 

elevi şi completarea 

acestora. 

(15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

- „Care sunt avantajele 

Internetului? 

- Ce dezavantaje/ riscuri 

online cunoașteți sau ați 

pățit? 

-„Când, unde, cum este 

Internetul prietenul meu?” 

 

-Profesorul prezintă 

elevilor: „Internetul este  

prietenul meu?, prezentare 

Power Point. 

-Arată cauzele pentru care 

tinerii nu le spun părinţilor 

despreproblemeleîntâlnitepe 

internet. 

- Defineşte ameninţările 

informaticeşiexemplifică/ 

Anexa 2 

- Oferă soluţii pentru a 

depăsi ameninţările 

informatice. 

- Profesorul oferă informaţii 

privind metodele de 

protecţie online. 

 

 

 

 

-Elevii răspund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii dezbat împreună cu 

profesorul informațiile, 

metodele de protecţie 

online. 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-zen-

tare  

 

 

Laptop 

 

 

 

Videoproi

ec-tor. 

 

 

Foi de 

flip-chart 

 Activitatea nr.3 

Prezentarea unor fișe de 

lucru/ imagini pentru 

 

 

O1 

O2 

-Profesorul expune fișe de 

lucru care reprezintă 

imagini- câteva exemple de 

-Elevii privesc cu atenție și 

încearcă să identifice 

riscul/ dezavantajul 

utilizării Internetului. 
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identificarea unor 

potențiale riscuri. 

(8 min.) 

 

 

Obţinerea 

feedback-uluiși 

evaluare 

(4 min.) 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

O3 

 

O1 

riscuri întâlnite în utilizarea 

Internetului. 

Anexa 4/ Fișe de lucru nr. 

1, 2, 3, 4,5. 

 

-Sumarizareaelementelor 

esenţiale ale lecției. 

Profesorul le solicită 

elevilor, în incheierea 

activității, să-și imagineze 

că se pregătesc să plece la 

munte și au un rucsac. „Ce 

a-ți lua cu voi din cadrul 

acestei activități: un cuvânt, 

o idee, o imagine, un gând, 

o stare...”- Ceva ce va 

plăcut!  

 

ConConcluzia 

profesorului: 

Aveti grijă în ce fel alegeți 

să folosiți Internetul! 

Internetul poate să fie 

prietenul sau dușmanul 

vostru. 

Aprecieri verbale 

individuale și generale 

pentru implicar 

 

 

- Elevii îşi spun propriile 

opinii. 

 

- Elevii vor adresa 

profesorului întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund, expunându-

și opțiunile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezbaterea 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

J 

ocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal; 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru/ 

imagini 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 

PROFESOARĂ: LILIANA MIHUȚ 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL BĂNĂȚEAN, OȚELU ROȘU, Jud. CARAȘ-

SEVERIN 

DISCIPLINA:                           Limba și literatura română 

SCOPUL LECTIEI:               - recapitularea caracteristicilor genului epic și liric;  

  (bifuncțional)                          - receptarea și interpretarea expresivă și creativă a textelor literare. 

TEMA LECȚIEI:                     Culorile luminii 

TIPUL LECȚIEI:                      Mixt 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor în 

diferite situații de comunicare. 

2.  Folosirea modalităților de analiză tematică, structural și stilistică în receptarea diferitelor 

texte literare și nonliterare. 

3. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare. 

Valori și  atitudini: 

- Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

- Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate 

- Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii române 

- Cultivarea unei atitudini positive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de 

comunicare 

- Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalți 

- Cultivarea unei atitudini positive față de limba maternal și recunoașterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală și îmbogățirea orizontului cultural 

- Dezvoltarea interesului față de comunicarea interculturală 

 

COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii 

române în receptarea și în producerea 

mesajelor în diferite situații de comunicare. 

1.2  identificarea elementelor specific din 

structura unor tipuri textuale studiate 

1.3 exprimarea orală sau în scris a propriilor 

reacții și opinii privind textile receptate 

- Rolul verbelor în narațiune; rolul adjectivelor  

în descriere; tipuri textuale și structura 

acestora: natariv, descriptiv, informative, 

argumentative; 

-  Exprimarea orală sau în scris a opiniilor  față 

de textele literare sau nonliterare;  

2.  Folosirea modalităților de analiză 

tematică, structural și stilistică în receptarea 

diferitelor texte literare și nonliterare. 

2.4 analiza componentelor structural și expressive 

ale textelor literare studiate și discutarea rolului 

acestora în tratarea temelor. 

 

- Component structural și expressive (elemente 

de constructive a subiectului și a personajelor 

în texte epice; simboluri central în texte 

lirice; elemente de versificație, figure de stil) 

- Genuri literare (epic, liric); autor, narrator, 

eul lyric, cititor; moduri de expunere 
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2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza 

și discutarea textelor literare studiate  

(narațiunea, descrierea, dialogul); personajul; 

figur de stil 

- texte literare (versete din Biblie, Vânt de 

toamnă de Tudor Arghezi, Asfințit marin de 

L. Blaga, text critic din Istoria literaturii 

române de Nicolae Manolescu, Plumb de G. 

Bacovia, fragmente din: Sărmanul Dionis de 

M. Eminescu, Cireșarii de Constantin 

Chiriță)   și non literare (Tebelul lui 

Mendeleev, text din Enciclopedia Energia și 

materia. 

3. Argumentarea în scris și oral a unor opinii în 

diverse situații de comunicare. 

3.2 identificarea elementelor dintr-un text care 

confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul 

respectiv 

 

 

- Textul critic în raport cu textul discutat 

 

 

          OBIECTIVE OPERAȚIONAL-EDUCATIVE: 

 

O1 - să identificăm și să reținem ideile și argumentele dintr-o expunere; 

O2 - să indicăm  trăsăturile specifice genului epic și liric  (oral/scris); 

O3 - să demonstrăm înțelegerea unui text literar prin corelarea lui cu un text 

ștințific, cu un alt 

       text literar, cu o imagine sau cu propriul text;      

O4 - să explorăm valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice și a 

categoriilor semnatice 

       studiate (antonime); 

O5 - să decodăm mesajul unui text liric/epic cu ajutorul informațiilor obținute 

la fizică, chimie,  

       educație plastică, religie și limba și literatura  română; 

O6 - să demonstrăm înțelegerea  interpretării expresive a operelor literare. 

O7 - să redactăm un dialog adaptându-l la situația concretă de comunicare. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

Demers de organizare a lecției:  analogic 

Metode și procedee: tehnica inteligențelor multiple, conversația, metoda PRES, totograma, Jocul 

figurilor de stil, rescriere creatoare, Brainstormingul cu mapa de imagini, Experimentul de gândire, 

Măriți și micșorați,  

Forme de activitate: frontal, individual și pe grupe. 

Resurse: capacitățile de învățare și creativitate ale copiilor; cunoștințe însușite anterior la limba și 

literatura română, religie, fizică, chimie și educație plastică. 
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Material didactic: fișe teoretice, fișe de lucru, calculator, videoproiector, culori, bastonașe flexibile 

colorate, hârtie creponată, hârtie de desen, cărți. 

Timp de lucru: 50 min. 

Bibliografie: MEN, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba și literatura română 

(ciclul gimnazial și liceu); Programa  de limba română cls. a  IX-a, 2009;   Cristian Păun, Metode de 

predare/învăţare bazate pe stimularea creativităţii;   

      

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Secvențele 

lecției 

O

b 

           Conținutul instructiv-

educativ 

              

Metode și 

procedee 

Evaluare mi

n 

I. 

Organizarea  

clasei  

 

 

 

 

 

 

 

II.Evocare: 

1.Caracte- 

risticile 

genurilor 

epic și liric 

 

 

 

 

 

 

III. Captarea 

atenției 

pentru 

secvența 

următoare 

 

  

 

 

 

 

O

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesoara crează climatul psiho-

afectiv adecvat desfășurării lecției, 

sugerând prin cuvinte imaginea 

unei  cărți  nedeschise, dar și necitite 

prin prisma cunoștințelor acumulate la 

școală. 

Elevii răspund la întrebările: Cât de 

expresivă ar trebui să fie o carte ca că 

o citiți? Cum credeți că ne ajută la 

cititul unei cărți trăsăturile genurilor 

epic și liric? 

 

Să  recapitulăm! 

Elevii actualizează cunoștințele  

urmărind PPT (Caracteristici gen 

epic/liric) 

Profesorul arată care sunt 

caracteristicile genurilor epic si liric 

pe care le vor experimenta la lecția de 

azi (moduri de expunere, modul de 

realizare al personajelor, moduri de a 

crea limbajul expresiv). 

 

Profesoara le dă copiilor o prismă de 

sticlă prin care se refractă lumina. Ea 

compară prisma cu textul literar pe 

care îl construiesc autorii și prin care 

ei doresc să ne transmită mesajul lor. 

Le sugerează elevilor ideea că fiecare 

dintre culorile curcubeului formate 

prin disiparea luminii este: fie o 

povestire sau o descriere, fie un mod 

În fața clasei 

este sugerată 

o atmosferă 

tristă: 

clipbord-ul 

este acoperit 

cu hârtie 

creponată 

neagră. Pe 

clipbord este 

bricolată o 

carte foarte 

tristă.  

Atmosfera 

veselă este 

sugerată de 

mesele 

elevilor unde 

sunt aranjate 

bilețele 

colorate cu 

obiectivele 

lecției și 

fișele de 

lucru. 

 

Recapitulare

a se va 

realiza cu 

ajutorul PPT 

– gen epic. 

 

Relația 

empatică 

dintre 

culoare și 

povestire.  

 

 

 

 

 

 

Recunoaștere

a noțiunilor 

de teorie 

literară 

învățate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a descrie 

stările induse 

de citirea 

imaginară. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 
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IV.Realizarea 

sensului 

1.Anunțarea 

temei noi, a 

scopului  

activității 

didactice și a 

principalelor 

obiective 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicații 

practice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

de a realiza un personaj, fie o figură 

de stil sau o imagine artistică. 

Dacă autorul nu ar fi realizat în mod 

original aceste aspecte textul său ar fi 

rămas în alb și negru, deci 

neinteresant pentru cititori.  

 

Profesoara anunță: 

- obiectivul principal:  receptarea și 

interpretarea expresivă și creativă a 

textelor literare; 

 Ceea ce ne impresionează atunci 

când citim o carte este modul în care 

autorul ne comunică ceva. Prozatorul 

comunică ceva cititorilor prin 

narațiunea/povestirea  pe care o 

spune naratorul, prin descrierile din 

text, prin ceea ce fac și spun 

personajele. Poetul comunică în mod 

special prin limbajul artistic, prin 

figurile de stil și prin imaginile 

artistice pe care le crează. 

Azi veți fi voi poeți și autori de proză 

și veți crea mici texte literare prin care 

să vă comunicați ideile sau 

sentimentele voastre. 

Tema  în jurul căreia ne vom juca este 

cea a CULORILOR LUMINII – 

CURCUBEUL 

 

1. Profesoara prezintă metoda PRES - 

scopul învățării  metodei: susținerea 

sau combaterea unor afirmații  

(argumentarea în baza unui algoritm) 

– regula de azi a comunicării. 

PPT cu   o aplicație a metodei. 

Elevii vor citi exemplul propus 

urmând să-l aplice în următoarele 

etape ale lecției. 

 

2. Biblia - Curcubeul –Enciclopedia 

Elevii sunt împărțiți deja, în funcție de 

abilitățile lor, în trei echipe: Echipa 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir roșu, 

simbol al 

cunoștințelor 

acumulate de 

ei până acum, 

dar și al 

primei culori 

a 

curcubeului. 

 

 

 

 

 

Experimentu

l PRISMA 

DE STICLĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematizare

a informației 

se va finaliza 

prin PPT – 

gen liric.  

 

După 

răspuns, 

elevilor le 

este înmânat 

un fir 

portocaliu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a înțelege 

și  logica 

demersului 

didactic. 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

primară a 

elevilor  se 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 
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O8 

O9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O6 

O7 

 

 

 

 

 

Scriitorilor (ES), Echipa Logicienilor 

(EL) și Echipa Artiștilor plastici (EA). 

Profesoara roagă un reprezentant al 

unei grupe să ia de pe catedră (unde au 

fost puse înainte de a intra elevii în 

clasă)  Biblia și Enciclopedia 

Larousse- Energia și materia. 

Elevii sunt întrebați ce legătură poate 

exista între cele două cărți?  

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor (4 min). 

Elevii rezolvă sarcinile de pe fișa de 

lucru având textele în față. 

După terminarea exercițiilor 

reprezentanții celor trei echipe 

prezintă realizările. 

 

Profesoara dirijează elevii spre 

concluzionarea exercițiului: 

Ne putem folosi de noțiunile învățate 

la fizică pentru a înțelege un text 

literar? Dar pentru a crea noi un text 

sau o imagine? 

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

 

 

3. Asfințit marin – foto –scoarțe 

țărănești 

Se citesc sarcinile de lucru de pe fișă. 

Un reprezentant al unei grupe ia de pe 

catedră volumul Lucian Blaga – Poezii 

și Nicolae Manolescu Istoria critică a 

literaturii române (pasajul din Lucian 

Blaga / Asfințit marin- asemănarea cu 

scoarțele țărănești). 

Profesoara expune imaginile cu 

scoarțe țărănești pe ecran (cu ajutorul 

calculatorului și al videoproiectorului) 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a doua 

culori a 

curcubeului. 

 

 

 

Metoda 

PRES. 

 

 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir galben, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a treia 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de lucru 

a elevilor. 

 

 

 

După ce au 

răspuns, 

elevilor le 

este înmânat 

un fir verde, 

simbol al 

informației 

face de către 

elevi, pe 

baza 

punctajului 

de pe fișa de 

lucru 

(minim, 

mediu, 

maxim). 

Capacitățile 

evaluate 

sunt: 

ES: 

capacitatea 

de a înțelege 

semnificațiil

e unui text 

literar prin 

comparație 

cu un text 

științific și 

cu propriul 

text. 

EL:  

capacitatea 

de a 

argumenta 

apartenența 

unui text la 

stilul 

textului. 

EA: să 

decodeze 

mesajul unui 

text literar cu 

ajutorul 

cunoștințelor 

asimilate la 

fizică.  

Reprezentanț

ii grupelor: 

capacitatea 

de a crea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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3. Feedback 

la scopul 

lecției  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O6 

O7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 

Profesoara propune termenii cheie ai 

poeziei  de Lucian Blaga: joc, val,  

soare, mările, inimă. 

Dă un exemplu, de realizarea a 

figurilor de stil, pentru fiecare echipă: 

jocul (cum 

este?)……………………epitet 

valul (ce 

face?)……………………...personific

are 

soarele (ce fel de 

?)………………….metaforă 

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor. 

Elevii aleg cele mai reușite realizări. 

Elevii aleg din textul literar îmbinările 

de cuvinte în componențe cărora intră 

termenii cheie cu care au lucrat (jocul 

luminilor; saltul de-amurg; valul 

acopere unmele; soarele, lacrima 

Domnului; mările somnului; inimă, 

strânge peloapele) 

Se compară figurile de stil realizate de 

elevi cu cele din Asfințit marin. (În ce 

măsură se apropie de variantele 

scriitorului? Se schimbă sensul poezie 

cu noile combinări de cuvinte formate 

de voi?) 

Întrebări finale: 

De ce credeți că Nicolae Manolescu a 

comparat imaginile apărute în poezie 

cu scoarțele țărănești? 

a) pentru că se  aseamănă prin culori 

b) pentru că se aseamănă prin forme 

c) pentru că se aseamănă prin veșnicie  

(durată în timp)  

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

 

4. Bacovia – chimie – Tabelul lui 

Mendeleev 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a patra 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de lucru 

a elevilor. 

Jocul 

figurilor de 

stil 

 

 

 

 

 

 

 

comunicări 

în care să 

prezinte 

realizările 

echipei. 

 

 

Capacitatea 

de a crea 

texte literare 

sesizând 

valoarea 

expresivă a 

părților de 

vorbire. 

Capacitatea 

de a-și 

explora 

creativitatea 

și imaginația. 

Capacitatea 

de a 

argumenta. 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a explora 

valoarea 

expresivă a 

părților de 

vorbire și a 

antonimelor. 

 

Capacitatea 

de a înțelege 

mesajul 

transmis de 

poezie 

codelând 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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V. Aprecierea 

performanțelo

r elevilor  și 

concluzii. 

 

 

                                                         

 

 

VI. Precizări 

privind modul 

de continuare 

a activității 

din clasă.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O4 

 

 

 

Profesoara le împarte elevilor copii 

zerox ale poeziei Plumb de George 

Bacovia și Tabelul lui Mendeleev (din 

Enciclopedia Larousse- Energia și 

materia).  

Credeți că putem descifra mesajul 

transmis de George Bacovia în poezia 

Plumb cu ajutorul înformațiilor de la 

chimie? 

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor. 

 

După realizarea sarcinilor elevii își 

prezintă rezultatele. 

 

Întrebarea finală: 

Putem descoperi stările sufletești, 

ideile, atmosfera transmisă de o poezie 

cu ajutorul noțiunilor învățate la 

chimie? 

a) nu 

b) numai dacă îți place chimia 

c) da, înțelegerea textului devine mai 

ușoară 

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

 

5.Sărmanul Dionis – imagine - 

monolog 

Profesoara îi întreabă pe elevi care 

dintre figurile de stil învățate constă în 

mărirea exagerată a realității în 

scopuri expresive?   

Elevii răspund. 

Profesoara: Figura de stil opusă 

hiperbolei este litota:  cu ajutorul ei 

putem micșora exagerat realitatea cu 

scopul de a da expresivitate ideii 

noastre.  

Un elev este rugat să ia de pe catedră 

volumul Mihai Eminescu- Proză, 

 

 

 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir 

albastru, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a cincea 

culori a 

curcubeului. 

 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevilor le 

este înmânat 

un fir indigo, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a șasea 

conoștințele 

de la română 

și chimie. 

 

 Capacitatea 

de formula 

un punct de 

vedere și de 

a-l susține. 

 

 

Capacittea de 

a explora 

valoarea 

expresivă a 

părților de 

vorbire. 

 

Capacitatea 

de a corela 

texul cu 

trăsăturile 

genului epic. 

 

Capacitarea 

de a crea 

imagini 

artistice cu 

ajutorul 

figurilor de 

stil. 

 

 

Capacitatea  

de a înțelege 

expresivitate

a unui text 

literar. 

 

Obiectivele 

sunt atinse 

dacă elevii 

lipesc cât mai 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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urmând să citească cu voce tare 

pasajul marcat din nuvela Sărmanul 

Dionis. 

Între timp pe ecranul 

videoproiectorului sunt expuse două 

imagini care reprezintă copii 

”neiubiți”. 

Vom încerca să modificăm textul 

eminescian  prin intermediul  celor 

două figuri de stil cu scopul de a  

vedea în ce fel se schimbă 

caracteristicile personajului Dionis 

(monologul lui Dionis/este singur, fără 

părinți etc.) 

Profesoara prezintă etapele de lucru 

ale aplicației 

precizând și timpul pe care îl au elevii 

pentru realizarea lor. 

Întrebări finale: 

 Putem modifica trăsăturile unui 

personaj dacă ne transpunem în 

ipostaza unui scriitor și ne jucăm 

imaginar cu figurile de stil? 

Cum puteți justifica încadrarea 

textelor la tema Culorile luminii? 

Receptarea și interpretarea expresivă 

și creativă a textelor literare vă poate 

determina să deschideți o carte și să o 

citiți? 

Se vor face aprecieri asupra: 

- îndeplinirii obiectivelor propuse; 

- modului de lucru al elevilor: 

colaborare în echipă, mod de 

prezentare a lucrărilor, rapiditate în 

acțiune și gândire.  

Tema pentru acasă: 

Constă în realizarea unui dialog prin 

care elevii să construiască două/trei 

personaje preluate din Cireșarii, vol. I 

de Constantin Chiriță. 

Ea are ca scop principal 

conștientizarea elevilor de 

comunicarea dintre ei - operă – autor. 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

Jocul Măriți 

și micșorați! 

 

 

 

 

Sarcinile de 

lucru se 

regăsesc în 

Fișa de lucru. 

 

 

 

 

 

 

După 

răspuns, 

elevilor le 

este înmânat 

un fir violet, 

simbol al 

informației 

nou primite, 

dar și al celei 

de-a șasea 

culori a 

curcubeului 

 

 

 

 

 

 

ROGVAIV - 

spectrul 

culorilor este 

complet.  

multe bilețele 

colorate.  

 

 

 

 

Evaluarea se 

va face la 

lecția 

următoare 

prin 

verificarea 

temei. 
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Elevii sunt 

îndrumați să  

răsucească 

cele 7 fire 

primite și să 

le folosească 

drept brățară 

(fetele) sau 

semn de carte 

(băieții). 

Ele rămân, 

pentru voi, 

simbolul 

plăcerii de a 

descoperi ce 

se află în 

spatele unei 

coperți de 

carte. 
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PROIECT DIDACTIC-Pot să învăţ singur 

 

Prof. Lopată Angela Ioana 

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcaşa, Maramureş 

 

    Trăim într-o societate modernă şi dinamică, în care elevii au acces la tehnologii digitale 

începând de la vârste fragede. Atenţia lor este atrasă de jocuri video care implică culoare, rapiditate în 

gândire, libertate de alegere, recompensă. În aceste condiţii nu ne putem aştepta ca ora de matematică 

în care elevii stau cuminţi în bănci şi urmăresc monologul profesorului, să fie interesantă şi aşteptată 

cu nerăbdare. Trebuie să venim în faţa elevilor cu lecţii concepute într-un format nou, lecţii în care 

elevul participă activ şi parcurge conţinuturile învăţării în ritm propriu. 

 Mi-aş dori să cred că, în acelaşi context modern, şi cadrul didactic are libertatea de a ieşi din 

tiparele proiectului de lecţie, care conţine la început detalierile de conţinut şi prezentarea strategiilor 

didactice folosite, urmate apoi de desfăşurarea activităţilor, prezentate sub formă tabelară. De aceea, 

vin în faţa dumneavoastră cu un concept nou, o adaptare proprie a proiectului tradiţional într-o formă 

modernă. 

Descrierea lecţiei: 

Titlul lecţiei Tipul lecţiei Unitatea de învăţare Clasa 

Criterii de divizibilitate Însuşire de noi cunoştinţe Mulţimi. Mulţimea numerelor 

naturale 

 a VI a 

Competenţe generale Competenţe specifice Obiective operaţionale 

1.Identificarea unor date, 

mărimi şi relaţii matematice, în 

contextul în care acestea apar 

2.Prelucrarea unor date 

matematice de tip cantitativ, 

calitativ, structural, cuprinse în 

diverse surse informaţionale 

4.Exprimarea în limbaj 

specific matematicii a 

informaţiilor, a concluziilor şi 

a demersurilor de rezolvare 

pentru o situaţie dată 

6.Modelarea matematică a unei 

situaţii date, prin integrarea 

achiziţiilor din diverse domenii 

1.1Identificarea unor noţiuni 

specifice mulţimilor şi relaţiei 

de divizibilitate în ℕ 

2.1 Evidenţierea în exemplu a 

criteriilor de divizibilitate cu 2, 

5, 10𝑛, 3 şi 9 în ℕ 

4.1 Exprimarea în limbaj 

matematic a unor situaţii 

concrete care se pot descrie 

utilizând divizibilitatea în ℕ 

6.1 Transpunerea, în limbaj 

matematic, a unor situaţii date 

utilizând divizibilitatea în ℕ 

 

După parcurgerea lecţiei, elevii 

vor fi capabili: 

-să verifice dacă un număr 

natural cunoscut este divizibil 

cu un număr natural dat 

-să identifice numere divizibile 

cu 2,5,10,100,25,4,3,9,6,7,8 

dintr-un set de numere naturale 

date, folosind criteriile de 

divizibilitate 

Resurse pedagogice Resurse materiale Resurse temporale 

-în lecţie au fost introduse 

momente cu explicaţii, 

exerciţii, problematizare, 

algoritmizare 

-rolul profesorului este de 

facilitator şi observator, el 

-laptop, tabletă, telefon 

-caiete 

-recomandat pentru 2 ore, dar 

lecţia poate fi parcursă în ritm 

propriu 

-lecţia este concepută astfel 

încât ea să poată fi continuată 

acasă; la a doua accesare lecţia 
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oferă explicaţii individuale şi 

diferenţiate 

se continuă din momentul în 

care a fost întreruptă 

Tipuri, forme şi instrumente de evaluare; strategii didactice 

-observaţia sistematică, evaluare sub formă de chestionar (chestionarele generează o apreciere 

pentru răspunsuri corecte şi oferă posibilitatea reluării exerciţiilor cu răspuns greşit), autoevaluare  

-explicaţia scrisă, învăţarea prin descoperire, exerciţiul 

 

Desfăşurarea activităţii:  

 Lecţia are un format interactiv şi poate fi parcursă în ritm propriu, fără a fi condiţionată de o 

limită de timp. Astfel elevul parcurge partea teoretică şi explicaţiile de câte ori consideră că este 

necesar, iar apoi verifică dacă a înţeles parcurgând etapele de evaluare. Lecţia permite reluarea 

secvenţelor anterioare, dacă elevul doreşte să recitească explicaţiile. De asemenea, pe parcursul lecţiei 

sunt inserate bariere care obligă elevul să parcurgă toate materialele interactive pentru a putea trece la 

secvenţa următoare.  

Captarea atenţiei este realizată încă din primul moment al accesării 

lecţiei, datorită formatului interactiv, precum şi al imaginilor care o însoţesc.  

Momentul de anunţare al obiectivelor este scurt şi atractiv. 

 
Actualizarea cunoştinţelor anterior însuşite cuprinde un video, detalii teoretice explicate 

precum şi exerciţii rezolvate pentru exemplificare. Acest moment poate fi şi un moment de remediere 

şi  recuperare al rămânerilor în urmă, deoarece elevul trebuie să aplice definiţia divizibilităţii în câteva 

exerciţii date. 

Noţiuni teoretice Exerciţii rezolvate Exerciţii propuse 

 

 

 

 

Prezentarea de material nou este îmbinată cu asigurarea reţinerii fiecărui criteriu de 

divizibilitate. Criteriile sunt prezentate în aceeaşi manieră: enunţ teoretic, exemple şi exerciţii propuse 

spre rezolvare. 
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Criteriul de divizibilitate cu 2 

 

Criteriul de divizibilitate cu 5 

 

Criteriul de divizibilitate cu 10 

 
Criteriul de divizibilitate cu 100 

 

Criteriul de divizibilitate cu 25 

 

Criteriul de divizibilitate cu 4 

 

Criteriul de divizibilitate cu 3 

 

Criteriul de divizibilitate cu 9 

 

 

Obţinerea de performanţe este realizată prin prezentarea criteriilor de divizibilitate cu 6,7 

respectiv 8.  

Criteriul de divizibilitate cu 6 

 

Criteriul de divizibilitate cu 7 

 

Criteriul de divizibilitate cu 8 

 

Asigurarea feedback-ului se realizează cu ajutorul unui cântecel ritmat care conţine criteriile 

de divizibilitate prezentate în cadrul lecţiei. 

Încheierea activităţii urmăreşte memorarea cântecelului şi odată cu acesta a criteriilor de 

divizibilitate. Lecţia a fost realizată pe platforma Livresq şi poate fi accesată aici:       

https://library.livresq.com/details/62dec3e55f8ca90009a8d6cd 

https://library.livresq.com/details/62dec3e55f8ca90009a8d6cd
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Proiect didactic 

 

Prof. Vasilache Elena Cristina 

Prof. Vasilache Cătălin Florinel 

Liceul Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” Iași 

 

 

Clasa: a VII-a (elevi cu deficienţă de auz)  

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

Disciplina: Fizică 

Capitolul: Forța- mărime vectorială 

Subiectul lecţiei: Determinarea constantei elastice a unui resort 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi, consolidare a cunoştinţelor 

Varianta: lucrare de laborator 

 

Scopul activităţii:  

 consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior referitoare la deformarea corpurilor, forţa elastică; 

 dezvoltarea unor abilităţi experimentale. 

 

Competenţă cheie:  

 investigaţia ştiinţifică experimentală şi teoretică aplicată în fizică. 

 

Competenţe specifice: 

 evidenţierea experimentală a dependenţei alungirii corpurilor de forţă 

 

Obiective operaţionale:  

 

 O1- să definească, în manieră proprie, deformarea elastică, deformarea plastică, forţa elastică. 

 O2- să grupeze corpurile în categoriile “deformări elastice” şi ”deformări  plastice”; 

 O3-să exerseze abilităţile de măsurare a lungimii, de determinare a constantei elastice; 

 O4- să aplice formula matematică a forţei de greutate şi a forţei elastice pentru a determina pe cale 

experimentală constanta elastică a unui resort; 

 O5- să interpreteze rezultatele obţinute pe cale experimentală; 

 O6- manifestarea  interesului pentru activitate. 

 

RESURSELE ACTIVITĂŢII DIDACTICE: 

 

1. Resurse umane: elevi cu deficienţă de auz 

 

2. Resurse materiale:  

 fişe de lucru; 

 dispozitiv pentru determinarea constantei elastice; 

 tablă interactivă Smart Board. 
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3. Resurse procedurale: 

 

   a) Metode de didactice:  

 conversaţia; 

 explicaţia;  

 problematizarea; 

 observaţia; 

 descoperirea dirijată; 

 experimentul. 

 

   b) Forme de organizare a  activităţii:   

 pe grupe omogene; 

 

4. De timp: 50 minute 

 

Metode de evaluare: 

 verificarea scrisă;                     

 verificarea orală.   

 

Analiza resurselor: conţinutul învăţării a fost selectat şi adaptat în funcţie de necesităţile de realizare 

a fiecărui obiectiv în parte, conform programei şcolare in vigoare. 

 

Descrierea clasei: clasa este formată din şapte elevi (băieţi) care prezintă hipoacuzie neurosenzorială 

bilaterală de diferite grade; elevii comunică predominant mimico-gestual şi folosesc limbajul dactil, 

fiind în aceeaşi formulă de 5 ani; elevii răspund pozitiv sarcinilor şcolare, se implică activ în activităţile 

extraşcolare şi prezintă un comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara ei. 
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Scenariul activităţii didactice 

Secvenţele 

lecţiei 

Ob.  

Op. 

Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluare 

Metode  Mijloace 

 

 

Moment 

organizatoric 

Captarea 

atenţiei 

 

 

 

O6 

 

          Se verifică prezenţa elevilor. 

          Se pregătesc materialele şi se asigură condiţiile necesare pentru 

buna desfăşurare a activităţii. 

          Li se prezintă elevilor două corpuri: plastilină și un resort elastic. 

După aplicarea unei forțe deformatoare celor două corpuri, elevii vor fi 

solicitați să precizeze ce tip de deformare există în cazul celor două 

corpuri după dispariția forței deformatoare. 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Plastilină 

Resort elastic 

 

Aprecieri 

stimulative şi 

încurajatoare 

asupra 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

Verificarea şi 

reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O6 

          Elevii vor fi solicitați să asocieze corpurile cu tipurile de deformare 

(elastică sau plastică) utilizând aplicaţia Smart Notebook. 

 
         Elevii vor fi solicitaţi să răspundă la următoarele întrebări: 

          Ce este deformarea plastică?  

          Ce este deformarea elastică?  

          Ce este forţa elastică? 

          Care este expresia matematică a forţei elastice? 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Tabla interctivă 

Smart Board 

Aplicaţie Smart 

Notebook 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative şi 

încurajatoare 

asupra 

răspunsurilor 
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          Care este unitatea de măsură a forţei elastice în S.I. ? 

Anunţarea 

titlului lecţiei  

 

O6 

          Plecând de la cele discutate, astăzi, în cadrul capitolului Forța- 

mărime vectorială,  vom  realiza lucrarea de laborator  Determinarea 

constantei elastice a unui resort. 

 

Conversaţia 

  

 

 

 

 

Desfăşurarea 

activităţii 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

O5 

O6 

 

         Se grupează elevii în 3 grupe. 

         Se distribuie elevilor fişele de activitate experimentală şi se prezintă 

etapele lucrării de laborator. 

          Elevii vor fi îndrumați pentru a realiza minim 3 determinări 

experimentale pentru fiecare grupă şi pentru a calcula constanta elastică a 

resortului. 

         Fiecare responsabil de grupă va fi solicitat să noteze şi pe tabla 

interactivă rezultatele determinărilor. 

         Se analizează rezultatele obţinute de grupe diferite. 

         Elevii vor fi îndrumați pentru a formula concluzii. 

         Se oferă spre rezolvare problema din fişa de lucru pentru elevii care 

termină de realizat determinările experimentale. 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematizarea 

Observaţia 

Descoperirea 

dirijată 

Experimentul 

 

 

 

Fişă de lucru 

Tabla interctivă 

Smart Board 

Dispozitiv 

pentru 

determinarea 

constantei 

elastice 

 

 

 

Aprecieri 

stimulative şi 

încurajatoare 

privind modul 

de realizare a 

experimentului 

Tema pentru 

acasă 

    Se indică tema pentru acasă. Conversaţia 

 

Fişă de lucru 

 

 

Încheierea 

activităţii 

          Se fac aprecieri asupra modului de implicare a  elevilor  în 

rezolvarea sarcinilor, precum şi aprecieri generale asupra activităţii. 

Conversaţia 

 

  

Notă: 

* Comunicarea pe parcursul activităţii se realizează verbal, mimico gestual şi dactil; 

* În funcţie de ritmul de dactilare(elev- profesor) durata fiecărei secvenţe nu poate fi stabilită precis. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Determinarea constantei elastic a unui resort 

 

Deformarea, efect static al unei forţe 

 

Dacă asupra unui corp acţionează dpuă sau mai multe forţe, se produc modificări ale formei şi 

dimensiunilor acestuia. Aceste modificări sunt numite deformări, iar forţa care produce un astfel de 

efect este numită forţă deformatoare. 

 

După încetarea acţiunii unei forţe deformatoare, corpul poate: 

• Să rămână deformat (corp plastic) sau 

• Să revină la forma şi dimensiunile avute înainte  de a se acţiona asupra lui (corp elastic). 

 

Constatări: 

• la creşterea forţei deformatoare creşte şi deformarea 

• raportul 
l

F


 are (aproximativ) aceeaşi valoare pentru acelaşi resort 

 

Determinarea constantei elastice a unui resort 

 

Materiale necesare: 

 

• resort; 

• suport cadru pentru resort; 

• creion; 

• riglă; 

• corpuri de masă cunoscută; 

• cârlig pentru discuri crestate. 

 Se consideră g=10N/kg 

 Modul de lucru: 
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 Se suspendă resortul de suportul cadru; 

 se măsoară, cu rigla, lungimea 0l  a resortului nedeformat; 

 se suspendă cârligul şi discurile crestate, notând masa totală suspendată; 

 se calculează forţa care acţionează asupra resortului;  

 se măsoară lungimea l a resortului deformat; 

 se determină deformarea resortului ( )0lll −= ; 

 se calculează greutatea corpului prins de resort; 

 se calculează 𝑘 = (𝑚 ∙ 𝑔): ∆𝑙; 

 se calculează k pentru 5 mase diferite;  

 se repetă măsurătorile;  

 se calculează 
5

54321 kkkkk
kmediu

++++
= . 

 

Nr. măs. ( )ml0  l(m) ( )ml  m(kg) 
k 









m

N
 









m

N
kmediu  

1.       

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

CONCLUZII: 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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Problemă 

 

De un resort elastic cu lungimea l0= 120 mm este suspendat un corp cu masa m=40g. Dacă 

lungimea corpului devine l1= 125 mm, să se calculeze constanta elastică a resortului. 
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PROIECT DE LECŢIE 

PLANTELE ŞI ANIMALELE – REPARTIŢIA LOR GEOGRAFICĂ 

 

PROF. GRECEANU NICOLETA 

ŞCOALA GIMN NR.40 ‘AUREL VLAICU” CONSTANŢA 

 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimn Nr.40 ‘Aurel Vlaicu” Constanţa 

Disciplina: Geografie 

Data: 13.05.2022 

Clasa a V-a 

Unitatea de învăţare: Terra – o planetă în transformare. Geosferele Terrei. Biosfera şi solurile 

Titlul lectiei: Plantele şi animalele – repartiţia lor geografică  

Profesor: Greceanu Nicoleta 

Tipul lecţiei: formare si dezvoltare de competenţe 

 

Competenţe specifice vizate: 1.2., 2.1., 3.2.,  3.3. 

 

A.ELEMENTE DE PROIECTARE A INSTRUIRII 

1.Elemente ale competenţelor (reformulări minimale): 

• C1 - definirea termenului de „zona biogeografică” 

• C2 - localizarea pe hartă a zonelor geografice 

• C3 - corelarea zonelor biogeografice cu tipurile de climate 

• C4 - precizarea a cel puţin 2 specii de plante şi animale pentru fiecare zona biogeografică 

• C5 - recunoşsterea unor specii reprezentative pentru zonele biogeografice cu ajutorul imaginilor; 

 

2. Resusele instruirii: 

a) Metode: observaţia, lucrul cu harta/manualul/fisa, autoevaluare, descoperirea, problematizarea  

b) Mijloace: imagini, scheme, manualul (Ed. Corint), filmuleţ youtoube, fişe (de autoevaluare, schema, 

rebus) 

c) Surse informaţionale: manual, internet  

d) Suporturi cartografice: harta fizica a lumii, hartă cu zonele biogeografice (din manual) 

e) Forme de organizare: activităţi de învăţare şi sarcini de lucru individuale 

 

3. Strategia didactică: conversativă şi explicativă, bazată pe explorarea manualului, a surselor IT 

 

4. Designul instruirii (succesiunea activitatilor de predare-învăţare-evaluare) 

- verificarea lecţiei anterioare (autoevaluare); 

- definirea zonelor biogeografice; 

- localizarea pe harta a zonelor biogeografice; 

- corelarea zonelor biogeografice cu tipurile de climate; 

-vizionarea unui material de pe youtoube( https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s); 

-completarea schemei pentru zonele biogeografice: răspândire, plante, animale. 

https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
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5. Evaluare: 

a) autoevaluare din lecţia precedentă (completarea fişei date) 

b) evaluare continuă pe tot parcursul lecţiei, pentru asigurarea permanentă a feedbackului 

(răspunsurile, argumentele, exemplificările elevilor în urma activitţilor de explorare, descoperire) 

c) sinteză şi evaluare: completarea rebusului dat pentru fixarea cunoştinţelor 

 

B. CONŢINUTUL ŞI IDEILE PRINCIPALE: 

1.Elemente introductive: 

- definirea  zonelelor biogeografice = fâșii latitudinale, determinate de zonele de climă, care cuprind 

anumite categorii de plante și de animale adaptate la condițiile climatice. 

2. Idei principale: 

-localizarea pe hartă a zonelor biogeografice, pe continente; 

-corelarea zonelor biogeografice cu tipurile de climate:  

• -pădurea ecuatorială - climat ecuatorial 

• -savana - climat subecuatorial 

• -deşerturile tropicale - climat tropical-arid 

• -pădurile tropicale - climat tropical-umed 

• -vegetaţia mediteraneeană - climat subtropical 

• -stepa - climat temperat 

• -pădurile de foioase - climat temperat-umed 

• -pădurile de conifere - climat  

• -tundra - climat subpolar 

• -deşerturile reci - climat polar 

-prezentarea filmuleţului de pe youtoube (resursă RED) şi completarea schemei cu plantele şi 

animalele specifice fiecărei zone biogeografice. 

-completarea rebusului dat pentru fixarea cunoştinţelor 

3. Legături disciplinare: Geografie clasa a IV-a 

4. Relaţii interdisciplinare: cu Ştiinte ale Naturii, clasa a IV-a 

5. Conexiuni interdisciplinare: cu biologia 

6. Extinderi: importanţa educaţiei în viaţă şi activitatea oamenilor privind însuşirea unor cunoştinte 

de cultură generală 

7. dimensiunea digitală: lărgirea competenţelor cognitive-formativ-aplicative prin explorarea 

activităţilor multimedia interactive de învăţare. 

 

C. ELEMENTE DE REGLARE A INSTRUIRII: 

a) cronometrarea momentelor principale ale lecţiei; 

b) stabilirea unui standard minimal de termeni pentru cunoasterea noţiunilor/exemplelor date. 
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SCENARIU DIDACTIC 

 

Momentele 

lecţiei 

C.S Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice/ 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 2’ -se stabileşte climatul 

socio-afectiv necesar 

desfăşurării lecţiei, se 

pregătesc materialele 

necesare; prezenţa 

-elevii îşi pregătesc 

materialele necesare 

desfăşurarii lecţiei, 

ascultă şi sunt atenţi 

 

Observare 

sistematică 

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

 10’ -împarte fişa 1 de 

autoevaluare elevilor 

-elevii rezolvă fişa, 

se autoevaluează şi 

apoi este evaluat şi 

de coleg 

Lucrul cu fişa 1 

Autoevaluare 

3. Captarea 

atenţiei 

 3’ În România avem 

pinguini? De ce nu? 

Răspund, 

argumentează 

Conversaţia 

Problematizarea 

4. Anunţarea 

temei 

 2’ -prezinta titlul “Plantele 

si animalele- repartiţia 

lor geografică” 

-prezintă competenţele 

specifice lecţiei 

Notează 

Ascultă 

Explicaţia 

 

 

5. 

Desfăşurarea 

lecţiei 

C1 2’ -prezintă definiţia 

zonelor biogeografice 

Notează 

 

Observaţia 

C2-

C3 

 

 

 

 

7’ 

 

 

 

 

 

- apoi cu ajutorul fişei 2 

hărti date + harta murală 

îndeamnă elevii să 

coreleze zonele 

biogeografice cu 

tipurile de climate 

Ascultă, corelează, 

arată la harta murală 

 

 

 

 

Corelaţia 

Lucrul cu fisa, 

harta 
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C4-

C5 

15’ -pune spre vizionare un 

filmuleţ didactic de pe 

youtoube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lkpMZ0n6J

-s pe baza imaginilor 

prezentate vor identifica 

şi completa plantele şi 

animalele fiecărei zone 

biogeografice 

Urmăresc filmuletul 

şi completează 

plantele si 

animalele pentru 

fiecare zona 

biogeografică 

(recunoscând-le din 

imagini) 

Lucru cu 

mijloace 

multimedia 

Vizionare 

resursă RED 

6. Fixarea 

cunoştinţelor 

 8’ -împarte elevilor fişa 3 

cu rebusul  recapitulativ 

şi le cere să-l rezolve, 

discută rezolvarea 

-elevii completează 

rebusul 

Lucrul cu fişa 

/rebusul 

 

7. Incheierea 

lectiei 

 1’ -face aprecieri finale la 

modul de desfăşurare a 

lecţiei şi scoate în 

evidenţă elevii care au 

avut o prestaţie bună şi 

foarte bună 

-ascultă aprecierile 

făcute şi îşi însuşesc 

observaţiile 

 

Evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
https://www.youtube.com/watch?v=lkpMZ0n6J-s
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FIŞĂ DE LUCRU nr.1 

BIOSFERA- CARACTERISTICI GENERALE ŞI IMPORTANŢĂ 

 

 

Completaţi cu răspunsurile corecte: 

 

1. Învelişul de viaţă al Terrei se numeşte 

....................................................................................................... 

 

2. Cele 2 componente principale ale biosferei sunt 

........................................................................................................ 

 

3. Daţi câte un sinonim pentru floră, respectiv faună 

........................................................................................................ 

 

4. Enumeraţi 4 exemple de factori care influenţează biosfera 

........................................................................................................ 

 

5. Cele 4 domeniile de viaţă ale Terrei sunt 

.......................................................................................................... 

 

6. Mediul în care au apărut primele forme de viaţă pe Terra este 

........................................................................................................... 

 

7. Daţi 2 exemple de animale care trăiesc în mediul subteran 

........................................................................................................ 

 

8. Daţi 2 exemple de plante adaptate la temperaturi ridicate 

........................................................................................................ 

 

9. Precizaţi o activitate pozitivă şi una negativă prin care omul influenţează biosfera 

........................................................................................................ 

 

Notă: fiecare răspuns correct are câte 1px9=9p.  

         Din oficiu se acordă 1p. Total 10p 
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FIŞA nr. 2 

PLANTELE ŞI ANIMALELE – REPARTIŢIA LOR  GEOGRAFICA 

ZONELE BIOGEOGRAFICE 

Def. Zonele biogeografice = fâșii latitudinale, determinate de zonele de climă, care cuprind anumite 

categorii de plante și de animale adaptate la condițiile climatice. 

ZONA 

BIOGEOGRAFICĂ 

TIPUL DE 

CLIMAT 

RĂSPÂNDIRE PLANTE ANIMALE 

ZONA CALDĂ 

ZONA 

PĂDURILOR 

ECUATORIALE 

    

SAVANA   

 

 

  

DEŞERTURILE 

TROPICALE 

  

 

 

  

VEGETAŢIA 

MUSONICĂ 

    

ZONA TEMPERATĂ 

VEGETAŢIA 

MEDITERANEANĂ 

  

 

 

  

STEPA   

 

 

  

PĂDURILE DE 

FOIOASE 

  

 

 

  

PĂDURILE DE 

CONIFERE 

    

ZONA RECE 

TUNDRA  

 

 

 

 

  

DEŞERTURILE 

RECI 
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FIŞA nr.3 

 

 

REBUS 

  A   

1       

2         

 3         

 4        

                 

5 

    

                6      

7        

 8      

  B  

 

Pe verticala A-B vei descoperi numele 

învelişului de viaţă al Terrei. 

1. Copac specific savanei 

2. Animal ce trăieşte în deşertul rece de la Polul 

Sud 

3. Este zona biogeografică unde plouă cel mai 

mult 

4. Zonă biogeografică unde avem cactuşi 

5. Copac specific pădurii de foioase 

6. În America se numeşte preerie 

7. Are ca plante muşchi, licheni 

8. Se mai numeşte pădurea de conifere 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

ACTIVITATI LIBER ALESE 

Gavrilă Daniela Nicoleta 

Grădinița Cu Program Prelungit ”Junior”,Slobozia-Ialomița 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinița cu Program Prelungit “Junior” 

GRUPA: Mijlocie “C”- grupa Florilor 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ”Cu ce călătorim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Plecăm în călătorie!”-evaluare proiect 

TEMA ZILEI: ”Cu mic, cu mare plecăm la plimbare!” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: verificare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

DOMENIUL DE ACTIVITATE: activități liber alese 

 

CENTRE DE INTERES: 

• BIBLIOTECĂ: ”Mijloace de transport” -joc de masă ( puzzle; despărțirea cuvintelor în silabe), 

antrenament grafic (fișă de lucru) 

• ȘTIINȚĂ: ”Ne jucăm cu mijloacele de transport”- joc de masă (găsește umbra; așază în vagoane 

figurile geometrice), labirint (fișă de lucru) 

• ARTĂ: ”Desenăm, pictăm, mijloace de transport decorăm!”-pictură, desen șablon, modelaj 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

➢ Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute; 

➢ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare; 

➢ Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat; 

➢ Activare și manifestare a potențialului creativ; 

➢ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități). 

 

COMPORTAMENTE VIZATE 

➢ Asimilează unele elemente ale scrisului și folosește diferite modalități de comunicare grafică și orală 

pentru transmiterea unui mesaj; 

➢ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

➢ Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 

➢ Manifestă creativitate în activități diverse; 

➢ Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa; 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

 

BIBLIOTECĂ:  

➢ Să denumească imagine obținută prin îmbinarea pieselor de puzzle; 

➢ Să despartă cuvintele în silabe; 

➢ Să traseze corect elementele grafice. 
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ȘTIINȚĂ: 

➢ Să găsească umbrele jetoanelor; 

➢ Să așeze tot atâtea forme geometrice, câte indică cifrele; 

➢ Să traseze drumul mașinii spre garaj. 

ARTĂ: 

➢ Să utilizeze corect materiale de lucru specifice picturii, desenului și modelajului; 

➢ Să obțină lucrări plastice originale; 

➢ Să aprecize lucrările estetice obținute în mod personal și original. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

Metodee si procedee: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, lucrul individual, aprecieri 

verbale 

Material didactic: ecusoane, fișe de lucru, puzzle, clești plastic, carioca, mulaje ipsos, acuarele, 

jetoane, planșete, plastilină, betișoare/pensule, pahare apă, coli desen, șabloane, culori. 

Forma de organizare: activitati pe grupuri mici, individual 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

DURATA: 30 min 

BIBLIOGRAFIE: 

• Metodica activitatilor instructive-educative in gradinita de copii, Preda V., Editura Gheorghe-Catu 

Alexandru, Craiova 2009. 

• Curriculum pentru educatia timpurie-2019. 

•  
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DEMERSUL DIDACTIC 

Nr. 

Crt. 

ETAPELE 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE 

OPERAȚIONALE 

UNITĂȚI DE CONȚINUT STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUARE 

1. Moment 

Organizatoric 

 

-să se așeze la centrul 

indicat de jeton; 

    Distribuirea materialului didactic necesar pentru 

realizarea sarcinilor la centrele de activitate. 

    Preșcolarii vor fi împărțiți în grupuri mici, cu ajutorul 

ecusoanelor din piept. 

  

2. Captarea atenției 

 

-să manifeste interes 

pentru activitate; 

 

 

 

 

 

 

 

-să denumească 

materialele de la centre. 

    Captarea atenției se realizează cu ajutorul 

materialelor de la centrele de activitate. 

     Educatoarea îndeamna copiii să o bucure pe  

locomotiva Thomas, lucrând frumos, îngrijit și corect. 

    Descoperirea de catre copii a materialelor puse la 

dipoziție, la cele 3 sectoare: bibliotecă, artă și știință. 

- Ce materiale ați primit pe mese?(puzzle, fișe de lucru, 

acuarele, mijloace de transport din ipsos, jetoane, etc.) 

- Ce credeți că vom lucra azi, cu ajutorul acestor 

materiale? (vom realiza puzzle-uri, vom rezolva fișe de 

lucru, vom picta/desena, etc.) 

Observația 

Conversația 

Surpiza 

-jetoane 

- fișe de lucru, - 

puzzle, 

- clești plastic, - 

carioca, 

- mulaje ipsos 

- acuarele, 

- plastilină, 

-planșete 

-betișoare 

- pensule, 

- pahare apă, 

- coli desen, 

- șabloane, 

-culori 

-jetoane. 

 

 

 

    Evaluare 

orală: 

-se consideră 

performanță 

dacă toți copiii 

recunosc și 

denumesc 

materialele 

didactice 

prezente la 

centre. 

3. Anunțarea temei 

și a obiectivelor 

propuse 

     Se anunță tema pentru fiecare centru de activitate și 

sunt explicate sarcinile pe care copiii trebuie să le 

realizeze. 

Explicația 

Conversația 

 

    Observarea 

interesului 
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 manifestat de 

copii 

4. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

dirijarea învățării 

-să denumească imagine 

obținută prin îmbinarea 

pieselor de puzzle; 

-să despartă cuvintele în 

silabe; 

-să traseze corect 

elementele grafice. 

 

- să găsească umbrele 

jetoanelor; 

- să așeze tot atâtea forme 

geometrice, câte indică 

cifrele; 

- să traseze drumul 

mașinii la garaj. 

 

 

- să utilizeze corect 

materiale de lucru 

specifice picturii, 

desenului și modelajului; 

- să obțină lucrări plastice 

originale. 

    In funcție de ecusonul primit, copiii se vor așeza la 

centrele de interes. 

 

    La centrul Bibliotecă, copiii vor îmbina piese pentru 

a obține puzzle-uri, vor despărți cuvinte în silabe și vor 

asocia numărul silabelor, vor trasa elemente grafice de 

pe fișele de lucru primite. 

 

   La centrul Știință, copiii vor așeza jetoanele pe 

planșe, astefel încât să găsească umbrele mijloacelor de 

transport, vor așeza tot atâtea figuri geometrice în 

vagoanele trenului, câte indică cifrele și vor ajuta 

mașina să ajunga la garaj, cu ajutorul unei fișe de lucru 

(labirint). 

 

   

  La centrul Artă, copiii vor picta mijloace de transport 

din ipsos, cu ajutorul bețișoarelor sau pensulelor, vor 

desena mijloace de transport cu ajutorul șablonului și 

vor modela cercuri mici colorate pentru a întregi 

imaginile primite. 

   Educatoarea va trece pe la fiecare centru deschis, 

oferind explicații suplimentare, sprijin acolo unde este 

cazul și să supravegheze modul de lucru al copiilor. 

Conversația  

Explicația 

- puzzle; 

- jetoane; 

- clești plastic; 

- fișe de lucru; 

- carioca. 

 

- jetoane; 

- planșe; 

- fișe de lucru; 

- carioca. 

 

 

 

 

-mulaje ipsos; 

-acuarele; 

-pensule; 

-pensule; 

-plastilină; 

-șabloane; 

-carioca/culori 

 

 

 

    Evaluare 

practic-

aplicativă: se 

consideră 

performanță 

dacă toți copiii 

rezolvă 80% din 

sarcinile primite 

(la alegere).          

5. Obținerea 

performanței 

-să prezinte sarcina de 

lucru și produsul obținut; 

 

 

     Fiecare grupă va prezenta colegilor sarcina avută la 

centru de activitate și modul în care au rezolvat sarcina. 

Conversația 

 

 

Explicația 

    Evaluare 

practic- 

aplicativă: se 

consideră 
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    La centrul Bibliotecă, copiii denumesc imaginea 

obținuță la puzzle, despart câteva cuvinte în silabe sau 

prezintă fișele de antrenament grafic. 

    La centrul Știință, copiii prezintă rezultatele 

jocurilor de masă( găsește umbra și așază tot atâtea 

figuri geometrice în vagon, câte îți indică cifra) și 

rezolvarea corectă a labirintului. 

    La centrul Artă, copiii prezintă produsele obținute 

prin tehnica de pictură,desen, modelaj. 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

performanță 

dacă toți copiii 

prezintă 

colegilor, 

lucrările 

obținute. 

6. Evaluarea 

activității 

 

     Se fac aprecieri verbale asupra activităților și 

modului de lucru. Copiii sunt încurajați și apreciați 

pentru lucrările obținute și sarcinile rezolvate. 

Conversația 

Aprecieri verbale 

 

7. Încheierea 

activității 

     Se strâng materialele și se pregatește sala de grupă 

pentru următoarele activități. 

    Prin tranziția: ” Trenul să îl formăm 

                              Și spre baie să plecăm 

                              Mâinile să le spălăm!”     

Conversația 

 

 

Versuri 

 

 

 

    Evaluare 

practic- 

aplicativă: se 

consideră 

performanță 

dacă toți copiii 

formează trenul. 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

                                   Școala Gimnazială nr. 1 Curățele, Structura – G.P.N. NR. 2 Cresuia       

                                                             Prof. înv. preșcolar: Matei Ioana Mihaela 

 Data: 15. 12. 2021 

Grupa: mare 

Tema anuală de studiu: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?"    

Tema proiectului: ,,Tradiții românești!" 

Tema săptămânii: ,,Moș Crăciun e darnic și bun!" 

Tema activității: ,,Spiridușii lui Moș Crăciun"                 

Tipul activității: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi intelectuale. 

Modalităţi de realizare: joc didactic matematic. 

         ■ DȘ: Activitate matematică – joc didactic: ,,Spiridușii ajută pe Moș Crăciun!" 

       ■ Tranziții:   

                        ,,Suntem spiriduși…"                                                             

                        ,,Unu, doi, unu, doi, să nu facem tărăboi" 

                         ,,Iarna a sosit în zori!" 

    ■ Rutine: ,,Bună dimineața, spiridușilor!" – activitate de socializare    

Scopul activității: 

      Dezvoltarea capacității de exprimare orale flosind limbajul matematic și consolidarea cunoștințelor 

matematice în limitele 1-5; 

 

Obiective operaționale: 

      ■ O1 – să numere crescător și descrescător în limitele 1-5; 

      ■ O2 – să raporteze cantitatea la număr punând jucării pe brad și sub brad; 

      ■ O3 – să identifice vecinii spiridușilor , precizând care este mai mare/mic; 

      ■ O4 –  să folosească numeralul ordinal precizând al câtelea spiriduș lipsește;  

     

Strategii didactice: 

       ■ Metode și procedee: 

                Conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, expunerea, lucrul individual, turul galeriei, 

fișa de lucru, metoda brainstorming, metoda R.A.I. 

       ■ Resurse materiale: 

                 Decor de iarnă în sala de grupă, fișe de lucru,  cifre magnetice, magneți cu Moș Crăciun, 

scrisoarea lui Moș Crăciun, tablă magnetică, brăduleț cu jetoane tip scai ( decorațiuni ), figurină Moș 

Crăciun și spiridușul, laptop, scăunele, măsuțe, cadouri cu recompense  dulci în ele. 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Modalităţi de evaluare: 

      Observaţia directă, chestionarea orală, analiza răspunsurilor copiilor, analiza lucrărilor, aprecieri 

globale şi individuale, acordarea de recompense, fișa de lucru. 

Durata: 30 minute. 
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Resurse bibliografice: 

    ■ Curriculum pentru învățământul preșcolar, MAECI, 2019; 

    ■ Culea Laurenția, ,,Aplicarea noului curriculum pentru educatie timpurie”, Editura Diana, 

             Pitesti, 2008; 

    ■  Ana A., Cioflica S.-“Jocuri didactice matematice”, Editura Emia, 2000; 

    ■ Magdalena Dumitrana – “Activități matematice în grădiniță”, Ghid practic, Ed. Compania,  2002; 

    ■ ,,Cărticica mea cu jocuri de Crăciun", Editura Paralela 45 

                                         DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele 

activităţii 

Conţinutul activităţii Strategii didactice 

1. Moment 

orgnizatoric 

Se vor asigura condiţiile optime pentru buna 

desfăşurare a activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

- pregătirea materialului didactic; 

- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă. 

 

2. Captarea 

atenţiei 

   Se va realiza prin citirea citirea scrisorii trimise de Moș 

Crăciun prin spiridușul său (anexa 1) și prin apariția în 

miniatură a lui Moș Crăciun și a ajutorului său, 

spiridușul. 

Dragi copii, 

 Mă numesc MOŞ CRĂCIUN și sunt bucuros să vă 

transmit câteva gânduri bune. Din păcate nu am putut 

veni azi la activitatea voastră deoarece sunt foarte 

ocupat cu pregătirea cadourilor de Crăciun, dar v-am 

trimis un spiriduș, ajutorul meu, un brad, cifre, cadouri 

și multe alte materiale frumoase pe care să le folosiți în 

activitatea voastră de azi.  

          Vă îmbrățișez cu drag și abia aștept să ne întâlnim 

la serbarea de Crăciun! 

                                                                        Cu drag, 

Moș Crăciun 

 

Conversaţia 

 

Surpriza 

 

 

Expunerea 

3. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Moș Crăciun vrea să vină la noi la grădiniță când o 

să facem serbare și de aceea ne-a trimis multe surprize 

azi la activități prin ajutoarele sale spiridușii. De aceea 

tema noastră de astăzi este ,,Spiridușii lui Moș 

Crăciun?" 

 Cum se numeşte tema noastră de astăzi? 

1-2 copii repetă tema zilei. 

Conversația 
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4. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

    Se va purta o discuție pe tema sărbătorii ce va urma 

pentru a ajunge la personajul Moș Crăciun. Astfel 

copiii sunt introduși în tema activități ce va urma să o 

desfășurăm. 

Conversația 

 

 

 

           

 

 

5. Desfășurarea 

activității 

 

 

   Tranziţie: ,, Unu,doi,unu,doi,  

                                           Să nu facem tărăboi 

                                               Trei, patru, cinci 

                                             O să mă așez aici! " 

La intrarea în grupă, copiii vor găsi în fața lor tabla 

magnetică, cifrele,  spiriduși și paleta Spiriduș.  Agățat 

pe perete este pus bradul pe care ei vor pune jetoanele ( 

decorațiunile ). De asemenea sub el vor pune cadourile. 

Anunţarea temei: 

  Astăzi, la activitatea matematică, ne vom juca jocul 

matematic ,,Spiridușii ajută pe Moș Crăciun!". 2-3 

copiii vor repeta tema activităţii matematice. 

  Înainte de a începe activitatea matematică, haideţi să 

ne reamintim cifrele iar cu ajutorul zarului să 

descoperim împreună răspunsul la ghicitori.  Voi 

arunca mingea unui copil spunând prima ghicitoare. El 

îmi va da răspunsul ,va veni la tablă și va pune cifra 

porivită răspunsului ghicitoarei. Copilul va arunca 

mingea spre un alt copil, rostind a doua ghicitoare, 

acesta va așeza cifra potrivită și tot așa pâna la finalul 

celor 5 ghicitori.  

”Cine e ca o săgeată/ Care este despicată?” (cifra 1) 

”O roata și încă-o roată/ Câte fac ? Spune o dată! ” 

(doi) 

”Tricicleta fuge tare!/Roți, îmi spuneți, câte are?” 

(trei) 

”Câți pereți are-o odaie/Și câte picioare-o oaie?” 

(patru) 

”În manușă sau ciorap/ Câte degete încap?” (cinci) 

Voi pune unul sau doi copii să numere cresător și 

descrescător în limita 1-5. 

a) Explicarea regulilor jocului şi a modului de 

desfăşurare 

  După ce au fost descoperite cifrele cu ajutorul 

ghicitorilor vom începe să ne jucăm jocul ,,Ajută-l pe 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

Conversația 

 

Demonstrația 

 

 

 

Metoda R.A.I. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Conversația 
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Moș Crăciun". Cu ajutorul paletei Spiriduș pe care e 

trecută câte o cifră fiecare copil va lua și va pune pe 

brad tot atâtea decorațiuni câte arată cifra. 

     b)   Se execută jocul demonstrativ de către 

educatoare 

 Voi demonstra copiilor sarcina jocului punând pe brad 

tot atâtea decorațiuni câte arată pe paleta Spiriduș aleasă.  

     c)   Jocul de probă 

 Voi solicita un copil să efectueze jocul pentru a vedea 

dacă au fost înțelese sarcinile, punând pe brad tot atâtea 

decorațiuni câte arată cifra. 

    d)   Executarea jocului de către copii 

 În timpul executării jocului, voi urmări realizarea 

obiectivelor propuse şi voi sprijini pas cu pas derularea 

jocului având în vedere algoritmii aleşi. 

    În timpul jocului copiii vor avea de realizat 

urmatoarele sarcini: 

-  “Numără spiridușii în ordine crescătoare şi 

descrescătoare în limitele 1-5!” 

- “Pune pe brad tot atâtea decorațiuni câte arată cifra de pe 

paleta Spiriduș!” 

-  “Închide ochii şi observă al câtelea spiriduș a dispărut 

de pe tablă!” 

- “Care sunt vecinii spiridușului cu numărul 

4?”.....spiridușul 3 și 5.  

- “Care sunt vecinii spiridușului cu numărul 

3?”.....spiridușul 2 și 4. 

- ,,Care sunt vecinii spiridușului cu numărul 2?" .... 

spiridușul cu numărul 1 și 3. 

Voi pune accent și pre precizarea felului vecinilor ( mai 

mic, mai mare ). 

  e) Complicarea jocului 

   În grupă va apărea un sac cu cadouri pe care ei va 

trebui să le pună sub brad alegând de pe tablă câte o cifră 

spiriduș. Sub brad vor fi puse tot atatea cadouri câte arată 

cifra. Tranziţie 

  “ Suntem spiriduși 

     Isteți și jucăuși. 

     Mergem să muncim, 

     Să ne veselim!" 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

Munca individuală 

Turul galeriei 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 Pentru că Moș Crăciun e foarte mulțumit cum ați 

lucrat, ne-a trimis să lucrăm împreună o fișă de lucru 

Conversația 
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 matematice. Vreau să nu îl dezamăgim și să lucrăm la 

fel de bine ca și până acum. Copiii primesc fișele, le 

sunt explicate sarcinile de lucru și le doresc spor la 

treabă. Le voi acorda ajutor în caz de nevoie.    (anexa 

1) 

  La sfârşitul activităţii voi face aprecieri întregii 

activităţi, atât individuale, cât şi colective iar copiii vor 

primii ca recompensă jeton cu Moș Crăciun.  

Tranziţie: ,,Iarna a sosit în zori" 

 

Explicația 

Munca individuală 

 

Aprecieri verbale 

Turul galeriei 

 

 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

 

 Cu ajutorul unor ghicitori descoperite  în niște plicuri 

surpriză copiii vor descoperi cifrele  de la 1 la 5 și va 

trebui să le așeze pe table magnetică. 

Ghicitorile 

Conversația 

Exercițiul 

8. Încheierea 

activităţii  

 

 

  Înainte de încheierea activităţii îi voi întreba pe copii 

ce am lucrat noi ca spiriduși pentru Moș Crăciun pe tot 

parcursul zilei şi le voi spune că acesta este foarte 

mulţumit de ei. Tocmai de aceea ne va toate materialele 

primite, pentru a le pune la loc de cinste în grupă. 

Îi voi felicita pe copii pentru activitatea din această zi 

minunată şi pentru răspunsurile corecte. Vor primi 

stimulente dulci trimise. 

Copiii îşi vor saluta oaspeţii şi vor ieşi încântaţi din sala 

de grupă. 

 

Aprecieri verbale 
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ANEXA 1 

Fișă de activitate matematică grupa mare 

1. Colorați tot atâția Moș Crăciun câți indică cifra din pătrat . 

 4 

   
2. Încercuiți vecinii cadoului cu numărul 3. 

                
              1                              2                          3                          4 

3. Taie cu o linie primul, al treilea și ultimul spiriduș. 
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PROIECT DIDACTIC 

prof. Crişan Nela 

Liceul Tehnologic „Costache Conachi”, Pechea 

 

DISCIPLINA: ISTORIE 

CLASA: a XI-a A  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ŞTIINŢA ŞI SOCIETATEA ÎN SECOLUL al XX-lea 

LECŢIA: -CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNOLOGIE ÎN SEC al XX-lea 

                -IMPACTUL TEHNOLOGIEI ASUPRA VIEŢII COTIDIENE ŞI A MEDIULUI 

                -ŞTIINŢA ŞI TEHNICA ÎN SLUJBA RĂZBOIULUI 

TIPUL DE LECŢIE: de evaluare, de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor. 

TIMP: 50 minute 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: CLASĂ 

SCOPUL LECŢIEI: de a evalua, sistematiza şi consolida rezultatele şcolare referitoare la tema „Ştiinţa 

şi societatea în secolul al XX-lea”, exersând operaţiile şi formele gândirii. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: ➢ forme de organizare a activităţilor de învăţare: activitaţi frontale, 

activităţi individuale, activităţi în grupe de 4-5 elevi; 

                                   ➢ forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor şi independentă; 

                                   ➢ exerciţii de explicare a termenilor istorici, exerciţii de selectare a informaţiilor 

oferite de sursele istorice, exerciţii de interpretare a imaginilor, evidenţierea relaţiei cauză-efect; 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, comparaţia, expunerea, descoperirea, 

analizarea surselor istorice, cubul, motivează-ţi decizia, eseul; 

RESURSE MATERIALE: fişe de lucru (evaluare şi autoevaluare), videoproectorul, calculator, 

prezentarea PPT, ilustraţii, coli de hârtie, marcăre, telefonul, conexiune la internet                                                         

RESURSE BIBLIOGRAFICE: ISTORIE, Manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint,  

                                                   autori: Ioan Ciupercă, Elena Cozma, 2007 

                                                   INTERNETUL: www.descopera.ro/ştiinţa 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

 Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune; 

 Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 

 Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de 

predicţie a schimbărilor 

COMPETENŢE SPECIFICE/activități de învățare 

1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie; 

3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere; 

COMPETENȚE DERIVATE: 

C1. Prezentarea cracteristicilor dezvoltării ştiinţei şi tehnicii în sec. al XX-lea  

C2: Descrierea domeniilor ştiinifice care au înregistrat cele mai mari progrese  

C3: Identificarea principalelor descoperiri ştiinţifice şi tehnice care au influenţat omenirea în sec. XX 

C4: Analizaarea consecinţelor introducerii noilor tehnologii asupra comunicării dintre oameni şi a 

alocării timpului liber 

C5: Stabilirea impactul dezvoltării tehnologice asupra vieţii cotidiene  

C6:Recunoașterea cauzele/efectele poluarii mediului datorate dezvoltarii tehnologice 

C7: Conştientizarea efectele de durată ale degradării mediului 
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C8: Sintetizarea informațiilor în redarea unei sceme a principalelor tipuri de arme inventate în sec. 

XX 

C9: Prezentarea personalităţilor româneşti şi descoperirile(invenţiile) lor   

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

MOMENTUL I (1min.) 

MOMENTUL ORGANIZATORIC 

PROFESORUL: notează absenţele, pregăteşte materiale necesare şi asigură condiţiile pentru buna 

desfăşurare a lecţiei, asigură un climat psiho-afectiv favorabil pentru afirmarea oricărui elev. 

ELEVII: prezintă absenţele, îşi pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei; 

MOMENTUL II (2min.) 

II.( 3 min) Reamintirea temei de evaluare şi a planului acesteia precum şi obiectivele operaţionale 

urmărite: ŞTIINŢA ŞI SOCIETATEA ÎN SECOLUL al XX-lea: 

    Cercetarea ştiinţifică şi tehnologie în secolul al XX-lea 

                             -caracteristici; 

                             -domenii ale cercetării: biologia, medicina, fizica, chimia, astronomia; 

    Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului: 

                             -computerul; 

                             -tehnologia în slujba sănătăţii; 

                             -noile tehnologii şi timpul liber; 

                             -efectele industrializării şi tehnologizării asupra mediului înconjurător;  

   Ştiinţa şi tehnica în slujba războiului:-caracterisici; 

                                                                 -evoluţia armelor şi a armamentului; 

MOMENTUL III (45min.) 

Evaluarea cunoştinţelor priceperilor şi deprinderilor.            

Secvenţa I (5 min) 

1.Elevii sunt aşezaţi pe 6 grupe, fiecare grupă formată din 5 elevi. Cele 6 grupe au contact vizual 

permanent cu mijloacele didactice folosite. Ei primesc de la începutul orei o mapă de lucru cu 

materialele pe care le vor folosi în diferitele etape ale lecţiei. Prin conversaţie li se cere elevilor să 

răspundă la mai mulţi itemi. 

Secvenţa II (10 min) 

2.Elevii din cele 6 grupe primesc următoarea sarcină: Menţionaţi 5 descoperiri ştiinţifice sau invenţii 

din secolul XX pe care le veţi nota pe o coală de hârtie A4. Subliniaţi trei dintre ele pe care le 

consideraţi a fi cele mai importante pentru societate. Argumentaţi alegerea făcută. Fiecare grupă 

desemnează un lider care va prezenta şi explica cele notate. 

Secvenţa III (10 min) 

3.Elevii din cele 6 grupe vor fi informaţi că vor folosi metoda: CUBUL. 

Comunicarea sarcinilor de lucru: Pe fiecare faţă a cubului este înscrisă câte una din următoarele 

sarcini: 

Descrie! Analizează! Asociază! Compară! Aplică! Argumentează! 

Completaţi pe fişa primită ceea se cere pe faţa cubului pe care aţi extras-o. 

Descrie!-------- Descrie evoluţia istorică (povestea) a computerului.(fișa nr.1) 

„Parcurgând traseul evolutiei computerului pana in zilele noastre, descoperim o poveste interesanta, 

demna de istorisit.La inceputurile sale, computerul avea dimensiuni impresionante, ocupând o încăpere 
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întreagă, iar astăzi el încape în palma unui copil.Deceniu după deceniu  a marcat traseul inovator ce a 

condus la performanţele tehnologice şi aspectul computerului de azi. 

 (Istoria computerului din 1939 până în zilele noastre) 

Aplică! -------Elaboraţi un text cu caracter istoric în care să integraţi următorii termeni: autostradă 

informaţională, Al Gore, sat global, McLuhan, Internet. (fişa nr.2) 

Compară!---------- Comparaţi cele două surse istorice şi argumentaţi cu propriile cuvinte care va fi 

soarta cărţilor în condiţiile noilor tehnologii informaţionale.(fişa nr.3) 

„Un teolog l-a întrebat pe cel mai puternic supercomputer: <<Exista Dumnezeu?>>. Computerul a 

răspuns că îi lipseşte puterea de procesare pentru acest lucru. A cerut să fie conectat la toate celelalte 

supercomputere din lume. Aşadar, computerul a fost cablat la toate computerele de mare putere, la 

minicomputerele şi la toate computerele personale din lume. Şi, în cele din urmă, a fost conectat la 

toate computerele de maşină, la magnetoscoapele video, la ceasurile digitale şi aşa mai departe. 

Teologul a întrebat pentru ultima dată: <<Există Dumnezeu?>>, iar computerul a răspuns: <<Acum 

există!>>. 

                                                                    (John Naisbitt, Global Paradox, Londra, 1995) 

 „Apariţia Internetului a generat multe speranţe şi temeri, în acelaşi timp. Ne vom pierde oare 

identităţile în cyberspaţiu? Ne va domina oare tehnologia computerizată sau noi o vom domina? Va 

distruge oare media electronică toate celelalte media de comunicare cum ar fi cartea?” 

                                                                                                                  (Anthony Giddens, 

Sociologie) 

Analizează!---- Analizează cele două surse istorice şi precizează beneficiile pe care le poate oferi 

televiziunea. (fişa nr.4) 

A. „Televiziunea pune la dispoziţia fiecărui cămin care are un televizor un jurnal permanent şi 

omniprezent, un cinematograf, o scenă de teatru, emisiuni specializate, o sală de concert, o 

universitate în imagini. Ce poate fi mai mult?”                                   (Georges Hourdin, Civilizaţia 

timpului liber)                                                   

B. „Televizorul ne satisface dorinţa de a fi bine informaţi, într-o lume efervescentă, plină de 

evenimente şi într-o societate marcată de comunicare şi dominată de ştiri. Manifestaţiile sportive 

transmise la TV ne aduc aproape bucuria victoriei sau suferinţa înfrângerilor şi ne cultivă respectul şi 

admiraţia pentru marii campioni. Emisiunile de divertisment vesele şi tonice, ne dau relaxarea psihică 

de care avem nevoie după o zi marcată de efort fizic şi intelectual. Filmele artistice şi documentare, 

spectacolele de teatru intă în casa noastră prin intermediul televizorului, aducând cu ele un întreg 

univers.” 

         (Silvia Marinescu, Rodica Dinescu, Invitaţie la educaţie, Ed.Carminis,  Piteşti, 2003, p.90 

C. „Televiziunea nu ne provoacă la reflecţii, ea doar ne distrează, nu ne cultivă”.  

Argumentează!------Argumentează, prin exemple, care sunt măsurile şi acţiunile oamenilor privind 

protecţia mediului, de diminuare sau înlăturare a efectelor poluării. (fişa nr.5) 

 „Este nevoie de o acţiune radicală urgentă. Dacă tendinţelor actuale de deteriorare a mediului 

înconjurător ale omului li se permite să continue în următorul sfert de secol, putem ajunge în unele 

zone la o situaţie fără întoarcere; la deteriorarea ireversibilă a perspectivelor de dezvoltare veritabilă 

şi de înlăturare efectivă a sărăciei de pe planeta noastră, dacă nu chiar de supravieţuire a omenirii.”  

                                                                                 Ignacy Sachs, Mediul înconjor al omului 

Asociază!----Pentru cel puţin cinci progrese ştinţifice efectele dăunătoare asupra mediului natural şi 

societăţi omeneşti. (fişa nr.6) 
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 „A devenit evident pentru majoritatea oamenilor, de exemplu, că profitul pe termen scurt care a dus 

la poluarea aerului şi a apei nu s-a ridicat l-a valoarea pagubelor pe termen lung aduse calităţii vieţii 

şi a mediului ambiant.”              (John Naisbitt, Megatendinţe. Zece noi direcţii care ne transformă 

viaţa) 

 

Evaluarea activităţii pe grupe: câte un reprezentant din fiecare grupă va prezenta ceea ce au 

completat pe fişele de lucru. Grupele pot face completări, pot aduce corecturi dacă sesizează greşeli 

sau pot întreba dacă au nelămuriri. 

 

Secvenţa IV (10 min) 

Fiecare grupă va primi căte o fişă care conţine imaginea unei arme inventată în sec al XX-lea şi folosită 

în cadrul conflictelor militare. Elevii vor avea ca sarcină identificarea şi prezentarea, pe scurt, a 

inventării, a progresului şi a impactului armamentului identificat în fişă. Elevii vor folosi telefonul 

conectat la internet, vor căuta informații, le vor sintetiza într-o schemă pe o coală de hârtie apoi o vor 

prezenta în fața colegilor. 

Secvenţa V (10 min) 

Elevii urmăresc o prezentare PPT a contribuţiilor româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnice:10 invenţii 

ale cercetătorilor români. Elevii vor răspunde apoi la un test fulger constând în 10 întrebări tip grilă 

referitoare la aceste contribuţii româneşti. 

Secvenţa VI (2 min) 

Elevii vor completa, individual, un chestionar de autoevaluare.      

                                             

                                                        MOMENTUL III (2 min) 

NOTAREA ELEVILOR: Profesorul acordă note  pe baza analizării activităţii desfăşurate pe 

parcursul orei; elevii pot să-şi exprime propriile păreri  
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NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI: 

CLASA: a XI-a A 

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE 

Elevul trebuie să ştie că : 

AUTOEVALUAREA: reprezintă expresia unei motivaţii lăuntrice faţă de învăţătură şi devine un 

mijloc de cultivare a unei atitudini pozitive faţă de propria activitate. 

1.Cum te simţi după lecţie? 

........................................................................................................................................... 

2.Ce crezi că ai reuşit cel mai bine? 

........................................................................................................................................... 

3.Ce te-a nemulţumit? 

........................................................................................................................................... 

4.Ce ai schimba în lecţie după această experienţă? 

........................................................................................................................................... 

5.Cred că mi-aş putea îmbunătăţii performanţa dacă: 

.......................................................................................................................................... 

6.Răspunsurile corecte şi activitatea (personală) din timpul orei, consider că pot fi evaluate cu 

calificativul sau nota: 

 foarte bine                        bine                     satisfăcător                     insuficient 

       9-10                                 7-8                                5-6                                     sub 5 

 

Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în perioada contemporană 

Test grilă pentru verificarea cunoştinţelor 

1. A înfiinţat revista “Gazeta de matematică”: 

a)Gheorghe Ţiţeica       b) Gheorghe Asachi       c) Traian Lalescu        d) Dimitrie Pompeiu 

2. Fondator al şcolii româneşti de microbiologie: 

a) Ana Aslan              b) Ion Cantacuzino        c) Victor Babeş                d) Ştefan Odobleja 

3. A descoperit insulina: 

a) Ştefan Odobleja        b) Nicolae Paulescu;    c) Emil Racoviţă       d) Constantin I. Parhon 

4. Laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină în 1974: 

a) George Emil Palade       b) Nicolae Paulescu          c) Grigore Antipa          d) Ana Aslan 

5. A înfiinţat primul Institut de Geriatrie din Bucureşti:  

a) Ana Aslan              b) Nicolae Paulescu              c) Emil Racoviţă        d) Ion Cantacuzino 

6. A realizat primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul: 

a) Aurel Vlaicu                b) Traian Vuia            c) Ştefan Odobleja             d) Henri Coandă 

7. Inventatorul motorului cu reacţie este: 

a) Ion Cantacuzino               b) Traian Vuia             c) Aurel Vlaicu             d) Henri Coandă 

8. Creatorul sonicităţii, un nou domeniu al mecanicii: 

a) Gogu Constantinescu       b) Ion Cantacuzino         c) Emil Racoviţă         d) Aurel Vlaicu 

9. Unul dintre părinţii fondatori ai rachetei este: 

a) Hermann Oberth       b) Ştefan Procopiu     c) Horia Hulubei     d) Dragomir Hurmuzescu 

10. A întemeiat şcoala românească de hidrologie şi ihtiologie: 

a) Grigore Antipa            b) Emil Racoviţă             c) Ion Borcea             d) Dimitrie Voinov 

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE: 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 
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RĂSPUNSURI CORECTE:1a; 2c; 3b; 4a; 5a; 6b; 7d; 8a; 9a; 10a 

 

Pentru secvența 4:  

Grupa 1 

 
Grupa 2 

  
Grupa 3 

                                  

 
 

Grupa 4 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/US_Air_Force_B-2_Spirit.jpg
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Grupa 5 

 
 

Grupa 6 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

„BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE” 

 

                      Liceul Silvic Gurghiu (G.P.N ADRIAN) 

Popovici Raluca Andreea 

 

MOTO:  

 

                          Atâtea lucruri bune-ţi trimite Dumnezeu 

    Şi-aşa puţin îţi cere să-i dai , copilul meu,  

  Deci, ia te rog aminte la toate câte-ţi spun:  

                                      Să fii mereu cuminte, ascultător şi bun. 

   

         Şi vei vedea răsplata: de Paşti, un îngeraş, 

                                           Pe care voi îl ştiţi că este iepuraş, 

                               Îl va trimite Domnul cu daruri, ouă roşii,     

Ca să ciocniţi şi voi precum ciocneau strămoşii. 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

    

GRUPA: Mijlocie(Albinutelor) 

DATA: 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Silvic Gurghiu (GPN Adrian) 

EDUCATOAR: Popovici Raluca Andreea 

NIVELUL I 

TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Iepurașul de Paște 

TEMA ZILEI: „Bucuria sărbătorilor de Paște” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  

TIPUL ACTIVITĂŢII: Însușire și consolidare de cunoștințe, formare de priceperi și deprinderi. 

TIPOLOGIA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE: Activitate didactică cu durată de o zi 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

• Stimularea curiozităţii, a interesului de cunoaştere faţă de tradiţiile şi obiceiurile de Paşte; 

• Formarea unei atitudini de respect faţă de sărbătorile creştine; 

• Stimularea imaginaţiei creatoare, dezvoltarea sensibilităţii şi a gustului pentru frumos; 

• Educarea atenţiei, a spiritului de cooperare, de ordine şi disciplină, a spiritului critic şi autocritic. 
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OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII: 

- să audieze cu atenţie linia povestirii pentru a sesiza succesiunea momentelor acţiunii şi mesajul transmis prin textul literar; 

 - să  exprime trăiri afective și idei proprii, impresii legate de tema zilei, în timpul si/sau la sfârșitul activității; 

-să utilizeze corect materialele puse la dispoziție,prin diferite tehnici de lucru, în vedrea realizării unor lucrări produse. 

-să coopereze în cadrul grupului de lucru pentru a îndeplini sarcina dată aducându-si contribuția la reușita echipei. 

 

DOMENII DE DEZVOLTARE VIZATE :  

• Domeniul limbă şi comunicare : dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi 

exprimarea corectă a mesajelor verbale în diferite situaţii de comunicare ; 

• Dezvoltare cognitivă : dobândire de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate , dezvoltarea gândirii logice ; 

• Dezvoltarea psihomotorie : dezvoltarea deprinderilor motrice implicate  în timpul jocurilor propuse ; 

• Dezvoltarea socio – emoţională : dezvoltarea competenţelor comunicative , în vederea stabilirii unor relaţii armonioase cu cei din 

jur , creşterea stimei de sine , prin implicarea în realizarea sarcinilor individuale şi de grup. 

STRATEGII DIDACTICE:  

   Forme de organizare :frontal, pe grupuri, individual. 

~ Metode și procedee: surpriza, conversația, povestirea, explicația, demonstrația, mâna oarbă, brainstormingul,Turul galeriei. 

~ Mijloace didactice imagini, oua, vopsea de oua, pământ, ghivece, grâu, iepurașul,imagini, creioane, hârtie colorată, lipici, aluat, forme 

de prăjituri,coșulet. 

    Strategii, metode și instrumente de evaluare:  

*  evaluativ-stimulative: aprecierea, încurajarea verbală 

*  frontală, realizată pe parcursul activității 

*  finală, prin analiza produselor activității și a deprinderilor formate. 

 

 

~ Bibliografie 

Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ed. Didactica Publishing House,  Bucureşti 2009 

Aplicaţii ale noului Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Ghid pentru cadrele didactice, vol. II, III, Ed. Didactica Publishing 

House, Bucureşti 2009 

Metode interactive de grup- ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Ed. Arves 2006 

Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie- o provocare?, Ed. Diana 
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 www.didactic.ro, www.educatoarea.ro 

 

 

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI 

 

Activități de dezvotare personală (ADP) 

Întâlnirea de dimineață:” Bună dimineața iepurași veseli!” 

Rutinele: 

 “Salutul, completarea calendarului naturii, împărtășirea cu ceilalti, noutatea zilei” 

Tranziţiile: 

Se realizează prin cântecul: „Bună dimineața dragă grădiniță”,  „Dacă vreau să cresc voinic”(Anexa 1). 

 

Activităţi pe domenii experienţiale:  

Activitate integrată (DLC, DOS): „Bucuria sărbătorilor de Paște”- povestea educatoarei și confecționare iepuras 

 

Activităţi liber alese 1: 

1. Artă: “Vopsim ouă roșii” 

2. Joc de rol:”Prăjituri pentru masa de Paști” 

3. Joc de masă: “puzzle cu imagini  specifice sărbătorilor pascale” 

                        

Activităţi liber alese 2: 

„Plantam grau de Paste” 

”Înfloresc grădinile” 

”Iepurașul în iarbă”                              
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

 Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii și educatoare prin intermediul salutului de dimineață: “ Bună dimineața 

tuturor/ În fiecare dimineața/ S-avem gândul bun pe față/ Către soare să pornim/ Iubire să dăruim/ De gând rău să ne ferim/ S-adunăm 

doar bucurie/ Și-n lume s-o răspândim/ Și-atunci orișice copil/ În fiecare dimineață/ Are gândul bun pe față.”  

 Urmează prezența, se v-a realiza cu ajutorul urmatoarelor versuri : 

        Iepurași mari și mici  

        Sunt prezenți toți aici ? 

        Dacă vrem noi să aflăm  

        Pe loc să ne numărăm. 

Calendarul naturii va fi completat cu ajutorul copiilor după discuția despre anotimpul primăvara care se realizează prin 

intermediul metodei brainstormingul.  Se va preciza ziua, luna, anul și caracteristicile vremii. 

 Noutatea zilei se va realiza prin prezenta DOMNULUI URECHILA, care a venit la noi la grupa cu un cos de ouă și cu o scrisoare 

pentru voi, dar si prin vizita de la centrul tematic unde vom putea vedea , imagini ce semnificația sarbătorile pascale dar si cu iepurasul 

de paste.  

 Mesajul zilei: Harnici de vom fi, iepurașul ne va răsplăti. 

 Se trece la ADE- DLC unde copiii vor asculta „Povestea iepurașului”(Anexa 2), iar apoi la DOS, în cadrul acestei activități, 

copiii vor confecționa iepurșul. 

 Tranziția la centre se realizează prin cântecul „Infloresc grădinile, „Vine iepurașul”. Copilașii vor primi iepurași albi,roz și gri, 

iar în funcție de acestea se vor așeza la centre: culoarea albă- Artă unde copiii vor vopsi ouă rosii, roz- Joc de rol. Aici copiii vor pregăti 

prăjituri pentru masa de Paști. Gri- JOC de masă-copiii vor realiza puzzelul cu imagini de Paște. 

 La ALA 2  copiii vor planta grau in cosulete, paharute, astfel ajutandul pe Domnul Urechila sa isi aseza oualele și se vor juca 

iepurasu-n iarbă. 

 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul ştiinţific Strategii 

didactice 

Evaluare 
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1.Momentul 

organizatoric 

Se amenajează spaţiul educaţional şi se 

pregăteşte materialul didactic necesar 

activităţii. Intrăm în sala de grupă pe cântecul  

„Înfloresc grădinile”. 

  

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se realizează prin prezenta Domnului 

Urechila in sala de clasa, care aduce o 

scrisoare pentru voi. 

Apoi le voi spune povestea mea, povestea 

iepurașului. 

„Dragii mei, eu sunt iepurașul Urechila și am 

venit astăzi în vizită la voi pentru că am auzit 

că sunteți foarte cuminți și isteți. Așa e?? Eu 

am umblat și la alte grădinițe, unde copiii au 

fost bucuroși să mă vadă și să mă și ajute. În 

curând va fi sărbătoarea Paștelui, iar eu am o 

mulțime de lucruri de făcut și de pregătit. Am 

venit la voi cu speranța că mă veți ajuta să 

termin la timp totul pentru Paște. Vreți să mă 

ajutați? Să ne pregătim împreună pentru 

Paște? Însă înainte vreau să ascultați o 

poveste, ca să știm ceea ce avem de făcut, cu 

ce să mă ajutați. Vreți să ascultați povestea?” 

Astfel iepurasul ii îndeamnă pe copii să 

asculte cu atenție povestea. 

-conversația 

-exercițiul 

 

 

-observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

-expunerea 

-observarea 

comportamen-

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 

 

4. Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

 

 

 

Domeniul Limbă şi comunicare: 

Copiii vor asculta povestea spusă de mine: 

„Povestea iepurașului”.  

Primăvara este anotimpul veseliei, al bucuriei, 

al speranței. Primăvara umple sufletele 

creștinilor de lumina sărbătorii de Paște. Este 

 

-povestirea 
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o sărbătoare frumoasă care pentru fiecare 

copil înseamnă hăinuțe noi, cozonaci și ouă 

roșii. 

 Însă ouă roșii vor primi doar acei 

copii, care cunosc povestea iepurașului de 

Paște. Voi vreți să o ascultați? 

 Demult, demult, anotimpurile coborau 

pe pământ sub forma unor zâne, ca să aibă 

grijă de plante, animale și oameni. Era Zâna 

Iarnă, Zâna Primăvară, Zâna Vară și Zâna 

Toamnă. Așa a coborât pe pământ și Zâna 

Primăverii. Îi plăceau copiii, îi plăcea să îi 

bucure, să-i vadă râzând din toată inima. Nu 

pierdea nicio ocazie să le facă daruri. Ea avea 

o pasăre fermecată care făcea ouă colorate pe 

care le lăsa în iarbă sau în grâul proaspăt 

răsărit, în lanurile unde se jucau copiii, ca 

aceștia să le găsească și să se bucure. 

 Primăvara poate să fie capricioasă 

(pretențioasă, mofturoasă) poți crede chiar că 

iarna s-a întors. 

 O astfel de vreme a surprins-o și pe 

pasărea fermecată care s-a îmbolnăvit și nu a 

mai putut să facă ouăle colorate pentru copii. 

 Atunci, Zâna Primăvară s-a întristat 

foarte mult și uitându-se în jur, privirea i-a 

căzut pe timidul iepuraș, adică pe mine, și să 

știți că și eu sunt un bun prieten al copiilor. 

Zâna m- a însărcinat pe mine să bucur copiii 

de Paște; să aduc ouă colorate frumos, pe care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecierea 

răspunsurilor 

corecte 

 

 

 

 

-evaluare 

orală, 

individuală  
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copiii să le găsească și să le adune în coșulețe; 

iar apoi în ziua de Paște, după ce se întorc de 

la biserică să ciocnească un ou roșu și să 

spună: „Hristos a înviat”. 

 Dar pentru că primăvara poate să fie 

capricioasă, eu mă îngrijesc din timp și pun în 

pământ multe semințe de grâu care să răsară, 

să crească multe firicele de grâu verde în care 

să pună ouă frumos vopsite pentru copiii cei 

cuminți. Ia uitați ce mare și frumos este grâul 

meu. 

 Odată ce grâul a înverzit, natura se 

umple de viață, copacii înfloresc, se aud 

albinele zumzăind și pasărelele cântând. 

Atunci sosește și iepurașul, iar minunata 

sărbătoare de Paște aduce lumină și căldură în 

sufletele tuturor. 

Pe parcursul derulării povestirii mă opresc 

asupra cuvintelor necunoscute de copii și le 

explic. Voi pune apoi câteva întrebări 

referitoare la poveste: 

- Ce sărbătoare se apropie? 

- Care sunt cele 4 zâne? 

- Ce îi plăcea Zânei Primăvară? 

- Ce ajutor avea Zâna Primăvară? 

- Ce a pățit pasărea fermecată? 

- Pe cine a rugat zâna să o ajute cu împărțitul 

ouălor? 

- Unde punea iepurașul ouăle? 
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- V-a plăcut de iepurașul cel harnic din 

poveste? 

Vreți și voi să mă ajutați sa confecționăm 

iepurașul cel harnic?? 

 

Domeniul om și societate: 

 

Pentru început executăm câteva exerciții de 

încălzire a mușchilor mici ai mâinii: 

„Închidem și deschidem pumnii”, „Ne spălăm 

mânuțele”, „Învârte, învârte, învârte 

mâinile,/Bate, bate, bate palmele./Înoată, 

înoată ca un peștișor/Zboară, zboară fluturaș 

ușor”. Copiii lucrează respectând indicațiile 

date de iepuraș si de doamna educatoare. Pe 

parcursul activității, copiii vor fi 

supravegheați și ajutați cei care întâmpină 

dificultăți. 

Fiecare copil va primi materialele necesare 

pentru a confecționa iepurașul . Impreuna cu 

doamna educatoare si cu privirile atente ale lui 

Urechila copiii vor confecționa iepurașii.  

Prin intermediul metodei mâna oarbă,    copiii 

vor extrage dintr-un săculet iepurași sub 

forma de iepurași roz, gri, albi. Apoi copiii se 

îndreaptă fiecare către centrul reprezentativ cu 

ajutorul jetonului extras. 

 

La centrul Joc de rol copiii vor realiza prăjituri 

pentru masa de Paști.    

 

 

-explicația 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demosntrația 

 

 

-frontală 

-individuală 

-colectivă 
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5. Obținerea 

performanței 

 

La centrul Artă il vor ajuta pe Domnul  

Urechilă să vopsească ouăle roșii. 

  

La centrul Joc de rol copiii vor realiz puzzle 

cu imagini specifice sărbătorilor pascale 

 

Cu ajutorul materialelor realizate la centre, 

copiii îl vor ajuta pe Domnul  Urechilă să se 

pregătească în mod corespunzător pentru 

sărbătorile Pascale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluarea 

activității 

Prescolarii împreună cu educatoare vor face 

o scurtă analiză a acestei zile, despre ce au 

înțeles ei din povestea lecturată și ce au 

realizat ei pentru a-l ajuta pe Domnul 

Urechilă 

 

-explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-observarea 

modului de 

lucru al 

copiilor 
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7. Încheierea 

activităţii 

Se va realiza prin plantarea de grau de catre 

copii.  

Fiecare copil va primi câte un ghiveci gol pe 

care va trebui să îl umple cu pământ, iar apoi 

să planteze câteva boabe de grâu. Explic și 

demonstrez modul de lucru. După ce am 

terminat de plantat discutăm despre condițiile 

necesare grâului ca să crească mare și frumos: 

- De ce are nevoie grâul ca să crească mare? 

Apoi udăm grâul și îl așezăm pe pervazul 

ferestrei, la lumină ca să crească. 

Se realizeaza „Turul galeriei” la cele trei 

sectoare, dar si la  ghivecele cu graul plantat. 

Copiii observă şi apreciază lucrările realizate 

de către ei şi colegii lor. 

Se fac aprecieri individuale, iar dprept 

recompensa copii primesc de la Domnul 

Urechila oua de ciocolata. 

- turul galeriei -aprecieri 

pozitive 

 

- recompense 
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PROIECT DIDACTIC 

Regatul Dac 

 

                                                                  Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Cantacuzino” 

Sorescu Florina 

• Disciplina: Istorie 

• Unitatea de învăţare: Forme de organizare politică în Antichitate 

• Subiectul lecţiei: Regatul Dac 

• Scopul lecției: Însușirea cunoștințelor despre formarea și organizarea Statului Dac sub conducerea lui Burebista și a lui Decebal. 

Tipul lecţiei: Mixtă 

• Timp: 50 de minute 

 Bibliografie:  

1.A. Barnea, „Istorie – Manual pentru clasa a IX-a”, Editura Corint, Bucureşti, 2004. 

2.I. Scurtu, „Istorie – Manual pentru clasa a IX-a”, Ed. Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2004. 

3.Oprea, Crenguţa, „Strategii didactice interactive”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007. 

4. https://www.didactic.ro/  

• Forme de organizare: îmbinarea activităţilor frontale şi în perechi cu munca independentă. 

• Forme de evaluare: autoevaluare, evaluare orală. 

• Metode: conversaţia, brainstorming, explicaţia, lucrul cu harta, descoperirea, ciorchinele, careul. 

• Mijloace: prezentare PPT, manualul, texte istorice, fişe de lucru, imagini istorice, harta istorică, videoproiector, laptop, 

telefoane. 

• aplicația Kahoot https://play.kahoot.it/#/?quizId=9b35eda8-55eb-46b0-b41b-6460b902c4c2,  

• Mentimeter https://www.mentimeter.com/s/1f521a1663535b9b8954263f138e9f15/c67629266dce,  

• Competenţe specifice: 

1.2. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice. 

2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric. 

2.5. Analiza critică a acţiunii personalităţilor şi grupurilor umane in diverse contexte. 

5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric. 

• Obiective  operaţionale: 

C.1.2.1. identificarea relației cauză-efect prin analiza surselor istorice; 

C.2.2.1. clasificarea factorilor care au contribuit la constituirea Statului Dac prin recunoașterea contextului economic, social, religios; 

https://www.didactic.ro/
https://play.kahoot.it/#/?quizId=9b35eda8-55eb-46b0-b41b-6460b902c4c2
https://www.mentimeter.com/s/1f521a1663535b9b8954263f138e9f15/c67629266dce
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C.2.5.1. descrierea acțiunilor interne și externe desfășurate de către Burebista, respectiv Decebal; 

C.5.3.1.  identificarea pe hartă a limitelor Statului Dac în timpul lui Decebal, respectiv Burebista. 
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Secvenţele 

instruirii 

O.  

O. 

Crearea situaţiilor de învăţare Timp Strategia didactică Forme şi 

instrumente 

de evaluare  Activitatea   profesorului Activitatea  elevilor  Resurse procedurale şi 

materiale 

Metode Mijloace 

1.Moment 

organizatoric 

 -Realizarea prezenţei şi 

consemnarea absenţilor 

-Pregăteşte climatul socio-

afectiv necesar actului 

învăţării(aeriseşte clasa, şterge 

tabla) 

-Elevul de serviciu 

comunică elevii absenţi  

-Organizarea elevilor  

-Pregătirea fişelor de lucru 

3 

min. 

   

2.Reactualizare

a cunoștințelor 

 -Reactualizeză, prin 

intermediul aplicației Kahoot, 

lecția anterioară ”Imperiul 

Roman” 

-Elevii accesează aplicația 

Kahoot și răspund 

întrebărilor 

7 

min. 

 -Kahoot 

 

-

autoevaluare 

3. Captarea 

atenției 

 -Solicită elevilor două 

informații despre geto-daci 

- Elevii completează 

informațiile prin 

intermediul  Mentimeter 

3 

min. 

-brainstorming  

 

-Mentimeter 

PIN 877499 

-evaluarea 

orală 

4. Anunțarea 

temei, scopului, 

obiectivelor 

operaționale 

 -anunță tema ”Regatul Dac” 

-anunță scopul: ”Însușirea 

cunoștințelor despre formarea și 

organizarea Statului Dac sub 

conducerea lui Burebista și a lui 

Decebal” 

-anunță obiectivele: C.1.2.1., 

C.2.2.1. , C.2.5.1., C.5.3.1.   

-Elevii notează titlul în 

caiete 

-sunt atenți la explicații 

2 

min. 

-explicația   

5. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

C.2.

2.1. 

-Distribuie fișele de lucru 

elevilor, pe rânduri, în perechi. 

Astfel, rândul 1 – fișa nr. 1, 

-Rezolvă sarcinile din fișele 

de lucru 

 

25 

min. 

-ciorchinele -fișe de 

lucru 

-evaluare 

orală 
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dirijarea 

învățării 

C.2.

5.1. 

C.5.

3.1. 

rândul 2-fișa nr.2, rândul 3- fișa 

nr. 3. 

-Verifică rezolvarea sarcinilor 

de lucru și completează 

ciorchinele 

 

  

-Completează ciorchinele 

-ANEXA 

1,2,3 

 

-fișe cu 

ciorchinele 

-ANEXA 4 

6.Obținerea 

performanței 

C.1.

2.1 

-Solicită elevilor să citească fișa 

de lucru afișată la tablă și să 

rezolve cerințele. 

-Rezolvă sarcinile de lucru 3 

min. 

-descoperirea -fișă de 

lucru 

-ANEXA 5 

-evaluare 

orală 

7.Fixarea 

cunoștințelor 

C.2.

5.1. 

-Solicită elevilor să identifice în 

careul istoric termenii istorici 

specifici lecției și să alcătuiască 

fraze cu ei 

-Identifică termenii istorici 

și alcătuiesc fraze 

5 

min. 

-careul istoric -fișă careu 

istoric 

-ANEXA 6 

-evaluare 

orală 

8.Asigurarea 

transferului 

 -Profesorul le dă temă pentru 

acasă învățarea lecției și 

realizarea unei prezentări a unei 

divinități dacice. 

-Își notează tema în caiete 1 

min. 

   

9.Aprecieri și 

recomandări 

 -Solicită elevilor, prin 

intermediul aplicației 

Mentimeter, să exprime starea 

pe care au avut-o în timpul 

lecției de istorie 

-Aleg starea din timpul orei 

de istorie 

1 

min. 

 -Mentimeter  
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ANEXA 1 -Fișa de lucru nr. 1 

Citiți cu atenție următoarea sursă istorică: 

”Geto-dacii locuiau în spațiul carpato-dunărean, făcând parte din neamul tracilor. Strabon și Dio Cassius spuneau despre geto-daci: ”Dacii au 

aceeași limbă ca și geții” (Strabon, Geografia), ”Eu îi numesc daci pe oamenii pomeniți mai sus, cum își spun și ei și cum le spun romanii, măcar 

că știu că unii dintre greci îi numesc geți...”  (Cassius Dio, Istoria romană) 

 Cea mai veche informație scrisă o furnizează Herodot care în anul 514 î. Hr. îi amintește pe geți, caracterizându-i drept ”cei mai viteji și mai 

drepți dintre traci”.  Drumul geto-dacilor către constituirea în secolul I î. Hr. a puternicei stăpâniri a lui Burebista (socotită primul stat dac) a fost 

influențat de diverși factori interni și externi. Factori interni:”liantul” religios bazat pe cultul lui Zalmoxis, progresul economic reprezentat de 

înfloritoarea civilizație a fierului, organizarea în triburi și uniuni tribale conduse de șefi militari, având reședințe fortificate (dava), formarea 

aristocrației militare și sacerdotale (tarabostes, pileati), devenită clasă politică conducătoare (majoritatea populației o formau oamenii de rând 

comati, capillati), puternica personalitate a unor căpetenii politico-militare, devenite adevărați regi locali, între care cel mai important avea să fie 

Burebista. Factori externi: aflați în plin proces evolutiv specific epocii fierului, geto-dacii au cunoscut diverse influențe externe în planul civilizației 

materiale și spirituale din partea celților (aspecte ale metalurgiei fierului, roata olarului în zonele vestice), perșilor și sciților (prelucrarea metalelor 

prețioase), grecilor (moneda, scrierea cu alfabetul grecesc, elemente de arhitectură), romanilor. Situați în atenția lumii grecești până în secolul al 

II-lea î. Hr., geto-dacii au intrat apoi în zona de influență a Romei. În plan politico-militar, creșterea amenințării celte și îndeosebi romane, a grăbit 

procesul de constituire a stăpânirii lui Burebista. În a doua parte a mileniului I î. Hr., s-au afirmat puternice uniuni tribale conduse de regi locali: 

în Muntenia – Dromichaites, în Transilvania – Oroles, Rubobostes, în Dobrogea- Zalmodegikos.”  

                                                                                                 (I. Scurtu, M. Curculescu, C. Dincă, A.C. Soare, Istorie-manual pentru clasa a IX-a) 

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Găsiți un element comun între cele două texte istorice  scrise de Strabon și Dio Cassius. 

2. Menționați cea mai veche informație scrisă despre geto-daci, secolul și autorul acesteia. 

3. Precizați câte un factor intern care a contribuit la constituirea statului geto-dac pentru fiecare categorie: factor economic, factor religios, factor 

social (organizarea socială), factor politic. 

4. Precizați factorii externi care au contribuit la constituirea statului geto-dac. 

5. Identificați localizarea uniunilor tribale. 

ANEXA 2- Fișa de lucru nr. 2 

Citiți cu atenție următoarea sursă istorică: 

”În secolul I î. Hr. , Burebista (82-44 î. Hr.), numit într-un izvor istoric ” cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”, a adus sub autoritatea 

sa uniunile tribale geto-dace, întemeind o mare stăpânire care avea ca nucleu zona Munților Orăștiei. Statul s-a realizat prin diplomație și pe calea 

armelor, beneficiind de sprijinul în plan religios al marelui preot Deceneu. Această acțiune a fost grăbită de pericolul extern celt și roman. 
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Pentru consolidarea stăpânirii sale, Burebista a impus norme morale și juridice: ”abstinență, sobrietate și ascultare de porunci” (Strabon). Aceste 

norme noi în plan etic și chiar juridic au fost impuse cu contribuția marelui preot Deceneu, slujitor al cultului lui Zalmoxis. Religia geto-dacilor 

era politeistă: Zalmoxis, Gebeleizis, Bendis. Exista un mare centru spiritual, numit de Strabon ”Muntele Sfânt” (Kogaionon), situat pe Dealul 

Grădiștei în Masivul Șureanu, de unde era promovat noul mod de viață. Burebista a construit un puternic sistem de fortificații în Munții Orăștiei 

și a format o armată redutabilă, care, după Strabon, număra 200.000 de oameni. 

Pe plan extern, Burebista a dus o politică activă, învingându-i pe celții din nord-vestul Daciei (60-59 î. Hr.), apoi cucerind cetățile grecești de pe 

litoralul pontic , de la Olbia în Nord până la Apollonia în Sud, după anul 55 î. Hr.  Stăpânirea sa se întindea de la Dunărea mijlocie până la Nistru  

și de la Carpații nordici la Munții Balcani. Intuind amenințarea Imperiului Roman în zona Dunării și a Dobrogei, Burebista s-a amestecat în 

războiul civil de la Roma (48. Î. Hr.), oferindu-i sprijin lui Pompei împotriva lui Caesar. Acțiunea sa a rămas infructuoasă, Pompei fiind înfrânt. 

În anul 44 î. Hr., Burebista a fost asasinat.”                            (I.Scurtu, M. Curculescu, C. Dincă, A.C. Soare, Istorie-manual pentru clasa a IX-a) 

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Precizați numele primului rege dac și anii săi de domnie. 

2. Menționați doi factori interni și un factor extern care au contribuit de unificarea statului. 

3. Indicați o caracteristică a religiei geto-dacilor. 

4. Identificați limitele statului condus de Burebista.  

5. Menționați două acțiuni ale lui Burebista pe plan extern. 

 

ANEXA 3- Fișa de lucru nr. 3 

Citiți cu atenție următoarea sursă istorică: 

”După moartea lui Burebista, statul său a fost împărțit în patru și apoi în cinci formațiuni politice independente, dintre care cea mai importantă se 

găsea în Sud-Vestul Transilvaniei. Pe tronul Daciei s-au succedat regii Deceneu, Scorilo, Duras, Diurpaneus-Decebal. Pe fondul agravării 

pericolului roman, regele Decebal (87-106)  a refăcut unitatea statului dac. Dar, din cauza înaintării romanilor la Dunăre, regatul său era mai puțin 

întins decât statul din vremea lui Burebista, cuprinzând Transilvania, Banatul, Moldova și Carpații Meridionali.  

Pe plan intern, noul stat a cunoscut importante realizări economice, intensificarea comerțului și o cultură înfloritoare.În sud-vestul Transilvaniei 

au fost consolidate cetățile de la Blidaru, Costești, Piatra Roșie pentru a apăra centrul politico-religios de la Sarmizegetusa Regia. Au fost adoptate 

măsuri pentru reorganizarea armatei și administrației. 

 Pe plan extern, Decebal s-a văzut nevoit să ducă lupte de apărare împotriva atacurilor romane (87 și 88 în timpul împăratului Domițian). După 

victoria din anul 87 împotriva romanilor conduși de Cornelius Fuscus în Oltenia, Decebal a fost învins în anul următor la Tapae de către Tettius 

Iulianus. Prin pacea din anul 89 cu împăratul Domițian Dacia a devenit regat clientelar Romei, trebuind să asigure liniștea la frontiera de nord a 

Imperiului Roman. În schimb Dacia primea de la romani bani și meșteri. 
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Conflictele militare s-au reluat în timpul împăratului Traian (98-117), hotărât să rezolve definitiv problema dacică. Au fost purtate războaiele din  

101-102 și 105-106, reflectate în scene de pe columna lui Traian de la Roma.  Traian a obținut un important succes în războiul din anii 101-102, 

determinându-l pe Decebal să accepte condiții grele de pace: dărâmarea zidurilor cetăților, anularea păcii din anul 89, renunțarea la unele teritorii 

(Banat, Muntenia, nordul Olteniei, sudul Moldovei). Pentru ambele tabere pacea era doar un compromis între două războaie. Situația s-a tranșat în 

cel de-al doilea război daco-roman din anii 105-106 când Decebal, învins definitiv, s-a sinucis, iar o parte a Daciei a fost transformată în provincie 

romană.”                                                                  (I.Scurtu, M. Curculescu, C. Dincă, A.C. Soare, Istorie-manual pentru clasa a IX-a) 

Răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Indicați situația Daciei după moartea lui Burebista. 

2. Precizați numele regelui dac aflat la conducere în secolele I-II și anii săi de domnie. 

3. Menționați doi factori interni și un factor extern care au contribuit de reunificarea statului. 

4. Identificați limitele statului condus de către Decebal.   

5. Menționați două acțiuni ale lui Decebal pe plan extern. 

6. Comparați pacea din anul 89 cu cea din anul 102, stabilind o deosebire. 

 

ANEXA 5- Fișă de lucru 

Citiți cu atenție textele istorice, apoi răspundeți cerințelor: 

A. ”Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălțat atât de mult prin exerciții, cumpătare și ascultare 

de porunci, încât în câțiva ani a creat un stat puternic și a supus geților aproape pe toți vecinii. Ba a ajuns să fie temut chiar și de romani...ajungând 

până în Macedonia și Iliria; a pustiit pe celții care erau amestecați cu tracii și ilirii și a nimicit pe de-a-ntregul pe boii aflați sub conducerea lui 

Critasiros și pe taurisci.”                                                                                                                                 (Stranon – ”Geografia”) 

B. ”Decebal era foarte priceput la planurile de război și iscusit în înfăptuirea lor, știind să aleagă prilejul pentru a-l ataca pe dușman și a se retrage 

la timp. Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător și se pricepea să folosească izbânda, dar și să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din această 

pricină, multă vreme a fost un dușman de temut pentru romani.”                                                                (Dio Cassius – ”Istoria romană”) 

1. Idicați două asemănări între politica dusă de Burebista, respectiv de Decebal. 

2. Precizați două popoare amenințătoare la adresa dacilor, atacate de Burebista și menționate în textul A. 

3. Identificați două informații aflate în relație cauză-efect din textul B. 

4. Exprimați un punct de vedere despre domnia lui Burebista, susținându-l cu două informații din sursa A. 

ANEXA 6- Careul istoric-Regatul Dac 

1. Identificați, în careul alăturat, termenii istorici referitori la Regatul Dac și alcătuiți câte o frază cu aceștia. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.22 Galați 

LOCUL DESFĂȘURĂRII LECȚIEI: online 

CLASA : a III-a  

PROF.INV.PRIMAR : Chiriac Violeta Magdalena 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA: Educație civică 

UNITATEA TEMATICĂ: Trăsături morale ale persoanei 

SUBIECTUL LECȚIEI : Modestia și lipsa de modestie -„Leul și țânțarul”,  de Lev Tolstoi 

TIPUL LECȚIEI: dobândire de noi cunoștințe 

DOMENII INTEGRATE: 

➢ Limba și literatura română 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

❖ Educație civică 

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei; 

            2.1. explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;  

            2.2. recunoașterea unor comportamente moral civice din viața cotidiană;  

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru; 

 

❖ Limba și literatura română 

3.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informative sau literar accesibil; 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia; 

 

 

❖ OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției, elevii vor ști: 

O1 : să răspundă corect întrebărilor pe baza textului audiat;  

O2 : să completeze diagrama Venn cu trăsăturile morale ale personajelor textului citit; 

       O3: să identifice trăsăturile pozitive/ fapte bune, de cele negative /fapte rele ; 

       O4: să se comporte adecvat/disciplinat unei lecții desfășurate în mediul online; 

 

❖ STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. Metode și mijloace de învățământ utilizate: Word, Microsoft Whiteboard, Google Jamboard; 

2. Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, activitate în perechi; 

3. Resurse materiale: manualul, calculator, caiete; 

4. Resurse temporale: 30 minute ora/15minute pauza 

5. Resurse umane: 29 elevi 

6.  Forme și tehnici de evaluare: validarea răspunsului, confirmarea explicațiilor, aprecieri verbale. 
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❖ BIBLIOGRAFIE:  

1.„Programa pentru disciplinele Limba și literatura română, Educație civică, , Muzică și mișcare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 

5003/02.12.2014 

2.Educație civică- manual pentru clasa a III-a, Olga Pîrîială, Editura Aramis,2016 

                    3. Ghidul profesorului pentru învâţâmânt primar, Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Editura CD Press, 2014 

4. internet/didactic .ro 

 

 

Etapele 

(evenimentele, 

momentele) lecției 

Timp 

alocat  

(min) 

         Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Metode si  mijloace 

de  învățământ  

utilizate 

Modalități de  

evaluare 

Cu cel puțin o zi 

înainte  de lecție 

10  Adaug activitățile pregătitoare   în  Google Classroom 

-Titlul lecției: „Leul și țânțarul”,  de Lev Tolstoi 

 

 

• Audiază 

textul 

• Google   

Classroom 

 

 

Cu 15 minute înainte 10  -Pornesc Google Meet  

- Pornesc Google Jamboard , Word, 

-Verific extensiile Google Meet in  Chrome: Google 

Nod Reactions,  Google Meet Attendance, Grid  View, 

Meet Attendees 

Primesc 

coordonatele  

întâlnirii 

• Google  Meet,   

Jamboard,Google 

Nod ,Reactions  

Google  Meet   

Attendance,  

 Grid View, Meet   

Attendees 
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Etapele   

(evenimentele,   

momentele) lecției 

Timp   

alocat  

(min) 

Activitatea profesorului  Activitatea elevilor  Metode și  

mijloace de  

învățământ  

utilizate 

Modalități de  

evaluare ale 

cadrului didactic 

1. Moment organizatoric  1 - Monitorizez prezența elevilor la lecție. 

Pe măsura ce elevii se conectează,  

discut informal cu elevii deja 

prezenți.Pot cere elevilor să reacționeze  

cu un emoji în funcție de cum se  

simt,dacă sunt elevi care nu au o 

dispoziție bună, pot vorbi cu ei separat. 

• Se conectează  

• Folosesc emoji pentru a  

arăta cum se simt  

 

 

 

 

 

• Google   

Meet   

Attendance  

• Google   

Nod   

Reactions 

-monitorizează 

activitatea 

 

2. Anunțarea subiectului  

lecției si a obiectivelor  

operaționale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astăzi vom învăța despre trăsătura 

morală pozitivă modestia și despre 

opusul ei îngâmfarea(lipsa modestiei). 

Informez elevii că vom rezolva 

împreună exerciții prin care vor 

răspunde  întrebărilor pe baza textului 

audiat, vor completa trăsăturile morale 

ale personajelor textului citit și vor 

identifica și separa trăsăturile pozitive/ 

faptele bune, de cele negative /faptele 

rele. 

 

Se solicită  amintirea informațiilor din 

lecția de încredere (ANEXA 1). 

Lucrez împreună cu elevii acest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 

Whiteboard 
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3. Reactualizarea   

cunoștințelor anterioare  

necesare învățării care  

urmează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiu: 

Enumerați persoanele în care aveți 

încredere. 

: Bifează calitățile pe care le au aceste 

persoane . 

le pot cere sfaturi 

își țin promisiunile  

le pot încredința secrete 

cred tot ceea ce îmi spun 

 mă ajută la nevoie 

 le pot împrumuta lucrurile mele 

 nu mă mint niciodată 

 ne certăm adesea 

  am curajul să le spun ceea ce 

cred 

-Invit copiii să găsească cuvintele opuse 

trăsăturilor pozitive(adică trăsăturile 

negative), prezentate sub forma unui 

joculeț prin care vom ajunge la trăsătura 

de caracter negativă îngâmfarea(opusă) 

modestiei.(ANEXA 2) 

https://wordwall.net/ro/resource/38650

95/tr%C4%83s%C4%83turi-pozitive-

de-caracter-tr%C4%83s%C4%83turi-

negative-de-caracter 

Prezint lecția 

 “Modestia și lipsa de modestie” în 

textul “Leul și țânțarul” după Lev 

Tolstoi.  

Răspund /bifează calitățile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordwall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-validează  

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

-validează   

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comunicarea noilor  

conținuturi: organizarea  si 

dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Solicit deschiderea manualului la 

pag.28(ANEXA 3) 

1.Audiem textul  

2. Explic cuvintelor noi 

3. Adresez întrebările: 

• Cine povestește întâmplările? 

•  Ce credea leul despre sine? 

• Ce a pățit leul? 

• Care sunt personajele? 

• Cine a îndrăznit să-l înfrunte pe leu? 

• Ce învățătură desprindem din text? 

Prezint tabla Word 

Solicit deschiderea caietelor, notez data 

și titlul 

Se definește modestia și se notează în 

caiete: 

Modestia este o trăsătură morală 

aleasă a persoanei care presupune 

simplitate și cumpătare. 

Lipsa de modestie se caracterizează 

prin îngâmfare și laudă de sine. 

Este bine să nu vorbim despre noi și 

realizările noastre, ci să-i lăsăm pe 

ceilalți să observe. 

    Oamenii modești sunt apreciați de cei 

din jur. 

 

 

 

 

Elevii audiază sau pot citi 

textul. 

 

 

 

 

 

• Răspund oral la întrebări, 

având ca suport textul 

“Leul și țânțarul” după 

Lev Tolstoi. 

 

 

 

 

• Deschid caietele, notând 

data și titlul lecției 

 

• Citesc din manual 

 

             REȚINEM 

 

 

 

• Ridica mana folosind  

Google Nod Reactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-validează   

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-apreciază   

răspunsurile 
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-Se solicită elevilor să completeze 

diagrama Venn cu trăsăturile morale ale 

celor două personaje (ANEXA 4) 

 
 

 

-Elevul solicitat rezolvă 

exercițiul, ceilalți notează 

pe caiet. 

Leul era îngâmfat și rău. 

Țânțarul era curajos și 

puternic. 

 

 

 

 

 

 

Word 

 

 

-apreciază   

răspunsurile 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Obținerea feedback- ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copacul valorilor 

Se realizează pe tabla Jamboard unde 

copiii vor alege merele bune (arată 

trăsături pozitive, fapte bune) pe care le 

vor pune în copac și pe cele rele (trăsături 

negative, fapte rele) jos, lângă copac. 

Discuții generalizatoare:  

      Ce poate reprezenta copacul? (o 

familie, un grup, o comunitate)  

      Dar merele (oamenii cu trăsăturile lor 

pozitive și negative) ?  

     Ce facem cu merele de jos? (Încercăm 

să  schimbăm trăsăturile negative , arătăm 

că sunt greșite, le răspundem cu bunătate).  

 

• Ridica mana folosind  

Google Nod Reactions  

• Trimit rezolvările 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scriu rezolvarea pe caiet, 

• Google   

Jamboard  

• Google   

Nod   

Reactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-validează   

răspunsul 

…..........

..............

..............

..............

…..........

..............

..............

..............
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6. Retenția și tranferul 3  Solicit elevilor să se completeze și să se 

explice  proverbele din prezentare: 

Lauda ........................... nu miroase-a 

......... . 

Lăcomia...........................omenia. 

 

Numește persoane sau personaje cărora  li 

s-ar potrivi.  Ce le-ai sfătui?Postați 

răspunsul pe grupul clasei Google 

Classroom. 

apoi postează pe 

pagina/grupul clasei. 

 

Google   

Classroom 

 

7. Incheierea activității. 1 Anunț și arăt tema,se va scrie pe grupul 

elevilor. 

Fac aprecieri individuale și generale 

asupra desfășurării și participării elevilor 

la activitate. 

• Participă la aprecieri. Google   

Classroom 

Aprecieri finale 

 

 

Anexa 1 
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ANEXA 2 

 

 

 
 

 

 

ANEXA 3 

 

 
 

ANEXA 4 

 

1. Completează diagrama cu trăsăturile morale ale celor două personaje. 
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…......................egoist.....

.........................lăudă

ros 

..........................îngâmfat

mândru, 

…......modest, curajos, 

simplu, rapid, 

neînsemnat, 

înțelept........................

....................................

....................................
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROF. ANANIE MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VADU IZEI 

ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate/Tehnologii/Geografie 

DISCIPLINA: Istorie/Abilități practice 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Civilizaţii ale Antichităţii 

SUBIECTUL: „ Geto-dacii” 

TIPUL LECŢIEI: Dobândire de  cunoştinţe 

FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată 

OBIECTIVE CADRU: 

1. Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie 

2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice 

3. Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici 

4. Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice 

5. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 

6. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE: 

 Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili: 

- Să utilizeze informaţii din surse istorice pentru prezentarea unor evenimente/ personalităţi; 

- Să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente /fapte / personalităţi; 

- Să folosească termeni istorici în situaţii diverse; 

- Să combine tehnici şi instrumente variate în vederea îndeplinirii unui scop propus 

- Să manifeste iniţiativă în relaţiile interpersonale, în grupul de lucru în care îşi desfăşoară activitate 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

    - să utilizeze informaţii din surse istorice pentru descrierea personalităţii lui Decebal; 

        -  să localizeze pe hartă Dacia;  

        -  să enumere şi să descrie ocupaţiile, obiceiurile daco-geţilor; 

        -  să folosească noţiunile istorice: apicultură, gintă, trib, tarabostes, comati, sanctuare; 

        - să descrie materialele folosite; 
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        - să asambleze părțile componente ale produsului finit(macheta) , pe baza indicațiilor primite 

        - să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi cele ale colegilor; 

         - să se exprime liber –creativ în tema propusă; 

Bibliografie: 

• Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Istorie-manual pentru clasa a IV-a, Ed. Aramis, 2006 

• Istorie. Sugestii didactice pentru clasa a IV-a”,D. Beşliu,M.  Dvorski, M. Manea, E. Palade, M. Stamatescu, E. Stănescu, Ed. Educaţia 2000+, 

Bucureşti, 2006 

• „Dicţionar istoric”,George Genes,Ed. Carminis, Piteşti,2002 

• Povestiri istorice, Dumitru Almaş, ed. Niculescu, 2006 

• www.didactic.ro 

 Resurse metodologice: 

• metode şi procedee:  exerciţiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, conversaţia, observaţia, munca în echipă, diagrama Venn; 

• forme de activitate: frontală, individuală, pe grupe; 

• materiale: planşă cu soldați romani, fişe de lucru, fişe informative, harta, VIDEOPROIECTORUL, CALCULATORUL, machete,bucăți din 

lemn,crenguțe 

 → umane: 25 elevi 

      → temporale: durata 2x45 minute  

            → spaţiale: locul desfăşurării activităţii: sala de clasă  

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

OB. 

OP. 

ACTIVITĂŢI 

DE 

ÎNVĂŢARE 

DETALIERI 

DE 

CONŢINUT 

RESURSE 

ME 

TO 

DE 

MIJ 

LOACE 

DI 

DAC 

TICE 

FORME DE 

ACTIVITA

TE 

MODALI 

TĂŢI 

DE 

EVALUA 

RE 

1. 

MOMENT 

ORGANIZA 

TORIC 

 Elevii sunt împărţiţi pe 5 

grupe de lucru: 

ARHEOLOGII, 

LUPTĂTORII,ISTORICII, 

-se aşază pe mese ecusoanele 

echipelor iar pe steagul Daciei 

va fi trecut numele grupei 

  FRON TALĂ EVALUARE 

VIZUALĂ 
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ARHITECȚII,GEOGRAFI

I 

2 

.REACTUALI 

ZAREA 

CUNOŞTIN 

ŢELOR 

 

O1 

 

-localizarea Romei şi a 

Imperiului Roman  pe 

hartă 

-fixarea pe axa timpului 

- Joc: „ Scutul romanilor” 

 

Elevii vor primi bileţele cu întrebări     

( unii) şi răspunsuri (alţii) despre 

Roma antică ( anexa 1) 

-se pune la dispoziţia elevilor o 

planșă cu soldați romani şi se 

cere să creeze scutul lor. 

Con 

versa 

ţia euris 

tică 

Exer 

ciţiul 

Harta 

 

 

 

 

Planșă 

ECHIPE EVALUARE 

CURENTĂ 

 

 

3. CAPTAREA 

ATENŢIEI 

 

 Dacii trăgeau cu săgețile spre 

cer ca să îndepărteze norii 

și furtuna.V-am adus și eu 

5 săgeți găsite,poate de pe 

vremea lor, din antichitate, 

care vă vor vorbi despre 

strămoșii noștri,geto-

dacii.Le-am găsit în cetatea 

Sarmizegetusa și ca să 

avem parte de soare va 

trebui să le înapoiem 

cetății. 

 Expunerea Arcul cu 

săgeți 

  

4. 

ANUNŢA 

REA SUBIECTU 

LUI ŞI A 

OBIECTIVE 

LOR 

O1 

O2 

O4 

Azi vom învăţa despre 

aşezarea, modul de 

viaţă,ocupațiile și 

obiceiurile, conducătorii și 

cultura geto-dacilor. Dar  

liniștea dacilor depinde 

acum de noi.Așadar va 

trebui să construim noi 

cetatea Sarmizegetusa cu 

Geto-dacii -se scrie titlul pe tablă 

-localizarea la hartă a Daciei şi 

enumerarea unor localităţi ; 

-să prezinte dacii: portul lor,modul 

de viață,ocupații,obiceiuri; 

-să  prezinte  conducătorii daci 

Burebista şi Decebal; 

-să utilizeze noţiunile apicultură, 

gintă, trib, tarabostes, comati, 

sanctuare, cetate; 

Con 

ver 

saţia 

 FRON 

TALĂ 

EVALUARE 

VIZUALĂ 
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ajutorul materialelor pe 

care le avem la îndemână. 

( prezentate şi cu videoproiecto-rul) 

5. DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O5 

O6 

O7 

O8 

 

 

 

 

 

Se împart sarcini celor 5 

echipe: 

1.Aşezarea şi descrierea zonei 

cetății Sarmizegetusa 

( GEOGRAFII) 

 

 

2.Modul de viață,ocupații 

obiceiuri 

( ARHEOLOGII) 

 

3.Conducătorii dacilor-

Burebista și Decebal 

( LUPTĂTORII). 

4.Dovezi istorice 

( ISTORICII) 

5.Macheta: ” Cetatea 

Sarmizegetusa” 

( ARHITECȚII) 

 

 

-localizează pe harta României M-

ții Șureanu; 

-descriu zona cetății Sarmizegetusa, 

folosindu-se de macheta 

realizată în timpul orei de 

abilități practice; 

-vor lipi bilețele cu cuvintele cheie 

descoperite dintr-un text istoric 

pe machetele din  polistiren 

reprezentând o femeie și un 

bărbat dac. 

- vor primi un text lacunar despre 

Burebista și  Decebal, pe baza 

căruia vor completa diagrama 

Veen. 

( anexa 3 ) 

- prezintă informații despre geto-

daci 

- realizează macheta ” Cetatea 

Sarmizegetusa” având ca suport 

din orele anterioare de abilități 

practice macheta Carpațiilor și 

căsuțele din localitatea noastră; 

- prezentarea machetei ” Cetatea 

Sarmizegetusa” va fi însoțită de 

suport teoretic 

Mun 

ca în echi 

pă 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 

Macheta 

 

 

 

Bilețe 

le colora 

te 

Text lacu 

nar 

Pergamente 

Macheta 

Carpa 

țiilor, 

căsuțe,buc

ăți din 

lemn, 

crenguțe 

PE 

GRUPE 

EVALUARE 

VIZUALĂ 
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8. FIXAREA 

CUNOŞTIN 

ŢELOR 

 

 

O1 

 

 

 

„Jocul săgeților” 

-săgețile vor aduce în cetate 

fișe cu schema lecției 

-se prezintă și explică schema 

lecției 

-se transcrie schița lecției în caiete 

Lectu 

ra expli 

cativă 

 

 

Fişe 

 

 

Săgeți 

FRON 

TALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. EVALUARE. 

TEMA PENTRU 

ACASĂ 

O8 -vor primi Diplome 

 

-se realizează ” Muzeul de istorie” 

cu materialele folosite și create 

pe parcursul orei; 

Să citească lecturi, legende despre 

eroi romani, să vizioneze filme 

despre romani şi cultura lor şi să 

scrie propoziţii cu cuvintele-

cheie din lecţie. 

Con 

ver 

saţia 

 FRON 

TALĂ 

Analiza 

produselor 

activităţii 

 

 

 

ANEXA NR.1 

UNDE S-A DEZVOLTAT ROMA CA CETATE?                  ÎN MIJLOCUL PENINSULEI ITALICE 

 

CUM SE NUMEA CÂMPIA PE CARE LOCUIAU LATINII?              LATIUM 

 

CE DENUMIRE DĂDEAU ROMANII TERITORIILOR CUCERITE DE EI?                         PROVINCII 

 

CUM SE NUMEŞTE CREDINŢA ÎN MAI MULŢI ZEI?              POLITEISM 

 

CU CE SE ÎNCĂLŢAU ROMANII?         CU SANDALE 

 

CE FEL DE LUPTE SE ORGANIZAU ÎN AMFITEATRE                        CU GLADIATORI 

PENTRU ÎMPĂRAŢII ROMANI? 
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CÂND A DOMNIT MARCUS ULPIUS TRAIANUS?              98-117 D.H. 

 

CINE ERAU MARII ÎNVĂŢAŢI DIN LITERATURĂ?            VERGILIU, HORAŢIU, OVIDIU 

 

CARE ÎMPĂRAT ROMAN A DAT NUMELE SĂU             CONSTANTIN CEL MARE 

 CONSTANTINOPOLULUI? 

 

CARE A FOST PRIMUL REGE AL ROMEI?                    ROMULUS 
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ANEXA NR.3 

              Cei mai de seamă conducători ai dacilor au fost .......................... și...............................Ei purtau titlul de ...................... 

              Burebista (82-44î.H.) a fost primul rege .............., statul lui se întindea de la Dunăre până la Nord de Munţii ....................... şi avea capitala 

la ....................................... Meritul cel mai mare a lui este că i-a unit pe toți dacii într-un singur .................. mare și puternic, numit ........................... 

             Moartea lui Burebista determină fărâmiţarea statului dac care mai păstrează un nucleu în Munţii ........................ 

             ....................... a reorganizat statul dac, a adus statului dac o perioadă de ................................ 

             A condus Dacia ........................ d. H,punând accent pe reorganizarea .................................... 

             A purtat două războaie cu ............................... 101-102, 105-106.  

 

                                                                                     BUREBISTA                    DECEBAL 
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PROIECT DIDACTIC 

 

BICA GABRIELA- VIOLETA 

LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL DIMITRIE” TEREGOVA, JUD. CARAŞ-SEVERIN 

 

DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

CLASA : a VII- a  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ 

LECŢIA : COOPERAREA ŞI COLABORAREA, ÎNCREDERE, SPRIJIN ŞI RESPECT RECIPROC 

TEMA: PORTUL POPULAR –EXPRESIE A  UNIVERSULUI  SPIRITUAL  INTERCULTURAL  

DURATA: 50 min. 

VALORI SI ATITUDINI PROMOVATE:   

✓ încredere în sine şi în ceilalţi; 

✓ disponibilitate pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare.  

COMPETENŢE CHEIE : (5)competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; (8)competențe de sensibilizare și expresie culturală 

COMPETENŢA  GENERALĂ : 

 2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare; 

COMPETENŢE SPECIFICE : 

2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup; 

2.2. Exprimarea asertivă în interacţiuni şcolare, familiale şi comunitare; 

STRATEGII ŞI TEHNICI DIDACTICE: 

a) Metode şi procedee didactice: spargerea gheţii, problematizarea, conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, selectarea de informaţii dintr-o 

sursă istorică, selectarea de informaţii dintr-o sursă on-line, tabelul sinoptic; diagrama Venn; 

b) Mijloace didactice/ Resurse materiale:  videoproiector ; calculatorul; conexiunea la internet; mobilierul modular ; flipchart , coli, 

marker/carioaca, caietele elevilor; fişa de autoevaluare; Resurse bibliografice:Griselini F., Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului 

Timişoarei, Ed. Facla, Timişoara, 1984; Resurse online: https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-

reusita/,https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/, 

https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html.  

c) Organizarea clasei: activitate frontală; activitate pe grupe; 

d) Evaluarea : observaţia sistematică, aprecierea verbală; fişa de autoevaluare; portofoliul elevului; 

https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html
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Bibliografie: 

Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ, CLASELE a V-a – a VIII-a, 2017 

G. Bărbulescu ş.a., Consiliere şi dezvoltare personală, manual pentru clasa a VII-a, editura Litera, 2019; 

Griselini F., Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Ed. Facla, Timişoara, 1984. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Momentul  

lecţiei 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

Metode  

şi  

procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice/ 

Resurse  

materiale 

Evaluarea 

 

 

 

Timp  

Organizarea 

clasei 

Notarea 

absenţilor.Pregătire

a mijloacelor de 

învăţare. 

Elevii de serviciu anunţă absenţii.    1’ 

Captarea 

atenţiei 

-Sensibilizează 

elevii prin 

prezentarea unei 

resurse on line care 

reprezintă costume 

populare din zona 

istorică  a Banatului 

şi le solicită să 

observe diversitatea 

acestora ; 

 

- Elevii urmăresc şi observă diversitatea 

costumelor populare  ; 

spargerea gheţii 

conversaţie 

euristică 

https://www.indiscr

et.ro/2019/07/24/fe

stivalul-interetnic-

noi-toti-suntem-

romania-o-reusita/ 

videoproeictor 

internet 

Observarea 

sistematică 

4’ 

Anunţarea 

titlului şi 

scopul lecţiei 

În urma conversaţiei 

cu elevii, anunţă 

tema de lucru în 

clasă: Portul 

popular-expresie a 

- Elevii notează pe caiete tema de lucru  ; 

-Elevii se familiarizează cu scopul lecţiei; 

Expunerea 

Explicaţia 

Videoproiector 

PPT-slide scopul 

lecţiei 

Observarea 

sistematică 

1’ 

https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
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universului spiritual 

intercultural;   

prezintă scopul 

lecţiei 

(competenţele 

vizate); 

 Realizarea 

sensului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizarea 

activităţii elevilor 

prin: 

- formarea grupelor 

de elevi după 

criteriul vecinătăţii; 

-distribuirea fiecărei 

grupe a unei  coale 

de flipchart şi a 

fişelor cu sarcini 

etc.; 

- solicitarea elevilor 

din fiecare grupă  de 

a citi sarcinile de 

lucru; 

- oferirea unor 

explicaţii pentru 

clarificarea 

sarcinilor de lucru, 

în funcţie de nevoi; 

 

-profesorul se 

asigură că toţi elevii 

au înţeles sarcinile 

Elevii formează 4 grupe ; 

Studiază sarcinile de lucru şi realizează materialele 

propuse, astfel: 

Grupa 1: 

Identifică din resursa on-line(1) care prezintă 

costume populare ale diferitelor etnii din zona 

istorică a Banatului  şi notează particularităţile, 

respectiv aspectele comune ale acestora, realizând 

pe coala de flipchart, o diagramă Venn. 

 

Grupa 2 

 Folosind resursa on-line(2) , elevii trebuie să 

răspundă pe coala de flipchart, la următoarele 

întrebări: 

a)Care este înţelesul sintagmei „port popular”. 

b) Care sunt semnificaţiile portului popular 

românesc? 

 

Grupa 3 

Completează pe coala de flipchart un tabel cu titlul 

Portul popular  azi şi ieri (Anexa1), realizând o 

prezentare comparativă a vestimentaţiei populare a 

românilor bănăţeni şi a unei minorităţi de azi din 

Banat (ex. minoritatea sârbă) cu cea din secolul al 

Explicaţia 

 

 

Învăţarea prin 

colaborare; 

 

Diagrama Venn 

 

Învăţarea prin 

colaborare 

Selectarea unor 

informaţii dintr-

o sursă 

bibliografică on-

line 

Problematizarea 

 

Învăţarea prin 

colaborare şi 

cooperare, 

selectarea de 

informaţii dintr-

o sursă 

Fişa de sarcini 

Coli flipchart 

Marker 

Resurse 

1.https://www.indis

cret.ro/2019/07/24/

festivalul-

interetnic-noi-toti-

suntem-romania-o-

reusita/ 

 

2.https://vestea.wor

dpress.com/traditie

-si-cultura-

crestina/pavel-

pandurusemnificati

a-costumului-

national-romanesc/ 

 

3.Frag.  

Francesco 

Griselini, 

„Încercare de 

istorie politică şi 

Observarea 

sistematică 

Diagrama 

Venn 

completată 

 

 

 

 

Răspunsuri 

la întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  

Anexa 1 

completat 

 

 

35’ 

https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://www.indiscret.ro/2019/07/24/festivalul-interetnic-noi-toti-suntem-romania-o-reusita/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
https://vestea.wordpress.com/traditie-si-cultura-crestina/pavel-pandurusemnificatia-costumului-national-romanesc/
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de lucru şi 

monitorizează în 

continuare 

activitatea elevilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La expirarea 

timpului de lucru pe 

grupe, organizează 

activitatea frontală, 

când fiecare grupă 

prezintă materialele 

realizate; 

-Dirijează discuţiile 

elevilor şi notează 

pe tablă concluziile; 

XVIII-lea, bazându-se pe propriile cunoştinţe şi 

folosind sursa bibliografică indicată de 

profesor(3). 

 

 

 

 

 

 

Grupa 4 

Creează un material publicitar on-line, având ca 

temă organizarea unui eveniment de promovare a 

diversităţii portului popular din Banat, la nivelul 

şcolii/comunităţii, folosind 

 https://www.bannersnack.com/ro/poster-

maker.html.  

 

 

 

 

 

 

Elevii prezintă materialele realizate  şi apoi prin 

activitate frontală stabilesc concluziile; 

 

bibliografică 

clasică 

Învăţarea prin 

colaborare şi 

cooperare 

Integrarea TIC  

 

 

Expunerea  

Conversaţia 

euristică 

 

naturală a 

Banatului 

Timişoarei, Ed. 

Facla, Timişoara, 

1984, p.171-172 

Tabel Anexa1 

 

Aplicaţii/resurse 

web specializate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialele 

realizate pe grupe 

şi frontal; 

 

 

 

 

 

Material 

publicitar 

online 

pentru 

promovarea 

diversităţii 

portului 

popular din 

Banat 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică; 

Aprecierea 

verbală; 

 

 

 

Reflecţia şi 

auto/evaluar

ea  

Solicită elevilor să 

completeze o fişă de 

autoevaluare(Anexa 

2) 

Elevii răspund completează fişa de autoevaluare. autoevaluarea Fişa de 

autoevaluare 

(Anexa2) 

Fişa de 

autoevaluar

e 

completată 

7’ 

https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html
https://www.bannersnack.com/ro/poster-maker.html
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Asigurarea 

transferului 

Propune elevilor să 

realizeze fiecare un 

colaj de minim 5 

fotografii, pentru a 

surprinde costumele 

populare pe care le 

au în propriile 

familii;apoi cele 

mai frumoase 

fotografii vor fi 

folosite pentru 

realizarea unei 

expoziţii cu ocazia 

unor sărbători 

naţionale(ex. 1 

Decembrie, 24 

Ianuarie); cu 

aceleaşi ocazii 

elevii vor îmbrăca 

costume populare, 

se vor organiza 

parade ale portului 

popular. 

Elevii reţin tema. Expunerea 

Explicaţia  

Portofoliul elevului Portofoliul 

elevului 

2’ 
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Anexa1 : Portul popular  azi şi ieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portul popular românesc Azi (sec. al XXI-lea) 

 

Portul popular românesc Ieri(sec. al XVIII-lea) 

 

Portul popular al minorităţilor (ex. sârbii 

din Banat) 

Azi (sec. al XXI-lea) 

 

Portul popular al minorităţilor (ex. sârbii 

din Banat) 

Ieri(sec. al XVIII-lea) 
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Anexa 2-FIŞĂ DE AUTOEVALUARE 

 

Numele si prenumele elevului:......................................... 

Clasa a VII-a 

Data:…………….. 

                        

➢ Numeşte trei lucruri pe care le-ai învăţat prin rezolvarea sarcinilor de lucru în cadrul lecţiei cu tema: 

„PORTUL POPULAR –EXPRESIE A  UNIVERSULUI  SPIRITUAL  INTERCULTURAL”: 

1.……………………… 

2.……………………… 

3.……………………… 

 

 

➢ Menţionează trei dificultăţi pe care le-ai întâmpinat pe parcursul rezolvării sarcinilor de lucru: 

1.……………………… 

2.……………………… 

3.……………………… 

 

➢ Pornind de la munca în echipă, desfăşurată în timpul lecţiei, formulează o propoziţie/frază în care să exprimi ceea ce crezi că te-ar ajuta să îţi 

imbunătăţeşti performanţa în învăţare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Pot spune că am fost impresionat pozitiv de: 

1.……………………… 

2.……………………… 

3.……………………… 
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➢ Cred ca participarea mea la activitate poate fi apreciată ca fiind*: 

1. EXCELENTĂ 2. FOARTE BUNĂ 3. BUNĂ 4. ALTĂ  APRECIERE 

    

*bifaţi cu „X” în căsuţa pe care o consideraţi corespunzătoare opiniei voastre. 
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PROIECT DE UNITATE DE ÎNVĂȚARE  

„Lumea toată într-o carte” 

 

Prof. Daniela Dumitrașcu 

Școala Gimnazială Dragomirești 

 

Domeniul  

Conținuturi  

C.S Activități de învățare Resurse Evaluare 

Lectură 

Narativul literar 

(acțiune, timp, 

spațiu) 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

− formularea unor enunţuri privind mesajul textului;  

− identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat;  

-exerciţii de formulare a unor puncte de vedere folosind corect 

tipurile de flexiune;  

− producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind în mod 

adecvat cunoștințele despre text şi categoriile gramaticale 

învăţate; 

− exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală;  

Texte-suport: „Florin 

scrie un roman”, de 

Mircea Cărtărescu 

(manual, p. 16-18); 

„Cititorul din peșteră”, 

de Rui Zink (auxiliar, 

p. 12-13)  

Manual (p. 16-21) 

Auxiliar (p.12-15) 

Observare 

curenta 

Harta 

conceptuala 

(p. 14) 

 

Elemente de 

interculturalitate 

Elemente de 

mitologie 

românească 

5.1. − realizarea unei culegeri de legende din zona de proveniență; Manual (p. 22-23) 

Proiect tematic: 

Cartea legendelor 

Grila de 

evaluare a 

proiectului 

(p. 23) 

Lectură 

Textul nonliterar. 

(anunțul) 

2.1. − formularea unor enunţuri privind mesajul unui text multimodal Manual (p. 24) 

Auxiliar (p. 15-16) 

Autoevaluare  

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Fraza: coordonarea 

prin juxtapunere și 

4.1. 

4.2. 

− verificarea corectitudinii, a coerenței semantice într-un 

text/mesaj;  

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.; 

Manual (p. 25-26) 

Auxiliar (p. 17-18) 

 

Interevaluare 
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prin joncțiune. 

Conjuncții 

coordonatoare. 

Norme de punctuație 

(virgula, punctul şi 

virgula) 

− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze 

responsabil/conştient argumentele şi opiniile.  

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Confuzii paronimice. 

Pleonasmul 

 

4.1. 

4.3. 

4.4. 

− verificarea corectitudinii, a coerenței semantice într-un 

text/mesaj;  

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.;  

− întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu 

enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea 

orală/scrierea corectă  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite/ multimedia).  

− sesizarea consecințelor pe care încălcările normelor învățate le 

pot avea în înțelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui 

care comunică. 

Manual (p. 27-29) 

Auxiliar (p. 19-21) 

Liste cu 

greșeli 

frecvente 

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Mijloace interne de 

îmbogăţire a 

vocabularului: 

derivarea, 

compunerea;   

Familia lexicală  

4.2. 

4.3. 

− narativizarea unor procese, concepte, fenomene;  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia).  

 

Manual (p. 30-34) 

Auxiliar (p. 22-26) 

Tema pentru 

acasă 

Elemente de 

construcție a 

comunicării 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

− exerciții de inițiere, de menținere și de finalizare a unui dialog, 

cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de 

Manual (p. 35-37) 

Auxiliar (p. 27-30) 

Liste cu 

greșeli 

frecvente 
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Selecţie lexicală în 

limba vorbită şi în 

limba scrisă  

Termeni ştiinţifici 

Limbaj popular.  

 

formulare a unei solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare 

la context, la receptor și la scopul vizat.  

− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze 

responsabil/conştient argumentele şi opiniile.  

− întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu 

enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea 

orală/scrierea corectă; 

Lectură.  

Narativul literar. 

(momentele 

subiectului)  

 

2.1. 

2.3. 

− formularea unor enunţuri privind mesajul textului citit;  

− identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat;  

- audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluența, 

expresivitatea acestora.  

Text-suport: Ieșirea, 

Ioana Nicolaie 

(manual p. 40-41) 

Manual (p. 38-46) 

Text-suport: Cititorul 

din peșteră, de Rui 

Zink (auxiliar, p. 12-

13) Auxiliar (p. 31-33) 

Grila de 

evaluare (p. 

45) 

Lectură.  

Textul nonliterar 

(jurnalul de 

călătorie) 

2.1. 

2.3. 

− formularea unor enunţuri privind mesajul textului citit 

- exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală; 

Manual (p. 46-47) 

Auxiliar (p. 34-35) 

Evaluare 

orală 

Redactare. Etapele 

scrierii  

3.1. − redactarea unei pagini de jurnal; Manual (48-50) 

Auxiliar (p. 36-37) 

Grila de 

evaluare (p. 

49) 

Comunicare orală. 

Negocierea 

semnificației și a 

relației cu 

interlocutorul  

 

1.3. − exerciții de anticipare a unor replici ale participanților la un 

dialog;  

− reformularea/parafrazarea/ierarhizarea informațiilor din 

intervențiile participanților la o situație de comunicare;  

− anticiparea unor reacții ale participanților 

Manual (p. 51-52) 

Auxiliar (p. 37-38) 

Interevaluare  
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Elemente de 

construcție a 

comunicării 

Sunetele limbii 

române. Grupurile de 

sunete. Despărțirea 

în silabe. Utilizarea 

corectă a accentului  

4.3. - exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia). 

Manual (p. 53-54) 

Auxiliar (p. 38-40) 

Autoevaluare 

Recapitulare      

Evaluare     

Activitate remedială     
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PROIECT DE UNITATE DE ÎNVĂȚARE 

Peste mări și țări 

 

Prof. Ștefania-Mariana Dumitrașcu 

Școala Gimnazială Mogoșani 

 

Domeniul  

Conținuturi  

C.S. Activități de învățare Resurse Evaluare 

Lectură 

Textul epic.  

Trăsăturile textului 

epic. Personajul. 

Mijloace de 

caracterizare 

 

2.1. 

2.3. 

2.4. 

− identificarea trăsăturilor specifice unui text epic;  

− exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală;  

− interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului 

unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite;  

− lectura/povestirea unor secvenţe din texte diverse; 

Text-suport: Toate pânzele 

sus!,  Radu Tudoran 

(fragment – manual, p. 60-

63) 

Manual (p. 60-67) 

Text-suport: Robinson 

Crusoe, de Daniel Defoe 

(fragment – auxiliar, p. 46-

47) 

Auxiliar (p. 46-51) 

Harta 

conceptuala 

 

Redactare. 

Caracterizarea 

personajului literar 

3.1. − redactarea de caracterizări a unor personaje; Manual (p. 67-68) 

Auxiliar (p. 52-53) 

Grila de 

evaluare (p. 

68) 

Elemente de 

interculturalitate.  

Contacte culturale 

5.2. - scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt 

spațiu cultural (din țară sau din alte țări); 

Proiect tematic: Însemnări 

de călătorie. Contacte 

cultural 

Manual (p. 69-70) 

Grila de 

evaluare 

(p.70) 

Comunicare 

orală.  

Strategii de 

concepere și de 

comprehensiunea 

1.1. -exerciții de concepere și înțelegere a unui text oral; 

-realizarea distincției dintre fapt și opinie; 

Manual (p. 71-72) 

Auxiliar (p. 54-56) 

Interevaluare 
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textului oral: 

distincția dintre 

fapt și opinie 

Elemente de 

construcție a 

comunicării.  

Verbul. Verbe 

predicative, verbe 

auxiliare, verbe 

copulative. 

Modurile verbale. 

Modul indicativ. 

Modul imperativ. 

Modul conjunctiv. 

Modul condițional-

optativ 

Utilizări sintactice 

ale formelor 

verbale 

nepersonale. 

Posibilități 

combinatorii ale 

verbului  

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.5. 

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.; 

- narativizarea unor procese, concepte, fenomene; 

− întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu 

enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea 

orală/scrierea corectă;  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare 

(tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia).  

− analiza rolului verbelor în textul narativ; 

Manual (p. 73-81) 

Auxiliar (p. 56-63) 

Tema în 

clasa 

Elemente de 

construcție a 

comunicării. 

Substantivul. 

Articolul. Cazurile 

substantivului 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

− continuarea unor enunțuri care să exprime acord, dezacord, 

asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.;  

− discuţii în grup, în care elevii să-şi formuleze 

responsabil/conştient argumentele şi opiniile. − întocmirea de 

liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea 

regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea orală/scrierea 

corectă;  

Manual (p. 81-84) 

Auxiliar (p. 64-68) 

Evaluare 

orală 
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− compararea limbii române cu limbile romanice şi cu limba 

latină, sesizând asemănări/deosebiri;  

− exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse 

documentare (tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, 

multimedia). 

− sesizarea consecințelor pe care încălcările normelor învățate le 

pot avea în înțelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui 

care comunică 

Recapitulare     

Evaluare     

Activitate 

remedială 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                       Scoala Gimnaziala Novaci 

                                                                       Prof.inv.primar Giurca Maria Mădălina 

 

Data : 

Unitatea de învăţământ:  

Clasa: a II-a  

Prof. înv. primar :Giurca Maria Mădălina 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Subiectul: Proba înmulţirii. Proba împărţirii 

Tipul activităţii: fixare şi consolidare de cunoştinţe 

Scopul lecţiei: Consolidarea deprinderilor de calcul oral şi scris; dezvoltarea limbajului şi a gândirii 

matematice 

Forma de realizare: activitate integrată (MEM, CLR, MM) 

 

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  

 

Matematică şi explorarea mediului (MEM) 

       2.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0 – 100, folosind tabla înmulţirii, respectiv 

tabla împărţirii; 

      5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau 

compunerea de probleme cu raţionamente simple; 

      5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 100. 

 

Comunicare în limba română (CLR): 

       2.4. Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme  

 

Muzică şi mişcare (MM): 

        2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a 

acompaniamentului instrumental 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

  O1- să opereze cu noţiunile de factori, produs, deîmpărţit, împărţitor, cât  în efectuarea unor   cerinţe 

date; 

  O2 – să efectueze corect operaţii de înmulţire şi împărţire  cu numere naturale în concentrul   0 –  100; 

  O3 – să afle termenul necunoscut dintr-o înmulţire sau o împărţire;  

  O4 – să calculeze dublul, triplul, jumătatea, sfertul unor numere date; 

  O5 – să  rezolve corect problema dată.  
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STRATEGII  DIDACTICE: 

Metode şi procedee : conversația, explicația, exercițiul, problematizarea 

Mijloace de învăţământ: caiete, fișe de lucru, flipchart, tablă 

Forme de organizare: frontal, individual, în echipe 

Resurse : umane – 21 elevi 

                 temporale – 50 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie 

1. Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie 

la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele 

didactice din învătământul primar; 

2. Dumitriu A., Dumitriu L.,Maria L., Storescu E.,-Metodica predării matematicii pentru învățământul 

primar, Editura Carminis, Pitești, 2017 

3. Neagu, M., Petrovici. C.,-Elemente de didactica matematicii în  grădiniţă şi învăţământul primar, 

Editura AS’S, Iași, 2001 

4. Simionica, E., Caraiman. F., Matematica…  prin joc. , Editura Polirom, Iaşi, 1998  

5. Tisescu I., -Metode de activizare a elevilor în lecția de matematică la ciclul primar, Editura Publishers, 

Bacău, 2014 
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DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

Momentele lecţiei 

 

Elemente de conţinut 

 

 

 

Strategii didactice Evaluare 

 
Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor şi pregătirea materialelor 

necesare bunei desfăşurări a activităţii. 

Conversația  Frontal Observarea 

comportamentului 

copiilor 

2. Verificarea 

temei  

Se verifică tema, din punct de vedere cantitativ, dar 

și calitativ. 

Conversația Caietele 

elevilor 

Frontal  Verificarea temei 

pentru acasă 

3.Captarea 

atenției 

Se realizează prin intermediul unei rachete 

construită din forme geometrice. Elevii vor 

recunoaşte formele geometrice învăţate şi vor 

discuta pe rând despre ele. (Anexa 1) 

 

 

Conversația 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart  Frontal Observarea 

sistematică 

4. .Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Se aduce la cunoștință elevilor, faptul că la  ora de 

Matematică și Explorarea Mediului vor efectua 

exerciții de înmulţire şi împărţire a  numerelor de 

la 0 la 100, fără trecere peste ordin, pentru care vor 

realiza proba prin operaţia inversă. 

Conversaţia   Frontal  

 

Capacitatea de a 

înţelege mesajul 

transmis 
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5. Reactualizarea 

cunoştinţelor  

Se va realiza prin intermediul unor serii de exerciţii 

orale, cu diferite grade de dificultate. 

Cum se numesc numerele care se adună? Dar cele 

care se înmulţesc? 

Cum se numeşte rezultatul înmulţirii? Dar 

rezultatul împărţirii? 

Cum se numeşte numărul care se împarte? 

Aflaţi dublul numărului 4. 

Înmulţiţi-l cu 5.  

Împărţiţi numărul obţinut la 10.  

Micşoraţi cu 3.  

Măriţi cu 6.  

Înmulţiţi cu 9. 

Măriţi numărul 4 cu 8. Aflaţi jumătatea numărului 

obţinut. 

Conversaţia 

 

 Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică  

 

Capacitatea  de a 

răspunde la 

întrebări folosind 

terminologia 

specifică  

 

5. Dirijarea 

învăţării 

Voi scrie titlul lecţiei la tablă, iar elevii în caiete. 

 

Sarcina 1 

Elevii vor rezolva pe rând exerciţii, pentru care 

vor face proba prin operaţia inversă. După 

rezolvarea exerciţiilor vor avea de scris doar 

rezultatele pare pe formele geometrice din care 

este formată racheta. (Anexa 2) 

 6 x 3 =                 64 : 8 =             7 x 8 = 

28 : 4 =                 20 : 2 =             2 x 2 =   

 2 x 3 =                 30 : 6 =             9 x 6 =        

După rezolvarea exerciţiilor, elevii vor aranja 

crescător, apoi descrescător numerele scrise pe 

rachetă.          

Conversația 

 

 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 Tabla 

 

Caietele 

elevilor 

Frontal 

Individual  

Capacitatea de a 

rezolva exerciţii 
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Sarcina 3  

Elevii vor avea de descoperit numerele lipsă si apoi 

vor completa casetele. 

 

 

 

 

 

Problemati-

zarea   

6.Obținerea 

performanței 

Sarcina 3 

Se realizează prin rezolvarea unei probleme: 

 

        Matei construieşte un castel cu ajutorul 

cuburilor. Află câte cuburi foloseşte în total dacă 

numărul celor galbene este egal cu produsul 

numerelor 9 şi 8, iar numărul cuburilor roşii este 

egal cu câtul numerelor 54 şi 6. 

 

Rezolvă problema în două moduri. 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiul 

Problemati-

zarea 

Tablă  

Caiete  

 

 

Frontal 

 

Capacitatea de a 

rezolva probleme 

folosind 

terminologia 

specifică 

matematicii 

 

 

 

7 

: 6 
X6 

 

 

:5 X5 

45 

3 

X4 :4 

9 

:9 X9 
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8.Asigurarea feed-

back-ului 

Sarcina 4 

Elevii vor lucra în echipe. Ei vor avea de aflat 

numărul necunoscut din înmulţirile sau împărţirile 

primite, apoi vor efectua  proba. 

Ei vor avea de completat un tabel pentru a 

demonstra că stăpânesc terminologia specifică 

matematicii. (Anexa 3) 

Câte un reprezentant din fiecare echipă va 

prezenta rezultatele obţinute. 

 

La final elevii vor interpreta cântecul “Eu şi 

matematica”. 

Conversația 

Explicația 

Exerciţiul 

Problemati-

zarea   

Fişe de lucru 

Caietele 

elevilor 

În echipe  

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

colabora pentru a 

rezolva exerciţii 

 

Evaluarea 

activităţii în 

perechi 

9.Încheierea 

activităţii 

Fac aprecieri generale şi individuale asupra 

participării elevilor la lecţie.  

Se anunță tema pentru acasă. Le dau elevilor 

indicații referitoare la tema pentru acasă.  

(Anexa 4) 

Conversația 

Explicația 

Fișele cu 

tema pentru 

acasă 

 
Capacitatea  de a 

aplica independent 

cunoştinţele 

acumulate 
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ANEXA 1 

 

 

Ce reprezintă imaginea? (o rachetă) 

Din ce este formată ea? ( din forme geometrice) 

Ce forme geometrice recunoaşteţi în imagine? ( triunghiul, dreptunghiul, cercul) 

Ce ştiţi despre ele? 

Triunghiul – trei laturi 

Dreptunghiul – patru laturi, egale două câte două 

Cerc – o linie curbă închisă 

Ce alte forme geometrice am învăţat? (pătrat, romb, oval) 

 

 

 

ANEXA 2 

 

 

6 x 3 = 18                                             64 : 8 = 8                                            7 x 8 = 56 

P: 18 : 6 = 3    P: 8 x 8 = 64    P: 56 : 7 = 8 

  

 

28 : 4 = 7                                               20 : 2 = 10                                          2 x 2 = 4   

P: 7 x 4 = 28      P: 10 x 2 = 20        P: 4 : 2 = 2 

 

 

 2 x 3 = 6                                              30 : 6 = 5                                            9 x 6 = 54        

P: 6 : 2 = 3    P: 5 x 6 = 30    P: 54 : 9 = 6          

 

*** Numerele încercuite vor fi scrise pe formele geometrice din care este construită racheta. 
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ANEXA 3 

          Activitate  în echipe 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

a : 6 =   8                 

2.Aflaţi: 

Dublul numărului 4  

Sfertul numărului 24  

Jumătatea numărului 16  

Triplul numărului 5  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

b : 8 =   4   

2.Aflaţi:          

Dublul numărului 7  

Sfertul numărului 12  

Jumătatea numărului 10  

Triplul numărului 9  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

20 : d =   4      

2.Aflaţi:  

Dublul numărului 9  

Sfertul numărului 40  

Jumătatea numărului 18  

Triplul numărului 3  

                

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

42 : f =   7     

2.Aflaţi: 

Dublul numărului 5  

Sfertul numărului 36  

Jumătatea numărului 20  

Triplul numărului 8  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba: 

c x 9 = 54                 

2.Aflaţi: 

Dublul numărului 2  

Sfertul numărului 32  

Jumătatea numărului 12  

Triplul numărului 10  
 

1.Aflaţi numărul necunoscut, apoi realizaţi 

proba:  

7 x e = 49       

2.Aflaţi:            

Dublul numărului 10  

Sfertul numărului 16  

Jumătatea numărului 8  

Triplul numărului 1  
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ANEXA 4 

Tema pentru acasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Priviţi figura şi notaţi: 

 

                          

 

                        

  

Figura de mai sus este un ___________ 

Are__________ laturi___________. 

Are___________colţuri. 

 Seamănă cu _____________. 

      Transformaţi pătratul într-un desen.   

2. Priviţi figura şi notaţi: 

 

 

 

 

 

Figura de mai sus este un_________________. 

Are __________ laturi. 

Are___________colţuri. 

 Seamănă cu ____________. 

      Transformaţi triunghiul într-un desen.   

3.a.Calculează apoi realizează proba:  

    6 x 8 =                            50 : 5 = 

    9 x 9 =                            35 : 7 = 

    7 x 2 =                            24 : 6 = 

 

         b.Află câte dreptunghiuri sunt într-un desen 

dacă cele albastre sunt 15, numărul celor roşii este 

egal cu produsul numerelor 4 şi 3, iar numărul celor 

verzi este egal cu diferenţa numerelor 18 şi 8. 

4. Priviţi figura şi notaţi : 

 

 

 

 

 

Figura de mai sus este un________________ 

_____ are colţuri. 

Seamănă cu __________________________ 

      Transformaţi cercul  într-un desen.   
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PROIECT DE ACTIVITATE 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/suntem? 

  TEMA SĂPTĂMÂNALĂ:  

Evaluare inițială II – Eu, tu, el/ea 

Prof. Înv. Preșc.Costoiu Elena Simona  

Unitatea de Învățământ: Școala Gimnazială Nr1 Polovragi  

 

An școlar 2021-2022 

 

PROIECT DE ACTIVITATE  ADE (DEC1) 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr1 Polovragi  

PROF. ÎNV. PREȘC.: Costoiu Elena Simona  

NIVEL I: Grupa mică 

TEMA ANUALĂ: Cine sunt/suntem? 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: Eu, tu, el/ea 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Estetic și Creativ 

DISCIPLINA: Educație artistico-plastică 

TEMA ACTIVITĂȚII: ”Completează ce lipsește!” + ”Colorăm părul copiilor”  

TIPUL ACTIVITĂȚII: Evaluare inițială  

MIJLOC DE REALIZARE: exercițiu grafic și dactilopictură 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Familiarizarea copiilor cu instrumentele și tehnicile de lucru 

specifice activităților plastice, cât și dezvoltarea la aceștia a simțului estetic și a creativității. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Pe parcursul activității, toți preșcolarii vor fi capabili: 

 O1: Să numească cel puțin două instrumente de lucru și modul de utilizare al acestora, 

pe baza cunoștințelor anterioare; 

 O2: Să numească cel puțin două parți ale corpului, pe baza cunoștințelor dobândite 

anterior; 

 O3: Să completeze cel puțin un element lipsă al feței copiilor (nas sau gură) pe baza 

exemplului oferit de educatoare; 

 O4: Să coloreze părul copilului de pe fișa primită folosind minim o culoare, cu ajutorul 

tehnicii dactilopictură; 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

4114 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

• Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul grafic, dactilopictură, 

conversația, conversația euristică, turul galeriei; 

• Mijloace didactice: fișă de lucru, acuarele, pahar cu apă, creion negru, lucrările 

copiilor; 

• Forma de organizare: frontal, individual; 

• Forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului preșcolarilor, 

aprecieri verbale, analiza răspunsurilor preșcolarilor; 

• Durata: 25 de minute. 

•  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru Educație Timpurie 2019; 

2. ”Îndrumător metodic 3-4 ani”, Laurenția Culea, Editura Diana, 2020. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele 

activității 

Ob. 

Op. 
Conținutul științific 

Strategii didactice 

Evaluare Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 Pregătesc spațiul necesar desfășurării activității în 

condiții optime. Aerisesc sala de grupă și așez copiii 

la măsuțe. Pregătesc materialul didactic necesar. 

    

2. Captarea și 

orientarea 

atenției 

O1 

Se va realiza prin prezentarea materialelor de lucru. 

Copiii vor fi întrebați ce găsesc pe măsuțele lor, la ce 

folosim fiecare obiect și dacă au mai lucrat cu 

instrumentele respective. Denumesc și le explic 

copiilor cum folosim fiecare obiect pe care ei îl 

găsesc pe masă. 

 

Explicația 

conversația 

Fișă de 

lucru 

Acuarele 

Pahar cu 

apă 

Creion 

negru 

 

 

frontal 

Analiza 

răspunsurilor 

preșcolarilor 

3.Reactualizarea 

cunoștințelor 

O2 Le voi pune copiilor întrebări despre părțile 

componente ale corpului și le voi cere să le 

denumească și să le arate.  

 

conversația 

  

Frontal 

individual 

Aprecieri verbale 
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4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 
Le spun copiilor ce vom face astăzi, cu ce vom lucra 

și la ce mă aștept de la ei. 

 

conversația 

  

frontal 

 

 

5. Dirijarea 

învățării 

O3 

O4 

Fiecare copil primește o fisă de lucru (Anexa 1), 

acuarele, un pahar cu apă și un creion negru. Le 

expun o lucrare deja făcută de mine și încă una 

necompletată pentru a le arăta ce avem de făcut. 

Facem un exercițiu de încălzire a mânuțelor înainte 

de a începe lucrul. 

Primul lucru pe care preșcolarii îl au de făcut este să 

descopere ce le lipsește copiilor din fișa de lucru 

(nasul și gura). Ei au sarcina de a desena năsucul și 

gurița cu creionul negru. Le ofer un exemplu de cum 

trebuie să lucreze apoi îi las pe ei să deseneze. Îi ajut 

pe cei care necesită sprijin. 

Următoarea sarcină este aceea de a colora părul 

copiilor din fișă cu tehnica dactilopicturii. Din nou, 

le arăt preșcolarilor cum trebuie să procedeze: bagă 

degețelul în apă, apoi în acuarele. Cu degețelul 

înmuiat în acuarele vor pune puncte pe suprafața 

părului până o vor colora pe toată. După ce termin de 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

grafic 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

dactilopictura 

 

Fișă de 

lucru 

Planșă 

model 

Acuarele 

Pahar cu 

apă 

Creion 

negru 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

preșcolarilor 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

preșcolarilor 
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explicat și de demonstrat, le spun copiilor că pot 

începe să lucreze. Trec printre ei în timp ce lucrează 

și îi ajut pe cei care au nevoie. 

individual  

Aprecieri verbale 

 

6. Obținerea 

performanței 

O5 După ce toți copiii au terminat de pictat voi expune 

lucrările lor pe un panou și îi voi invita să aleagă 

lucrarea care le place cel mai mult și să argumenteze 

acest lucru. Le voi oferi întrebări suplimentare 

precum: 

• A respectat ceea ce i s-a cerut? 

• A murdărit sau îndoit foaia? 

• A depășit conturul? 

• A terminat la timp? 

 

Turul galeriei 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

Lucrările 

copiilor 

 

 

 

frontal 

 

 

Aprecieri verbale 

Analiza 

răspunsurilor 

preșcolarilor 

7. Încheierea 

activității 

 Fac aprecieri generale și individuale cu privire la 

activitatea desfășurată. Felicit copiii care s-au 

remarcat. 

 

conversația 

  

Frontal 

 

Aprecieri verbale 

finale 
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ANEXE 

Anexa 1 - FIȘĂ DE LUCRU 

 

Completează fața băiețelului! (guriță și năsuc)  

Colorează părul băiețelului cu ajutorul degețelelor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Completează fața fetiței! (guriță și năsuc)  
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 Colorează părul fetiței cu ajutorul degețelelor! 
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Proiect de lecţie la disciplina limba engleză 

Prof.Petcu Lavinia 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene Traian Vuia, Boboc 

 

School:” Traian Vuia” NCOs and WOs Military School, Boboc 

Form: 142 

Date: The 10th of June 2022 

Number of student: 17 

Time: 50 minutes 

Lesson: Fearless Warrior 

Type of lesson: mixed ability lesson, new knowledge acquisition 

Audio visuals: blackboard, chalk, textbooks, notebooks, dictionaries, handouts, worksheets, CD, 

 computer 

Teacher’s name: Lavinia Petcu 

Classroom interaction: Teacher-students, pair work, individual work 

Aims for the teacher:     - to activate the students ‘personal experience  

                                          -to develop the students communicative skills 

Objectives for the students: By the end of the lesson the students will be able to: 

recognize and use the new vocabulary in their own sentences 

form oral and written sentences with the new vocabulary 

interact and communicate well with their peers 

 

WARM-UP:   SPEAKING:      Interaction: Teacher-students    Time: 5 minutes 

Aims for the teacher:             -    to activate the students’ personal experience 

  to develop the students’ communicative skills 

Objectives for the students:   -to predict what the lesson is about 

 

 The teacher checks the previous knowledge and asks the students what was the last lesson. The 

students answer the lesson. The last lesson was called “Boats for beginners”. 
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1. 

 The teacher asks the students what are the main parts of the carrier. The students answer the question. 

The main parts are: bow, stern, port, starboard, deck, hangar bay and hull. The teacher announces the 

title of the lesson which is called ‘Fearless warrior”. The teacher asks the students to read the title and 

predict what the lesson is about. The students do the task. 

 

ACTIVITY 1:   SPEAKING   Interaction: Teacher-students    Time: 10 minutes 

 

Aims for the teacher:      -to develop the students’ speaking skill 

Objectives for the students: - to practice speaking 

 

The teacher asks the students to describe the picture from the lesson. The students describe the picture. 

They may answer that the picture is about a training exercise or a real mission. The teacher informs the 

students that the military use a specific vocabulary to talk about missions and that they discover some 

new words related to the topic. The teacher asks the students to match the words with the definitions. 

The students do the task. The teacher checks that the meaning is clear to all the students. 

 

ACTIVITY 2: READING and SPEAKING   

  

Interaction: Teacher- students, group work   Time: 15 minutes 

Aims for the teacher: - to develop the students’ reading and speaking skills 

Objectives for the students: - to practice the new vocabulary in speaking 

 

The teacher asks the students to read the texts. The students read the text. The teacher puts the students 

in pairs and asks them two questions related to the text. The students work in pairs and answer the 

questions .The questions are: 1. Who is the text written for? 2. What is the subject of the text?  

Then the teacher asks the students five questions about the text. The questions are:  

How many times a year does the exercise ‘Fearless warrior’ take place? 

What are the main objectives of the exercise? 

2. 

What combat forces are assigned to the Rapid Reaction Force? 
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How many headquarters personnel will participate in the exercise? 

What scenario is the exercise based on?  

The students answer the questions. The teacher checks that the meaning is clear to all the students. 

 

ACTIVITY 3: WRITING and SPEAKING   

 

Interaction: Teacher- students , group work   Time: 15 minutes 

Aims for the teacher: - to develop the students’ writing and speaking skills 

Objectives for the students: - to practice the new vocabulary in writing and speaking 

 

The teacher puts the students in groups of three and asks them to describe a typical military day/activity 

during the “Recruit training course”. The teacher asks the groups to choose a spokesperson who will 

present the group work to the class. The students do the task in group. The teacher monitors their 

activity and offers help. The spokesperson present the group work to the class. 

 

ACTIVITY 4:  Follow up Homework 

 

Interaction: Teacher- students   Time: 5 minutes 

Aims for the teacher: - to develop the students’ writing skills 

 Objectives for the students: - to practice the new vocabulary in writing  

The students are asked to write a description of a range day. (150 words)
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PROIECT DE LECŢIE-COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

,,ACUL ȘI BAROSUL’’ 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: CRISTEA NICOLETA-FLORENTINA 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,SPIRU C.HARET’’-BUZĂU  

DATA:  

ȘCOALA: 

CLASA: a-II-a  

PROFESOR:  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română  

SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Acul și barosul’’( prima oră) 

TIPUL LECŢIEI: predare-învățare 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE :  

O1-să citească lecția corect, coerent, conștient și expresiv; 

O 2- să alcătuiască enunțuri cu următoarele cuvinte: ,,ingineri’’, ,,ghidon’’, ,,cadru’’, ,,spițe’; 

O 3- să selecteze din text câte două cuvinte care să aibă două, respectiv trei silabe; 

O 4- să rezolve exercițiul online, identificând corect instrumentele/uneltele specifice fiecărei 

meserii/profesii; 

O5-să explice noile cuvinte, apelând la dicționarul explicativ și la manual; 

O6-să formuleze răspunsuri corecte la întrebările adresate, conform conținutului textului de studiat; 

O7-să alcătuiască propoziții cu noile cuvinte; 

O8-să identifice enunțurile care conțin noile cuvinte; 

O9- să formuleze întrebări adecvate unor răspunsuri date. 

METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exercițiul, jocul didactic, demonstrația; 

FORME DE ORGANIZARE: -frontal, individual ; 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: TV, laptop, internet, boxe, manuale, caiete, instrumente de scris; 
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BIBLIOGRAFIE:  

*BARBULESCU, GABRIELA, Comunicare țn limba română: manual pentru clasa a II-a , EDP, 2021 

*MOLAN, VASILE, Didactica disciplinelor ,,Comunicare în limba română’’ și ,,Limba și literatura română’’ din învățământul primar, 

Ediție revizuită, actualizată și completată, studii critice, Editura MINIPED, București, 2014 

*ȘERDEAN,  I., Metodica predării limbii române – manual pentru școlile normale, EDP, București, 2000 

 
Nr 

crt 
Momentele 

lecţiei 

 

D 

U 

R 

A 

T 

A 

 

Activitatea Strategia didactică 

 

Învăţătorului 

 

Elevului 

Metode  Forme de  

organizare 

Mijloace 

 de 

învăţământ 

Evaluare 

 

1. Moment 

organizatoric 

1’ #Se pregătesc materialele 

necesare pentru lecţia de 

comunicare în limba română. 

Elevii sunt pregătiţi pentru 

începerea orei. 

 

Conversaţia 

 

Activitate 

frontală 

Manuale 

Caiete 

Vocabulare 

Instrumente de 

scris 

 

Obs. 

sistematică 

2. Reactualizarea 

structurilor 

însușite anterior 

 

 

9’ 

#Învățătoarea îi întreabă pe elevi 

ce lecție au studiat în cadrul 

ultimei ore de CLR. 

#Se verifică tema, sub aspect  

cantitativ și calitativ. 

#Învățătoarea le propune elevilor 

rezolvarea unor exerciții de citire 

#Elevii răspund 

întrebărilor adresate. 

 

#Raportează efectuarea/ 

neefectuarea temei 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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selectivă, precum și a 

următoarelor: 

1. Alcătuiți enunțuri cu următoarele 

cuvinte: ,,ingineri’’, ,,ghidon’’, 

,,cadru’’, ,,spițe’’. 

2. Selectați din text câte două 

cuvinte care să aibă două, 

respectiv trei silabe. 

#Transcriu cerințele 

exercițiilor notate de 

învățătoare la tablă. 

 

 

#Rezolvă exercițiile, atât la 

tablă, cât și pe caiete.  

Explicația  

 

 

 

Munca 

independentă 

 

Manuale  

Caiete 

Tablă 

Instrumente de 

scris 

 

Evaluare 

scrisă/ orală 

 

 

 

3. Captarea  și 

orientarea 

atenţiei 

 

5’ #Inițiază o scurtă discuție despre 

meserii și instrumentele sau 

unelte folosite. 

#Propune elevilor un joc didactic 

online: 

https://wordwall.net/ro/resource/

25229052/instrumente-

%C8%99i-meserii-prof-roxana-

pulhac 

 

# Învățătoarea conduce discuția 

către ideea caă unele dintre ele 

sunt confecționate cu ajutorul 

altora, cum ar fi chiar  două 

#Participă la conversație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Participă la joc. 

 

 

Conversația 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

Laptop 

Boxe 

TV 

internet 

 

 

Aprecierea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/25229052/instrumente-%C8%99i-meserii-prof-roxana-pulhac
https://wordwall.net/ro/resource/25229052/instrumente-%C8%99i-meserii-prof-roxana-pulhac
https://wordwall.net/ro/resource/25229052/instrumente-%C8%99i-meserii-prof-roxana-pulhac
https://wordwall.net/ro/resource/25229052/instrumente-%C8%99i-meserii-prof-roxana-pulhac
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dintre instrumente/unelte, anume 

acul și barosul. 

 

 

 

4. Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

urmărite 

1’ #Anunță tema noii lecții. 

#Enumeră obiectivele lecției, în 

termeni accesibili elevilor. 

#Scrie la tablă titlul și invită 

elevii să facă același lucru. 

#Ascultă explicațiile. 

#Notează pe caiete data și 

titlul. 

 

Conversaţia 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Tablă 

Caiete 

 

 

Obs. 

sistematică 

 

5. Conducerea 

(dirijarea) 

învăţării 

18’ #Propune vizionarea unui 

material video online: 

https://www.youtube.com/watch

?v=pkHu8YmRPKU 

 

#Citește model lecția, ca o altă 

variantă a materialului vizionat. 

 

#Inițiază o scurtă discuție despre 

textul nou, pe baza unor întrebări 

succesive: 

-Despre ce este vorba în text? 

-Care sunt personajele acestei 

lecturi? 

# Vizionează materialul 

video. 

 

 

 

#Ascultă citirea model a 

lecției de către învățătoare. 

 

 

 

#Răspund întrebărilor 

adresate, formulând 

enunțuri clare și complete. 

 

 

 

 

Conversația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pkHu8YmRPKU
https://www.youtube.com/watch?v=pkHu8YmRPKU
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-Ce îl deranja pe ac? 

-De ce era mirat barosul? 

-De ce înțeapă acul? 

#Cere elevilor să citească lecția 

în gând, apoi numește 2-3 elevi 

să o citească și ei . 

#Cere elevilor să identifice 

cuvintele necunoscute. 

#Explică noile cuvinte și le 

notează la tablă. 

# Solicită identificarea 

enunțurilor care conțin noile 

cuvinte. 

#Propune alcătuirea unor 

enunțuri cu noile cuvinte. 

 

 

 

 

#Citesc lecția. 

 

#Identifică noile cuvintele.  

#Notează în vocabulare 

noile cuvinte. 

 

#Identifică enunțurile care 

conțin noile cuvinte. 

# Alcătuiesc alte enunțuri 

cu noile cuvinte notate în 

vocabulare. 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual  

 

Manual 

Vocabulare 

Dicționar 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 

sistematică 

 

 

 

6. 

 

 

Obţinerea 

performanţelor 

4’ #Propune rezolvarea ex. 2 IT/ 

108  din manual. 

 

#Rezolvă exercițiul 

propus.  

Exercițiul  Activitate  

frontală 

 

Caiete 

manuale  

 

Analiza 

rezultatelor 

 

 

7. Asigurarea 

feed-back-ului 

5’ #Propune rezolvarea ex. 1E/ 109  

din manual. 

 

# Rezolvă exercițiul 

propus. 

Exercițiul Activitate 

frontală 

 

Caiete 

Manuale 

 

Analiza 

rezultatelor 
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8. Evaluarea 

 

 

5’ #Propune citirea pe roluri a 

textului. 

#Elevii citesc pe roluri. 

 

Exercițiul  

 

Activitate 

frontală 

Manuale Evaluare 

orală 

9. Intensificarea 

retenţei şi 

asigurarea 

transferului 

2’ #Se fac aprecieri asupra 

participării elevilor la oră.  

 

#Precizează tema pentru acasa. 

#Elevii participă la discuţii. 

 

#Elevii ascultă explicațiile. 

#Notează tema pentru 

acasă. 

 

Conversaţia 

 

Activitate 

frontala 

 

Manual 

 

 

Obs. 

sistematică 
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PROIECT DIDACTIC 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR: PRIOTEASA MĂDĂLINA DENISA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN,,-CRAIOVA 

 
Clasa: a IV-a  
Data:  

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea tematică: Comunicăm 

Subiectul lecţiei: Textul narativ. Dialogul 

Text suport: Habarnam devine pictor, după Nikolai Nosov 

Forma de realizare: lecţie integrată 

Tipul lecţiei: exersare de competenţe 

Dicipline integrate:  

➢ Limba şi literatura română 

➢ Educaţie civică 

➢ Arte vizuale şi abilităţi practice 

❖ Competenţe specifice : 

• Limba și literatura română: 

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil 

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare   

       previzibile 

2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj imaginar urmărind un set de   

       repere 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

❖ Competențe integrate: 

• Educaţie civică 

2.2. Recunoaşterea unor comportamente moral-civice din viaţa cotidiană 

• Arte vizuale și abilități practice : 

1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual 

Obiective operaţionale  

a. Cognitive : 

• O1.Să citească textul corect, conștient și expresiv , respectând semnele de punctuaţie; 

• O2. Să folosească unele aspecte referitoare la text în cel puțin două situații de comunicare; 

• O3. Să scrie corect enunțuri simple și dezvoltate referitoare la text; 

• O4. Să răspundă la întrebări pe baza textului citit;  

• O5. Să folosească în enunțuri proprii cunoștințe de la alte discipline. 

b. Motrice: 

• - să-şi coordoneze activitatea pentru utilizarea corectă a manualului şi orientarea eficientă pe materialele 

prezentate de învăţător; 
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c. Afective: 

• -să  aprecieze frumuseţea limbajului folosit de scriitor; 

• -să aprobe / dezaprobe conduita şi faptele eroului din text; 

Strategii didactice: 

I. Metodologice : 

a) Metode şi procedee :convesaţia euristică, descrierea, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, metoda 

Floarea de lotus, metoda cadranelor 

b) Mijloace de învăţământ :manual, caiete, fişe de lucru 

c) Forme de organizare : frontală, individuală, pe perechi 

II. Temporale: 45 minute 

III. Umane: 32 elevi 

 

Bibliografie: 

• Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, 1998; 

• Stoica Adrian (coordonator), ,,Evaluarea în învăţământul primar”. Descriptori de performanţă”, 

Bucureşti, 1988 

• Ştefan Pacearcă, Mirela Mihăiescu, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a II – a, Editura 

,,Intuitext”,  pp. 36– 38. 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Nr. 

crt. 

Evenimentul 

didactic 

C.s. Activități de 

învățare 

Strategia didactică Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

 • Asigur condiţiile 

optime penrtu 

buna desfăşurare a 

lecţiei: pregătirea 

materialului 

didactic şi 

materialele 

elevilor, necesare 

desfăşurării 

activităţii. 

 Caiete, 

manualul,  

instrumente 

de scris 

Frontal  

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor şi 

verificarea 

temei pentru 

acasă 

 • Verificarea temei 

pentru acasă. 

• Reactualizarea 

cunoştinţelor 

despre textul 

narativ, dialog şi 

folosirea semnelor 

de punctuaţie. 

Conversaţia 

Explicaţia 

Problematizarea 

Caiete  Frontal  Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj şi de 

a răspunde la 

întrebări. 

3. Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

LLR 

1.2 

• Captarea atenţiei 

se va realiza prin 

rezolvarea unui 

rebus. 

Conversaţia 

Rebus  

Fişă  Frontal Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj şi de 
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 a răspunde la 

întrebări. 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor  

 • Pornind de la 

rebusul de mai sus, 

solicit un elev să 

citescă cuvântul 

care a ieşit pe 

verticala A-B. Le 

spun elevilor că 

astăzi vom rezolva 

diferite exerciţii pe 

baza textului 

narativ  Habarnam 

devine pictor, după 

Nikolai Nosov. 

• Explic obiectivele 

vizate pe înţelesul 

elevilor. 

• Scriu titlul pe tablă 

Conversaţia  

Exerciţiul  

Caiete 

Tablă  

Frontal  

Individual  

Capacitatea 

de a asculta 

un mesaj 

5. Dirijarea 

învăţării 

LLR 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.2 

• Elevii vor fi 

împărţiţi în perechi 

pentru a rezolva 

următoarele 

sarcini:  

✓ Să citească 

enunţurile care îl 

descriu pe 

Acuarelă. 

✓ Să citească pe 

roluri dialogul 

dintre Habarnam şi 

Ciufulici. 

✓ Să citească 

fragmentul în care 

Habarnam şi 

Ciufuluici 

dialoghează cu 

doctorul Pilulă şi 

Ştietot. 

• Adresez elevilor 

întrebări legate de 

text. 

• Exerciţii la tablă: 

✓ Pe tablă va fi 

aşezat mijlocul 

florii. Petalele 

florii pe care sunt 

scrise exerciţiile 

Conversaţia 

Problematizarea  

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

Floarea de lotus 

Manual  Lucrul în 

perechi 

Capacitatea 

de a selecta şi 

de a citi 

corect, 

conştient şi 

expresiv 

fragmentele 

propuse, 

folosind 

intonaţia 

corectă  
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sunt aşezate pe 

catedră. Câte un 

elev va veni la 

catedră, va alege o 

petală şi va rezolva 

la tablă sarcina de 

lucru. Va lipi 

petala după 

rezolvarea sarcinii. 

Vor trece la tablă 

mai mulţi elevi 

pentru rezolvarea 

sarcinilor, astfel 

încât la final vor 

reconstitui 

întreaga floare. 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

LLR 

3.1 

ED. 

CIVICĂ 

2.2 

• Exerciţiu –joc 

Solicit elevilor 

realizarea asocierii 

dintre numele 

prichinduţilor 

pictaţi de 

Habarnam şi  

etichetele potivite 

acestora . 

 

Exerciţiu 

 

Diagrame Frontal 

Individual  

Capacitatea 

de a selecta 

etichetele 

potrivite 

fiecărui 

personaj 

7. Retenția și 

transferul 

 

 

LLR 

1.1 

AVAP 

1.1 

Fiecare elev 

primeşte o fișă de 

lucru. 

 

Exerciţiu 

Explicaţia 

Metoda 

cadranelor 

Fişă de lucru Individual  Observarea 

sistematică 

8. Evaluarea 

cunoştinţelor 

 Fac aprecieri 

verbale asupra 

participării 

elevilor la lecţie şi 

evidenţiez elevii 

care au răspuns 

mai mult pe 

parcursul 

acesteia.Se 

notează elevii. 

Conversaţia  Recompensa Frontal 

 

Individual 

Aprecierea 

verbală 

 

9. Tema pentru 

acasă 

 Se dă tema pentru 

acasă ( Ex. 8,9 Pag. 

38-manual) 

Explicaţia Manualul Frontal  
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Trocin Dana-Elena 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu" Suceava  

 

Obiectul:         Limba şi literatura română 

Clasa:              a IX-a D 

Unitatea:         Iubirea 

Tema:              Literatura şi celelalte arte  

                        (Abordarea interdisciplinară a poeziei Dorinţa de  Mihai Eminescu)                    

Tipul lecţiei:  Lecţie mixtă 

Competenţe specifice: 

 1.5.Utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării'orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare 

 2.6.Aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi discutarea textelor literare studiate 

2.7. Compararea limbajului cinenfatografic (celorlalte arte) cu acela al textului scris 

3.3 Argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate 

Obiective operaţionale: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

-să identifice elementele de structură specifice discursului liric; 

-să folosească instrumentele de analiză stilistică şi structurală pentru textul literar; 

-să evidenţieze, în discurs propriu,jelaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice; 

-să argumenteze punctul de vedere personal privind propria viziune artistică; 

-să interpreteze produsul unei arte folosind limbajul de specialitate propriu artei respective; 

Strategii didactice: 

            Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe; 

            Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea; 

            Mijloace de învăţământ: caietul, fişe de lucru, flip chart, instrumente muzicale, lucrări plastice, videoproiector; 

 

Bibliografie: 

• Călinescu, G.,      Opera lui Eminescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970; 

• Del Conte, Roşa, Eminescu sau despre Absolut, Ed. Dacia, 1990; 
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• Drăgan, Gh.,        Poetică eminesciană, Ed. Junimea, Iaşi, 1989; 

• Guillerniou, A.,    Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, Ed. Junimea, Iaşi, 1977; 

• Popa. G., Prezentul etern eminescian, Ed. Junimea, Iaşi, 1989; 

• Scorpan, G, M.Eminescu, Ed. Junimea, Iaşi, 1977; 

• Vianu, T., Estetica, Ed. ORIZONTURI, Bucureşti,1980; 

• Coord. Stoica, A., Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, Ed. Pro Gnosis,     Bucureşti, 2001; 

• Ilie, Manuela,      Didactica literaturii române, Ed. POLIROM, Iaşi, 2008; 

• Parfene, C-tin,     Melodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ghid teoretico-aplicativ, Ed. POLIROM, Iaşi, 1999; 

Durata: 50 de minute 
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Etapele lecției Secvențe de conținut Activități de învățare Strategii didactice  

   Forme  

de 

 organizare 

Resurse 

materiale 

Resurse 

procedura-

le 

Evaluare 

 

1.EVOCAREA 

8 min. 

 

Salutul, verificarea 

prezenţei elevilor, 

scurtă conversaţie. 

Aunţarea   temei     şi 

obiectivelor care vor fi 

urmărite. 

 

 

Se solicită elevilor 

elemente/*noțiuni care le vin în 

minte la auzul cuvântului ”artă”.  

Se actualizează  informaţiile 

despre artă şi formele ei de 

manifestare. 

 

 

Frontal 

 

Flip-chart 

 

Conversaţie 

euristică 

 

Metoda 

ciorchinelui 

 

 

          artă 

 

2.REALIZARE

A SENSULUI 

30 min. 

 

Elementele de analiză 

stilistică şi structurală 

pentru textul literar 

Elemente de      limbaj      

de specialitate 

 propriu    plasticii/ 

muzicii/literaturii 

Elementele de analiză 

stilistică şi structurală 

pentru textul literar 

Discurs       

argumentativ susţinere 

a viziunii proprii  

 

Grupa nr. 1 (predominantă 

inteligenţa de tip vizual)- 

Realizarea eseului literar pe 

tema iubirii 

- identificarea temelor, a 

motivelor; 

- analizarea imaginilor şi a 

figurilor de stil din tablourile 

textului; 

- explicarea rolului 

elementelor de versificaţie, 

prozodie în realizarea 

muzicalităţii textului liric; 

- analizarea armoniei cuplului 

în integrarea sa în ritmurile 

cosmice.  

 

Grupa nr. 2 (predominantă 

inteligenţa de tip ritmic-muzical) 

- Realizarea eseului "muzical" 

-identificarea elementelor 

structurale ale poeziei; 

 

 

 

 

 

Lucrul grupe 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Flip-chart 

 

Caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente 

 

 

 

 

 

 

Problemati-

zare 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

Obser-

varea 

siste-

matică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

”produselor” 
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-analizarea imaginilor din text şi 

corelarea lor cu secvențe 

muzicale alese; 

-analizarea crescendo-ului în 

secvențele muzicale și la nivelul 

textului literar; 

 

Grupa nr. 3 (predominantă 

inteligenţa de tip verbal-

lingvistic)- Realizarea eseului 

"plastic" 

-identificarea imaginilor vizuale 

din text; 

- redarea imaginilor vizuale din 

text potrivit propriei percepţii 

despre realitatea artistică; 

-"vizualizarea" imaginilor 

auditive şi olfactive. 

 

muzicale 

 

 

 

 

Lucrări 

plasti-

ce/colaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.REFLECȚIA 

10 min. 

 

Rolul    dialogului     

în    cadrul 

comunicării orale 

Rolul evaluării şi 

auto-evaluării în 

cadrul finalizării unui 

proiect 

 

Se completează fişa de 

interevaluare 

și cea de autoevaluare. 

 Sintetizarea ideilor legate de 

for-mele de  manifestare artistică 

în  ra-port  cu acelaşi element 

structural.  

 

 

Individual 

Frontal 

 

Fişe  de 

evaluare și 

de auto-

evaluare 

 

Exerciţii   de 

formulare a 

propriilor 

opinii 

 

Interevaluarea 

Evaluarea 

colegială 

Observare 

sistematică 

 

 

4.EXTENSIA 

2 min. 

  

Tema pentru acasă: Rezolvă, 

potrivit sensibilităţii tale, una 

dintre cele trei sarcini de lucru de 

mai jos:  

a). Scrie, în 10-15 rânduri, o 

pagină de jurnal în care să-ţi 
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notezi gândurile legate de 

activitatea de astăzi şi de felul în 

care ne-am   exprimat  prin   

intermediul   mai multor arte. 

b). Eşti compozitor. Scrie câteva 

măsuri pentru     un     acom-

paniament     muzical-instru-

mental   care   s-ar   potrivi   

textului Dorinţa de Mihai 

Eminescu. 

c). Imaginează-ţi că poezia 

Dorinţa de Mihai Eminescu ar da 

titlul unui volum de poezii. 

Realizează o ilustraţie de carte 

pentru acest volum. 
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                                                                          Fişă de autoevaluare 

 

Răspunde cu sinceritate la următoarele întrebări: 

 

1. În ce măsură consideri că lucrul în echipă este o modalitate eficientă de învăţare? 

 

2. Ce lucruri noi ai descoperit la colegii tăi lucrând împreună? 

 

3. Ce informaţii noi despre tema propusă ai aflat lucrând în echipă? 

 

4. Cu ce notă îţi apreciezi munca depusă la realizarea sarcinii tale în cadrul activităţii de grup? De ce? 

 

 

                                      Fişă de interevaluare 

 

CRITERII Nesatisfă-

cător 

Satisfăcător Bine Foarte 

bine 

Excelent 

 

G 

1 

G 

 2 

G 

3 

G 1 G  

2 
G  

3 

G 

1 

G 

2 
G 

3 

G 

1 

G 

2 
G 

3 

G 

1 

G 

2 
G 

3 

1. Structurarea discursului                

2.Calitatea   conţinutului  dis-

cursului 

               

3. Analiza imaginilor artistice şi a 

figurilor de stil din textul liric 
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14.1nterpretarea temei şi motivelor 

în viziune personală 

               

5. Corectitudinea exprimării                

6. Utilizarea limbajului tehnic 

speific artei în discuţie 

               

7.   Atractivitatea   informaţiei 

prezentate 

               

8.   Capacitatea   de   persuasiune                

9. Ţinuta oratorilor (atitudine, 

vestimentaţie,    dicţie,    elemente        

nonverbale        şi paraverbale) 

              
 

Calificativ acordat:............. 
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Proiect didactic 

                                                                                                         Prof.înv.primar Sîrghi Otilia 

                                                                                                       Școala Gimnazială Nr.1 Lunca 

Clasa: a III-a  

Aria curriculara: Arte. Tehnologii 

Disciplina: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea tematică: Invenții, joc și culoare 

Unitatea de învățare: Despre invenții 

Tema lecției: Iepurașul de Paște 

Formă de realizare: activitate interdisciplinară 

Discipline integrate: Arte vizuale și abilități practice( AVAP); Limba și literature română(LLR); Muzică 

și mișcare (MM) 

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi 

Competențe specific vizate: 

AVAP 

1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în mediul 

înconjurător; 

2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de lucru 

adecvate; 

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, 

ceramică, sticlă etc.); 

LLR 

1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiar; 

2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului; 

MM 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a 

acompaniamentului instrumental; 

Obiectivele operaționale: 

O1: Să identifice materialele și instrumentele de lucru necesare; (AVAP – 2.1) 

O2: Să stabilească tehnica de lucru prin care vor putea obține un produs finit; (AVAP -2.1) 

O3: Să aplice tehnica de lucru necesară pentru realizarea produsului finit; (AVAP – 2.2) 

O4: Să evalueze critic și autocritic lucrarea la finalul orei; (AVAP – 1.2) 
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O5: Să enumere obiceiuri specifice sărbătorilor pascale: (LLR – 1.4) 

O6: Să povestească întâmplările unui text audiat; (LLR –2.2 ) 

O7: Să cânte în cor, respectând linia melodic și ritmul. (MM – 2.1) 

Strategii didactice: 

     Metode și precedee: explicația, conversația, exercițiul. 

     Mijloace de învățământ:, laptop, videoproiector, video cu Povestea iepurașului de Paște, melodiile 

Bate vântul frunzele și Copii colorează viața, șabloane, tuburi de la role de șervețele, hârtie colorată, lipici, 

foarfecă, creion, marker, scoci, ochi mobili cu adeziv pentru jucării, puf pentru codiță 

     Mod de organizare: frontal, individual 

     Resurse: Umane: 18 de elevi 

     Temporale: 45 de minute 

     Bibilografice: 

1. Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, clasa a III-a și a IV-a , aprobată prin 

ordin de ministru nr. 5003/02.12.2014, București 
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Desfășurarea activității 

Etapele lectiei C.S. 

/ 

Ob.op. 

Continutul instructive-educativ 

 

Activități și 

operații ale 

învățării 

 

Strategii didactice Evaluare 

Metode si 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Mod de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

  

Se realizează în 

pauză 

  Se asigură condiţiile optime 

desfăşurării lecţiei: 

- pregătirea materialelor necesare 

pentru buna desfășurare a orei de 

Arte vizuale și abilități practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

2.Captarea 

atenției 

 

1  minut 

 

 

Se precizează elevilor că 

exploratorul Nina a primit multe 

daruri frumoase de ziua ei, dar cel 

mai mult i-a plăcut cadoul oferit de 

prietena ei explorator Maia deoarece 

era făcut manual, chiar de ea. Maia 

s-a gândit la sărbătorile pascale care 

se apropie atunci când a lucrat 

cadoul pentru Nina. 

Se proiectează o imagine cu lucrarea 

pe care urmează să o realizeze elevii 

și, de asemenea, se prezintă lucrarea 

model. 

 

 

Ascultă  cu 

atenție 

explicațiile 

 

 

Explicația  

 

 

Laptop, 

Videoproiector,  

 

 

 

 

Frontal 
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4.Anuntarea 

temei și a 

obiectivelor 

operaționale1  

1 minut 

 

 

 

 

 

Se enunță tema lecției și o parte din 

obiectivele acesteia într-o manieră 

accesibilă. 

Elevii află că în ora de AVAP vor 

confecționa și ei un iepuraș care 

poate fi oferit cadou cu ocazia 

sărbătorilor Pascale. 

Se proiectează titlul lecției: 

Iepurașul de Paște 

 

Ascultă cu 

atenție 

obiectivele 

expuse 

 

 

 

 

Explicația  

 

Laptop 

Videoproiector 

 

Prezentare PPT 

 

Frontal  

 

 

Formarea 

priceperilor și 

deprinderilor 

35 minute 

 

LLR 

1.4 

2.2 

O5 

O6 

Întrebări: 

1. Ce sărbătorim de Paște? 

2. Care sunt obiceiurile specifice 

sărbătorilor Pascale? 

3. Care este legătura între sărbătorile 

Pascale și iepurașul de Paște?  

 

Răspund la 

întrebări 

Conversația   

 

 

Frontal  

 

Individual  

Capacitatea 

elevilor de a 

enumera 

obiceiuri 

specifice 

sărbătorilor 

pascale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAP 

2.1 

O1 

 

O2 

 

 

 

Elevii vor asculta Povestea 

iepurașului de Paște, apoi vor 

povesti întâmplările cu sprijin din 

partea învățătorului. 

Intuirea materialului – Elevii sunt 

direcționați spre a observa modelul 

lucrării pe care urmează să o 

realizeze. Aceștia vor intuit tehnica 

și instrumentele necesare realizării 

lucrării. 

Povestesc 

întâmplările 

din povestea 

audiată  

Intuiește 

materialul de 

lucru 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

 

Videoproiector 

 

Șabloane,  

Tuburi de la role 

de șervețele, 

Hârtie colorată, 

Lipici 

Foarfecă  

 

Frontal  

Individual  

 

 

  

Capacitatea 

elevilor de a 

povesti 

întâmplări 

audiate 

Capacitatea 

elevilor de a 

preciza 

tehnicile de 

lucru și 

instrumentel
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MM 

2.1 

O7 

AVAP 

2.2 

O3 

Explicarea şi demonstrarea 

tehnicii de lucru 

Se prezintă elevilor un filmuleț cu 

etapele de lucru: 

https://www.youtube.com/watch?v

=dCPsgjpoU_s  

 

Se precizează pașii încă o dată de 

către un elev. 

Etaple de lucru vor rămâne 

proiectate pe tablă pe tot parcursul 

realizării lucrării. 

 

Se fac exerciții de încălzire a 

mușchilor mâinii cu ajutorul 

cântecului Bate vântul frunzele 

 

Realizarea lucrării 

Solicit elevilor să lucreze îngijit și 

curat și să aibă grijă să nu se 

murdărească 

 

Se urmărește realizarea îngrijită a 

lucrării și se oferă sprijin acolo unde 

este nevoie 

Activitatea se desfăşoară pe fond 

muzical, astfel încât elevii  să 

lucreze relaxat şi cu plăcere. 

Observă modul 

de lucru 

 

Precizează 

pașii în 

realizarea 

lucrării 

Cântă și 

execută 

mișcări de 

încălzire a 

mușchilor 

mâinilor 

 

Realizează 

lucrarea 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

  

Creion  

Marker  

Scoci  

Ochi mobili cu 

adeziv pentru 

jucării 

Puf pentru 

codiță 

 

 

e necesare 

realizării 

lucrării 

Capacitatea 

elevului de 

a explica 

modul de 

lucru 

Deprinderil

e elevului 

de a lipi, 

decupa, 

asambla o 

lucrare 

îngrijit, 

curat, 

estetic 

https://www.youtube.com/watch?v=dCPsgjpoU_s
https://www.youtube.com/watch?v=dCPsgjpoU_s
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6.Asigurarea 

retenției și a 

transferului  

 

 

7  minute 

 

AVAP 

1.2 

O4 

 

 

 

Evaluarea si analiza lucrarilor 

Se expun lucrările pe o masă  în faţa 

clasei. Fiecare elev îşi va aprecia 

lucrarea, dar și lucrările colegilor. 

Prezint criteriile de evaluare a 

lucrărilor:  

-finalizarea lucrării, 

     -corectitudinea execuţiei,  

     -aspectul estetic,  

     -originalitatea lucrării 

Își evaluează 

lucrarea 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

O bancă 

Lucrările 

elevilor 

  

 

Frontal 

 

 

Individual  

Capacitatea 

elevilor de 

a-și evalua 

lucrările 

 

7.Încheierea 

activității 

1 minut 

 

MM 

2.1 

O7 

Se fac aprecieri verbale cu privire la 

ora de Arte vizuale și abilități 

practice, dar și asupra activității din 

întreaga zi, de asemenea se acordă 

calificative. 

Se oferă recompense dulci. 

Se cântă melodia Copiii colorează 

viața. 

 

 

Cântă 

 

   

Frontal  
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                     GHEORGHE MIHAELA  

MĂDĂLINA                                                                                                                                                                                                                                                                     

NIVELUL II (grupa mare) 

DATA : 08.03.2022 

PROPUNĂTOR : GHEORGHE MIHAELA MĂDĂLINA 

TEMA DE STUDIU: „Cu ce si cum exprimam ceea ce simțim” 

TEMA SAPTAMANII: „ Suflet de mamă” 

TEMA ZILEI:,,De ziua ta, eu iți ofer dragostea” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (ALA1 -Arta: ”Pictăm pentru mama”  

                                                                                           - Joc de masă :”Pentru tine, mamă” 

                                                                                            - Biblioteca: „Cuvinte pentru mama” 

                                                                                             - Constructii : „Daruri pentru mama” 

                                                                        DLC- Lectura „Inima mamei” de Alexandru Mitru 

                                                                                 DOS- Activitate practica „ Din suflet de copil” 

                                                                                 ALA2-Euritmie „ Dansul inimioarelor”        

TIPUL ACTIVITĂŢII:  activitate mixta (predare-invatare-evaluare) 

SCOPUL: - Dezvoltarea capacitatii de a sintetiza si reda informatiile unui text citit  

                  - Consolidarea unor abilitati practice specifice nivelului de dezvoltare motrica 

 

Obiective operationale pe categorii de activităţi: 

ALA1 (Activităţi liber alese): 

Artă:,,Pictam pentru mama” 

- sa aplice culoare cu pensula pe figurinele de aluat 

Joc de masa : „Pentru tine mama” 

- sa reconstituie din bucati puzzle-lurile date 

Biblioteca: „Cuvinte pentru mama” 

 -sa alcatuiasca cuvinte cu litere din alfabetar dupa un model(cuvant scris) 

Constructii : „Daruri pentru mama” 

- sa asambleze piese din trusa lego pentru realizarea temei 

           ADE (Activităţi  pe domenii experienţiale): 

DLC -sa redea continutul cu cuvinte proprii ,respectand succesiunea intamplarilor; 

- sa formuleze propozitii cu cuvinte noi 

- sa adresesze colegilor intrebari cu privire la continutul textului( CINE , CE , CAND ,UNDE, DE CE) 

DOS- sa foloseasca tehnici de lucru specifice insusite: snuruire , plierea hartiei , taiere pe contur; 

- sa creeze lucrari originale, lucrand in echipa  

-sa evalueze lucrari pe baza criterilor : acuratete, originalitate , grad de finalizare 

CONŢINUTURI 

Activităţi integrate propuse: 
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1.Activităţi de dezvoltare personală: 

-  Întâlnirea de dimineaţă: 

 Salutul: „Dimineaţa a sosit/Toţi copiii au venit,/În semicerc  ne adunăm, /Cu toţii  ne salută:/ -Bună 

dimineaţa, dragi copii!” 

Calendarul naturii: „Calendaru-i încântat/ Că va fi iar completat/ Cu nori, ploaie, vânt, furtună,/ Mai 

bine cu vreme bună.” 

Prezenţa 

Momentul de mişcare: „Dacă vreau să cresc voinic/Cufărul să îl deschid/ Fac gimnastică de mic./ Trec 

în pas alergător,/ Sar voios, mă opresc şi zbor/Lumea toată e a mea/ Când m-aşez jos, la podea. (stat în 

ghemuit)/  Acesta-i doar un început;/ Ia priviţi cât am crescut! (ridicare în picioare cu braţele sus)” 

Tranziţii:” Ghiocel plapand, vino surazand ... „ 

• “Noi cu toţii am lucrat/Şi lucrul am terminat/Rândul iute să-l formăm/Înspre baie să plecăm/Ca 

să ne spălăm.” 

Rutine: - primirea copiilor 

2.ALA: Activităţi pe centre de inte 

Centrul Arta „Pictam pentru mama” 

Centrul Joc de masa „ Pentru tine mama” 

Centrul Biblioteca „Cuvinte pentru mama” 

Centrul Constructii „Daruri pentru mama” 

3. Activităţi pe domenii experienţiale: DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE: activitate practică: „ Din 

suflet de copil” ( snuruire, pliere, taiere pe contur) metoda mozaicului 

4.ALA2-Euritmie „ Dansul inimioarelor” 

- sa execute corect miscari de dans , in ritmul muzici ;să respecte regulile 

Elemente de joc: surpriza, aplauze, recompense 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: conversaţia,demonstratia,  explicaţia, exerciţiul, metoda EXPLOZIA 

STELARA, metoda MOZAICULUI, TURUL GALERIEI 

Mijloace de învăţământ: lectura „ Inima mamei” , planse ilustrative din lectura „Inima mamei” , 

inimioare , hartie colorata , foarfece , adeziv , snur , carton , ecusoane ,figurine din aluat , alfabetare , 

puzzle, CD muzical 

Forme de realizare: –frontal, pe grupuri, individual , in echipe 

Durata : o zi 

Bibliografie: MECT.( 2008) .Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani). 

MECT. (2008). ( Revista  învăţământului preşcolar (3-4 2008), Ed. C.N.I. „Coresi” S.A.,  

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE 

 DOMENIILE EXPERIENŢIALE: 

Domeniul Limba si Comunicare 

Domeniul Om si Societate  
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SCENARIU DIDACTIC 

       Copiii intra in sala de grupa si se aseaza pe bancute.Dupa ce s-au asezat pe bancute are loc prezenta 

apoi completarea calendarului naturii. 

      Dupa terminarea prezentei si calendarului naturii , la usa se aude un zgomot , gasim o scrisoare , din 

partea Zanei Primaverii. O deschidem nerabdatori pentru a vedea ce ne transmite zana. 

„Dragi copii, de la grupa Fluturașilor , 

    Primavara aceasta ma bucur nespus ca am mai fost la voi in grupa de atatea ori si am plecat tot timpul 

bucuroasa ca stiu ca in aceasta grupa gasesc doar copii cuminti si foarte inteligenti care stiu atatea 

lucruri . 

   Cum de fiecare data cand trimit pe cineva la voi in grupa am cateva sarcini de rezolvat si astazi din 

nou apelez la voi. Dupa cum bine stiti se aproprie ziua mamei , stiti deestul de bine cat de mult ne 

iubeste mama pe noi . Astazi vreau impreuna cu voi sa ii pregatim o surpriza fiecarei mamici . 

  La centrul Arta va trebui sa pictati inimioare facute din aluat pentru mama , la centrul Joc de masa va 

trebui sa reconstituiti piese din puzzle cu cadouri pentru mama, la centrul Biblioteca va trebuii sa 

construiti singuri cuvinte pentru mama , iar la centrul Constructii va trebui sa realizati cadouri pentru 

mama. 

Va pup si va iubesc ! 

           Succes !!! 

                                                               Zana Primaverii .” 

Dupa citirea scrisorii din partea Zanei copiii vor fi impartiti pe centre pentru realizarea cerintelor. 

Centrul Arta „Pictam pentru mama” 

-copiii vor picta pe inimioare facute din aluat  

Centrul Joc de masa „ Pentru tine mama” 

-copiii vor reconstruii puzzle-luri din diferite modele pentru mama 

Centrul Biblioteca „Cuvinte pentru mama” 

-copiii vor scrie pe tablita magnetica cuvinte speciale mamei  

Centrul Constructii „Daruri pentru mama” 

-copiii vor construi cadouri pentru mama 

   Fiecare copil va trece la fiecare centru, iar la terminarea sarcinilor de lucru vom realiza turul galeriei, 

pentru a putea fi apreciate toate lucrarile . Apoi prin cantecelul „E ziua ta mamico” vom realiza tranzitia 

pentru a merge la baie ,apoi ne aseazam pe bancute pentru servirea fructului. 

    Dupa ce copiii termina de mancat , inimioara magica ii anunta ca le-a adus o surpriza , lectura „Inima 

mamei” , pe care o vor asculta si repovesti inimioarei , apoi se vor gandi la intrebari pe baza continutului 

lecturii. 

Se va prezenta lectura iar pe parcurs se vor arata copiilor imaginile ilustrative , se vor explica cuvintele 

necunoscute din text , iar la final copiii vor pune intrebari find impartiti pe grupe conform metodei 

explozia stelara. Se fac aprecieri apoi se realizeaza tranzitia pe jocul muzical „8 Martie”. 

     Inimioara magica ne va sopti din nou , de data aceasta vom realiza „Sufletul mamei” prin snuruire , 

taiere si indoirea hartiei in echipa prin metoda mozaicului. 
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     Ne vom imparti in 3 echipe : echipa iepurasilor , echipa puisorilor si echipa buburuzelor. Fiecare 

copil primeste ecusoane cu cifrele de la 1-3 si insemnul casutei. 

                         Pentru a realiza inimioare cat mai frumoase la fiecare masuta vom aplica alte tehnici : 

snuruire , decupare , indoire. 

   Dupa terminarea sarcinilor de lucru copiii vor face turul galeriei pentru a putea fi evaluate lucrarile in 

functie de originalitatea fiecaruia si acuratetea sa. 

   Incheierea activitatii se realizeaza printr-un cantecel „ Vine , vine Primavara” , ne vom lua ramas bun 

de la inimioara din partea Zanei Primaverii   Apoi ne vom juca „scaunele muzicale „ cu diferite variante. 

Evenimentul 

didactic 

            Continut stintific Strategii 

didactice 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

Se vor asigura condiţiile necesare 

pentru desfăşurarea optimă a activităţii 

-aerisirea sălii de grupă 

- aranjarea mobilierului 

-pregătirea materialului didactic 

 -observarea 

comportamentului 

copiilor 

2. Introducerea 

în activitate-

Captarea atenției 

 

Captarea atentiei se realizeaza prin 

aparitia inimioarei care aduce cu ea 

scrisoarea din partea Zanei Primaverii 

-conversaţia -stimularea 

interesului pentru 

activitate 

3. Anuntarea 

temei 

Odata cu citirea scrisorii din partea 

zanei se anunta desfasurarea 

activitatiilor si sarcinile sale. 

 

- conversatia observarea 

comportamentului 

copiilor 

4.Desfăşurarea 

activităţii 

 

 

 

 

ALA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin citirea  scrisorii, copiii vor realiza 

sarcinile cerute. 

Vom incepe activitatea pe centre : 

Arta: ”Pictam pentru mama”                                                                                 

- Joc de masa :”Pentru tine, 

mama”                                                                                           

- Biblioteca: „Cuvinte pentru mama”                                                                                          

- Constructii : „Daruri pentru mama 

 - se precizeaza copiilor că va trebui sa 

pictati frumos, sa vorbiti politicos , 

mai incet , frumos , corect , fiecare joc 

trebuie terminat  

- se va manifesta interes pentru 

orientarea copiilor in zonele de lucru. 

   Dupa finalizarea activitatiilor pe 

centre vom realiza „TURUL 

 

 

 

 

 

 

-explicatia 

 

 

 

-exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecierea 

rezolvarii corecte 

a sarcinii 
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          DLC  

 

 

Obtinerea 

performantei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS 

GALERIEI” apoi se va realiza 

tranzitia pe un cantecel. 

Vom incepe activitatea a doua , care 

contine o lectura “INIMA MAMEI” 

Copiii vor asculta lectura cu atentie 

apoi vom incepe un joc pe baza acestei 

lecturi. 

Voi impartii copiii in 5 echipe ( 

inimioare colorate) apoi cu ajutorul 

metodei EXPLOZIA STELARA.  

Vom desfasura jocul in care fiecare 

echipa va adresa intrebari cu adverbul 

specific echipei.(cine, ce ,cand ,unde 

,de ce) iar ceilalti copii vor raspunde. 

La final se fac aprecieri  . 

Se va realize tranzitia cu ajutorul 

jocului muzical “8 Martie” apoi copiii 

se vor pregatii de urmatoarea surpriza 

Prin intermediul inimioarei magice 

aflam ce avem de facut , astfel se 

realizeaza construirea grupurilor 

experti  

“Pentru a realiza inimioare cat mai 

frumoase la mesele din aceasta parte 

vom exersa cum sa lucram  

- toti copii cu numarul 1 vor snuruii 

- toti copii cu numarul 2 vor indoi 

hartia colorata pentru obtinerea unui 

ghiocel si vor rasucii hartie creponata 

pentru codita acestora  

- toti copii cu numarul 3 vor taia in 

contur hartia pentru obtinerea 

diferitelor forme . 

Se executa exercitii pentru incalzirea 

musculaturii mici a mainii 

“Vin pisicutele , si-si ascut ghierutele 

Cocoseii lupta 

Berzele saluta 

Florile-n floresc 

Si parfumul raspandesc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dialogul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicatia 

 

 

- demonstratia 

 

 

 

 

 

aprecierea 

rezolvarii corecte 

a sarcinii 

aplauze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

comportamentului 

non-verbal 

 

 

 

 

 

 

- observarea 

copiilor 

 

 

 

- indrumari 

individuale si pe 

grupe 

 

 

- indicatii verbale 
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 Copiii exerseaza tehnici de lucru, 

respectand cerintele date. 

Vor revenii la grupurile “CASA” 

,pentru a realiza fiecare echipa inima . 

Fiecare copil contribuie la realizarea 

lucrarii colective , prin lucrarea 

individuala. 
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PROIECT DIDACTIC KINETOTERAPIE 

Sveduneac Marinela-Adriana, 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava 

 

Disciplina: Kinetoterapie 

Data: 

Locul desfășurării: cabinetul de kinetoterapie 

Durata: 45’ 

Deficienţa: platfus 

Tema: Corectarea piciorului plat funcțional 

Simptomatologie: 

- aplatizarea bolţii plantare în sens longitudinal; 

- muşchii susţinători ai bolţii plantare sunt alungiţi şi atoni; 

- contactul piciorului cu solul se ia pe toată talpa; 

- contracturi musculare şi redori articulare la nivelul articulaţiilor piciorului; 

- dureri ale piciorului în poziţia stând pe o perioadă mai îndelungată şi în special în mers şi alergare. 

Obiective cadru și de referință: 

1. Prevenirea și corectarea deficiențelor fizice în vederea dezvoltării fizice armonioase a copilului 

1.2. Corectarea deficiențelor fizice existente la nivelul picioarelor 

Obiective operaționale: 

1. Tonifierea şi scurtarea muşchilor plantari; 

2. Combaterea contracturilor musculare şi redorilor articulare; 

3. Stimularea circulaţiei locale; 

4. Formarea reflexului de aşezare corectă a picioarelor în timpul mersului. 

Mijloace folosite: 

- exerciţii statice  sub formă de poziţii: aşezat, pe genunchi, decubit dorsal şi stând; 

- exerciţii dinamice constând în: exerciţii ale picioarelor sub forma mişcărilor de flexie plantară, 

lateralitate internă, lateralitate externă efectuate activ, liber sau cu rezistenţă manuală, concentric şi în 

segment propriu de contracţie; 

- exerciţii cu obiecte portative (minge medicinală, baston de gimnastică; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4154 
 

- exerciţii aplicative în scopul tonifierii musculaturii plantare: mers pe vârfuri, pe părţile externe ale 

piciorului, joc de gleznă; 

- exerciţii de redresare activă. 

Materiale didactice: saltele, bănci de gimnastică, scări fixe, bastoane, mingi medicinale, bandă de mers, 

bicicletă ergometrică. 

Nr. 

crt. 
Verigile lecţiei Metode şi mijloace 

D
o
za

re
 

Indicaţii metodice  

şi organizatorice O
b
s.

 

1. 

 

Organizarea 

colectivului 

de elevi 

- Verificarea frecvenței, a ținutei şi a stării 

de sănătate a elevilor. 

2’ - în linie pe un rând; 

- se lucrează desculţ;  

 

2. 

 

Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

- Aşezat cu sprijin pe coate: forfecări ale 

picioarelor în plan vertical şi în plan 

orizontal. 

- Din aceeaşi poziţie: flexia şi extensia 

simultană şi apoi alternativă a genunchilor 

cu talpa pe sol. 

- Din aceeaşi poziţie: flexia şi extensia 

simultană şi apoi alternativă a picioarelor. 

- Din aceeaşi poziţie, cu o minge medicinală 

între tălpi: flexia şi extensia genunchilor şi 

rotări ale picioarelor (cu păstrarea mingii 

între tălpi). 

- Aşezat pe scaun: rularea tălpii piciorului 

de la călcâi spre vârf şi invers. 

- Mers pe marginea externă a labei 

piciorului. 

8x8  

 

 

8x10  

 

 

10x12 

 

2x10 

 

 

 

10-15  

 

10-15m 

- vârfurile picioarelor 

perfect întinse; 

 

- se poate executa şi 

numai cu călcâiul pe 

sol; 

- simultan sau 

alternativ; 

- ritm lent şi 

amplitudine mare; 

 

 

- se execută 

alternativ în ritm 

vioi; 

 

 

3. 

Decontracturarea 

musculaturii 

bolnave 

- Din atârnat cu spatele la scara fixă: 

balansarea laterală a picioarelor cu mişcări 

active şi de relaxare de la nivelul gleznei. 

- Mers liniştitor cu respiraţie. 

3x30’’ 

 

 

15x25’’ 

- mişcarea se va 

executa cu expiraţie; 

- se scutură 

picioarele; 
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- Din decubit dorsal: rostogoliri laterale. 

- Masaj uşor sau automasaj al labei 

piciorului. 

5-6 ori 

2-3’ 

- cu vârful piciorului 

relaxat; 

 

4 

 

Exercitarea  

componentei 

neuro-psihice 

- Decubit dorsal: alunecarea tălpii unui 

picior pe creasta tibială a celuilalt. 

- Stând cu talpa picioarelor pe o semisferă: 

ridicare prin alunecarea laterală a piciorului. 

- Aşezat pe banca de gimnastică: rularea cu 

tălpile a unui baston de gimnastică. 

8-10 ori 

fiecare 

2-4 ori 

 

 

5-8 ori 

- se va urmări 

mişcarea cu privirea, 

- cu mâinile sprijinite 

la scara fixă; 

- cu apăsare mai 

mică şi mai mare; 

 

5. 

Exercitarea 

componentei 

musculo-

articulare 

- Stând cu mâinile pe şold, piciorul drept 

ridicat pe vârf cu ducerea călcâielor în afară. 

- Joc de glezne pe loc. 

- Ridicări pe vârfuri şi revenire. 

- Stând pe călcâie: flexia puternică a 

degetelor şi menţinerea poziţiei. 

- Stând: târâre înainte cu ajutorul mişcărilor 

tălpilor şi ale degetelor. 

- Mers lateral cu tălpile pe o frânghie de 

gimnastică. 

- Din sprijin ghemuit, aruncarea membrului 

inferior înapoi şi revenire. 

- Decubit dorsal cu vârfurile picioarelor 

sprijinite la ultima şipcă a scării fixe: flexia 

trunchiului și revenire. 

- Aşezat pe scaun: strângerea unui cearşaf 

prin flexia degetelor. 

- Dribling cu o minge medicinală. 

- Mers pe vârfuri peste 5-6 obstacole. 

- Pedalare la bicicleta ergometrică. 

6-8 ori 

 

 

4x30’’ 

10 ori 

5-6 ori 

 

2x1 

 

2x6 

 

4x2 

 

8x2 

 

 

2-3 ori 

 

15-20m 

3-4 ori 

3’ 

- se vor ridica 

marginile interne ale 

labei piciorului; 

- braţele se mişcă 

alternativ şi vioi; 

- se execută 

alternativ; 

 

 

- respiraţii ample 

între repetări; 

  

 

- cu inspiraţie şi 

expiraţie controlată; 

 

 

 

- se loveşte cu 

exteriorul piciorului; 
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6. 

 

 

Revenirea la 

exercitarea  

componentei 

neuro-psihice 

- Mers pe banda de mers cu menţinerea 

poziţiei corecte a corpului şi aşezarea 

corectă a picioarelor pe sol. 

- Mers pe vârfuri cu ducerea brațelor prin 

înainte sus cu inspirație, revenire cu 

expirație. 

2’ 

 

 

15-20m 

 

- ritm lent; 

 

 

7. 

 

Concluzii şi 

aprecieri 

- Indicaţii şi recomandări cu privire la 

poziţia labei şi a tălpii piciorului în 

activitatea independentă a elevilor şi 

repetarea exerciţiilor în timpul liber. 

1’  
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PROIECT DIDACTIC CLR 

Profesor înv. primar Vlad Daniela, 

Şcoala Gimnaziala „Avram Iancu” Unirea, Alba 

 

Data:  18.05.2022.  

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea, Alba 

Clasa: Pregătitoare  

Propunător: prof.ȋnv.primar Vlad Daniela 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Subiectul: Ne amintim 

Tipul lecţiei: Consolidarea cunoștințelor 

Scopul lecţiei: Recunoaşterea literelor mari şi mici, ordonarea literelor pentru a forma cuvinte, 

ordonarea cuvintelor în propoziţie 

Forma de realizare: activitate integrată 

Discipline integrate: MEM, AVAP 

 

Competențe specifice: 

CLR: 1.3. Identificarea sunetului iniţial şi / sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar   

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor  în enunţuri simple 

2.3. Participare cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 

MEM: 1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 

AVAP: 1.1.Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ 

colaj/ film/ desen animat, care reflectăun context familiar; 

2.3.  Realizarea de aplicaţii/ compoziţii/ obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1 – să utilizeze corect instrumentele de lucru; 

O2 – să recunoască corect literele din cuvinte; 

O3 – să identifice literele corespunzătoare sunetului de la începutul și sfârșitul cuvintelor; 

O4 – să despartă în silabe cuvintele şi să precizeze numărul silabelor; 

O5 – să aranjeze cuvintele astfel încât să formeze propoziții; 

O6 – să deseneze litera preferată, cât mai corect. 
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   Stategii didactice: 

   Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, jocul didactic, exercițiul 

    Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală. 

   Resurse materiale: jetoane(flori, borcane), fișe de lucru, imagini,  markere, jetoan coşuleţ etc. 

   Resurse temporale: 45 minute 

   Resurse umane: 15 elevi  

   Forme și tehnici de evaluare: aprecieri verbale, autoevaluarea, evaluare reciprocă, observarea  

sistematică 
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Nr. 

crt 

Momentele 

lecției 

 Conținut științific 

 

Strategii didactice 

 

 

Evaluare 

 Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și 

procedee 

 

Mijloace de 

realizare 

 

 

Forme de 

organizare 

1. 

 

 

Moment 

organizatoric 

 Se va organiza spațiul și climatul 

educativ într-un mod optim pentru 

desfășurarea activității propuse, pe un 

fond muzical (cantece de primăvară). 

Se pregătesc pentru oră. Conversația 

 

Explicația 

Laptop 

Retroproiector 

 

Frontal 

 

Individual 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

elevilor 

2. 

 

 

Captarea 

atenției 

 Realizez captarea atenției prin 

intermediul unor ghicitori adusă de 

Grădinarul Vasile, prezentate pe 

retroproiector. 

„ Eu sunt mic, dar par cam mare, 

Pentru toţi sunt provocare 

Litere frumoase am 

Scrise chiar şi de tipar ...” 

(Alfabetul) 

Elevii oferă soluția 

ghicitorii. 

 

Conversația 

 

Explicația 

Laptop 

Retroproiector 

O păpușă 

marionetă 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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3. 

 

 

Anunțarea 

titlului și a  

posibilelor 

obiective 

 Anunț titlul lecției și competențele 

vizate într-o manieră accesibilă 

elevilor. 

„Astăzi la ora de comunicare în limba 

română ne vom juca cu literele 

alfabetului, vom forma cuvinte si 

propoziţii. 

Elevii urmăresc 

explicațiile. 

Pun întrebări, pentru 

eventuale neclarități. 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

  

 

 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică 

4. 

 

 

Recapitularea 

cunoştinţelor/ a 

priceperilor şi 

deprinderilor; 

 

 

O2 

 

 

 

O1 

 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

Propun un joc numit „Gradina 

alfabetului”. Într-un coşulet voi avea 

floricele colorate pe care sunt scrise 

diferite cuvinte. Fiecare elev va citi în 

gând cuvântul de pe jeton, apoi vor 

rezolva şi vor raspunde la diferite 

cerinţe. (Să se ridice în picioare elevii 

care au litera A în cuvântul scris, să 

ridice mâna elevul care are litera E la 

finalul cuvântului, să bata din palme 

cei care au litera I în cuvânt, etc. ) 

 Împart elevilor fişe de lucru. Elevii 

trebuie să: 

 

 

Răspund la întrebările 

adresate, rezolvă 

cerinţele fişei de lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de lucru 

 

 

 

Tabla 

 

Instrumente 

de scris 

 

Fleepchart 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O5 

 

 

 

O6 

1.Scrie în pătrat litera corespunzătoare 

sunetului de la începutul şi sfârşitul 

cuvântului 

2.Despartă în silabe cuvintele care 

denumesc imaginea şi să precizeze 

numărul silabelor 

3.Ordoneze cuvintele pentru a forma 

propoziţii 

4.Deseneze litera preferată cât mai 

corect 

  

 

 

5. 

 

 

Obținerea 

performanței 

O3 

O4 

Joc “ Ce ascunde borcanul?” 

Într-un bol sunt pus bileţele cu 

borcane, care ascund imagini. 

Imaginea se va vedea doar cu ajutorul 

unei lanterne. După ce observă 

imaginea, elevel va spune tare ceea ce 

vede pe jeton, recunoaşte sunetul 

iniţial si despart cuvântul în silabe. 

Elevii participă la jocul 

didactic. 

 

Conversația 

 

Problemati-

zarea 

 

Exercițiul 

 

 

Jetoane  

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

6. 

 

Încheierea 

activității 

 În încheiere se fac aprecieri asupra 

comportamentului și asupra modului 

 Conversația 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 
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de lucru. Cântăm un cântec de 

primavera. 
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Proiect de activitate didactică 

   

Profesor HORGA ELENA IRINA 

Colegiul Economic „DIMITRIE CANTEMIR”, SUCEAVA                                                                                                                

 

 

Disciplina: Fizică 

Data: 10.04.2022 

Clasa: a IX-a  

Unităţi de învăţare: Lucrul mecanic. Puterea – Teorema variaţiei energiei – Energia potenţială     

gravitaţională şi elastică. 

Tema lecţiei: Lucru mecanic. Putere. Energie.  

Tipul lecţiei: mixtă (evaluare / consolidare-sistematizare).  

Locul de desfăşurare: laboratorul de fizică  

                                                  

Competenţe generale: 

➢ Definirea şi recunoaşterea conceptelor specifice fizicii; 

➢ Explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene şi procese fizice; 

➢ Rezolvarea de probleme cu caracter teoretic şi aplicativ; 

➢ Explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific prin modelare şi abstractizare; 

➢ Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi modelelor de lucru specifice fizicii în scopul 

aplicării lor în ştiinţele naturii şi tehnologie. 

 

Competenţe specifice: 

➢ Definirea noţiunilor şi mărimilor fizice specifice temei avute în atenţie; 

➢ Scrierea  expresiilor matematice ale tuturor mărimilor fizice studiate; 

➢ Recunoaşterea mărimilor fizice cunoscute, după unităţile lor de măsură; 

➢ Efectuarea, cu uşurinţă, a operaţiilor cu vectori, atunci când situaţia o impune; 

➢ Rezolvarea problemelor propuse ; 

➢ Interpretarea rezultatului problemelor rezolvate. 
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Strategii didactice: 

1. Metode şi procedee didactice: instruirea asistată de calculator, știu - vreau să ştiu - am 

învăţat, problematizarea, explicaţia, comparaţia, rezolvarea de probleme, episoade de reflecție 

2. Mijloace de învăţământ: calculatorul, tabla, testele de evaluare online.  

3. Forma de organizare a învăţării: activitate pe echipe / activitate frontală. 

4. Metode şi tehnici de evaluare: evaluare formativă. 

5. Material bibliografic şi resurse informaţionale:  

− pedagogice : 

➢ Constantin Mantea, Fizică - Manual pentru clasa a IX-a, Ed. All Educational, 

2000; 

➢ Armand Popescu ş.a., Fizica - Manual pentru clasa a IX-a, Ed. Petrion, 2004 

➢ ***, Compendiu de fizică, Ed.Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988; 

➢ ***, Fizica- Teste grilă pentru admiterea în facultăţi, Ed. Teora, 1998; 

➢ Virgil Miron Pătru, Culegere de probleme de fizică- Tip grilă, Ed. Compal, 2002  

➢ suport curs de formare „Metode eficiente de învăţare a fizicii”; 

➢ suport curs formare ”Învățarea științelor-abordări metodologice moderne” 

➢ Nicu Adriana, Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică şi 

Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007; 

➢  

− oficiale:   Programa şcolară; 

− temporale: 50 minute; 

− cognitive: cunoştinţele dobândite de elevi la disciplinele fizică şi matematică.  
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Scenariul activităţii didactice: 

 

Nr. 

crt. 

Eveniment 

didactic 
Durata 

Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1. 
Moment 

Organizatoric. 
2’ 

▪ Verifică prezenţa. ▪ Se pregăteşte pentru 

oră, deschizând 

calculatorul cu testul 

online. 

2. 
Captarea 

atenţiei. 
3’ 

▪ Reaminteşte elevilor că 

obiectivul principal al lecţiei este de 

evaluare a cunoştinţelor asimilate 

prin parcurgerea temelor Lucru 

mecanic. Putere. Energie, cât şi de 

sistematizare a acestora; 

▪ Prezintă modalitatea de 

desfăşurare a orei, grupând elevii în 

echipe de lucru de câte doi.  

▪ Recepţionează şi 

devine interesat. 

 

 

 

 

 

▪ Este atent. 

 

 

3. 
Conţinutul 

învăţării. 
40’ 

▪ Invită elevii să aleagă răspunsul 

corect, prin bifarea acestuia, în cazul 

primelor 4 chestiuni teoretice 

cuprinse în testul propus; 

▪ Invită elevii la o discuţie pe 

marginea fiecărei chestiuni teoretice, 

căutând cauzele eventualelor erori; 

▪ Cere elevilor explicaţii 

suplimentare pentru consolidarea 

cunoştinţelor acumulate; 

▪ Anunţă continuarea testului, prin 

bifarea răspunsului considerat a fi  

▪ Bifează răspunsurile, 

presupuse a fi corecte. 

 

 

▪ Răspunde adecvat. 

 

 

▪ Reflectează şi 

răspunde. 

 

▪ Se concentrează şi dă 

o altă serie de răspunsuri 

la calculator.  
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Nr. 

crt. 

Eveniment 

didactic 
Durata 

Activitatea de învăţare 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

corect în cazul următoarelor 3 

chestiuni teoretice.  

▪ După expirarea timpului de lucru  

se discută din nou pe marginea 

subiectelor teoretice avute în test şi se 

lămuresc eventualele neclarităţi. 

▪ Invită elevii să rezolve pe rând 

cele  3 probleme incluse în test, 

alternând rezolvarea pe echipe cu 

rezolvarea la tablă.  

 

 

▪ Atrage atenţia elevilor că deja pe 

ecranele monitoarelor se află nota 

obţinută de fiecare echipă de elevi în 

parte şi–i invită pe aceştia să 

confrunte lista rezultatelor corecte cu 

a celor date de ei înșiși. 

 

 

▪ Răspunde, făcând 

multiple conexiuni. 

 

 

▪ Rezolvă problema, 

alegând răspunsul 

corespunzător. 

▪ Recepţionează 

rezolvarea corectă a 

problemelor. 

▪ Compară rezultatele 

corecte cu răspunsurile 

date în timpul rezolvării 

testului. 

4. 
Evaluarea 

performanţei 
5’ 

▪ Notează punctajul obţinut de 

fiecare echipă de elevi; 

▪ Anunţă primele trei echipe 

câştigătoare; 

▪ Informează colectivul clasei 

asupra nivelului atins în asimilarea 

cunoştinţelor. 

 

 

▪ Se bucură / cade pe 

gânduri. 

▪ Recepţionează şi ia 

aminte. 
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TEST DE VALUARE ONLINE 

-Lucru mecanic. Putere. Energie – 

1. Lucrul mecanic al forţei gravitaţionale care acţionează asupra unui corp aflat în ridicare: 

a) este negativ; 

b) este pozitiv; 

c) este nul; 

d) este totdeauna pozitiv. 

2. Puterea este: 

a) o mărime vectorială, ce se măsoară în W; 

b) o mărime scalară, ce se măsoară în J; 

c) o mărime scalară, ce se măsoară în W; 

d) o mărime scalară, ce se măsoară în kWh. 

3. Menţionaţi care din enunţurile de mai jos este fals: 

a) energia  potenţială este o mărime de stare; 

b) energia  potenţială gravitaţională a unui corp aflat la înălţimea h, faţă de sol, are expresia:

( ) 2

pg hgmhE = ; 

c) energia  potenţială elastică a unui resort deformat are expresia: ( )
2

xk
xE

2

pe


= ; 

d) apa acumulată în spatele unui baraj are energie potenţială. 

4. Randamentul planului înclinat este o mărime: 

a) supraunitară >1; 

b) subunitară <1; 

c) de valoare unitară =1; 

d) care se măsoară în W. 

5. Puterea medie este egală cu: 

a) produsul dintre forţă şi distanţă; 

b) produsul dintre forţă şi timp; 

c) produsul dintre forţă şi viteza medie; 

d) produsul dintre forţă şi acceleraţie. 

6. Care, dintre următoarele perechi, este formată din unităţi de măsură pentru aceeaşi mărime fizică? 

a) CP şi kWh; 
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b) J şi N.m; 

c) W şi N; 

d) J şi CP. 

7. O forţă se numeşte rezistentă dacă: 

a) produce mişcarea; 

b) face un unghi mai mare decât 90o cu direcţia mişcării; 

c) este perpendiculară pe direcţia mişcării; 

d) face un unghi mai mic decât 90o cu direcţia mişcării; 

8. Un atlet cu masa m1 aleargă de două ori mai repede decât altul, cu masa m2. Care este relaţia dintre masele 

lor, dacă energiile lor cinetice sunt egale: 

a) 21 mm = ; 

b) 21 2mm = ; 

c) 12 2mm = ; 

d) 12 4mm = . 

9. Legea de variaţie a forţei care acţionează asupra unui corp în 

funcţie de deplasare este indicată în figura alăturată. Lucrul 

mecanic efectuat de forţă pe tot parcursul deplasării este: 

a) L = 425 J;  

b) L = 0 J; 

c) L = 420 J; 

d) L = 525 J. 

10. O macara cu randamentul  = 0,9 este utilizată pentru a ridica un corp cu masa m = 540 kg, uniform pe 

verticală la înălţimea  h = 25 m, în timpul t = 15 s (g = 9,8 m/s2). Puterea consumată de motorul macaralei 

a fost: 

a) 8,82 kW; 

b) 9,8 kW; 

c) 7,95 kW; 

d) 9,25 kW. 

 

 

F (N) 

 

x (m) 

 

50 

0 

- 25 

4 10 

14 12 
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Barem de corectare 

Nr. item Varianta 

corectă 

Punctaj 

1.  a 0,5p 

2.  c 
0,5p 

3.  b 
0,5p 

4.  b 
0,5p 

5.  c 
0,5p 

6.  b 
0,5p 

7.  b 
0,5p 

8.  d 1,5p 

9.  a 
1,5p 

10.  b 
1,5p 

Oficiu 
2 p 

TOTAL 
10p 
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PROIECT  DIDACTIC  

 

                                                                               NEAGU ILEANA,prof.înv.primar,Școala Gimnazială 

Mircea Sântimbreanu 

 

                                            

CLASA: Pregătitoare A 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Copilăria’’ 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

SUBIECTUL LECȚIEI: ,,În lumea literelor”  

TIPUL LECȚIEI: consolidarea cunoștințelor 

 

COMPETENȚE SPECIFICE:   

✓ Comunicare în limba română 

1.3 Identificarea cuvintelor din enunțuri scurte,rostite clar și rar; 

1.4 Identificarea silabelor și a sunetului inițial și final în cuvinte clar rostite; 

3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar; 

4.1 Reproducerea unor mesaje simple în contexte uzuale de comunicare. 

 

✓ Dezvoltare personală 

2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară. 

✓ Matematică și explorarea mediului 

5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat. 

✓ Muzică și mișcare 

2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor,asociind mișcarea sugerată de text. 

✓ Arte vizuale și abilități practice 

2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice 

artelor. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 O1-să despartă corect în silabe cuvintele date; 

 O2-să găsească diminutive pentru cuvintele cerute; 

 O3-să realizeze corespondența între cuvânt și imagine; 

 O4-să precizeze pluralul cuvintelor; 

 O5-să ordoneze corect cuvintele date pentru a forma  propoziții. 

  

STRATEGII  DIDACTICE 

1.METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observația, exercițiul, problematizarea,brainstormingul, 

explicația, munca independentă. 

2.FORME DE ORGANIZARE: frontală, în echipe, individuală. 

 

RESURSE MATERIALE: jetoane cu diferite imagini, puzzle-uri,fișe de lucru, foi, lipici, jucării. 

RESURSE TEMPORALE: 35 minute+10 minute activități recreative 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri 

verbale,stimulente. 

BIBLIOGRAFIE:  

✓ MEN -„Programa pentru disciplina Comunicare în limba romană,aprobată prin ordinul ministrului 

nr.3418/19.03.2013”, București, 2013; 

✓ „Ghidul învățătorului pentru clasa pregătitoare”, Editura  Delta 2013. 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Momentele 

lecției 

Obiective 

operațio-

nale 

                             Conținutul științific 

Strategii didactice 

 
  Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme 

de 

organi-

zare 

 

1.Moment 

organizatoric 

(3min.) 

 

 

 

 

    Asigurarea unui climat educațional favorabil. 

    Întâlnirea de dimineață: salutul,prezența,calendarul 

naturii,agenda zilei. 

,,Haideți să ne adunăm, 

Un semicerc să formăm 

Invitații-i salutăm: Bună dimineața! 

Un gând bun noi le urăm: Bine ați venit! 

   ,,După ce ne-am adunat/Și frumos ne-am salutat/Colegii ne-

am întâlnit/Oare cine n-a venit?” 

     Completăm calendarul naturii.Se anunță invitatul 

special.(DP) 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

calendarul 

naturii 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

2.Captarea 

atenției 

(4min.) 

 

 

 

 

O1 

       Descopăr împreună cu copiii cine este invitatul special. 

Acesta, Împărul Literelor,le-a pregătit o surpriză.Fiecare echipă 

are în bancă ascunsă o jucărie pe care este lipită o literă.Un 

reprezentant al fiecărei echipe iese în fața clasei și împreună cu 

 

 

observația 

conversația 

 

 

jucării 

 

 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 
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ceilalți colegi așează corect litera inițială potrivită pentru 

fiecare jucărie.Se intonează un cântec.(MM) 

3.Reactuali-

zarea 

cunoștințelor 

și anunțarea 

temei  

(4min.) 

 

 

       Împăratul Literelor transmite un mesaj:,,frumoasă..Ana.. 

jucărie’’.De ce nu ați înțeles mesajul?Cum ar trebui să fie 

cuvintele?Cum trebuie să vorbim?Din ce este alcătuită 

propoziția?Dar cuvintele?Împăratul are următoarele așteptări de 

la voi: să formulați corect enunțuri, să recunoașteți sunetele și 

literele învățate până acum, să despărțiți corect cuvintele în 

silabe. De aceea vă supune azi unor probe și cu ajutorul unui 

concurs vom intra în Lumea Literelor. 

 

  conversația 

 

brainstormin

gul 

 

 

 

 

 

jucării 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

observarea 

sistematică 

4.Dirijarea 

învățării 

(25min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     O1 

 

 

        Pe un panou avem desenat un copil înconjurat de cinci 

jucării.În spatele fiecărei jucării elevii vor descoperi sarcini de 

lucru pentru cele șase echipe.Acestea vor fi dezvăluite în 

ordine.(MEM) 

    1. Potrivește puzzle-ul!        

        Elevii asamblează în grup puzzle-ul dat,îl lipesc pe un 

suport și denumesc jucăria obținută.(AV/AP)Se va iniția un 

dialog legat de personajul din puzzle. 

    2. Câte silabe are cuvântul? 

         Fiecare echipă are șase jetoane cu imagini.Trebuie să 

despartă în silabe cuvintele ce denumesc imaginile și să le 

ordoneze crescător după numărul lor.(MEM) 

 

 

explicația 

 

exercițiul 

 

 

 

 

problematiza-

rea 

 

 

   imagini 

 

 

 

 

    puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

în 

echipe 

 

 

 

 

în 

echipe 

 

  

aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4174 
 

      

     O2 

      

      

     O4 

 

 

     O5 

    3. Alintă cuvintele! 

         Se alintă cuvintele despărțite în silabe la sarcina de lucru 

anterioară. 

    4.  Eu spun una,tu spui mai multe! 

         Găsesc pluralul pentru cuvintele date.Câștigă echipa care 

răspunde corect. 

    5.  Formează propoziții! 

         Fiecare echipă are pe masă 4-5 cuvinte decupate cu care 

trebuie să alcătuiască o propoziție și apoi să le lipească în 

ordine pe un carton.(AV/AP) 

        Se desemnează echipa câștigătoare în funcție de punctajul 

obținut și Împăratul oferă diplome învingătorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

  conversația 

jetoane cu 

imagini 

 

 

 

 

 

 

coli,lipici, 

carton 

 

 

 

 

 

 

în 

echipe 

 

 

      

 

 

aprecieri 

verbale 

recompense 

 

5.Obținerea 

performanței 

(7min.) 

 

O3 

O1 

 

     Fiecare elev primește o fișă cu trei sarcini de lucru:să 

unească cuvântul cu imaginea potrivită,să despartă în silabe, să 

scrie numărul acestora și să completeze litera care lipsește. 

     Fișele se strâng și se verifică oral. 

explicația 

 

munca 

independentă 

 

 

fișe de lucru 

 

indivi-

duală 

 

aprecieri 

verbale 

6.Încheierea 

activității 

(2min.) 

       Se vor face aprecieri generale și individuale asupra 

participării elevilor la lecție, precum și asupra comportamen- 

tului lor pe parcursul orei. 

 

   conversația 

 

recompense 

 

frontală 

analiza 

răspunsuri-

lor 
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PROIECT DE LECȚIE - POEZIA PLUMB DE GEORGE BACOVIA 

                                                                                                                                                             

Profesor Huțanu Veronica Irina 

                                                                                         Liceul Tehnologic“Toma Socolescu”, Ploiești 

PROPUNĂTOR: Huțanu Veronica Irina 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Tehnologic “Toma Socolescu”, Ploiești 

CLASA: a X-a 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Simbolismul 

SUBIECTUL LECȚIEI: Viziunea despre lume în poezia Plumb de George Bacovia 

TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe 

DURATA: 50 de minute 

Competențe generale:  

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în diferite  situaţii 

de comunicare  

2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textului literar  

3. Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

Competențe specifice: 

1.1.Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic; 

1.2.Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise; 

2.1.Analiza principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului poetic; 

2.4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textului literar studiat; 

3.2. Compararea unor argumente diferite pentru formularea judecăţilor proprii. 

Obiective operaționale 

Cognitive: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1 – Să identifice trăsăturile specifice curentului simbolist în poezia Plumb; 

O2 – Să identifice tema și motivele poeziei; 

O3 – Să identifice și să argumenteze trăsăturile specifice artei poetice; 

O4 – Să observe particularitățile de compoziție ale textului poetic; 

O5 – Să precizeze și să motiveze apartenența operei studiate la un gen literar; 

O6 – Să motiveze încadrarea poeziei într-o specie lirică; 

O7 – Să recepteze elementele de originalitate ale liricii bacoviene în contextul simbolist. 
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Afective:  

O1 – Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi; 

O2 –  Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

O3 –  Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de 

comunicare; 

O4 –  Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi; 

O5 –  Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia în 

dezvoltarea personală şi pentru îmbogăţirea   

          orizontului cultural. 

 

 

Bibliografie: 

1. Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Programa școlară. Limba și literatura română. Clasa a X-a, 

Bucureşti, 2009. 

2. Dialog cu textul liric. Practici particulare de lectură, coord. Bogdan Rațiu, Editura Eikon, București, 

2016. 
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Nr. 

crt. 

     

  Etapele lecției 
 

Activitatea profesorului 

        

   Activitatea elevului 

            Strategia didactică Evaluare 

Metode/ 

procedee 

Mijloace 

învățare 

Formă 

organizar

e 

 

1. Moment 

organizatoric  

          (1') 

Se asigură condițiile necesare 

desfășurării optime a 

activității: asigurarea liniștii, 

notarea absențelor, pregătirea 

materialelor pentru lecție. 

Elevii își pregătesc materialele.  manualul 

caietul 

  

2. Reactualizarea  

cunoștințelor-

ancoră  

         (5’) 

Profesorul solicită elevilor să 

precizeze ce lecție au avut de 

pregătit. Apoi le cere elevilor 

să definească simbolismul, să 

prezinte, pe scurt, trăsăturile 

curentului literar și să 

menționeze ce este o artă 

poetică. 

Elevii menționează titlul 

lecției: Simbolismul, definesc 

curentul literar și trec în 

revistă principalele trăsături 

ale acestuia.  

Dau definiția artei poetice. 

conversația 

euristică 

brainstorming 

 

caietul  

PPT 

activitate 

frontală 

Observația 

curentă 

3.  Enunțarea 

titlului lecției 

și a 

obiectivelor 

urmărite (2’) 

Profesorul anunță și notează pe 

tablă titlul noii lecții: Plumb, 

de George Bacovia și 

comunică elevilor obiectivele 

operaționale pe înțelesul lor. 

Elevii își notează titlul lecției în 

caiet.  

expunere tabla 

caietul 

activitate 

frontală 

Observația 

curentă 
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 SCENARIUL DIDACTIC 

4.  Dirijarea 

procesului de 

învățare  

    (37’) 

Profesorul distribuie elevilor 

fișe de lucru (anexa1) și le 

comunică sarcinile care au ca 

scop evidențierea rolului 

corespondențelor și a 

sinesteziilor și de a crea un 

moment-ancoră, necesar unei 

mai bune receptări a textului 

bacovian.   

Profesorul supraveghează 

munca elevilor și oferă 

indicații/explicații când este 

solicitat. 

Profesorul dirijează permanent 

activitatea și solicită elevilor să 

menționeze senzațiile olfactive, 

tactile și vizuale produse de 

intrarea în tablou și povestea 

lirică.  

 

 

 

 Elevii primesc sarcinile de 

lucru (anexa 1) și le rezolvă, 

notând răspunsurile în caiet. 

Apoi vor decupa fotografia de 

pe fișă și vor nota impresiile 

sinestezice de la final pe câte o 

notiță adezivă. Le vor lipi pe 

amândouă ulterior în caiet.  

 

 

 

 

 

Elevii prezintă răspunsurile 

cerințelor, evidențiind 

corespondențele care s-au creat 

între elementele care compun 

cadrul tabloului și propria 

ființă, dând naștere, astfel, unei 

scurte povești lirice, cu 

trăsături specifice 

simbolismului: sentimentul de 

brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

euristică 

brainstormin

g 

intrarea în 

tablou 

 

 

 

fișa de 

lucru 

caietul 

  notițe 

  adezive 

 

 

 

 

 

 

 

 

fișa de 

lucru 

caietul 

notițe 

adezive 

 

 

 

 

activitate 

individual

ă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 
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Profesorul solicită elevilor să 

lectureze integral textul 

poeziei. 

Profesorul precizează faptul că 

poezia Plumb deschide 

volumul de debut  editorial cu 

același nume, apărut în anul 

1916 și noteză informațiile pe 

tablă.  

Profesorul solicită elevilor să 

noteze, pe notițe adezive, trei 

sentimente produse de lectura 

textului. 

 

Profesorul revine la titlul 

poeziei și solicită elevilor să 

precizeze sensurile proprii ale 

cuvântului plumb, apoi cere 

frică, groază, depresie, apăsare 

sufletească, cromatica ternă, 

sonoritatea tristă/sinistră, 

imagini vizuale dezolante.  

Un elev citește expresiv poezia, 

iar ceilalți elevi vor urmări 

lectura textului din manual.  

Elevii vor nota pe caiete 

informațiile noi de pe tablă.  

 

 

 

 

Elevii vor scrie pe câte o notiță 

adezivă sentimentul produs de 

lectura poeziei: tristețe, 

deznădejde, frică, anxietate 

etc, apoi le prezintă oral.   

Elevii caută în DEX și notează 

în caiete sensurile cuvântului 

plumb, apoi identifică pentru 

fiecare sens un sentiment/ stare 

sufletească sugerată: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lectura        

expresivă 

expunere 

 

 

 

brainstorming 

 coversație 

euristică 

 

 

expunerea 

învățarea prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

manualul 

 

 

 

tabla 

caietul 

 

 

 

 

 

 

 

caietul 

notițe 

adezive 

 

 

 

 

caietul 

DEX 

tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individual

ă 

 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

activitate 

individuală 

 

 

 

activitate  

frontală 
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elevilor să menționeze ce 

sentiment ar putea exprima 

fiecare caracteristică a 

elementului chimic.  

 

 

 

 

Profesorul discută cu elevii 

despre posibilele teme și 

motive simboliste ale poeziei, 

având în vedere relația dintre 

titlu și conținutul textului.  

 

 

Li se cere elevilor să observe 

compoziția textului. 

 

 Se solicită elevilor să 

identifice câmpul semantic 

predominant în fiecare strofă și 

elementele componente ale 

acestora.  

- culoarea gri – cenușiul 

existențial, depresia etc. 

- greutatea metalului – apăsarea 

sufletească 

- maleabilitatea – labilitatea 

psihică, bipolaritatea 

Elevii descoperă temele și 

motivele simboliste: condiția 

nefericită a poetului într-o 

societate meschină, moartea, 

iubirea, natura ca stare de 

spirit, motivul singurătății, al 

izolării etc. 

Elevii precizează faptul că 

poezia este alcătuită din două 

catrene. 

Elevii menționează prezența a 

două câmpuri semantice: al 

morții (strofa I) și al iubirii 

(strofa a doua) și analizează 

semnificația acestora. Le 

notează în caiet.  

 conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

  

 

conversație 

euristică 

brainstorming 

 

 

 

 

 conversația 

euristică 

 

brainstorming 

conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caietul 

tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

manualul 

caietul  

tabla 

 

 

manualul 

caietul 

tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate  

frontală 

 

 

 

 

 

activitate 

individual

ă   

și frontală 
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Așadar, ce planuri se disting la 

nivelul celor două catrene, pe 

baza celor două câmpuri 

semantice? 

Care este tehnica simbolistă 

care stă la baza acestei 

structuri?  

 

 

 

 

 

Elevii concluzionează, 

analizând cele două câmpuri 

semantice, faptul că se 

evidențiază la nivelul fiecărei 

strofe câte un plan: un plan 

exterior, al naturii (prima 

strofă) și un plan interior, al 

sentimentelor, psihologic  

(strofa a doua). Tehnica 

simbolistă utilizată este 

corespondența, elementele 

naturii din prima strofă 

sugerând stările interioare ale 

eului liric din strofa a doua. 

 

 

conversația 

euristică 

 

 

caietul 

manualul  

activitate 

individual

ă   

și frontală 

 

 

 

activitate  

individual

ă   

și frontală 

 

 

 

 

 

 

5. Obținerea 

performanței 

și asigurarea 

feed-back-ului 

      (4’) 

Profesorul va  cere elevilor să 

noteze pe o notă adezivă:  

- atmosfera care se desprinde din 

text 

- sentimentele eului liric 

- două corespondențe 

Elevii rezolvă cerințele și 

observă faptul că tabloul din 

anexa 1 este o reprezentare 

vizuală simbolică a poeziei 

Plumb, sugerând sentimentele 

eului liric, transmise prin 

analiza text 

 

caietul 

manualul 

note 

adezive 

anexa 1 

activitate 

individual

ă   

și frontală 
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și să le compare apoi cu   

senzațiile olfactive, tactile și 

vizuale provocate de intrarea 

în tablou și povestea lirică.  

simboluri, sugestii și 

corespondențe elevului care 

percepe imaginile .   

 

 

activitate 

individual

ă   

și frontală 

 

 Realizarea 

retenției și a 

transferului/ 

Evaluarea 

      (1’) 

Realizați un interviu în 

perechi, în care unul dintre voi 

să joace rolul reporterului, iar 

celălalt rolul lui G. Bacovia și 

prin care să evidențiați mesajul 

textului poetic, aspecte din 

viață care l-au inspirat etc.  

Activitatea elevilor este 

evaluată pe baza contribuției la 

oră, prin aprecieri individuale. 

 interviul 

jocul de rol 

explicația 

caietul Activitate 

frontală 

Observa 

rea 

sistemati

că 
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Anexa 1 

Intrare în tabou și poveste literară  

Privește următorul tablou...două cuvinte care încremenesc peisajul și pașii tăi care se îndreaptă spre 

interiorul tabloului. Ce va descoperi ființa ta dincolo? Pe cine? Care este sunetul pe care îl vei percepe? 

Unde se va opri și de ce? Pentru cât timp și de ce? Cum va privi această lume? Pe mormânt vei găsi 

următoarea inscripție: Dormeau adânc sicriele de plumb/ Și scârțâiau coroanele de plumb. Apoi, urmează 

despărțirea. Ființa ta va păși în fața tabloului și îl vei privi din nou. Cu ce sentiment te întorci? Ce culoare 

aduci cu tine? Dar miros? Ce formă? 

Notează pe caiet răspunsurile la întrebările referitoare la aflarea în interiorul tabloului, apoi pe o notiță 

adezivă pe cele din momentul pășirii în exteriorul lui.1  

Sursă foto: photographersdirect.com 

 

         

 

                  

                 

 
1 Dialog cu textul liric.Practici particulare de lectură, coord. Bogdan Rațiu, p.10-11, Editura Eikon, București, 2016. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

prof.înv.primar, Hazaparu Anamaria Petronela 

Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani 

Data: 12.12.2021 

Clasa: a III-a 

Disciplina: Joc și mișcare 

Tema: Jocuri de mișcare: „Semănatul și culesul  cartofilor”, „Îndemânaticii”, „Ajută-te singur!”, „Mingea 

călătoare” 

Tipul lecției: predare – învățare 

Competențe specifice: 

1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter complex 

și eforturi diferite 

2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare 

2.2. Acceptarea echilibrată a victoriei/ înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare 

Scopul:  

            Dezvoltarea capacității de a ocoli obstacole într-un traseu stabilit 

             Cultivarea spiritului competitiv prin participarea  la jocurile de mișcare armonioasă, prin 

practicarea exercițiului fizic 

Obiective operaționale: 

            O1 – să execute corect exercițiile pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor; 

            O2- să respecte poziția corectă a corpului în executarea diferitelor exerciții; 

 O3- să exerseze rapid deprinderile motrice de bază în cadrul unei competiții; 

 O4 – să participe activ la ștafete cu solicitări de eforturi diferite; 

 O5 – să dovedească fair-play în timpul jocurilor; 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul; 

• Mijloace didactice: cercuri,  jaloane, fanioane, fluier, coșuri, bancă gimnastică, mingi, CD player; 

• Forme de organizare: frontal, pe echipe; 

Bibliografie: 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4185 
 

1.  Programa şcolară pentru disciplina şi mişcare, clasele a III-a – a IV-a. Anexa nr.2 la ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr.5003/02.12.2014, Bucureşti, 2014 

2. Provocări  ludice – ghid metodic -  Jocuri didactice centrate pe obiectivele curriculare ale învățământului 

primar ; Editura ”Spiru Haret” 2001 

Momentele lecției: 

 

1. Moment organizatoric(3 minute) 

- Adunarea  

- Alinierea colectivului de elevi pe un  rând 

- Verificarea stării de sănătate și a echipamentului elevilor 

- Salutul 

- Prezența 

- Anunțarea temei 

      2. Pregătirea organismului pentru efort (7 minute) 

Alinierea în rând cu interval de două lungimi  de braț 

• Mers pe loc cu corectarea ținutei și cu întoarceri la stânga și la dreapta, la semnal. 

• Mers în jurul terenului/ încăperii câte unul. 

• Variante de mers și  alergare: 

             - mers normal; 

             - mersul piticului; 

             - mers pe vârfuri, cu brațele sus; 

             - mers pe călcâie, cu brațele prinse la spate; 

             - alergare ușoară; 

             - alergare cu bătăi din palme; 

             - alergare cu pendularea gambelor înapoi; 

             - alergare cu genunchii sus; 

             - alergare laterală; 

             - pasul ștrengarului; 

             - mers normal; 

             - exerciții de respirație din mers. 
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      3. Influențarea selectivă a aparatului locomotor (10 minute) 

• Alcătuirea coloanei de gimnastică 

• Complex de dezvoltare fizică 

I. EXERCIȚII PENTRU CAP 

        1. Stând depărtat, mâinile pe șolduri 

             T1- lăsarea capului pe spate 

             T3- aplecarea capului înainte 

             T2- T4- revenire 

       2. Stând depărtat , mâinile pe șolduri 

            T1- răsucim capul spre stânga 

            T3- răsucim capul spre dreapta 

            T2- T4- revenire 

  II. EXERCIȚII PENTRU MEMBRELE SUPERIOARE 

        3.Stând depărtat cu  brațele pe lângă corp 

           T1- brațele pe umeri 

           T2- brațele  sus întinse  

           T3- brațele pe umeri 

           T4- revenire 

 

4. Stând depărtat, coatele îndoite, brațele la piept, flexiuni ale brațelor cu extensii 

           T1-T2- ale coatelor 

           T3-T4- ale brațelor 

 

5. Stând depărtat, mâinile  pe lângă corp, extensii și arcuiri ale brațelor 

          T1- T2- mâna stângă sus, iar dreapta jos 

          T3-T4- mâna dreaptă sus, iar stânga jos 

 

6. Brațele întinse spre înainte, foarfeca 

           T1-T2- mâna stângă peste cea dreaptă 

           T3- T4- mâna dreaptă peste cea stângă 
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III. EXERCIȚII PENTRU TRUNCHI 

7. Stând depărtat cu mâinile pe șolduri 

            T1-T2- îndoirea și arcuirea trunchiului spre stânga 

            T3-T4- îndoirea și arcuirea trunchiului spre dreapta 

 

8. Stând depărtat, aplecări ale  trunchiului spre înainte atingând cu mâna piciorul opus 

           T1- T2- mâna stângă, piciorul drept 

           T3-T4- mâna dreaptă, piciorul stâng 

 

9. Stând depărtat extensii și arcuiri ale trunchiului 

            T1- T2- extensii sus 

            T3- T4- extensii jos 

 

IV. EXERCIȚII PENTRU MEMBRELE INFERIOARE 

10. Fandări laterale 

           T1- T2- spre stânga 

           T3- T4- spre dreapta 

 

11. Stând cu brațele îndoite, mâinile pe șolduri 

            T1- T8- săritura pe loc 

            T1- T8- sărituri pe vârfuri , cu forfecarea picioarelor înainte și înapoi 

 

4. Dezvoltarea abilităților motrice (20 minute) 

 

Jocuri de mișcare 

1.„Semănatul și culesul cartofilor”  

          Elevii sunt organizați în două  echipe, dispuse în coloană câte unul, înapoia unei linii de 

plecare/sosire. În fața fiecărei echipe se plasează/trasează două cercuri la distanță de 3-4m unul față de 

celălalt. La capătul traseului se așază un reper (jalon) care trebuie ocolit. La semnalul învățătoarei, primii 

copii din fiecare echipă  „seamănă”/pun prin alergare  câte un „cartof” în fiecare cerc, apoi ocolesc jalonul 

și revin la propria echipă, predând ștafeta (atingere cu palma) următorului coechipier. Acesta trebuie să 
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,,culeagă,, cartofii din fiecare cerc, ocolește jalonul și revine la echipă predând ștafeta următorului 

coechipier care va  ,,semăna cartofii”. Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.  

 

 

2.„Îndemânaticii”  

         Clasa se împarte în două echipe, dispuse pe șiruri, înapoia unei linii de plecare/sosire. În fața fiecărei 

echipe se amplasează două cercuri, la distanță de 5 m față de linia de plecare și între ele, traseul 

terminându-se la 15-20m, cu un reper care poate fi ocolit.  

    La semnalul de plecare, primii copii din fiecare echipă pornesc în alergare, ajung la primul cerc, îl 

apucă, îl trec pe deasupra capului și-l scot pe sub picioare, aleargă în continuare, ajung la  al doilea cerc 

și îl trec pe deasupra capului și-l scot pe sub picioare, după care ocolesc reperul de la capătul parcursului 

și revin la propria echipă, predând ștafeta următorului coechipier.  

     Câștigă echipa care revine prima în formația inițială.  

 

3 .„Ajută-te singur!”  

          Clasa se organizează în două echipe, care se dispun în coloană câte unul, înapoia unei linii de 

plecare/sosire. În fața fiecărei echipe se plasează o bancă de gimnastică și un reper care poate fi ocolit, la 

distanță de 10 - 15m.       

           La semnal, primii copii din fiecare echipă se culcă facial pe bancă și se deplasează pe suprafața 

acesteia prin tracțiuni/împingeri cu ajutorul brațelor sau/și al picioarelor, după care aleargă, ocolesc 

reperul de la capătul traseului și revin la propria echipă, predând ștafeta următorului coechipier.  

           Câștigă echipa care revine prima în formația inițială. 

 

4 .„Mingea călătoare”  

           Se constituie două echipe, fiecare elev din echipă situându-se în poziția așezat depărtat pe banca 

din fața echipei. Primii elevi din fiecare echipă primesc câte o minge (normală sau umplută) pe care, la 

semnal o transmite, cu două mâini pe deasupra capului următorului coechipier. Când mingea ajunge la 

ultimul elev din echipă, acesta se ridică, aleargă și se așază în depărtat pe bancă, în fața echipei, 

transmițând mingea următorului coechipier. Între timp, ceilalți copii de pe bancă se deplasează către înapoi 

prin alunecare pe șezut, pentru a-i face loc celui care se va așeza în față. Transmiterea mingii, la 

următoarele reluări ale jocului se poate face prin lateral, stânga sau dreapta.  
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         Câștigă echipa care revine prima în formația inițială. 

 

5. Revenirea organismului după efort (2 minute) 

• Pași de dans pe muzică 

Elevii se vor deplasa în pași de dans, în cerc, pe muzică. La sfârșitul melodiei se opresc și rămân 

nemișcați timp de 5 secunde. 

 

6. Concluzii și aprecieri asupra lecției (3 minute) 

• reorganizarea colectivului de elevi 

• evidențierea aspectelor pozitive din comportamentul elevilor(prestația) 

• salutul 
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      PROIECT DIDACTIC 

       RĂZBOAIELE  DACO-ROMANE 

 

                                                        prof.pt.înv.primar, MORARU SIMONA-ALISA 

                             Şcoala Gimnazială ,,Regina Maria”, Mănăstirea Caşin, jud. Bacău 

 

CLASA: a IV-a  

ARIA CURRICULARĂ: Om şi Societate 

DISCIPLINA: Istorie 

UNITATEA DE INVATARE: Civilizaţii ale Antichităţii 

TEMA: Războaiele daco-romane 

TIPUL LECŢIEI: mixtă 

SCOPUL:  

Dobândirea de noi cunoştinţe referitoare la războaiele dintre daci şi romani (101-102), (105-106); Dezvoltarea aptitudinilor de utilizare 

a surselor istorice puse la dispoziţie   

Dezvoltarea limbajului istoric prin însuşirea unor noi termeni 
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OBIECTIVE CADRU:  

Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie 

Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice 

Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici 

Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.2; 1.3; 2.1; 3.1; 4.2; 5.1. 
 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :  

COGNITIVE: 

OC1 – să prezinte date semnificative despre daci şi romani ; 

OC2-să identifice şi să verbalizeze premisele declanşării războaielor daco-romane; 

OC3-să descrie etapele desfăşurării războaielor daco-romane; 

OC4-să-i caracterizeze sumar pe cei doi conducători de oşti; 

OC5-să reţină datele şi luptele cele mai importante; 

OC6-să identifice urmările războaielor daco-romane; 

OC7-să folosească în enunţuri proprii termeni istorici. 

 

AFECTIVE: 

OA1-– să comunice propriile păreri şi sentimente în legătură cu situaţiile –problemă; 

OA2- să participe cu interes la lecţie; 

OA3- să manifeste un comportament adecvat în activitatea pe grupe; 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoKsg2pRSJRYAHo2JzbkF;_ylu=X3oDMTIya2dxcWwwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmY2NhYjI3ZjYxYzA1NDA2OTQ5ZTU3ZDVjZmE1NDQ1YgRncG9zAzkEaXQDYmluZw--?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3Dimage%26va%3Dromans%2Bclipart%26fr%3Dslv1-msgr%26tab%3Dorganic%26ri%3D9&w=411&h=1024&imgurl=etc.usf.edu%2Fclipart%2F23900%2F23957%2Froman_armor_23957_lg.gif&rurl=http%3A%2F%2Fetc.usf.edu%2Fclipart%2F23900%2F23957%2Froman_armor_23957.htm&size=83.4KB&name=Roman+Armor+%7C+%3Cb%3EClipArt+%3C%2Fb%3EETC&p=romans+clip+art&oid=fccab27f61c05406949e57d5cfa5445b&fr2=&fr=slv1-msgr&rw=romans+clip+art&tt=Roman+Armor+%7C+%3Cb%3EClipArt+%3C%2Fb%3EETC&b=0&ni=128&no=9&ts=&tab=organic&sigr=11shte6si&sigb=13ckq8lam&sigi=11odak0va&.crumb=okIjuGlLXui&fr=slv1-msgr
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVyS25RS3FoAjdSJzbkF;_ylu=X3oDMTIzamE4dG91BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3YjlmZTI0NWUzYTI2OTFlZjYzM2RlZTQ5NzRlNjQ3MgRncG9zAzEzBGl0A2Jpbmc-?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3Dimage%26va%3Dancient%2Brome%2Bclip%2Bart%26fr%3Dslv1-msgr%26tab%3Dorganic%26ri%3D13&w=350&h=350&imgurl=media-cache-ec0.pinimg.com%2F736x%2F8e%2F29%2Ff1%2F8e29f1a70073d8bccb37db27e69d4966.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F170081323400676650%2F&size=50.2KB&name=%3Cb%3EAncient+Rome+Clip+Art+%3C%2Fb%3ESet+%24+-+looks+great%21+%7C+World+History&p=ancient+rome+clip+art&oid=7b9fe245e3a2691ef633dee4974e6472&fr2=&fr=slv1-msgr&tt=%3Cb%3EAncient+Rome+Clip+Art+%3C%2Fb%3ESet+%24+-+looks+great%21+%7C+World+History&b=0&ni=128&no=13&ts=&tab=organic&sigr=11gep26tq&sigb=13knvdds8&sigi=12dtivq3v&.crumb=okIjuGlLXui&fr=slv1-msgr
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OA4- să-şi dezvolte simţul patriotic şi interesul pentru istoria poporului român. 

 

PSIHO-MOTORII: 

OM1- să folosească adecvat materialul didactic; 

OM2- să localizeze pe hartă punctele unde au avut loc cele mai importante bătălii; 

OM3- să se deplaseze în spaţiul clasei pentru a soluţiona sarcinile primite; 

OM4- să  adopte o poziţie corectă, în bancă, în timpul comunicării orale şi scrise.  

STRATEGIA DIDACTICĂ : 

     1. RESURSE PROCEDURALE : 

 a)Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,   activitatea independentă,   jocul didactic, 

diagrama „Vernn-Euler”, ,,Copacul ideilor”; 

b)Forme de organizare : individual, pe grupe,  frontal. 

  

    3. FORME ŞI TEHNICI DE EVALURE : observarea sistematică, probă scrisă, proba orală, evaluare de către colegi.     

  

    4. BIBLIOGRAFICE: 

a) oficiale 

• Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998; 

• D. Almaş – ,,Istoria românilor”, manual pentru clasa a IV-a, E.D.P. Bucureşti, 1995; 

    2. RESURSE MATERIALE: - fişe, creioane, harta Daciei, calculator, video-proiector, copacul ideilor (simbolic transformat într-o 

cetate), jetoane chipuri Traian şi Decebal, poster Traian, poster Decebal, steagul dacilor din carton, imagini, legende, fişe-concurs, fişe 

de evaluare; 
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• H. Daicoviciu, P. Teodor, I Câmpean – ,,Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la revoluţia din 1821”, manual pentru clasa 

a VII-a, E.D.P. Bucureşti, 1996. 

b) pedagogice 

• Constantin Cucoş (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi gradele didactice, Iaşi, Editura Polirom, 1998; 

• Dumitriu Gh., Dumitriu C., Psihopedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003. 

c) metodico – didactice 

I.Dănilă, E.Ţarălungă ,Ghid de proiectare didactică, Editura Egal, Bacău, 2003. 

 

     5. RESURSE TEMPORALE : 

                         50 minute    
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Evenimen-

tele instruirii 

    

OB. 

                                         

                       Conţinutul lecţiei 

                         Strategii didactice    

    

  Forme de  

   evaluare 
          

   Activitatea propunătorului 

       

Activitatea elevilor 

Metode şi             

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Moduri 

de 

organi-

zare 

        1      2             3          4            5            6          7          8 

1.Moment 

organizato-

ric 

  (1 min.) 

 

OM4 

Se creează condiţiile optime 

pentru desfăşurarea lecţiei: 

pregătirea materialului didactic 

necesar, stabilirea liniştii. 

Îndrumă activitatea de pregătire 

a elevilor. 

 

Îşi pregătesc 

manualele, caietele 

de notiţe, 

instrumentele de 

scris. 

 

Conversa-

ţia 

Explicaţia 

 

-fişe, creioane, 

harta Daciei, 

calculator, 

video-proiector, 

copacul ideilor 

(simbolic 

transformat  

într-o cetate), 

jetoane chipuri 

Traian şi 

Decebal, poster 

Traian, poster 

Decebal, 

steagul dacilor 

din carton), 

fişe-concurs, 

fişe de evaluare; 

 

-frontal; 

 

 

 

 

 

 

-atenţionări; 

 

2. Captarea 

atenţiei 

  (5 min.) 

 

 

OA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la început v-am pregătit nişte 

surprize care sper să facă şi 

pentru voi din această zi una 

minunată! 

 

*Iată, că în clasa noastră au 

poposit două personaje. Sunt doi 

colegi de-ai voştri, care de 

dimineaţă venind la şcoală au 

 

Ascultă, 

recepţionează. 

 

 

 

Intră în clasă două 

personaje surpriză: un 

soldat roman şi un 

oştean dac. 

 

 

 

Povestirea 

 

 

Jocul de 

rol 

 

 

 

- videopro-

iector, 

calculator, 

materiale de 

prezentare a 

celor doi 

conducători, 

două personaje 

 

-frontal; 

 

 

 

-frontal; 

 

 

 

 

 

- stimularea 

interesului, şi 

curiozităţii în  

vederea partici- 

pării tuturor ele-

vilor la lecţie; 
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avut şi ei o surpriză Din elevi, au 

devenit oşteni. Căror armate le 

aparţin, deja v-aţi dat seama, însă 

ei vin şi cu o scurtă prezentare a 

conducătorilor lor. 

 

Cei doi elevi îi rog să se aşeze de 

o parte şi de alta a 

videoproiectorului, unde va rula o 

scenă dintr-o luptă a dacilor cu 

romanii. 

 

 

 

Citesc din Cassius 

Dio câte un citat 

despre Traian, 

respectiv despre 

Decebal (ANEXA 1), 

după care vor rămâne 

în faţa clasei, într-un 

loc dinainte stabilit. 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

reprezentând 

doi soldaţi; 

 

- un filmuleţ ce 

prezintă aspecte 

ale luptelor 

dintre daci şi 

romani (din 

filmul 

,,Columna”). 

 

 

- indivi- 

dual; 

 

 

 

 

-frontal; 

3. Enunţa-

rea temei şi a 

obiective-lor  

  (2 min.) 

 

 

OA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM4 

* a). Şi dacă tot se apropie 

Crăciunul şi e perioada 

cadourilor, am şi eu un dar 

pentru voi: o lecţie frumoasă, ca 

o poveste, dar una adevărată, în 

care vom recapitula noţiunile 

însuşite despre strămoşii noştri, 

dacii şi romanii  şi vom vorbi 

despre războaiele daco-romane. 

Să scriem titlul lecţiei de astăzi 

şi data pe caiete. 

Prind titlul, scos din sacoşa 

pentru cadouri, cu bandă adezivă 

pe tablă. 

    Războaiele daco-romane 

b). Anunţ obiectivele urmărite: 

* În timpul acestei ore va trebui 

să reuşiţi să identificaţi şi să 

verbalizaţi premisele declanşării 

războaielor daco-romane, să 

descrieţi etapele desfăşurării 

războaielor daco-romane, să-i 

caracterizaţi sumar pe cei doi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu atenţie, îşi 

notează titlul lecţiei. 

 

Explicaţia  - caiete, stilouri; 

- o sacoşă mare 

de cadouri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal; 

 

 

 

 

 

 

-indivi-

dual; 

- stimularea 

interesului şi 

curiozităţii în  

vederea partici- 

pării tuturor la  

lecţie; 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX9K2pRSxGgAhiCJzbkF;_ylu=X3oDMTIzaW5qbG82BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM5NzcxOTUwMzFlMTY4ODMwZDg4OGFmYTA0YzUwMWZkOQRncG9zAzU4BGl0A2Jpbmc-?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dromans%2Bclip%2Bart%26_adv_prop%3Dimage%26va%3Dromans%2Bclipart%26fr%3Dslv1-msgr%26spos%3D12%26nost%3D1%26tab%3Dorganic%26ri%3D58&w=490&h=329&imgurl=www.clipartheaven.com%2Fclipart%2Finternational%2Fpeople_-_images%2Fchariot_-_roman.gif&rurl=http%3A%2F%2Fwww.clipartheaven.com%2Fshow%2Fclipart%2Finternational%2Fpeople_-_images%2Fchariot_-_roman-gif.html&size=16.2KB&name=chariot_-_roman+clipart+-+chariot_-_roman+%3Cb%3Eclip+art%3C%2Fb%3E&p=romans+clip+art&oid=977195031e168830d888afa04c501fd9&fr2=&fr=slv1-msgr&tt=chariot_-_roman+clipart+-+chariot_-_roman+%3Cb%3Eclip+art%3C%2Fb%3E&b=31&ni=128&no=58&ts=&tab=organic&sigr=130pvc71r&sigb=14eaq2752&sigi=12f8gl9ov&.crumb=okIjuGlLXui&fr=slv1-msgr
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conducători de oşti, să reţineţi 

datele şi luptele cele mai 

importante, să identificaţi 

urmările acestor războaie. 

 

4. Reactuali-

zarea cunoş-

tinţelor 

anterioare 

  (5 min.) 

 

OA2 

 

 

 

 

 

 

 

OA3 

 

 

 

 

OC1 

 

OA1 

*Sperând că prin cele prezentate 

v-am făcut nerăbdători, să 

începem ,,lupta”! Ei bine, n-aţi 

auzit greşit, ne vom lupta şi noi, 

dar nu cu săbii sau suliţe, ci cu 

întrebări.  

 

Împart clasa în două tabere. Dau 

fiecărei tabere un poster cu 

regele/ împăratul lor, precum şi 

un steag dac din carton ,,oastei 

dace”. 

PROBE (ANEXA 2): 

1. fiecare echipă să răspundă la 

10 întrebări;  

2. să completeze un text lacunar 

scurt; 

3. să stabilească valoarea de 

adevăr a unor propoziţii date. 

 

 

Va ieşi ,,victorioasă din luptă” 

echipa care a strâns cele mai 

multe jetoane. 

*Declar învingătoare echipa….. 

 

 

 

 

 

 

 

Formează ,,taberele”. 

Rezolvă sarcinile. 

 

 

 

Cei doi elevi-perso-

naje vor nota la 

flanelograf răspun-

surile corecte ale 

armatei pe care o 

reprezintă cu ajutorul 

unor jetoane (figurile 

lui Decebal, respectiv 

Traian). 

Elevii din echipa 

adversă aplaudă. 

 

 

 

Explica-

ţia 

 

 

 

 

Conversa-

ţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

Problema-

tizarea 

 

 

 

 

 

-poster Decebal; 

-poster Traian; 

-steag dac; 

-flanelograf; 

-bolduri; 

-jetoane chipuri 

Decebal şi 

Traian; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pe 

echipe; 

 

 

 

 

 

 

-frontal; 

 

 

- observarea 

sistematică a 

comportamen-   

tului elevilor în 

găsirea răspunsu-

rilor şi a rezol-              

vărilor corecte; 

 

 

 

 

 

- evaluarea de 

către colegi; 

 

-evaluarea orală; 

 

 

 

 

 

 

- evaluare cu aju-

torul jetoanelor; 

 

                          

 5.Prezenta-

rea optimă a 

conţinutului 

 

OA1 

 

 

*Pentru a putea completa pe 

caiete spaţiile corespunzătoare 

rubricilor ,,Ştiu, Vreau să ştiu, 

Am aflat”, vă rog să-mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal; 
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 (4 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

6.Dirijarea 

învăţării 

(20 min.) 

 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

 

OC3 

OA2 

 

 

 

 

 

 

OM1 

 

 

 

 

 

OM1 

OA3 

 

 

răspundeţi la câteva întrebări 

care ne vor ajuta în lecţia de 

astăzi. 

*Unde au trăit geto-dacii? 

*Care era capitala lor? 

* Unde au locuit la început 

romanii? 

Precizăm împreună şi ceea ce 

Vrem să aflăm pe parcursul         

acestei lecţii. 

__________________________ 

 

Împart clasa pe grupe. Fiecărei 

grupe îi revine un text, însoţit de 

imagini  sugestive şi întrebări  

corespunzătoare. (ANEXA 3).  

Le explic că este textul din 

manual la care am adăugat câteva 

informaţii şi imagini 

suplimentare. 

 

Fiecare răspuns la întrebările date 

îl vor nota pe o foiţă (model scut 

în culori diferite în funcţie de 

grupă). 

 

Paralel cu ideile corespunzătoare 

fiecărui fragment prinse în 

,,Copacul ideilor”, prezint la 

videoproiector şi celorlalţi elevi 

imaginile sugestive studiate de 

fiecare grupă. Aduc informaţii 

suplimentare. 

 

Notează pe caiete. 

- Geto-dacii au trăit 

în Dacia. 

- Capitala lor era 

Sarmisegetuza. 

-Romanii au locuit la 

început la Roma. 

 

Elevii precizează. 

Notează pe caiete. 

_______________ 

 

Elevii citesc textul şi 

subliniază cuvintele 

necunoscute. 

 

Explică  noile cuvinte 

cu ajutorul dicţiona-

rului. Le scriu pe 

caiete. 

 

Elevii  citesc textele 

date, răspund la 

întrebări şi prind 

răspunsurile în 

,,Copacul ideilor”. 

 

 

Ascultă cu interes. 

 

 

 

Scriu schema pe 

caiete pe măsură ce se 

 

 

 

Conver-

saţia 

 

 

 

 

 

________ 

Explicaţia 

 

 

 

 

Problema-

tizarea 

Lucrul cu 

dicţionarul 

 

 

 

Metoda 

,,Copacul 

ideilor” 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

- fişe cu text şi 

imagini 

sugestive; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- o cetate din 

poliestiren 

simbolizând un 

copac; 

- bolduri; 

 

 

 

 

 

 

 

-frontal; 

 

 

 

 

 

-indivi-

dual; 

 

 

______ 

 

 

-frontal; 

 

 

 

 

 

 

 

- pe 

echipe; 

 

-indivi-

dual; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- aprecierea verbală 

a răspunsurilor 

formulate şi 

încurajarea la 

participare activă; 

 

 

 

 

 

____________ 

 

- observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor ; 

 

 

 

 

 

 

- aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

formulate şi 

încurajarea la 

participare 

activă; 
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Prezint schema lecţiei pe 

fragmente, după terminarea 

fiecărei prezentări (ANEXA 4). 

 

Le cer să urmărească pe carte 

hărţile celor două războaie. 

 

prezintă bileţelele 

completate. 

Urmăresc la video-

proiector şi în 

manuale hărţile care 

reprezintă desf. celor 

două războaie. 

 

 

 

Lucrul cu 

manualul 

 

- caiete; 

- stilouri; 

-indivi-

dual 

7. Obţinerea 

performan-

ţei 

   (3 min.) 

 

 

 

OC4 

OA3 

OM1 

Diagrama  „Vernn-Euler ” 

Fiecare grupă primeşte un 

număr de jetoane-fişe pe care se 

află scrise cuvinte sau expresii 

legate de cei doi conducători, 

Decebal şi Traian. 

Elevii  selectează 

fişele. 

Iese câte un 

reprezentant al grupei 

cu jetoanele selectate 

şi le aşează în spaţiul 

potrivit. 

Metoda 

,,Diagra-

ma 

Vernn” 

-ex.; 

-proble-

matizarea; 

- planşă; 

- jetoane cu 

expresii, cuvin-

te (cu bandă 

autoadezivă); 

-marker; 

- pe 

grupe; 

 

 

- indivi- 

dual; 

- aprecierea 

verbală a 

răspunsurilor 

formulate şi 

încurajare la 

participarea 

activă; 

8. 

Feedbackul 

  (2 min.) 

 

OA1 

Valorificarea rezultatelor de la 

obţinerea performanţei. 

Ameliorarea problemelor 

existente. 

Prezintă clasei  

sarcinile rezolvate. 

Conversa-

ţia 

 

Explicaţia  

 frontal -observarea 

comportamen-

tului elevilor; 

9. Evaluarea 

activităţii 

  (5 min.) 

 

 

 

 

OA1 

Voi da elevilor o fişă de evaluare 

(ANEXA 5). 

Fac aprecieri generale şi 

individuale asupra modului în 

care s-a desfăşurat lecţia.  

Elevii rezolvă fişa de 

evaluare. 

Exerciţiul 

Problema-

tizarea 

 

- fişe de evalua-

re, stilouri; 

 

 

-indivi- 

dual; 

-frontal; 

- evaluare în 

scris; 

- aprecieri  

verbale; 

-notare; 

10. Asigura-

rea retenţiei 

   (2 min.) 

OA4 - Despre ce am discutat astăzi la 

istorie ? 

- Ce joc am jucat? 

 - Ce metode am folosit? 

-... despre războaiele 

daco-romane. 

-...dacii şi romanii 

Copacul ideilor 

Diagrama Venn 

Conversa-

ţia 

 frontal  

- aprecieri  

verbale. 

11. Transfe-

rul 

  (1 min.) 

 INTERN : Se cere elevilor să re-

pete noţiunile studiate referitoa-

re la razboaiele  daco- romane, 

atât de pe caietul de notiţe, cât şi 

din manual. 

Ascultă explicaţiile. Explicaţia 

Conversa-

ţia 

 

 

 

 

 

 

-frontal  
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EXTERN: Atenţionez elevii, 

când vor ajunge în Dobrogea, 

spre mare, să se abată din drum 

pentru a vedea urme ale 

fortificaţiilor strămoşilor noştri. 
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Projet d’activité didactique 

Prof. Liana Coroianu 

Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea 

 

Classe : la Xe, Ve année d’étude  

Type de leçon : Systématisation et fixation 

Sujet de la leçon : Le subjonctif présent 

 

1. Objectifs généraux :  

 

A la fin de cette leçon les élèves seront capables : 

 

• de créer des habilités et des habitudes de communiquer 

• de développer la collaboration 

 

2. Objectifs opérationnels: 

 

A la fin de cette leçon les élèves seront capables : 

 

✓ d’utiliser / employer correctement le subjonctif présent 

✓ de reconnaître / d’identifier dans un texte les structures et l’emploi du subjonctif présent 

 

Stratégie didactique : 

 

➢ méthodes et procédés : écoute (chanson Pour que tu ne meures pas, interprétée par Yves Duteil) 

observation, prise de notes, exercices, conversation, jeu ; 

➢ moyens et matériel : fiches de travail individuel, internet, l’ordinateur portable; 

➢ forme d’organisation : travail collectif, travail individuel, travail par groupe. 
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Les séquences de la 

leçon 

Activité du professeur Activité des élèves Méthode Durée 

Mise en train Je note les absents et je fais une conversation 

situationnelle. 

L’élève de service donne le nom 

des absents, indique la date et le 

jour. 

conversation 1 min. 

Vérification du 

devoir 

Je corrige le devoir. Les élèves corrigent leurs 

fautes. 

conversation, 

exposé 

7 min. 

Annonce de la leçon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de la 

performance 

1.  Je pose des questions aux élèves concernant la 

leçon précédente, j’écris de nouveau le titre au 

tableau noir.  

 

2.  Je prépare les élèves pour l’écoute de la 

chanson. Ils doivent écrire les verbes au 

subjonctif qu’ils entendent. 

3.  Je propose aux élèves de jouer un petit jeu. 

(La classe est partagée en 2 groupes, chacun doit 

jetter les dés et de former des phrases avec les 

personnes et les verbes correspondants au 

subjonctif présent). 

4. Je donne aux élèves les photocopies avec le 

teste d’évaluation qu’ils doivent compléter. 

1. Les élèves répondent aux 

questions et puis notent le titre 

de la leçon dans leurs cahiers. Ils 

se préparent. 

2. Les élèves écoutent et 

écrivent. 

 

3. Les élèves jettent les dés et 

forment des phrases. 

 

 

 

4. Les élèves résolvent le teste. 

conversation 

travail collectif 

 

 

écoute 

travail collectif 

conversation 

conversation 

travail par groupe 

 

 

travail individuel 

5 min. 

 

 

 

10 min. 

 

 

10 min. 

 

 

 

15 min. 
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Indication du 

devoir 

Je donne le devoir. Ils notent leur devoir.  2 min. 
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Pour que tu ne meures pas  

Yves Duteil 

 

 

Pour que tu ne ____________ pas 

J'ai prié jour et nuit 

Un Dieu que j'ignorais 

Pour qu'il te ____________en vie 

Je priais à genoux 

Pour qu'il te ____________à nous 

 

Je faisais les prières 

Que je me récitais 

Lorsque j'étais enfant 

Je disais Notre Père 

Je vous salue Marie.... 

 

Et je cherchais en vain 

Dans le ciel ici bas 

Des instants de répit 

Que je trouvais enfin 

Dans le creux de tes bras 

 

Pour que tu ____________en vie 

J'aurais prié Bouddha... 

 

Pour que tu ne ____________pas 

Je plongeais mon regard 

Au plus profond du tien 

Pour soigner ton chagrin 

J'aurais voulu qu'on m'____________ 

A trouver le remède 

 

J'aurais changé l'histoire 

Pour effacer les jours 

Qui déposaient du noir 

Autour de ton amour 

Pour en briser le cours 

 

J'aurais voulu pouvoir 

Voler à ton secours... 

 

Pour que tu ne ____________pas 

J'ai chanté certains soirs 

Tous les chants de l'espoir 

Que j'écrivais pour toi 

Et je montais si haut 

Vers l'infiniment beau 

Pour pouvoir rapporter 

Un peu d'éternité 

A t'offrir en cadeau 

 

Quand je t'ouvrais mon coeur 

En caressant ta peau 

Comme on touche un trésor 

Tu te battais si bien 

On se sentait si forts 
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J'aurais cherché plus loin 

Pour que tu ____________encore... 

 

Je ne saurai jamais 

Ce qui de tout cela 

Nous a gardé ensemble 

Du courage de vivre 

Ou du bonheur qui tremble 

 

Mais je bénis le ciel 

De t'avoir épargnée 

Lorsqu'à la nuit tombée 

Je t'entends respirer 

 

Et je connais le prix 

De chaque instant de paix 

Que nous offre aujourd'hui 

Et l'amour qu'il fallait 

Pour que tu ____________ici... 

 

Pour que tu ne ____________pas, 

J'aurais donné ma vie. 
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Test d’évaluation 

 

Nom et prénom__________________ 

 

8p Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent: 

 

1. Il faut que tu _____________ (être)  à l’heure à ton cours.  

2. Le professeur exige qu'ils _____________ (écrire)  au moins ce texte.  

3. Il ne faut pas que nous _____________ (dessiner) sur les murs.  

4. Je serais heureux qu’il _____________ (obtenir)  une bonne note.  

5. Il est nécessaire qu’on _____________ (pouvoir) accéder à la bibliothèque.  

6. J’exige que tu _____________ (intervenir)  sur ce dossier.  

7. C’est le meilleur enseignant que je _____________ (connaître)  !  

8. Il ne faut pas qu’ils _____________ (dire)  de gros mots. 

9. Il faut que tu _____________ (faire) tes exercices avant d'aller au lit .  

10. Il est obligatoire que vous _____________ (finir) ce travail maintenant.  

11. Ils désirent que nous _____________ (aller) avec eux au cinéma ;  

12. Il faut que tu _____________ (être) à l'heure .  

13. J'exige que vous _____________ (partir) tout de suite .  

14. Vous voudriez qu'ils _____________ (réussir) cette année .  

15. Tu doutes qu'il _____________ (venir) cet après-midi ?  

16. Nos parents n' aiment pas que nous _____________ (avoir) un ami comme lui ! 

 On accorde 2 points d’office.
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1 

 

2 3 4 5 

6 

 

 

 

 

JE 

 

 

 

TU 

 

 

 

IL/ELLE 

 

 

 

NOUS 

 

 

 

VOUS 

 

 

 

ILS/ 

ELLES 

 

 

1 

 
2 3 4 5 

6 

 

 

 

 

PRENDR

 

 

AVOIR 

 

 

ETRE 

 

 

PARTIR 

 

 

ALLER 

 

 

FINIR 
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Proiect de activitate 

 

                                                                                 

                                                                  Scoala Gimnaziala Fratostita-Gradinita nr. 2 Filiasi 

                                                                  Prof. inv.prescolarToma Georgeta 

Grupa: Mare 

Tema anuală:Când, cum și de ce se întâmplă? 

Tema proiectului: Evaluare finala – „Uite cate am invatat!” 

Subtema: „Spune parerea ta” 

Domeniul: Om si Societate 

Categoria activității:Educatie pentru societate 

Mijloc de realizare: discutii libere 

Tipul: evaluarea de cunoştinţe 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

B 4.Autocontrolșiexpresivitateemoțională 

C 1.Curiozitate, interes şi iniţiativă în învățare 

D 1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

D 2.Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

 

Comportamente:  

B 4.1 Recunoaște și exprimă emoții de bază produse de texte si imagini 

C 1.1 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi 

D 1.1.Exersează cu sprijin ascultarea activă a unui mesaj in vederea înțelegerii și receptăriilui 

D 1.2.Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorificării emoțiilor 

D2.1. Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, acțiuni, emoții proprii – comunicare 

expresivă. 

 

Obiective operaţionale: 

➢ cognitive:  

- sa raspunda corect la ghicitori; 

- sa ghiceasca simbolul potivit fiecarui anotimp; 

- sa raspunda corect la intrebarile educatoarei referitoare la fenomene ale naturii, imbracaminte, jocuri 

ale copiilor, caracteristici specific celor patru anotimpuri; 

- sa aleaga jetoanele cu diferite imagini si sa spuna carui anotimp i se potrivesc; 

- sa povesteasca o intamplare traita de el intr-un anotimp dat. 

➢ psiho-motorii: 

- sa manuiasca in mod correct jetoanele puse la dispozitie ; 

- sa asocieze corect jetoanele pentru   a indeplini sarcina data. 

➢ afectiv-atitudinale: 

- să manifeste interes pentru activitate; 

- să-şi exprime acordul sau dezacordul faţă de ideile exprimate de colegi; 

- sa-si exprim esentimentele proprii in legatura cu un anumit anotimp. 

 

Strategia didactică:  

a) Metode şi procedee: conversaţia euristica, explicatia, demonstratia, exerciţiul, expunerea, jocul, 

problematizarea. 
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b) Mijloace de învățământ: jetoane, planşe cu imagini reprezentative pentru cele patru anotimpuri, 

ghicitori, tabla magnetica. 

c) Forme de organizare: frontală, individuală. 

Evaluare:continuă: prin observarea comportamentului, chestionare orală, aprecieri stimulative. 

 

Bibliografie : 

LolicaTataru, Adin 

a Glava, Olga Chis, „Piramidacunoasteri”, Ed. Diamant, 2014. 

Culegere de texte pentru aplicarea programei în grădiniţa de copii. 

Curriculum pentru educatia timpurie - 2019 

 

Durata:30-35 minute. 
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Desfasurarea activitatii 

Evenimentul 

didactic 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1.Organizarea 

activitatii 

Voi urmări :  

- aranjarea scăunelelor in 

semicerc 

- asigurarea vizibilităţii la 

panoul cu imagini 

-corectarea poziţiei copiilor 

pe scăunele. 

- asezarea materialului 

didactic necesar pentru 

activitate 

 

conversaţia 

Mobilier 

Panou 

material 

didactic 

 

Frontal 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

2. Captarea 

atenţiei 

Voi pune o ghicitoare: 

„Suntem patru 

surioare,/Omului 

folositoare,/Si aducem 

daruri mii,/Bucurii pentru 

copii,/ 

Cine-s ele, dragi copiii? 

”Voi prezenta copiilor o 

plansa cu Zana Primavarasi 

ii voi intreba daca stiu cine 

este si daca mai cunosc si 

alte anotimpuri 

expunerea 

 

conversatia 

Imagine cu  

Zana 

Primavara 

Frontal 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Voi iniţia un scurt dialog 

despre cele patru Zane ale 

anului si voi adresa cateva 

intrebari despre fiecare in 

parte. 

conversaţia de 

verificare 

 

 

 

frontal 

 

Analiza 

raspunsurilor 

4. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 Astăzi vom discuta liber 

despre cele patru Zane ale 

anului. Ne vom verifica si 

cunostintele despre ele, ne 

vom reaminti ceea ce stim si  

vom afla si alte lucruri despre 

aceste Zane. 

 

conversaţia  frontal 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 
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5. Dirijarea 

învățării 

Voi arata copiilor imagini cu 

cele patru anotimpuri ale 

anului si voia dresa intrebari 

referitoare la acestea. Ce 

anotimp avem ilustrat in 

aceasta imagine? De unde 

ne dam seama ca este acest 

anotimp? Voua va place sa 

va jucati in acest anotimp? 

Ce puteti spune despre el? 

Ce fructe si legume se coc in 

acest anotimp? Cum este 

vremea?Copiii cu ce se 

imbraca in acest anotimp? 

Raspunsurile corecte vor fi 

recompensate cu aplauze. 

Cele incorecte vor fi 

corectate de alti copii.  

Dupa ce vom discuta despre 

fiecare anotimp in parte, voi 

arata copiilor un plic in care 

se gasesc mai multe jetoane 

si le voi solicita sa vina in 

fata colegilor, sa extraga un 

jeton, sa specifice anotimpul 

caruia I se potriveste si sa ne 

spuna ceva.Voi insista pe 

dezvoltata a ideilor. 

   expunerea 

 

explicaţia 

 

conversaţia 

 

exerciţiul 

 

Demonstratia 

exercitiul 

 

 

intrebari 

 

 

Imagini cu 

cele patru 

anotimpuri 

 

 

Jetoane cu 

elemente 

specific 

fiecarui 

anotimp 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

individual 

Observarea 

comportamentu 

lui 

 

 

 

analiza 

răspunsurilor 

 

 

aprecieri 

stimulative 

 

Analiza 

raspunsurilor 

 

6. Asigurarea 

feed-back-ului 

Voi prezenta copiilor o tabla 

magnetica pe care  vor fi 

asezate jetoane cu 

anotimpurile si obiecte 

vestimentare. Ii voi ruga sa 

asocieze corect piesele 

vestimentare fiecarui 

anotimp. Copii vor identifa 

ca anotimpul corespunzator 

jetonului si vor povesti o 

intamplare pe care au trait-o 

ei in anotimpul respectiv. 

Voi urmari exprimarea 

corecta a copiilor.  

problemati-

zarea 

jocul 

expunerea 

 

Tabla 

magnetica  

Frontal 

Individual 

 

Observarea 

comportamentului 

analiza 

raspunsurilor 

 

7. Evaluare și 

concluzii 

Fixarea activitatii:  

conversaţia 

 

recompense 

 

 

 

Chestionarea orală 
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 – Despre ce am discutat noi 

astazi? 

-   Ce anotimp preferam? 

-   De ce? 

Voi aprecia modul cum s-au 

comportat la activitate si ii 

voi recompense cu bulinute 

zambitoare. 

 

 

 

 

 

frontal  

Aprecieri 

stimulative 
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PROIECT DE LECȚIE 

DATA: 24.03.2021                                    

CLASA: a IV-a A 

PROF. ȊNV. PRIMAR:  Silvia Monica Tămaș 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 1 Dej 

ARIA CURRICULARĂ: ARTE  

DISCIPLINA: Muzică și mișcare 

DISCIPLINE INTEGRATE: Limba ṣi literatura românǎ 

UNITATEA TEMATICĂ: Muzică și acompaniament 

SUBIECTUL LECŢIEI: Timbrul vocal. Timbrul instrumental.  

                                           Cântec ,,Viorița mea”- Ana Paulic 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  

TIPUL ACTIVITĂŢII:  formarea priceperilor si deprinderilor – timbrul muzical 

SCOPUL: Identificarea timbrului vocal și instrumental 

COMPETENŢE GENERALE: 

1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical 

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei 

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în 

grup 

 

Competențe specifice: 

1.1.Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul 

cultural, cu sesizarea unor diferențe 

3.1. Manifestarea unor reacții, emoții, sentimente sugerate de fragmente muzicale  

 

COMPETENŢE INTEGRATE 

• Limba ṣi literatura românǎ 

1.4.    Manifestarea atenției fațǎ de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile; 

2.5.    Manifestarea interesului pentru participarea la interacțiuni orale 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1 – să identifice instrumentele muzicale în urma audierii unor secvențe muzicale; 

O2 – să distingă tipurile de timbru dintr-un fragment muzical audiat; 

O3 –  să grupeze instrumentele în funcție de modul de producere a sunetului; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

     Metodologice: 

• metode şi procedee: conversația, explicația , exercițiul, demonstrația, observarea, învățarea prin 

descoperire;                     

• mijloace didactice: device-uri, fișe de lucru, PPT cu imaginile instrumentelor muzicale videoproiector, 

computer, tabla interactivǎ, aplicația Wordwall; 

• forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe; 

• metode de evaluare: observația curentă a comportamentului elevului, aprecieri verbală, calificative. 

  Bibliografice: 
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➢ Maria Goga, Adriana Alia Bocaneanu, Metodica predarii educatiei muzicale in invatamantul primar si 

prescolar. Curs introductiv, Editura  Universitară, 2014; 

➢ MARIA DRĂGAN,manual EDUCAŢIE MUZICALĂ, editura  SIGMA, Bucureşti, 2005  

➢ Munteanu, G., „Didactica educației muzicale”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2005 

➢ Programa ṣcolarǎ, M.E.N, Anexa nr.2 la ordinul ministrului educației naționale nr. nr. 5003 / 

02.12.2014, Bucureṣti, 2014; 

 

Resurse web: 

✓ https://library.livresq.com/details/60f88b527992070007c791b1 

✓ www.didactic.ro 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=CtMS-nlRsnU 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=Fli0e40JYtk 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=qwWbw0GMct0 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=Zf2ihalVDLM 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=mgrXRQxCBJk  

✓ https://prezi.com/fdkpmwa5mxnp/timbrul-vocal-si-instrumental/ 

✓ https://wordwall.net/resource/6623869 

    Temporale : 45 minute 

    Umane: 30 elevi 

     

https://www.youtube.com/watch?v=CtMS-nlRsnU
https://www.youtube.com/watch?v=Fli0e40JYtk
https://www.youtube.com/watch?v=qwWbw0GMct0
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
https://www.youtube.com/watch?v=Zf2ihalVDLM
https://www.youtube.com/watch?v=mgrXRQxCBJk
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Etapele lecției Ob. 

op. 

Demers didactic Strategii didactice Evaluare 

 Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 Asigurarea unui climat educațional favorabil. 

Pregǎtirea materialelor necesare desfǎṣurǎrii 

activitǎții: manual, caiet, instrumente 

muzicale. 

• Exerciţii de respiraţie: 

Recit versurile: 

„ Spatele de scaun rezemăm 

Pieptul înainte îl îndreptăm 

Trandafirul roşu cu drag mirosim,  

Şi rostim: 

Ce frumos miroase floarea mea!” 

Balonul mare acum îl umplem 

Deci cu toţii aer în el să suflăm!” 

• Exerciţii pentru încălzirea vocilor: 

- vocalize cu ajutorul vocalelor a, e, i, o, u; 

-vocalize pe sunetele arpegiului gamei Do cu 

ajutorul silabelor Ma Me Mi Mo; 

-Cântatul cucului (pe sunetele SOL- Mi  se 

cântă versurile: „ cântă cucu-n 

dumbrăvioară”). 

• Exerciţii ritmice: 

- voi marca un anumit ritm prin bătăi din 

palme, pe picioare, pe bancă,  iar elevii vor 

imita ce aud. 

explicația 

 

 

 

 

demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul 

 

manual, 

caiet, 

instrumente 

muzicale de 

jucărie 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

individual 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevilor 

2.Reactualizare

a cunoștințelor 

 Se reactualizează cunoștințele anterioare cu 

ajutorul întrebărilor: 

„Ce sunt sunetele?” 

„Cum pot fi acestea?” 

conversația 

dirijată 

 frontal Observarea 

sistematică 
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„Ce sunt sunetele muzicale vocale? Dar cele 

instrumentale?” 

,,Care sunt calitățile sunetului? ( înalțime, 

durată, intensitate si timbru)” 

3.Captarea 

atenției 

 Ghicitoarea muzicală: ,,Trei iezi cucuieți”.  

Numesc un copil care va sta cu spatele la clasă. 

Explic modul de desfăşurare a jocului.  

Opresc jocul după ce au ieşit doi copii: o fetiţă 

şi un băiat.  

Copilul ghicitor va sta cu spatele la clasă. 

- el va trebui să recunoască glasul celui care l-a 

strigat, spunându-i numele. 

Elevii vor formula răspunsuri de tipul: 

- pentru că fiecare voce are o sonoritate proprie, 

care o deosebeşte de alte voci. 

,,Cum e posibil să ghicim vocea unei persoane 

cunoscute dintr-un grup chiar dacă nu o 

vedem?” (după sonoritatea proprie, care o 

deosebește de celelalte). Cum se numeşte 

calitatea unei voci de a se deosebi de celelalte 

voci? (timbru vocal). 

explicația 

 

 

 

 

 

conversația 

Ghicitoare 

muzicală 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Observarea 

sistematicǎ 

4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

      Se prezintǎ tema ṣi obiectivele activitǎții. Să 

înteleagă ce este timbrul vocal și timbru 

instrumental Am să verific acest lucru punându-

vă întrebări,  audiind anumite piese muzicale, 

cerându-vă să interpretaţi vocal şi la instrument 

cântecelele învăţate, apoi am să vă cer să 

completaţi o fişă de evaluare. 

Se notează titlul lecției în caiete și la tablă 

,,Timbrul vocal.Timbrul instrumental”. 

explicația  frontal  

Observare 

sistematică 
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5.Dirijarea 

învățării 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

Pe baza ghicitorii muzicale se deduce si se 

notează definiția timbrului: Calitatea unei voci 

sau a unui instrument de a se deosebi de 

celelalte se numește timbru. 

Ne vom referi la tipuri de voci și sunetele 

instrumentelor. Vocea poate transmite foarte 

multe stări.  Sunetele generate de aceasta pot 

avea o mulțime de inflexiuni și sonorități, 

care pot fi folosite atât în vorbire, cât și în 

cântat. La nivel de domeniu muzical se 

numește timbru. El nu ține doar de capacitatea 

vocală a omului, ci și de partea instrumentală a 

muzicii.  

Audiţie muzicală: 

- solicit elevilor să recunoască timbrul 

instrumentelor audiate şi să explice modalitatea 

de interpretare: solist, orchestră, solist şi 

orchestră 

În urma audierii unor melodii se vor desprinde 

diferite tipuri de timbruri: vocal si instrumental  

- vocal: 

- voci de copii aproximativ egale, 

- voci de femei, soprane, altiste,  

-voci de bărbați, tenori, bași, 

-cor mixt ( patru voci) 

a)de diferite voci copii: 

https://www.youtube.com/watch?v=CtMS-

nlRsnU 

-cor de bărbați: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fli0e40JY

tk 

-cor de femei; 

explicația 

 

 

 

conversația 

 

 

 

demonstrația 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

Vioară 

 

 

 

Chitară 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini pe 

videoproiec

tor 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CtMS-nlRsnU
https://www.youtube.com/watch?v=CtMS-nlRsnU
https://www.youtube.com/watch?v=Fli0e40JYtk
https://www.youtube.com/watch?v=Fli0e40JYtk
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qwWbw0

GMct0 

b) un cor mixt: 

https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unph

fi0 

c)  orchestra simfonică: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zf2ihalV

DLM 
Interpretare instrumentală: 

-solicit ca fiecare elev să improvizeze un mic 

cântecel  ( două- trei măsuri); 

-solicit câtorva elevi să interpreteze 

instrumental  câteva măsuri de pe un portativ 

expus pe o planşă;  

- solicit câtorva elevi să interpreteze 

instrumental,  la alegere, un cântecel din 

manual; 

 Se recunosc și se notează tipuri de 

instrumente: 

- Cu coarde: vioara, chitara, pian 

- De suflat: flaut, corn, trompeta 
- De percutie: xilofon, toba, trianglu 

Pentru a exemplifica cele afirmate mai sus 

referitor la instrumente muzicale, se prezintă 

un filmuleț cu sunetele produse de acestea. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgrXRQx

CBJk  

Se învață cântecul ,, Viorița mea” de Ana 

Paulic. 

Voi cânta eu, voi citi textul cântecului și voi 

explica cuvintele necunoscute. 

Împart fișele cu versurile cântecului. (Anexa 1) 

Voi repeta versurile cântecului de 2-3 ori. 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

observarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumente

le muzicale: 

vioara, 

chitara, 

trompeta, 

toba; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

practică 

individuală, pe 

echipe      

(grupuri corale) 

https://www.youtube.com/watch?v=qwWbw0GMct0
https://www.youtube.com/watch?v=qwWbw0GMct0
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
https://www.youtube.com/watch?v=Zf2ihalVDLM
https://www.youtube.com/watch?v=Zf2ihalVDLM
https://www.youtube.com/watch?v=mgrXRQxCBJk
https://www.youtube.com/watch?v=mgrXRQxCBJk
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Cânt prima strofă.  

Voi repeta de 2-3 ori strofa respectivă cu toată 

clasa. 

Voi invita în față 2-3 copii care să cânte prima 

strofă. 

În acest fel voi proceda și cu următoarele 

strofe. 

Vom cânta în întregime cântecul de câteva ori. 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echipe 

 

6.Obținerea 

performanței 

O3 Se realizează utilizând platforma learning apps 

https://learningapps.org/display?v=phcrck3q22

1  și 

https://prezi.com/fdkpmwa5mxnp/timbrul-

vocal-si-instrumental 

joc didactic Laptop 

 

telefon 

Frontal 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamen-

tului elevilor 

 

7. Evaluare O3 Completarea fișei de lucru. Analiza cu 

autoevaluarea ei. (Anexa 2) 

La finalul orei de muzică se interpretează un 

cântecel preferat, cântând în cor. șli jocul 

wordwall: 

https://wordwall.net/resource/6623869. 

Fișe de lucru Jocul digital Individual Evaluare 

individuală 

Autoevaluare 

8.Încheierea 

activității 

 Se vor face aprecieri pozitive individuale şi 

asupra participării elevilor la lecție, precum și 

asupra comportamentului lor pe parcursul orei. 

Elevii activi vor fi recompensați prin 

calificative.  

conversația Calificative frontal Aprecieri 

globale ṣi 

individuale 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/display?v=phcrck3q221
https://learningapps.org/display?v=phcrck3q221
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Anexa 1 

 
Anexa 2                                            Fişă de lucru  

Capacitatea evaluată: Cunoştinţe teoretice referitoare la timbrul muzical ( vocal, coral,                           

instrumental, orchestral) 

 1. Completaţi spațiile lacunare: 

 Timbrul muzical poate fi vocal şi _____________. Sunetele muzicale pot fi : grave, medii şi 

_____________. Dirijorul este ______________ corului. Solistul este persoana care cântă ____________ . Corul 

este format din _______________ persoane. 

 2. Realizaţi corespondenţe, trasând linii între imagini şi descrierile corespunzătoare: 

Instrumentul 

muzical 

Descrierea instrumentului muzical 

 

Instrument muzical cu coarde şi arcuş 

 

 

Instrument muzical care emite sunete prin                   

uşoara apăsare a clapelor         
 

Instrument muzical popular, de suflat 

 

 
 
3. Identificaţi enunţurile adevărate, prin colorarea cercului corespunzător: 

O     George Enescu este cel mai mare compozitor român. 

O     Timbrul muzical instrumental este calitatea sunetelor de a se deosebi după sursa care le emite. 

O    Sonoritatea proprie, specifică , a unei voci reprezintă timbrul vocal. 

O    Vioara este înrudită cu toba.



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4220 
 

Particularități ale circulației la vertebrate 

- proiect de lecție - 

prof. Pașca Anastasia Viorica 

Colegiul Național ”Dr. Ioan Meșotă” Brașov 

DISCIPLINA: biologie;     CLASA: a VI-a 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVAȚARE: Funcțiile de nutriție. 

SUBIECTUL LECTIEI: Particularități ale circulației la vertebrate 

TIPUL LECȚIEI: lecție mixta: predare-evaluare 

SCOPUL LECȚIEI: Prezentarea particularităților circulației în seria vertebratelor 

OBIECTIVE DE REFERINȚA/COMPETENȚE SPECIFICE: 

 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

            -să enumere componentele inimii la fiecare grupă de vertebrate; 

             -să descrie procesele care au loc circulației la fiecare grupă de vertebrate; 

             -să numească tipul de circulație specific fiecărei grupe de vertebrate; 

             -să compare alcătuirea inimii și circulația la grupele de vertebrate. 

RESURSE: 

• OFICIALE:    -PROGRAMA ȘCOLARĂ 

                -PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 

                -PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

• TEMPORALE: -NR DE LECȚII: - 1 h 

                -DURATA – 50 min. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1. METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, descrierea, explicația, problematizarea 

2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: lap-top, proiector, manualul, tabla, marker 

3. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII ELEVILOR: 

-individuală 

-activitate frontală. 

DESFĂŞURAREA LECTIEI: 

Momentul lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Captarea atenției -anunțarea temei și a obiectivelor;  
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Verificarea si evaluarea 

cunostințelor anterioare 

-verifică frontal/individual cunoștințele 

elevilor 

-răspund 

 

Transmiterea 

cunoștințelor noi 

-explică cu ajutorul prezentării ppt (Anexa 1) 

particularitățile circulației la grupele de 

vertebrate 

-scrie schița tablei. 

 

-răspund cerințelor 

-își iau notițe 

Fixarea cunoștințelor 

dobândite 

-tabel recapitulativ cu ajutorul proiectorului -răspund cerințelor 

Evaluarea cunostintelor 

noi 

-fișa de lucru – Anexa 2 -răspund în scris 

 

 

SCHIȚA TABLEI 

Particularități ale circulației la vertebrate 

 Pești : - circulația : simplă și completă 

                      - inima : 1 atriu și 1 ventricul 

 Amfibieni: : - circulația : dublă și incompletă 

                               - inima : 2 atrii și 1 ventricul 

 Reptile : - șopârle, șerpi, broaște țestoase: - circulația: dublă și incompletă 

                                                                               - inima: 2 atrii și 1 ventricul 

   - crocodili : - circulația: dublă și incompletă 

                                            - inima : 2 atrii și 2 ventricule 

 Păsări : - circulația: dublă și completă 

                       - inima : 2 atrii și 2 ventricule 

 Mamifere : - circulația: dublă și completă 

                             - inima : 2 atrii și 2 ventricule 

La toate vertebratele, circulația sângelui este închisă 

Circulația sângelui intervine și în termoreglare. 

 

Anexa 1 – prezentarea ppt 
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Slide 1 

 

Slide 2 

A  B  C   

Slide 3 

A  B  

Slide 4 

A    B  

Slide 5 
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A   B  

Slide 6 

A  B  

Slide 7 

A  B   

Slide 8 
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A  B   C 

 

 

Anexa 2 

FIȘĂ DE LUCRU  

 

A. Alege varianta corectă de răspuns! 

1. Inimă tetracamerală au: 

a) păsările și amfibienii; 

b) mamiferele și amfibienii; 

c) peștii și reptilele; 

d) păsările și mamiferele. 

2. Circulația simplă este întâlnită la: 

a) pești; 

b) amfibieni; 

c) reptile; 

d) păsări. 

3. Are temperatura corpului constantă: 

a) șarpele; 

b) melcul; 

c) greierele; 

d) porumbelul. 

4. Componentele sângelui cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: 

a) plasma și leucocitele; 
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b) hematiile și leucocitele; 

c) trombocitele și hematiile; 

d) plasma și hematiile. 

5. Artera aortă: 

a) transportă sânge cu dioxid de carbon; 

b) pleacă din ventriculul stâng; 

c) are legătură cu atriul stâng; 

d) pleacă din ventriculul drept 

B. Stabilește dacă proporțiile următoare sunt adevărate sau false. 

     Modifică-le pe cele false, pentru a deveni adevărate. Nu folosi negația. 

1. Obiceiul șopârlelor de a sta la soare reprezintă modificările unor trăsături anatomice. 

2. Vulpea arctică prezintă, ca adaptare la mediu, urechi lungi și ascuțite, ca să nu piardă căldura. 

3. Sângele, limfa și lichidul interstițial sunt principalele componenete ale mediului intern al 

organismelor animale. 

4. Leucocitele au rol în coagularea (închegarea) sângelui împreună cu alți factori din plasmă. 

5. Arterele sunt vase de sânge care pleacă de la inimă, din ventricule. 

C. Asociați noţiunile din cele trei coloane, după exemplul a – 5 – D: 

A B C 

a. hematia 1. rădăcină, tulpină frunze A. duce sânge la plămâni 

b. vene cave 2. circulația mică B. primește sănge cu oxigen de la plămâni 

c. atriu stâng 3. circulația mare C. transportă seva brută 

d. vase lemnoase 4. inimă D. conține hemoglobină 

e. artera pulmonară 5. element figurat din sânge E. se varsă în atriul drept 

 

D. Calculează cantitatea de substanțe organice din sângele unui copil care cântărește 40 kg, știind că 

sângele reprezintă 7% din masa corpului, plasma 60% din volumul de sânge, iar substanțele organice 9% 

din plasmă. 

 

Rezolvare fișa de lucru: 

A. 1 d; 2 a; 3 d; 4 d; 5 b 

B. 1. F. Vulpea arctică prezintă, ca adaptare la mediu, urechi scurte și rotunjite, ca să nu piardă căldura. 
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      2. A. 

             3. F.   Trombocitele au rol în coagularea (închegarea) sângelui împreună cu alți factori din 

plasmă. 

             4. A 

C. b – 3 – E; c – 4 – B; d – 1 – C; e – 2 – A. 

D.  7/100*40 = 2,8 l sânge 

60/100*2,8 = 1,68 l plasmă 

Cantitatea de substanțe organice = 9/100*1,68 = 1,51 
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PROIECT DE LECŢIE 

      PROF. DUMITRU OLGUȚA-ELENA 

                                                       ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR.11- BUZĂU 

CLASA: a VII-a  

OBIECTUL: Literatura română 

SUBIECTUL:  La moara din sat..- redactare de text (narativ-descriptiv) 

TIPUL LECŢIEI: Consolidarea și sistematizarea cunoştinţelor referitoare la redactarea de text 

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 

2. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

      - folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

a) Cognitive: 

O1 –  să numească tipurile de text cunoscute/ studiate; 

O2 – să precizeze părțile unei compuneri; 

O3 – să  evidențieze etapele urmărite în redactarea unui text; 

O4 – să redacteze texte narative, pornind de la începutul dat. 

b) Psihomotorii:  

     O1: Să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, tabla, spaţiul caietului,  fişele de lucru; 

c) Afective:     

      O1: Să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul grupului; 

      O2: Să participe cu interes la activitate; 

      O3: Sǎ foloseascǎ mijloace de comunicare nonverbalǎ – mimicǎ, gestică pentru a-și argumenta 

pǎrerile personale. 

• STRATEGIA DIDACTICĂ:  

a. METODE ȘI PROCEDEE : lectura expresivă, brainstorming, problematizarea, transferul de rol 

b. FORME DE ORGANIZARE a activității elevilor : activitatea frontală combinată cu activitatea pe grupe 

şi în perechi 

c. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT : videoproiector, postere, fişe cu sarcini de lucru 

d. PROCEDEE DE EVALUARE: fișa de autoevaluare 
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e. RESURSE : spaţiul de lucru : sala de clasă; timp: 50 de minute; capacităţile normale de receptare ale 

elevilor, cunoştinţele lor anterioare 

f. MATERIAL BIBLIOGRAFIC: Pamfil, Alina – „Limba şi literatura română în gimnaziu – structuri 

didactice deschise”, Ed. Paralela 45, Bucureşti, 2004; Secrieru, Mihaela – „Didactica limbii române”, Ed. 

Studis, Iaşi, 2008; Sâmihăian, Florentina, „O didactică a limbii și literaturii române”, Ed. Art, București, 

2014.  

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

I. Organizarea clasei  

Se asigură ordinea şi disciplina în clasă, se pregăteşte materialul didactic pentru ora de  limba 

română. Se efectuează prezenţa elevilor. 

 

II. Momentul PRE-TEXT 

            Pentru a actualiza impresiile de lectură ale acestora, profesorul cere unui elev să facă lectura 

expresivă a notațiilor din jurnalul clasei, realizate de grupa Jurnaliștilor. Se evidențiază astfel felul în care 

s-a desfășurat ora anterioară, precum și sarcinile de lucru primite de cele șase grupe: Geografii, Istoricii, 

Matematicienii, Informaticienii, Criticii și Jurnaliștii. Se fac aprecieri referitoare la modul în care s-au 

consemnat evenimentele în jurnal.  

Sarcinile propuse erau: 

• Istoricii informează cine a fost Eftimie Murgu, într-o scrisoare adresată de marele cărturar elevilor de 

clasa a VII-a. 

• Geografii  stabilesc două variante de traseu Buzău- Valea Rudăria (comuna Eftimie Murgu). 

• Matematicienii calculează distanța Buzău- Valea Rudăria, folosindu-se de informațiile furnizate de grupa 

Geografilor. 

• Informaticienii realizează o prezentare power point cu morile de apă de pe Valea Rudăria. 

• Criticii își exprimă opinia cu privire la legătura titlului În Banat, morile macină timpul înapoi cu textul 

nonliterar pentru care funcționează ca element convențional de identificare. 

• Jurnaliștii consemnează în jurnalul clasei cum s-a desfășurat ora de română și culeg date de la celelalte 

echipe. 
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             Profesorul le cere elevilor să precizeze tipurile de texte pe care le-au întâlnit în timpul realizării 

temei și nu numai. Printr-o activitate dirijată, elevii vor răspunde întrebărilor formulate de profesor 

referitoare la ce este un text, ce etape presupune elaborarea unui text.  

 

III. Momentul REDACTARE 

 

               Se lansează o provocare. Pornindu-se de la următorul început La moara din sat, oamenii măcinau 

nu doar grâu, ci și povești, vise, amintiri..., să realizeze o compunere narativă (în care să apară și inserții 

descriptive/monologate). Prin tragere la sorți se stabilește perspectiva narativă (un sac de grâu venit la 

moară, o moară părăsită, morarul, pietrele care macină, apa care învârte roata, roata morii) pentru fiecare 

grupă.  Se face precizarea că aceasta va fi prima variantă a textului- ciorna. Această variantă va fi evaluată 

în funcție de originalitate, de expresivitate și de înlănțuirea logică a ideilor. 

 

IV. Momentul POST-TEXT 

 După redactare, se citesc trei- patru dintre compunerile elevilor și se fac aprecieri referitoare la 

conținut. Se completează catalogul emoțional (anexa 1) și fișa de autoevaluare. 

 

V. TEMA 

Elevii vor continua cu alte variante ale textului.  Forma finală va fi redactată pe o coală A4 și pusă într-un 

dosar,  alături de ciorne.  

            

 

 

 

Anexa 1 

CATALOG EMOŢIONAL 

 

NERĂBDĂTOR/ NERĂBDĂTOARE 
 
CURIOS/ CURIOASĂ 
 
 FERICIT(Ă) 
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SUPĂRAT(Ă) 
 
SURPRINS(Ă) 
 
PLICTISIT(Ă) 
 
ÎNCÂNTAT(Ă) 
 
MULŢUMIT(Ă) 
OBOSIT(Ă) 
Anexa 2 
           
            „După ce schimb trei gări și două mașini de ocazie, se lasă deja întunericul când pornesc pe Valea 

Rudărica, din Munții Almajului. Trecut mai sus de ultima casă, îmi caut un loc de înnoptare. Ca de obicei, 

sunt cu rucsacul în spate. Găsesc un petec de verdeață și, după o cină frugală, mă bag în sacul de dormit. 

Fiind senin și neavând rost să-mi întind cortul, dorm sub cerul liber. Cu prima geană de lumină, trec însă 

la treabă... Cobor puțin în aval și mă întorc în comuna Eftimie Murgu unde, cu o primă moară pe care o 

zăresc chiar lângă drum, îmi fac intrarea în cel mai mare complex de mori de apă din sud-estul Europei.  

            Se spune că Țara Morilor din Banat a fost întemeiată de daci. Cert este că morile de apă de pe 

Valea Rudărica sunt atestate documentar din anul 1470. În 1874 aici erau în funcțiune 51 de mori, dintre 

cele 339 câte se găseau, în total, în întreaga depresiune a Almajului.  

           Desele inundații din secolul al XX-lea le-au distrus, rând pe rând, iar acum pe Rudărica mai sunt 

de văzut doar 22, dintre care 13 chiar în comuna Eftimie Murgu. Rudăria este vechea denumire a localității. 

Din 1984, comuna poartă numele marelui cărturar și luptător pașoptist, Eftimie Murgu, care s-a născut 

aici.” 

          (Alin Totorean, În Banat, morile macină timpul înapoi, în revista Terra Magazin) 

 

           

            „După ce schimb trei gări și două mașini de ocazie, se lasă deja întunericul când pornesc pe Valea 

Rudărica, din Munții Almajului. Trecut mai sus de ultima casă, îmi caut un loc de înnoptare. Ca de obicei, 

sunt cu rucsacul în spate. Găsesc un petec de verdeață și, după o cină frugală, mă bag în sacul de dormit. 

Fiind senin și neavând rost să-mi întind cortul, dorm sub cerul liber. Cu prima geană de lumină, trec însă 

la treabă... Cobor puțin în aval și mă întorc în comuna Eftimie Murgu unde, cu o primă moară pe care o 

zăresc chiar lângă drum, îmi fac intrarea în cel mai mare complex de mori de apă din sud-estul Europei.  

            Se spune că Țara Morilor din Banat a fost întemeiată de daci. Cert este că morile de apă de pe 

Valea Rudărica sunt atestate documentar din anul 1470. În 1874 aici erau în funcțiune 51 de mori, dintre 

cele 339 câte se găseau, în total, în întreaga depresiune a Almajului.  

           Desele inundații din secolul al XX-lea le-au distrus, rând pe rând, iar acum pe Rudărica mai sunt 

de văzut doar 22, dintre care 13 chiar în comuna Eftimie Murgu. Rudăria este vechea denumire a localității. 

Din 1984, comuna poartă numele marelui cărturar și luptător pașoptist, Eftimie Murgu, care s-a născut 

aici.” 

          (Alin Totorean, În Banat, morile macină timpul înapoi, în revista Terra Magazin) 
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Fişă de autoevaluare 

Azi am descoperit (că):   

Mi-a plăcut (faptul că):  

M-a nemulţumit (faptul că):   

 

 

 

Fişă de autoevaluare 

Azi am descoperit (că):  

 

Mi-a plăcut (faptul că): 

 

M-a nemulţumit (faptul că):  
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PROIECT DIDACTIC 

Costum pentru carnaval inspirat din moda anilor 20 

          POPESCU TEODORA 

     LICEUL TEORETIC „CORIOLAN BREDICEANU” 

 

CLASA : a X-a 

OBIECTUL : EDUCAŢIE VIZUALA 

TEMA PLASTICĂ :  DESIGN VESTIMENTAR 

SUBIECTUL LECŢIEI : Costum pentru carnaval inspirat din moda anilor 20 

SCOPUL INSTRUCTIV-EDUCATIV :Formarea  priceperilor şi deprinderilor de a realiza o schiţă de 

proiect pentru o piesă vestimentară. 

TIPUL LECŢIEI : De învăţare şi de  formare a priceperilor şi deprinderilor 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE : 

O1.Să enunţe ramurile design-ului 

O2.Să distingă funcţiile veşmântului 

O3.Să creeze expresivităţi plastice prin formă şi culoare 

O4.Să realizeze o schiţă pentru o piesă vestimentară având destinaţia: costum pentru carnaval.Sursa de 

inspitație- moda anilor 20 

COMPETENŢE SPECIFICE : a)competenţe cognitive- informaţii despre istoria artei /costumului 

b)abilităţi şi competenţe valorice: interpretarea imaginilor artistice specifice artelor decorative şi artelor 

cinetice,            evidenţiind funcţiile acestora  

                                               c)abilităţi şi competenţe comportamentale: abilităţi de a realiza schițe ale 

unor piese vestimentare               

             d)competenţe axiologice- dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei 

 

METODE ŞI PROCEDEE : Conversaţia, dialogul ,explicaţia, exerciţiul, munca independentă 

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual        

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT :Albume de artă , planşe model, calculator,videoproiector 
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BIBLIOGRAFIE : Ion.N.Şuşală, „Culoarea cea de toate zilele”, Ed.Albatros,Bucureşti,1982 

                                    Adina Nanu, „Arta pe om” Ed. Campania, Bucureşti, 1996 

                                    Doina Berchină, „Moda pe înţelesul tuturor”, Ed. Paideia, Bucureşti 1999    

Timp Etapele desfăşurării 

lecţiei 

Conţinutul ştiinţific al lecţiei STRATEGII DIDACTICE 

   Tehnici de 

instruire 

Forme de 

organizare 

Mijloace de învăţământ 

2 min I. Moment 

organizatoric 

Se stabileşte liniştea şi ordinea în clasă. Se trec 

absenţele. 

  Elevii sunt rugaţi să îşi pregătescă materialul necesar 

pentru oră. (creioane, culori,pensule,bloc desen, apă)  

Conversaţia 

catehetică 

Individual  

5 min II. Reactualizarea 

celor învăţate anterior 

- Cum poate fi definit designul ?(termenul defineşte o 

dublă activitate : a inventa şi a desena) 

- Care sunt ramurile design-ului ? 

(design-ul de produs, grafic, ambiental,) 

- Care este rolul designerului ? (concepe forma estetică 

a obiectelor, ţinând cont de cerinţele funcţionale şi de 

scopul pentru care au fost create.) 

Conversaţia 

euristică 

 

Frontal Planşe model, 

Albume de artă 

1 min III. Captarea atenţiei 

pentru  

anunţarea temei 

 Prezint elevilor , cu ajutorul videoproiectorului, câteva 

imagini, reprezentând  costumul anilor 20 

Conversaţia 

Observaţia 

 Albume de artă  

Calculator,videoproiector 
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1 min IV.Anunţarea temei şi 

a obiectivelor 

Astăzi, o să realizaţi o schiţă de proiect pentru o piesă 

vestimentară a cărei destinaţie este un carnaval  cu 

tema „ costumul anilor 20” 

Expunerea Frontal Pe tablă trec titlul lecţiei 

şi obiectivele 

10 min V. Prezentarea noului 

conţinut şi a sarcinilor 

de învăţare 

Având o triplă utilitate – practică,de protecţie 

materială, de comunicare socială, pe plan spiritual dar 

şi estetică - , costumaţia foloseşte toate mijloacele de 

expresie ale artelor vizuale, ocupându-şi locul cuvenit 

printre celelalte ramuri ale artelor decorative 

ambientale, ca mobilierul, textilele, ceramica, sticla 

etc. 

Arta de a alătura forme şi culori pe propriu chip se 

supune aceloraşi legi ca şi pictura sau sculptura. 

Artistul vede în înfăţişarea omului o imagine plastică, 

la fel de expresivă ca un tablou sau o statuie, şi  

creează pentru scenă sau pentru viaţa zilnică, 

ansambluri atrăgătoare şi originale. 

„Arta pe om”  poate fi supusă aceleiaşi analize 

plastice ca şi un tablou sau o sculptură. Arta pe om ? 

Nu e o greşeală !  E vorba de arta înfăţişării umane 

prin care fiecare dintre noi arată cum arată, ca să se 

vadă că este cine este. E vorba adică despre look, sau 

crearea propriei imagini. 

Expunerea 

Explicaţia 

Demonstraţie  

Cu ajutorul 

mijloacelor de 

substituţie 

Frontal Planşe model, Albume 

de artă . 

Calculator, 

videoproiector 
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După cel de-al doilea război mondial, ca si arhitectura 

și pictura cubiste, desenul de modă descoperea 

geometria. Moda care s-a răspândit larg era simplă și 

practică. “Tipul feminin preferat era cel al adolescentei 

cu corpul baiețesc, ca o scandura, purtand taior (Greta 

Garbo). Atributele feminine erau voit mascate: părul 

tuns scurt, pieptul aplatizat prin croiala în fir drept, fără 

pense, cordonul era coborât pe șolduri pentru a nu marca 

talia”. Femeia modernă și liberă și-a făcut apariția, cu 

silueta ei geometrizată, compusă din fragmente 

tubulare, cu contururi drepte. 

Prin 1927-28 s-a definit silueta de “băietană”Capul era 

mic, cu părul tuns scurt, drept”a la garconne”, uneori 

cu o cordeluţă orizontală legată pe frunte. Machiajul 

era violent,ochii conturaţi cu negru,încercănaţi,faţa 

pudrată alb,gura micşorată,pictată cu roşu închis. 

Pălăria cloş(de fetru) înfundată pe ochi. 

Pe trup, lenjeria se reducea la minimum ,o singură 

cămăşuţă minusculă ţinută de bretele. Erau preferate 

rochia sac sau fusta şi bluza, drepte,fără talie, cu 

cordon pe şolduri,scurte până deasupra 

genunchiului(1927) cu mâneci lungi sau deloc. Se 
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purta mult jerseul şi puloverele tricotate cu motive 

cubiste, fuste plisate drept, acordeon. 

25min VI.Efectuarea 

independentă a 

lucrării de către elevi 

Elevii urmăresc imaginile apoi realizează tema 

propusă.Pe parcursul efectuării lucrării urmăresc 

obiectivele propuse şi intervin prin îndrumare 

corectivă asupra lucrării. 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Conversaţia 

Individual  

3 min VII.Aprecierea 

performanţelor 

obţinute şi notarea 

unor elevi 

Se expun lucrările la tablă şi se discută aspectele 

pozitive şi negative ale acestora, în raport cu cerinţele 

stabilite. 

Conversaţia Frontal 

Individual 

Lucrările realizate de 

către elevi 

2 min VIII.Formularea 

concluziilor 

Evidenţierea lucrărilor reprezentative efectuate de 

elevi 

Conversaţia Frontal  

1 min IX.Tema pentru acasă Continuarea lucrărilor Conversaţia Frontal  
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PROIECT DIDACTIC 

 
Prof. Botezatu Alexandrina-Angela 

C.S.E.I. ”Sf. Vasile” Craiova 

 

ȘCOALA: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Sf. Vasile” Craiova 

CLASA: a VII-a C 

DISCIPLINA: Formanrea abilităţilor de comunicare 

TITLUL LECŢIEI : Legume de toamnă 

SCOPUL : Cunoaşterea legumelor specifice toamnei 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

-dezvoltarea abilităţii de a comunica adecvat în diverse contexte situaţionale 

-pronunţarea clară şi corectă a sunetelor, silabelor şi cuvintelor 

-redarea/reproducerea unor conţinuturi accesibile. 

TIPUL LECŢIEI:dobândire de cunoştinţe 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

a) cognitive: 

   - să recunoască legumele de toamnă; 

   -sa poată spune cateva caracteristici ale legumelor de toamnă; 

   - sa cunoască unde cresc legumele; 

   -sa cunoască la ce folosim legumele. 

      b) psihomotorii: 

    -sa  manuiasca  corect  materialul  didactic; 

    -sa  execute  corect  exercitii / sarcinile  date; 

    -sa traseze o linie de la fiecare leguma, de pe fişa de lucru, la umbra sa; 

       c)afective: 

   -participarea  cu  interes  la activitate; 

   -familiarizarea  cu  lucrul în mediul online. 

STRATEGIA DIDACTICA: 

• METODE SI PROCEDEE: conversatia,explicatia, exercitiul, jocul  

• MIJLOACE DE INVATAMANT: carduri cu legumele, fisa de lucru. 

• FORME DE ORGANIZARE: individuala ; 
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• MODALITATI DE EVALUARE :   

 - observarea curenta ; 

                                                              - aprecierea verbala ; 

                                                              - chestionarea curenta ; 

                                                               - fise de lucru. 

 

Nr. 

crt. 

Etapele 

lectiei 

Activitatea propunătorului Activitatea 

elevilor 

Metode 

didactice 

Material 

didactic 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Organizarea 

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 

introductiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

activitatii 

 

 

 

 

Reactualizare

a 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

Se pregatestesc materialele pentru 

buna desfasurare a activitaţii 

 

 

 

 

 

 

 

Să privim imtreună imaginile pe care 

le avem în faţă.  

Ce reprezintă acestea? 

Se va realiza printr-o scurta discutie 

despre legumele de toamna în general 

amintind locul unde acestea cresc- 

grădina de legume. 

 

 

 

Astazi vom învăţa îmreună despre 

legumele care rodesc toamna. 

 

 

   

 

 

 

 

Ne amintim împreună în ce anotimp 

suntem şi ce se întâmplă în natură. 

 

 

Prin intermediul imaginilor cu 

legume de toamnă( varză, ceapă, 

morcov, vânătă şi ardei) se descoperă 

Elevii îşi 

pregătesc 

materialele 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

raspund la 

intrebari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii 

identifica 

materialele 

pe care le 

vor folosi. 

 

 

 

Elevii vor 

raspunde 

solicitarilor 

profesorului 

 

 

 Conversatia 

  

 

Observatia 

 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Carduri cu 

legume de 

toamna, fişa 

de lucru 

 

 

 

 

Imagini cu 

legume de 

toamnă 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfasurarea 

activitatii 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

retenţiei 

 

 

 

 

 

 

Incheierea 

activitatii 

caracteristici şi întebuinţări ale 

acestora. 

 

 

Prin intermediul fişei de lucru ce 

presupune asocierea imaginei 

legumelor de toamnă cu umbra lor, se 

realizează fixarea cunoştinţelor 

dobândite. 

 

 

 

Se fac aprecieri despre modul in care 

elevii au rezolvat fisa de lucru si 

despre cum au participat la activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observă 

imaginile cu 

legume de 

toamnă. 

 

 

 

 

Elevii 

rezolvă 

individual 

fisa de lucru. 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

Observatia  

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini cu 

legume de 

toamnă 

 

 

Fişă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4240 
 

PROIECT DIDACTIC 

Prof. Botezatu Bogdan-Radu 

Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova 

Data: 15.12.2021                                                                                                          

Şcoala: Liceul de Arte ”Marin Sorescu” Craiova 

Disciplina: Pian principal 

Clasa: I B           

Subiectul lecţiei: Bemolul – „Luci, soare!” 

Tipul lecţiei: Lectie mixta de insusire de cunostinte, de fixare de cunostine si de formare a priceperilor si 

depriderilor 

COMPETENTE SPECIFICE: 

• Cognitive 

Elevul trebuie: 

• să citească la prima vedere cu ambele mâini 

• să numere cu voce tare în timp ce cântă  

• sa fie capabil sa aplice si sa consolideze corect, in urma insusirii se informatii, aspectele de 

tehnica:  articulatia, pozitie corecta a bratelor, caderi ale bratelor. 

•  sa fie capabil sa detecteze in cadrul pieselor muzicale care sunt accentele pe care trebuie sa le 

sublinieze, in vederea unei bune frazari; 

• sa fie capabil, in urma exercitiilor  permanente sa conduca prin notiuni de dinamica si agogica 

frazele muzicale asa cum au fost concepute de compozitori, in vederea unei reusite interpretari; 

• sa fie capabil sa inteleaga pe deplin sensul muzical al piesei 

• Afective 

Elevul trebuie:   

• sa participe cu interes la lectie;  

• sa fie dispus sa recepteze informatii noi; 

•  sa interiorizeze noile cunostinte si sistemul propriu de vlori si sa ofere o interpretare personala 

• Sa fie capabil sa transmita mesajul muzical. 
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            STRATEGIA DIDACTICA: 

• Metode si procedee:conversatia, descoperirea, problematizarea, analiza practica a informatiilor 

predate printr-o serie intreaga de exercitii; 

• Mijloace si resurse materiale: partituri, pianul 

• Forma de organizare: activitate frontala individuala 

• Evaluare: orala 

 

B: Desfăşurarea lecţiei 

 

Nr. 

Crt. 

Evenimentul 

instrucțional 

  Activitatea profesorului Activitatea 

elevului 

   Metode  Mijloce si 

materiale 

didactice 

Timp 

alocat 

 

1. Organizarea 

lectiei 

Profesrul ii cere elevului 

sa se pregateasca pentru 

lectie 

Elevul isi 

pregateste 

partiturile si isi ia 

pozitia de cant 

   

2. Momentul 

instruirii: 

a)Elemente de 

tehnica  

-captarea atentiei 

-reactulizarea 

cunostintelor 

dobandite 

anterior; 

-enunțarea 

obiectelor 

lecției; 

-dirijarea 

învățării; 

Profesorul: 

-deschide lectia prin 

cateva elemente de 

încălzire a brațelor. 

-insista pe articulatie si 

claritatea miscarii 

degetelor 

-explica elemente de 

tehnica, controland toti 

parametrii miscarii. 

 

Elevul  executa 

toate exercițiile 

cerute de catre 

profesor, 

straduindu-se sa 

inteleaga si sa 

aplice corect 

elementele de 

tehnica. 

                                                                  

Descoperirea, 

conversatia, 

problemati- 

zarea 

-Tehnica 

articulatiei 

-Tipuri de  

Exercitii- 

caderi de brate, 

elemente de 

articulatie 

pentru degete 

 

 

 

 

 

 

 

      Pianul 

      

  

 

 

 

 

 

   10 

min. 
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 b)Corelarea 

elementelor de  

limbaj muzical 

cu tehnica  

 

Profesorul il ajuta pe 

elev, 

folosindu-se de pian in: 

-descifrarea  pieselor  

muzicale, exemplificand 

atunci cand este cazul. 

-adaptarea elementelor 

de tehnica la elementele 

de limbaj muzical, 

urmarind cu atentie 

modul cum elevul aplica 

notiunile de tehnica pe 

parcursul discursului 

muzical al pieselor si o 

corecteaza acolo unde 

este cazul. 

-repertoriul utilizat va fi: 

1) ”Luci, soare!” - Maria 

Cernovodeanu 

 

Elevul citeste 

partiturile cerute, 

ținand cont de 

problemele de  ritm 

si incearca sa 

aplice elementele 

de tehnica invatate. 

Este atent la redarea  

cu fidelitate a 

textului muzical. 

 

-Elemente de 

scriere 

muzicala, 

tonalitati, 

agogica si 

dinamica 

-Elemente de 

limbaj muzical 

-Elemente de 

tehnica 

 

-Elemente de 

limbaj 

(inaltime, 

durata, etc.) 

 

-"Mica 

metoda de 

pian"- Maria 

Cernovodeanu 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

 C)Interpretarea 

propriu-zisa a 

piesei, 

valorificand 

propriul 

potential afectiv 

si estetic 

 

 

 

 

Profesorul: 

-explica aspectele 

particulare de 

interpretare. 

-insista pe importanta 

accentelor care trebuie 

evidentiate  

-ii explica pe scurt 

caracterul piesei, 

subliniind care sunt 

problemele ritmice, 

Elevul ascultă și 

pune în practică 

ceea ce îi cere 

profesorul. 

 

 

 

 

 

 

 

-Mijloace de 

expresie 

(frazare,tempo, 

nuante etc.) 

-terminologia 

specifica  si a 

limbajului 

muzical 

-elemente de 

tehnica 

 

 15 

min 
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Asigurarea feed-

back-ului 

Încheierea 

activității 

melodice, armonice si de 

expresie pe care elevul 

trebuie sa le rezolve. 

-explica elevului cum 

trebuie sa fie 

interpretarea expresiva, 

interpretand textul 

muzical ; 

-valorifica deprinderile 

elevului dobandite prin 

exercitii specifice. 

 

 

 

 

Profesorul se asigura ca 

elevul a inteles  care este 

utilizarea corecta in 

interpretarea piesei atat a 

bratelor, cat si a intregii 

posturi. 

-pozitia in cant, frazarea, 

articulatia; 

Se asigură ca piesele 

descifrate sunt 

interpretate corect de 

catre elev, redând cu 

fidelitate textul muzical .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevul executa toate 

exercitiile cerute de 

catre profesor ,reia 

si aplica in procesul 

cantului toate 

informatiile primite 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de 

limbaj muzical 

si tehnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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PROIECT  DE LECȚIE 

 
        BORDEIANU MIOARA MINA 

Școala  Gimnazială  Nr.1, Sat Gara Banca, Comuna Banca, Județul Vaslui 

 

CERC PEDAGOGIC,CLASA A IV-A 

TEMA: APLICAREA EVALUĂRII CU SCOPUL ORIENTĂRII ȘI OPTIMIZĂRII PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 
Data: Unitatea de învăţământ:  Școala  Gimnazială  Nr.1, sat Gara Banca, Comuna Banca, Județul Vaslui 

Clasa: a IV-a 

Profesor învățământ primar: Bordeianu  Mioara Mina 

RESPONSABIL CERC NR. 15 PĂUN LUCIA 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura  română  

Unitatea de învăţare: Construirea povestirii 

Subiectul: Verbul 

Tipul lecţiei: evaluare 

Forma de realizare-: activitate integrată 

Domenii implicate în activitate:  Limba și literatura română  

Istorie                                                                           

Dezvoltare personală 

Competențe specifice:  

Limba și literatura română 

1. Receptarea de mesaje orale și scrise în diverse contexte de comunicare; 
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Scopul: Fixarea și consolidarea cunoștințelor dobândite anterior; dezvoltarea capacității de a recunoaște și de a folosi corect verbul; scrierea corectă 

a verbului. 

Obiective operaționale: 

               Cognitive: 

OC1 -să citească corect, cursiv și expresiv un text, respectând semnele de punctuație și înțelesul conținutului; 

OC2 - să selecteze și să sublinieze verbele din enunțuri date; 

OC3 - să analizeze verbele identificate, respectiv- timpul, persoana și numărul; 

OC4 - să exemplifice verbele la timpurile învățate; 

OC5 - să rezolve corect munca independentă și fișa de lucru; 

                    Motrice: 

OM1- să utilizeze corect instrumentele de scris şi să respecte coordonarea corectă în scrierea elementelor; 

Afective: 

OA1 –să pătrundă afectiv în atmosfera întâmplării; 

OA2- să colaboreze în realizarea sarcinilor de grup; 

Elemente de strategie didactică: 

        A.   Metodologice: 

a. strategia didactică: dirijată, inductivă; 

        b. metode şi procedee:   conversaţia, jocul didactic, lectura explicativă, problematizarea, exerciţiul, explicaţia, observaţia dirijată, cubul, 

cadranele,ciorchinele. 

       c. forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, în echipă; 

       d. mijloace didactice:    manualul (auxiliar), material ppt, videoproiector,flipchart,  fişe de lucru, caiete speciale. 

B.     Bibliografice: 
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1. oficiale: 

                Curriculum pentru clasa  a IV-a Bucureşti, 2003; 

2. ştiinţifice: 

      Elvira Creţu, Psihopedagogie şcolară pentru învăţământul primar, Editura „Aramis”, Bucureşti, 1999. 

      M.E.N., Programa. Clasa a IV-a, Bucureşti, 2013. 

      Joiţa Elene, ,,Eficienţa instruirii” , Reprografia Universităţii, Craiova, 1999. 

      Peneş Marcela , Îndrumător pentru folosirea manualului de Limba şi literatura română”, clasa a IV-a, Editura Ana, 2000. 

      Sofia Dobra, În țara textelor frumoase, Atelier de limba și literatura română, Clasa a IV-a, Editura Arthur, 2016. 

      Umane:  17 elevi   

Temporale: 50 minute 

B. Spaţiale:  locul desfăşurării activităţii: sala de clasă. 

                   DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Etapele 

 lecției/ Timp 

    Conținutul instructiv - educativ al lecției OB.             STRATEGII DIDACTICE  

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forme de 

organizare 

 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

      1min. 

Se stabilește climatul necesar  desfășurării orei. 

Clasa este împărțită în patru grupe, cu câte patru elevi fiecare. 

Se denumesc echipele/grupele. 

 instructajul 

verbal 

 

caiete, culegeri, 

instrumente de 

lucru 

frontal  

2.Captarea 

atenției 

Joc didactic: Ghicește ce mimează fiecare elev!(anexa1)  conversația bol din sticlă frontal evaluare orală 
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      2min. Mimă: invit câte un reprezentant de la fiecare grupă să extragă, 

pe rând un bilet din bolul de sticlă, în care este scris câte un 

verb, pe care ei să-l mimeze. 

Elevii din celelalte grupe trebuie să recunoască verbul mimat. 

Are loc introducerea noțiunii în sistem. 

-Ce arată aceste cuvinte? Sunt cerute elevilor și alte exemple. 

problemati-

zarea 

 

jocul didactic 

3.Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelor 

operaționale 

        2min. 

 

 

     Se  anunță titlul lecției și obiectivele, apoi se scrie titlul pe 

tablă. 

     Astăzi la ora de limba și literatura română vom 

recapitula/evalua partea de vorbire pe care voi ați descoperit-o 

cu ajutorul jocului didactic ,,Ghicește ce mimează fiecare elev,,, 

și anume verbul. 

Dacă veți fi atenți, la sfârșitul orei veți putea să recunoașteți cu 

ușurință partea de vorbire - verbul, respectiv, categoriile 

gramaticale: timpul, persoana și numărul acestei părți de vorbire 

prin diverse exerciții.  

      Lecţia de astăzi ne va ajuta să ne consolidăm cunoştinţele 

despre verb, printr-o serie de exerciţii diverse.  

 conversația  frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Evaluarea 

cunoștințelor/de

Cerința nr.1 (anexa2) 

Citirea textului de către elevi. 

OC2 

 

 

 

 

lectura 

fișe de lucru 
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prinderilor 

elevilor 

 

35 min. 

     ,,S-a pregătit pădurea de toamnă. Frunzele s-au aurit pe 

ramuri. Vântul le clătina ușor și ele cădeau într-o ploaie lină. 

     În poiană, Mihai a așteptat veverițele lui jucăușe. S-a arătat 

doar una singură, roșcată, posomorâtă, prefăcută într-o bătrânică 

zgârcită, căutând alune. Ghemul de foc sărea de pe o creangă pe 

alta. 

    -De ce pe unele le arunci, mătușico? 

    -N-am timp de tine! își mișca botișorul veverița. 

   Și a dispărut printre crengi în dansul ei nebun.,, 

                         (după Cezar Petrescu, Aurul toamnei) 

Pentru a verifica în ce măsură citirea a fost conștientă, pun 

întrebări în legătură cu textul. 

Întrebări în legătură cu textul. 

-Despre ce anotimp este vorba în text? 

- Care sunt lunile anotimpului toamnă? 

- Ce schimbări apar în natura odată cu sosirea ei? 

-Care este titlul textului? 

-Cum se numește autorul? 

Ce înseamnă frunzele s-au aurit? 

Se subliniază verbele din textul citit apoi se scriu pe caiete și la 

tablă. 

OA1 

 

OA2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

panoul 

câștigătorilor 

 

plicuri cu 

întrebări 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 

 

 

 

 

 

 

evaluare orală 
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Se evaluează primele răspunsuri. 

   Cerinta nr. 2(anexa3) 

      Fiecare echipă va primi câte un plic surpriză în care se află 

bilețele cu întrebări.(anexa 3).  Prin aceste întrebări, elevii vor 

recapitula astfel noțiunile însușite despre verb, numărul 

verbului, persoana verbului, și timpul verbului. 

Fiecare elev primește fișă cu schema verbului, odată cu 

răspunsurile date se completează și schema individual și la 

planșă. 

Fiecare rezolvare corectă aduce echipei un punct la 

 “Panoul câștigătorilor”. 

Cerinta nr. 3: Anexa (4) 

Metoda cadranelor 

Fiecare răspuns corect aduce un punct echipei. 

Cerinta nr. 4 

Evaluare reciprocă 

După rezolvarea exercițiului 1 de la pagina 47 din carte, are loc 

evaluarea reciprocă. Se schimbă caietele între elevi. Elevul care 

a rezolvat sarcina corect primește o  față zâmbitoare roșie, iar 

cei care au rezolvat parțial, o față verde. 

Cerinta nr. 5: Anexa (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC2 

problemati-

zarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

evaluare 

reciprocă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planșă cu schema 

verbului 

fișe de lucru pe 

grupe 

 

caiete și cărți 

 

 

 

 

 

cub din carton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observare 

sistematică 

 

evaluare orală 
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Metoda cubului  

Descrie …… anotimpul toamna, în 2-3 propoziţii, utilizând cel 

puţin 2-3 verbe. 

Compară…..verbele și completează tabelul: au înverzit, 

aleargă, culegeai, voi spune, citesc, au scris, vor veni, învață. 

Analizează ….. din punct de vedere morfologic verbele 

subliniate. 

1. Magazinele s-au deschis la ora 8. 

2. Eu citesc o poveste. 

Asociază…… fiecărui verb dat pronumele personal care te 

ajută să identifici persoana, după modelul dat:   …..ascultă/ el, 

ea ascultă. 

Aplică...…cele învăţate despre verb şi transformă verbele date 

în substantive. 

Exemplu: scriere = a scrie 

zborul, muncă, plecare, cântec, poveste, mâncare, 

vorbă. 

Argumentează. Încercuiește varianta corectă și argumentează 

răspunsul. 

1.Maria s-a/sa trezit devreme. 

2.Elevii s-au/sau înscris la concurs. 

 

 

 

 

 

OA2 

OC2 

OC3 

 

 

 

 

OA2 

OC2 

OC3 

 

 

conversația 

 observația 

 

 

fișe de lucru  

 

observare 

sistematică 

 

evaluare orală 
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Fiecare răspuns corect aduce un punct echipei. 

5. Evaluarea 

   6min. 

 

Se distribuie fișe de lucru.(Anexa 6) 

Se notează fișa de lucru. 

 

 

OC5 conversația fișe de lucru individual observare 

sistematică  

aprecieri 

verbale 

5.Asigurarea 

transferului 

     4min. 

Se numără punctele acumulate și se desemnează echipa 

câștigătoare. 

Fiecare elev primește câte o față zâmbitoare și un tristă. 

La sfârșitul lecției fiecare elev va fi chemat să lipească pe 

,,panoul câștigătorilor,, fața zâmbitore sau tristă în funcție de 

cum s-a simțit în timpul activității. 

Să dă temă pentru acasă. 

Lecția se încheie cu un cântec de toamnă. 

OC1

-

OC5 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fețe zâmbitoare și 

fețe  triste 

individual  

observare 

sistematică  

 

 

aprecieri 

verbale 

 

 

Anexa 4 

                  METODA CADRANELOR 

 

1. Subliniază verbele din următoarele propoziții. 

 

 

2. Scrie un verb la timpul: 

-prezent…………………….. 
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  Vântul spulberă frunzele de pe străzi. 

  Eu voi alege situația cea mai bună. 

  Matei a luat premiul al III-lea. 

 

 

-viitor ……………………… 

-trecut ……………………… 

 

 

3.Scrie două enunțuri în care verbul,,a  alerga,, să fie la singular apoi la 

plural. 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

 

 

4.Subliniază varianta corectă. 

 

Maria înprumută/împrumută un pix. 

Oana cântă/cîntă frumos. 

O frunză s-a desprins/sa desprins din copac. 
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Proiect de activitate 

BOGDAN ADELA-DIANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „NEGHINIȚĂ„ CLUJ-NAPOCA 

Grupa: mare 

Categoria activității:  Educarea limbajului 

Tema activității: ”Fata moșului și fata babei”, de Ion Creangă 

Mijloc de realizare: povestirea educatoarei 

Tipul activității: lecție de comunicare și însușire de noi cunoștințe 

Scopul activității:Dezvoltarea limbajului prin îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii noi și 

educarea unor trăsătiri de caracter (dreptate, bunătate,hărnicie); 

Dimensiuniele dezvoltării: 

D1-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

D2-Mesaje orale în diverse situații de comunicare. 

Comportamente vizate: Obiective operaționale: 

D.1.1.Exersează,cu sprijin ascultarea activă a 

unui mesaj,în vederea înțelegerii și receptării 

lui (comunicarea receptivă);  

D.2.2.Respectă regulile de exprimare 

corectă,în diferite contexte de comunicare. 

 

D.2.3.Demonstrează extinderea progresivă a 

vocabularului. 

D.2.1.Demonstrează capacitate de 

comunicare clară a unor idei, nevoi, 

curiozități, acțiuni, emoții proprii; 

O1: Preșcolarul va fi capabil să identifice cel 

puțin trei personaje din ,,Fata moșului și fata 

babei,, pe baza textului audiat; 

O2: Preșcolarul va fi capabil să descrie cel 

puțin două momente din poveste, având ca 

sprijin întrebările ajutătoare. 

 

O3:Preșcolarul va fi capabil să continue șirul 

logic al poveștii. 

 

O4:Preșcolarul va fi capabil să extragă 

morala poveștii și trăsăturile pozitive de 

caracter. 

 

Strategia didactică: 

Metode și procedee:expunerea, explicaţia, conversaţia, povestirea. 

Mijloace de învățămât: mascotă,imagini din poveste, siluete ale personajelor, machetă,recompense; 

Forme de organizare: individual, frontal; 

Durată :30 minute 
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Evaluarea : 

-Acuratețea răspunsurilor verbale oferite de copii la întrebările referitoare la poveste; 

-Interesul manifestat de copii pentru subiectul convorbirii. 

Resurse bibliografice: 

 

Curriculum pentru educatie timpurie 2019; 

Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează 

curriculum pentru educație timpurie, 2019; 

Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2021-2022; 

Tătaru L., Glava A., Chiș O.,  (2014), ”Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea 

curriculumului preșcolar”, Editura Diamant, Pitești.  

Breben S. Gongea E., Ruiu G., Fulga M. (2002), ”Metode interactive de grup-ghid metodic” , 

Editura Arves 

Berbeceanu G., Cioflică S., Mareta C., Ilie E.(2018) ”Ziua bună începe la ”Întâlnirea de 

dimineață””, Editura TehnoArt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4255 
 

 

Etapele lecției 

 

Ob 

Continutul instructiv-educativ al lecţiei Stategii didactice  

Evaluare 

Activitatea educatoarei și al preșcolarilor Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organiza

re 

 

 

1.Momentul 

organizatoric 

   
-aerisirea sălii de grupă, 

-aşezarea scăunelelor în formă de semicerc; 

-asigurarea unei atmosfere plăcute; 

  

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

2.Captarea 

atenției 

 

 Educatoarea prezintă elementul supriză, mascota 

”Prichindel”. 

Printr-o scurtă discuție acesta îi invită pe copiii din grupa 

mare într-o călătorie în lumea poveștilor. 

-expunerea 

-explicația 

-observația 

 

-mascota  

”Prichindelul” 

-macheta 

 

frontal  

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Educatoarea  anunţa tema activităţii şi a obiectivele 

propuse, povestea ″Fata moșului și fata babei″ scrisă de 

marele scriitor Ion Creangă. 

Prichindel îi roagă să fie atenți pentru a le putea spune și 

celor de acasă această poveste. 

-explicația 

-convorbire 

 -frontal Interesul 

manifestat de 

copii pentru 

subiectul 

convorbirii 

4.Actualizarea 

cunoștințelor 

 

 Se va purta o discuţie cu copiii referitoare la basmele şi 

poveştile cunoscute de ei după următorul scenariu: 

-,,Ce poveşti şi basme cunoaşteţi?“ 

-,,Care v-au plăcut mai mult?“ 

-,,De ce?“ 

- „Cum începe o poveste?“ 

- „Și cum se termină?“ 

 

 

-conversația  -frontal Cunoștințe 

referitoare 

la povești 
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5.Prezentarea 

conținutului 

învățării 

 

 

 

 

O1 

 

 

 Se va prezenta povestea folosindu-se intonaţia, mimica, 

gestica, adecvată pentru a exprima mesajul textului. 

   

Pe parcursul povestirii se vor explica cuvintele 

necunoscute: ciur (obiect confecţionat din sârmă sau o 

bucată de tablă, sită), fus (unealtă cu care se toarce), 

pârleaz (trecătoare îngustă peste un gard făcută din 

scânduri), salbă (podoabă pentru gât alcătuită din 

monede). 

Expunerea poveștii se va realiza cu ajutorul machetei. 

-povestirea 

 

 

 

 

 

 

- explicația 

-Siluete 

personaje 

 

 

 

 

 

-ciur 

-fus 

-salbă 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

-frontal 

Calitatea și 

acuratețea 

răspunsurilor 

verbale oferite 

de copii 

6.Fixarea 

cunoștințelor/

Obținerea 

performanței/ 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

 

 

Fixarea cunoștințelor se va realiza cu ajutorul planșelor 

suport din poveste. 

Prichindel îi roagă pe copiii din grupă să închidă ochii, 

timp în care voi întoarce cu spatele planșele ilustrative 

apoi le voi așeza pe tabla magnetică, prinzându-le cu 

magnet. Pe rând, voi chema câte un copil la tablă și îl voi 

ruga să întoarcă cu fața (pe rând) planșele. Astfel, copiii 

vor avea ocazia, discutând, să redescopere și să 

recunoască firul logic al momentelor din poveste. 

 

 

 

-conversația 

-explicația 

-observația 

 

 

 

-planșe 

 

 

 

- frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea 

personajelor 

 

Reproducerea 

unor 

fragmente din 

text 

7. Evaluarea   

O4 

Voi scoate în evidență mesajul educativ al povestirii. Voi 

face aprecieri individuale și colective cu privire la 

întreaga activitate. Copiii vor primi stimulente. 

-conversația 

 

-stimulente frontal Aprecieri 

verbale 
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Proiect didactic 

Firmă de exercițiu-Informații economico-financiare 

Maxim Cristina-Laura 

Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoș,, Satu Mare 

I Identificare 

Data:  

Instituţia de învăţământ: 

Profilul:  

Clasa:   

Aria curriculară: Tehnologii 

Disciplina/ modulul: Firmă de exercițiu 

Profesor:  

II Conţinutul 

Unitatea de competenta: 11. Informații economico-financiare 

Subiectul lecţiei: Autoevaluarea  activității  firmei de  exercițiu  

Tipul lecţiei: Lecție de verificare și apreciere 

 varianta : - Lecție de verificare și apreciere a priceperilor și deprinderilor. 

III Finalităţi 

3.1. Scopuri si valori:  

-     însuşirea cunoştintelor și formarea piceperilor și deprinderilor privind activitățile în firma de 

exercițiu 

3.2. Competenţe specifice:  

 11.1. Explicarea funcțiilor bilanțului 

 11.2. Utilizarea informațiilor oferite din bilanț pentru compararea datelor și calculul principalilor 

indicatori economico-financiari care caracterizează activitatea firmei   

3.3.Obiective operaționale: 

❖ Să  utilizeze corect și eficient platforma Roct.ro-platforma firmelor de exercițiu 

❖ Să utilizeze corect termenii specifici economici deja dobândiți  

❖ Să întocmească corect documentele contabile ale unei firme. 

❖ Să aplice practic cunoștințele dobândite la modulele de specialitate. 

❖ Să prezinte eficient  activități specifice  fiecărui departament în parte. 
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❖ Să analizeze activitatea în cadrul firmei de exercițiu pe departamente sau compartimente. 

❖ Să prezinte modul de calcul al rezultatului financiar. 

IV. Strategii didactice: 

4.1. Metode şi procedee: explicaţia, dialogul, exemplificarea practică, turul galeriei, explozia 

stelară, navigare pe internet. 

                          4.2. Mijloace didactice:  planșe, material ppt, video-proiector, calculatoare, flipchart,  platforma ROCT , 

fișe de evaluare-autoevaluare  etc 

4.3. Metode  de evaluare: Frontal, Grupe (ateliere-departamente), Individual 

Autoevaluarea 

4.4. Forme de organizare a activităţii:  

➢ Individual; 

➢ Frontal 

➢ Grupe (ateliere-departamente) 

 

V. Bibliografie:  

 Ghidul firmei de exrcițiu, manual-Cea mai bună practică - Editura Didactică și Pedagogică București 

 www.roct.ro 

 

VI. SCENARIU LECȚIEI 

 

Nr. 

Crt. 

Momentul 

lecţiei 

Activitatea 

Profesorului 

Activitatea 

Elevului 

Resurse 

Materiale 

Resurse 

Procedurale 

Forme de 

organizare 

a activităţii 

 

 

1 

 

Organizarea 

clasei ; 

Asigurarea 

condiţiilor 

didactico-

materiale, 

 

Va  face 

prezența ; 

-notează 

absenţii; 

 

Comunică 

absenţii ; 

-se 

pregătesc 

pentru 

lecţie ; 

   

Catalogul 

clasei 

 

 

-conversaţia. 

 

 

Frontal 
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stabilirea 

prezenţei;  

 

 

 

2 

 

Precizarea 

tematicii și a 

obiectivelor 

urmărite 

 

Profesorul 

prezintă tema 

zilei și 

stabilește 

obiectivele 

lecției 

Elevii sunt 

atenți 

 

flipchart 

 

 

-dialogul; 

 

-expunere.; 

 

 

 

Frontal-

colectiv 

 

 

3 

 

Verificarea 

cunoștințelor, 

priceperilor și 

deprinderilor 

 Profesorul 

verifică 

asimilarea de 

cunoștințe, 

priceperi și 

deprinderi. 

Profesorul 

coordonează 

activitatea la 

clasă explicând  

modul de 

desfășurare a 

lecției de 

verificare și 

apreciere. 

Profesorul va 

aprecia și 

verifica 

activitatea 

elevilor 

Sunt 

aranjați pe 

departamen-

te 

Fiecare 

departament 

își prezintă 

activitatea 

desfășurată 

în cadrul 

fimei de 

exercițiu FE 

Tipo-Color 

SRL  pe 

parcursul 

anului 

școlar.  

Elevii vor 

accesa site-

ul ROCT- 

 

Fișa de 

autoevalua

re și 

evaluare  

Materiale 

promoțio-

nale 

 

Calcula-

toare 

 

Planșe  

 

 

 

-dialogul 

 

-explicația 

 

- turul 

galeriei 

 

 

 

Frontal 

Ateliere  
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repartizați în 

cadrul firmei 

de exercițiu pe 

compartimente 

sau 

departamente. 

Acesta va 

urmări atent 

alegerea 

modului de 

prezentare a 

activității, 

precum și 

utilizarea 

termenilor de 

specialitate.   

Va fi atent la 

modul de 

verificare și 

apreciere a 

elevilor având 

la bază o grilă 

de evaluare. 

platforma 

firmelor de 

exercițiu, 

daca li se va 

cere, își vor 

analiza 

activitea 

firmei la 

modul 

general și la 

nivel de 

departament 

și vor 

adresa 

întrebări în 

cazul unor 

nelămuriri. 

Elevii vor 

evalua și 

autoevalua 

activitatea 

cu ajutorul 

unor fișe de 

evaluare/ 

Autoevalua-

re 

4. Stabilirea și 

notarea 

rezultatelor 

Solicită 

elevilor să 

expună 

punctajul 

obținut și să 

În timp ce 

un 

reprezentant 

al  unui 

departament 

Grila de 

evaluare 

-observarea   

 

Frontal 

Grupe  
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facă aprecieri. 

Va stabili  și 

nota rezultatele 

elevilor. 

își prezintă 

activitatea 

în cadrul FE 

ceilalți cu 

ajutorul 

fișei de 

evaluare/au-

toevaluare  

bifează 

criteriile 

cerute și 

îndeplinite 

de către 

aceștia.  

Fac 

aprecieri 

scrise, dar și 

verbale 

dacă este 

cazul 

Se implică 

în 

momentul 

lecției dacă 

este cazul 

Sunt atenţi 

la  

aprecierile 

profesorului

. 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4262 
 

 

 

5 

 

Concluziile 

finale 

 

Profesorul 

prezintă 

concluziile 

finale asupra 

întregii 

activități a 

clasei în cadrul 

firmei de 

exercițiu. Le 

mulțumește 

acestora pentru 

devotamentul 

și respectul de 

care au dat 

dovadă  pe 

întreg anul 

școlar, pentru 

implicarea în 

diversele 

concursuri și 

târguri  la care 

au participat cu 

FE Tipo-Color 

SRL. Le 

transmite 

elevilor 

subiectul 

următoarei 

lecții. 

 

Sunt atenţi  

la  

aprecierile 

profesorului 

și ce vor 

dezbate ora 

următoare. 

 

 

 

Calculato-

rul  

 

- expunerea 

- explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

  

Individual 
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Cine desfășoara activități în firma de exercițiu? 

Când am aflat de firma de exercițiu și când lucrez în firma? 

Ce fac alții în cadrul firmei? 

Cum apreciem activitatea în cadrul firmei de exercițiu? 

De ce Tipo-Co



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4264 
 

Die Weihnachten – Unterrichtsentwurf 

Nițu Alina Gabriela 

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale“ Ploieşti  

  
Name der Lehrerin: Niţu Alina – Gabriela 

Schule: Colegiul Național „Ion Luca Caragiale“ Ploieşti 

Klasse: 10. Klasse (5 Stunden/ Woche) 

Lehrwerk: Mit uns, Niveau B 1+ , Anna Breitsameter, Klaus Lill, Christiane Seuthe, Margarethe Thomasen, Hueber Verlag, 2016 

Einheit: Lust auf Feiern? 

Lektion: Die Weihnachten 

Datum: den ... Dezember ... 

 

Didaktische Zielsetzungen: 

1. Kontrolle der angeeigneten Lerninhalte 

2. Wiederholung des gelernten Wortschatzes zum Thema „Weihnachten“, der zur Lösung neuer Aufgaben nötig ist 

3. Entwicklung der schriftlichen und mündlichen Ausdrucksfähigkeiten 

4. Entwicklung der Sprach- und Sozialkompetenzen der Lernenden 

 

Lernziele 

Am Ende des Deutschunterrichts sollen die Schüler: 

• wissen: Vokabeln zum Thema „Weihnachten“; ein Elfchen schreiben;  
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• können: einen Text zum Thema „Weihnachten in Deutschland“ verstehen und Informationen entnehmen; den Wortschatz in 

verschiedenen Situationen anwenden; sich richtig schriftlich und mündlich zum Thema „Weihnachten“ ausdrücken; aus eigener 

Erfahrung erzählen;  

• wollen: ihre Interesse wecken, ihre Mitteilungsfähigkeiten in der deutschen Sprache entwickeln;  

• fühlen: Interesse und Spaß an der Schule; Spaß am Deutschlernen. 

Evaluation:  

• mündlich 

• schriftlich 

Zeit und 

Lernphase 

Lernziel Lernaktivität Sozial- und 

Arbeitsform 

Lernmaterial Medien/ 

Hilfsmittel 

Lehraktivität 

 

4 Min. 

 

 

Leistungs- 

kontrolle 

Die Lernenden begrüßen 

die Lehrkraft. Sie lesen 

Teile ihrer Hausaufgabe 

vor. Falls notwendig, 

berichten sie über ihre 

Schwierigkeiten beim 

Lösen der Hausaufgabe. 

 

Frontalunterricht 

 

Ü 5/ 25 

 

 

 

Arbeitsbuch 

 

Die Lehrkraft begrüßt 

die Lernenden, erfasst  

die Abwesendheiten der 

Lernenden, fragt nach 

der Hausaufgabe und 

verbessert eventuelle 

Fehler. 

5 Min. 

Einführung 

Vorkenntnisse 

aktivieren 

 

Neugier wecken 

Die Lernenden nennen, 

was sie auf den Bildern 

sehen und identifizieren 

das Thema der 

Unterrichtseinheit. 

 

Plenum 

 

Bilder 

 

Tafel 

Die Lehrkraft verteilt 

den Lernenden je ein 

Bild und schreibt den 

Anfangsbuchstaben 

jedes Wortes an der 

Tafel, sodass die 
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Lernenden das Thema 

der heutigen 

Unterrichtseinheit 

entdecken. 

28 Min. 

Übungsphase 

Wortschatz 

wiederholen 

 

Selektives und 

detailliertes 

Textverständnis 

 

Kreatives 

Schreiben 

 

 

Hörverstehen 

üben 

 

Prüfen des 

Geübten 

 

Die Lernenden 

bearbeiten die 

Lernaufträge jeder 

Lernstation.  

 

Stationen: 

1. Kreuzworträtsel 

Freude zu Weihnachten 

(https://www.didactic.ro/i

nstrumente-

interactive/rebus/weihnac

hten-1) 

2. Lesespiel Advent und 

Weihnachten 

(https://de.islcollective.co

m/deutsch-daf-

arbeitsblatter/grammatik/

adjektiv/lesespiel-

weihnachtszeit-1-ich-

 

Gruppenarbeit 

 

Arbeitsblätter 

 

Kopierte Texte 

 

Antwortbogen 

 

Handys der 

Lernenden 

 

Weihnachts-

karte 

 

Arbeitsblatt 

Elfchen 

Die Lehrkraft erklärt die 

Aufgaben und 

unterstützt. 
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habewer-hat-

uberarbeitet-korr/84235) 

3. Lückentext 

(Wordwall) Adventszeit  

(https://wordwall.net/reso

urce/26633338/adventsze

it) 

4. Textverständnis 

(Mehrwahlfach): 

Weihnachten 

(https://deutsch.lingolia.c

om/de/hoerverstehen/b1/

articles/weihnachten-in-

deutschland) 

5. Elfchen schreiben 

(https://www.lernwerksta

tt-fuer-

deutsch.de/elfchen-

advent/) 

6. Weihnachtslieder 

erraten 

(https://www.heilpaedag

ogik-



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4268 
 

info.de/weihnachtslieder/

2123-weihnachtslieder-

erraten-quiz.html) 

7. Weihnachts-ABC 

(https://www.medienwer

kstatt-

online.de/lws_wissen/vor

lagen/showcard.php?id=9

184&edit=0) 

 

Mithilfe der 

Kontrollstation 

überprüfen die 

Lernenden die Antworten 

auf die Lernstationen 1, 4 

und 7. Dann präsentiert 

jede Gruppe ihr Elfchen 

und ein Schüler/ eine 

Schülerin liest das 

Weihnachts-ABC vor. 

3Min. 

 

Feedback und 

Reflexion 

 

Die Lernenden 

bekommen und geben 

Feedback. 

 

Plenum 

 

 

 

 

Tafel 

Die Lehrkraft bewertet 

die Schülerleistungen, 

bekommt Feedback und 
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 bedankt sich bei den 

Lernenden für die 

Mitarbeit. 
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Jertfa Mântuitorului - Plan de lecţie 

Nițu Ionuț Olimp 

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești 

 

Profesor: Nițu Ionuț Olimp 

Școala: Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești 

Clasa :                  a XI-a 

Disciplina :          Religie 

Subiectul lecţiei : Jertfa Mântuitorului 

Tipul lecţiei:        mixtă 

Scopul lecţiei:     evaluarea cunoştinţelor despre Întruparea Domnului şi transmiterea de cunoştinţe 

privind Jertfa Mântuitorului  

Durata                 50 min 

Data   :                 ....................... 

 

Competența generală.1. Definirea specificului propriei credinţe, în raport cu alte credințe 

Competența generală.2  Utilizarea adecvată a conceptelor specifice religiei, în diferite contexte de 

comunicare 

 

Competenţe specifice  

1.1. Sintetizarea principalelor învăţături de credinţă ortodoxă despre Sfânta Treime şi lucrările Sale 

în lume 

2.1. Elaborarea de argumentări fundamentate scripturistic,(oral sau în scris) referitoare la învăţătura 

de credinţă ortodoxă 

2.2. Compararea unor opinii şi argumente diferite în discuţii şi dezbatrei pe teme religioase 

3.1. Evidenţierea promovării convingerilor şi atitudinilor moral- creştine, însuşite din învăţătuura 

Mîntuitorului şi din exemplele oferite de marile personalităţi din istoria naţională, prin promovarea unui 

comportament social-moral elevat 

 

Obiective operaţionale : 

O1.Să facă importanţa jertfei Domnului 
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O2.Să cunoască cel putin doua aspecte ale  Jertfei. 

O3.Să ştie diferenţa dintre Mântuirea obiectivă şi cea subiectivă. 

O4.Să înţeleagă importanţa rugăciunii  credinţei şi faptelor bune . 

O5.Să cunoască etapele îndreptării. 

 

 

Obiective formativ-educative: 

O1.Să cinstească Jertfa Domnului 

O2.Să dorească sa faca fapte bune şi sa se roage mai des. 

 

Strategii didactice: 

Metoda predarii-învățării reciproce 

1.Mijloace:Sfânta Scriptură, planşe cu Creaţia, Icoane,Calculatorul. 

2.a.Metode de comunicare orală :Povestirea ,Descrierea, Explicaţia, Argumentarea, Conversaţia 

catehetică ,Conversaţia euristică, Problematizarea. 

   b.Metode de comunucare scrisă:Lectura şi interpretarea textului biblic, Luarea de notiţe 

,Activitatea suplimentară . 

   c.Metode de cunoaştere a realităţilor religioase:Observarea directă a realităţilor 

religioase,Rugăciunea. 

3.Forma de organizare:frontală 

 

Resurse 

1.Oficiale :Programa şcolară pentru clasele a XI-a 

        Planificarea calendaristică orientativă 

2.Temporale :Nr lecţii :1 

  Durata:  50 min 

3.Bibliografie 

Biblia sau Sfânta Scriptură,EIBMBOR,Bucureşti1988. 

 Stăniloae Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, EIBMBOR,Bucureşti1996. 

 Zăgrean Ioan,Rămureanu Ioan,Teologia Dogmatică Ortodoxă, an ,ed nemenţinate 
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Scenariu Didactic 

Etapele lecţiei şi activitatea Timp 

1.Momentul organizatoric 

Salut  

Rugaciunea ”Împărate ceresc” 

Notarea absenţilor 

Pregătirea pentru începerea lecţiei 

2.Verificarea cunoştinţelor  

Se verifică cunoştinţele despre Întruparea Domnului. 

 

2 

 

 

 

10 

3.Pregătirea aperceptivă 

Introducere despre Mântuirea obiectivă şi cea subiectivă 

1 

4.Anunţarea titlului şi a obiectivelor: 

Se scrie pe tablă titlul: Jertfa Mântuitorului. 

1 

5.Comunicarea noilor cunoştinţe se exemplifică cu ajutorul calculatorului. 

 

Jertfa Mântuitorului 

lecţie predată prin metoda predării-învăţării reciproce 

şi prin metoda studiului de caz 

 

După momentul rugăciunii s-au urmat etapele  lecţiei conform cu metoda predării-

învăţării reciproce. 

1.S-a  împărţit textul de lucru în 6 mari părţi.  

2.S-a organizat colectivul în grupe de câte patru elevi cere vor sta la câte o masă  şi care 

au primit fiecare cate un jeton numerotat cu cifre de la 1 la 4. 

De asemenea, elevii au regăsit pe mesele de lucru câte o fişă cu textul de studiat specific 

fiecărei grupe în parte. 

 

 

 

 

 

23 
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        Diagrama clasei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elevii au fost instruiţi în legătură cu sarcinile de lucru 

Elevilor li s-a spus ca  în funcţie de jetonul pe care l-au extras vor primi câte un rol în 

echipă: 

1.rezumatorul- expune ceea ce este mai important din ceea ce s-a citit; se face un 

rezumat 

2. întrebătorul- pune o serie de întrebări despre informaţiile citite; cel ce pune întrebările 

trebuie să cunoască bineînţeles şi răspunsul 

3. clarificatorul-  are ca sarcină discutarea termenilor necunoscuţi  pe care trebuie să îi 

caute în dicţionarul care i s-a pus la dispoziţie sau daca nu reuşeşte sa lamurească respectiva 

problemă să întrebe profesorul pentru a găsi un răspuns) , 

4. prezicătorul-  trebuie să exprime ceea ce cred elevii că se va întâmpla în continuare, 

bazându-se pe ceea ce au citit. 

 

4. Etapa lucrului pe grupe  

 

 După ce elevii au fost organizaţi şi au înţeles  care le este rolul au fost îndemnaţi sa 

efectueze două lecturi ale textului de  lucru(acesta se regăseşte la anexa 4)în interiorul fiecărei 

grupe primind apoi 10  minute  să-şi realizeze fiecare sarcina primită . Au fost anunţaţi că la 

           

             R                           R                          R 

 

                               

  C                    Î     C                    Î      C                 Î 

 

             P                           P                           P                  

  

 

 

 

             R                          R                           R 

 

    C                  Î       C                 Î      C                    Î  

 

                  

 P                           P                             P 

  

 

 

profesor 

        

     3 

 

     2 

   

    1 

       

     6 

    

     5 

     

    4 
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sfârşitul lucrului pe gupe fiecare echipă va face o prezentare în faţa colegilor şi că prezentarea 

care va fi votată de colegi cea mai reuşită va aduce fiecăruia din acea echipă nota 10.Astfel s-

a stimulat  concurenţa între echipe şi munca din cadrul echipelor. 

In timpul  celor 10 minute profesorul  a mers pe fiecare masă  pentru a supraveghe 

rezumarea textului şi pentru a lucra cu clarificatorii . 

 După scurgerea celor 10 minute de lucru situaţia la mesele de lucru era următoarea( 

vom nota astfel R- activitatea rezumatorului  de la fiecare masă; Î- activitatea întrebătorului 

de la fiecare masă; C-activitatea clarificatorului de la fiecare masă; P-activitatea 

prezicătorului de la fiecare masă 

 

Masa 1 Jertfa Mântuitorului 

R- Jertfa Domnului şi Învierea din morţi reprezintă momentul decisiv al mântuirii 

noastre. E momentul în care am fost răscumpăraţi de sub robia păcatului şi ni s-au deschis din 

nou porţile raiului. 

C-Ce este mântuirea. - accesul la viaţa veşnică - Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te 

cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” (Ioan 

17, 3) 

Î-Fără Jertfa lui Hristos putea exista Mântuire? Nu, era singurul mod în care mântuirea 

putea avea loc . O demonstrează rugăciunea din Getsimani. Dacă exista  o altă soluţie cu 

siguranţă Tatăl ceresc ar fi oferit-o Fiului Său. 

P- Odată cu Jertfa lui Hristos noi toţi am primit răscumpărarea –posibilitatea mântuirii. 

 

Masa 2 Sfânta Cruce 

R-Sfânta Cruce a fost obiect de tortură,  cu ajutorul căruia romanii semănau groaza 

printre popoarele pe care le cucereau. Acest obiect de tortură  a devenit simbolul (steagul) 

creştinătăţii pentru ca a fost altarul de jertfă al Mântuitorului prin care Acesta a răscumpărat 

şi mântuit lumea. 

Cinstind Sf. Cruce cinstim pe Hristos Cel ce S-a jertfit pe ea. 

Purtarea Crucii(Mt10,38;16,26)(Mc8,34)(Lc9,13;14,27) 

Hristos ne cheamă să ne purtăm Crucea aşa cu şi El a purtat-o pe a  Sa. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4275 
 

Asumarea prin iubire a suferinţei în numele lui Hristos transformă ,paradoxal,  suferinţa 

în bucurie. 

Puterea Crucii 

Semnul biruinţei asupra Diavolului,şi al dedicării noastre totale lui Dumnezeu. 

Are putere de  sfinţire ,pentru ca ea însăşi a fost sfinţită de Hristos. 

C- Crucea reprezenta la evrei  blestem-de ce?- Pentru că durerile acestei torturi erau 

îngrozitoare. 

Î-Cum poate un obiect de tortură sa devină unul de închinare.-Pentru ca  acum noi ne 

închinîm altarului Jertfei Domnului. 

P-Sfânta Crucea e simbolul creştinătăţii, şi e simbol al jertfei din iubire fiind altarul de 

jertfă al Mântuitorului.De aceea trebuie sa ne închinăm ei. 

 

Masa 3 Aspectul de Jertfă 

R- Aspectul de Jertfă are două direcţii 

a) spre Dumnezeu  

„Hristos S-a Adus pe Sine …jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre”I Ioan (2,2) 

 b)spre om pentru ca Hristos Aduce lui Dumnezeu jertfă  chiar fiinţa Sa umana   sfinţita 

prin sacrificiu ceea ce face ca acesta sa fie primită atât ca pedeapsă pentru păcat cât şi ca 

omagiere a lui Dumnezeu  

C- Avea nevoie Dumnezeu Tatăl de o ofrandă în schimbul iertării noastre? Aci lămurirea  

a oferit-o profesorul: NU avea nevoie de o ofrandă pentru  că Dumnezeu nu are nevoie de 

nimic din afara Lui  şi trebuie adăugat ca umanitatea nu mai putea să ofere singura acea 

ofrandă curata care să fie demnă e Dumnezeu. Această ofrandă de care vorbim este un dar de 

la Fiul către Tatăl dar în care suntem cuprinşi chiar noi , umanitatea. 

Î- Care este motivul Jertfei lui Hristos. –Este iubirea  Mântuitorului atât faţă de Tatăl 

ceresc cât şi faţă de omenire “care prin El s-a Făcut” 

P- Prin jertfa lui Hristos noi toţi ne-am mântuit 

 

Masa 4 Aspectul  Ontologic 
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R- Aspectul  Ontologic are în vedere ridicarea, îmbunătăţire ,perfecţionarea firii 

omeneşti  în cel mai înalt grad posibil - prin jertfă şi înviere Hristos elimină slăbiciunile 

păcătoase şi moartea din om  îndumnezeind firea Sa umană. 

C- Ce înseamnă ontologic- Cuvântul ontologic e sinonim cu  fiinţial  şi se naşte din 

cuvântul grec ontos care însemnă chiar fiinţă. 

Î- Această perfecţionare  e valabilă doar în cazul Mântuitorului? Mântuitorul S-a făcut  

pentru noi început al mântuirii deci odată cu îndumnezeirea firii umane a lui Hristos  primim 

şi noi posibilitatea îndumnezeirii prin har. 

P- Noi înşine trebuie să facem tot ce ne stă în putere să transformăm această posibilitate 

a îndumnezeirii într-o realitate. 

 

Masa 5 Aspectul Recapitulativ 

R- Se referă la faptul că toţi suntem cuprinşi în mod virtual în opera mântuitoare a lui 

Hristos 

„Precum în Adam toţi mor , în Hristos noi toţi vom învia” 

E o cuprindere virtuală pentru că e nevoie de efortul nostru alături de harul divin pe care 

Domnul l-a câştigat pentru noi ca astfel sa ne unim cu Hristos şi sa trăim veşnic alături de El. 

C- Ce înseamnă ca ”vom învia”.Învierea oamenilor va  fi una asemănătoare cu a lui 

Hristos. Vom învia nu doar cu sufletul ci va învia şi trupul(care va fi nemuritor ,fără nevoile 

primare şi cu caracteristici apropiate de cele ale spiritului).Diferenţa între învierea noastră şi 

Învierea Domnului e ca noi va trebui să mergem la Judecată şi abia apoi putem fi  primiţi în 

Împărăţia cerurilor, dacă merităm. 

Î- Cei păcătoşi sunt recapitulaşi şi ei în Răscumpărarea oferită prin Jertfa Domnului ? 

Da, în măsura în care urmează cuvântul Domnului , părăsesc păcatele şi le înlocuiesc  cu fapte 

bune . 

P- Recapitularea în Hristos este  marea şansă a umanităţii. Nu trebuie decât să urmam 

cuvântul lui Hristos şi putem câştiga viaţa veşnică. 

 

Masa 6 Mântuirea obiectivă  şi Mântuirea subiectivă 
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Mântuirea obiectivă realizată de Mântuitorul este o lucrare dumnezeiască de  care 

beneficiază toată omenirea. Dar mântuirea obiectivă nu-l mântuieşte pe fiecare fără ca acesta 

să şi-o însuşească personal. 

Mântuirea subiectivă este lucrarea noastră personală, pentru însuşirea şi împroprierea 

mântuirii obiective. 

Mântuirea se realizează deci prin har, credinţă şi fapte bune . 

C- Ce este harul. Energia necreată ce izvorăşte din dumnezeire şi se oferă întregii creaţii 

prin Duhul Sfânt spre existenţă şi desăvârşire, mântuire şi sfinţire. 

Î- Noi suntem răscumpăraţi, de ce mai e nevoie de fapte bune? Suntem răscumpăraţi dar  

trebuie sa demonstrăm şi noi prin fapte că dorim  răscumpărarea  pentru ca Domnul reapectă 

libertatea noastra  şi nu ne mântuieşte decât daca dorim şi arătăm acest lucru faptic. 

P-Mântuirea subiectivă  e efortul pe care îl facem continuu şi care , sperăm noi, va 

bineplăcea lui Dumnezeu care ne chema lângă El în viaţa veşnică. 

5. Etapa transmiterii cunoştinţelor acumulate în grupul de lucru 

În acest moment elevii în ordinea meselor de lucru au fost  invitaţi în echipă să prezinte 

sintetic materialul pe care l-au studiat în grupa de lucru.Deasemeni au fost anunţaţi că îşi 

păstrează rolurile de la masa de lucru. Rezuamtorul a citit rezumatul pe care l-a făcut , 

Clarificatorul şi Întrebătorul au răspuns la întrebările  colegilor   din clasă  cu ajutorul 

profesorului iar Prezicătorul a tras concluziile rezumatului şi ale discuţiilor ce i-au urmat. 

Profesorul a stimulat atmosfera activă  anunţând ca punctează întrebările pertinente puse 

la subiect  şi adunând în dreptul fiecărui elev punctele obţinute. El însuşi a pus întrebări atunci 

când a fost cazul  să se lămurească mai bine  un anumit termen sau noţiune. 

Materialele rezumative  ale rezumatorilor au fost adunate compilate şi oferite  tuturor 

elevilor ca material anamnetic. 

6.Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor- A avut loc votarea  echipei caştigatoare . La 

egalitate au câştigat echipele 3 şi 5.Iar elevii notaţi. 

S-a realizat printr-un test formativ aplicat în ora ce a urmat . 

6 

7.Aprecierea, asocierea, generalizarea 

Elevii trebuie să deducă importanţa mântuirii în viaţa fiecăruia. 

3 

8.Evaluarea  1 
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9.Tema pentru acasă:De căutat in Sf. Scriptura citatul  I Cor 15,22, Mt 20,28 In 10, 11 In 

10,18 

1 

10.Încheiere:Rugaciunea , Salutul 2 
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PROIECT  DIDACTIC 
 

UNITATEA: C.N.”MIRCEA CEL BĂTRÂN" RM. VÂLCEA 

DATA: 26. 01. 2022 

CLASA:I B 

PROF.ÎNV.PRIMAR: Onuț Maria 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA:Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Povești la gura sobei 

SUBIECTUL: Recapitularea literelor: ”t, s, p, v”;  
                           Zâna Iarnă și ajutoarele ei.                                       
TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizare 

FORMA DE REALIZARE: lecție integrală 

DISCIPLINE INTEGRATE: MEM-numărare pentru analiza fonetică a cuvintelor, silabelor, ordonarea 

numerelor şi numărarea       elevilor prezenţi 

          MM - cântec,,Fulgi de nea” 

                                                 AVAP- decorarea drumului zânei cu fulgi de nea, nori,  brazi,oameni de 

zăpadă,îngeri, palat     
 

SCOPUL: Consolidarea deprinderilor de a citi corect şi coerent ,  de a înţelege un text precum şi de a  

scrie cuvinte si propoziţii folosind literele învăţate; 
 

COMPETENTE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral pe teme accesibile, rostit cu claritate 

1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare   cunoscute 

2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare 

2.2 Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple 

3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână 

3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 

      familiare 

4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din  cuvinte scrise cu litere de mână, folosind 

     materiale diverse 

Matematica si explorarea mediului  

1.1. Recunoaşterea şi utilizarea numerelor  în concentrul 0-31; 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

1.1.Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizuală simplu, exprimat prin 

desen/pictură/modelaj/colaj/film/desen animat, care reflectă un context familial 

Muzică și mișcare 

2.1  Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 

O1-să citească corect și expresiv în ritm propriu, textul; 

O2-să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul textului; 

O3- să realizeze corespondenţa între cuvintele cu înţeles asemănător şi cuvintele cu sens opus; 

O4- să stabilească forma de plural a unor cuvinte pe baza jocului „Eu spun una, tu spui multe”; 

O5- să ordoneze propoziţii în sensul desfășurării actiunii ; 

O6-să completeze silabele omise și să formeze cuvinte noi; 

O7 – să despartă cuvintele în sillabe și să scrie numărul corespunzător; 

O8 – să ordoneze cuvintele pentru a forma propozițiile; 

O9 – să despartă cuvintele și să formeze enunțuri 
 

STRATEGII DIDACTICE 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, expunerea, problematizarea, exercițiul,metoda 

fonetică,  analitico-sintetică, jocul didactic, munca independentă. 

                                                                          

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, în perechi 

RESURSE MATERIALE: fişe de lucru cu diferite sarcini, jetoane cu idei,   rebus, poliestiren, laptop, 

fulgi de zăpadă,   zâna, oameni de zăpadă, brazi etc. 
 

RESURSE UMANE ŞI DE TIMP:  31 elevi 
 

                                     

FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: 

seturi de întrebări pentru evaluarea orală,fişe pentru evaluarea în scris,observaţia curentă, conversaţia de 

verificare, aprecierea 
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Nr. 

crt 
Secvenţele 

lecţiei 
Ob. 

op. 
Conţinutul instructiv-educativ şi 

demersul didactic 
Elemente de strategie didactică  

Evaluare Metode 
 

Mijloace 

didactice 
Forme de 

organizare 

1 Moment 

organizatoric 

 •Se creează condiţiile optime 

pentru buna desfăşurare a lecţiei 

(climat psihoafectiv, materiale 

didactice).  

SALUTUL 

 Dragi baieti şi voi fetiţe, 

Nu vă emoţionaţi. 

 Azi avem oaspeţi de seamă. 

 Vreau să-i salutaţi.              

Haideţi să ne adunăm, 

Oaspeţii sa-i salutam:                   

Bună ziua! 

Un gând bun noi le urăm:  

 Bine aţi venit! 

 I-am poftit în clasa noastră în această 

zi, 

 Ca să demonstrăm cu toţii cât de buni 

vom fi. 

Cu grija vom lucra, fişe noi vom 

completa, 

 Multe sarcini vom rezolva. 
 

 PREZENŢA: 

După ce ne-am adunat 

Şi frumos ne-am salutat 

Colegii ne-am întâlnit, 

Cine oare n-a venit? 

O fetiţă numără băieţii prezenţi şi 

stabileşte numărul celor absenţi. 

  

Conversaţia  

 

Materiale  

necesare 

lecţiei 

 

Frontal  
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Un băieţel numără fetiţele şi stabileşte 

numărul şi cine absentează. 
 
 

2 

Reactualizarea

cunoştinţelor 

anterioare 
 

 
 
 
 
 
 
 

O1 
 
 
 

Se verificăcantitativ tema pentruacasă 

-Sunt evidenţiaţi elevii care au 

rezolvat corect tema, au scris 

caligrafic şi au un caiet îngrijit. 

-Se verifică lecţia anterioară prin 

diferite procedee: citire integrală, 

 citire în lanţ, citire selectivă: 

- Citiți propoziția în care spune: 

- Ce anotimp este? 

- Cât a nins? 

- Cum este omătul? 

- Unde sunt Sorina și Simina? 

- Ce au luat cu ei? 

- Cum alunecă sania? 

- Cum este iarna? 

Citiți a treia propoziție. Formulați o 

întrebare la care răspunsul să fie 

această propoziție. 

-Se iniţiază o scurtă conversaţie despre 

conţinutul textului. 

-Care este titlul textului? 

-Cum le chema pe feteledin text? 

- În ce anotimp se petrece 

întâmplarea? (iarna) 

- Se formulează enunțuri cu cuvântul 

”iarna” care au punct, semnul 

întrebării, semnul exclamării. 

Se desprinde din text propozitia: 

„Iarna este minunată” 

Se analizează şi se realizează sinteza 

fonetică a propoziţiei: 

 
 

 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exercițiul 

 

   

 

 

 

 

 

 

  Exerciţiul 

 

 
 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

Cartea de 

citit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Frontal 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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• Se identifică toate cuvintele din  

propoziţie; 

• Cuvintele se despart în silabe 

• Se stabileşte numărul de silabe din 

cuvântul respectiv; 

• Se identifică grupul de litere în silabele 

cuvântului; 

• Se reface unitatea cuvântului; 

• Se  integrează cuvântul în propoziţia 

iniţială. 

Elevii ordonează propozițiile, 

numerotându-le pe un poliestiren. 
 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poliestiren 

jetoane cu 

enunțuri 

3 Captarea 

atenţiei 

 •Se realizează prin completarea unui 

rebus, la tablă.( Anexa 1)  

    Prin completarea acestui rebus pe 

verticala AB se obține titlul lecției de 

astăzi. 
 

Conversaţia  
 

Frontal 

 
 

4 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

O9 Astăzi, în cadrul orei de Comunicare 

în limba română, vom rezolva o fişă 

de lucru și o vom ajuta pe Zâna Iarnă 

să ajungă la palatul de cleștar. Pentru 

a intra în palat trebuie să rezolvați 

corect fiecare exercițiu și veți primi 

un fulg de zăpadă. Ordonând cifrele 

de pe fulgi în ordine crescătoare și 

Conversaţia 

Explicaţia 

-copăcel 

din 

polistiren 
 

fulgi de 

nea 

-fişe de 

lucru 

Frontal  
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întorcându-i pe cealaltă parte veți afla 

calificativul vostru dat de Zână. 

-se notează pe tablă titlul lecţiei și 

data 

 Rezolvând această fişă, ne vom 

reactualiza unele cunoştinţe legate de 

sunete,litere,cuvinte şi propoziţii. 

Ştiind cât de mult vă place anotimpul 

iarna, v-am pregătit o surpriză: 

- Se cântă cântecul ”Fulgi de nea” 

Elevii sunt anunţaţi că pentru fiecare 

răspuns corect de pe fişă vor primi un 

fulg de zăpadă. 

5 Consolidarea 

cunoştinţelor 
O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-se recită poeziile: ”Iarna” și 

”Săniuța” de George Coșbuc 

-se distribuie elevilor o  fişă de lucru 

care cuprinde diferitesarcini de lucru 

Pe rând, un elev care va fi nominalizat  

de către învăţătoare, va citi cerinţa 

exerciţiului cu voce tare. 

- Fişă de lucru ( Anexa 2) 
 

1.  Unește perechile de litere: 

s         T        L        v       p     

 S        l    t      P       V 
 

2.Scrie numărul de silabe 

corespunzător fiecărui cuvânt: 

 

sanie vis  penar  vapor               

avion  omăt                   
 

3. Colorează cu aceeași culoare 
 cuvintele care au același înțeles: 
 

 

Conversaţia 
 

Exerciţiul 
 

Explicaţia 

 
 
 
 
 

Fişă de 

lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Frontal 

Individual 
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O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O5 

nea, se scutură, minunată, colină, 
se cern, omăt, coastă, fermecat 
 

4.Colorează cu aceeași culoare 
cuvintele cu înțeles opus:  
                                                                             

urcă, nouă, intră, curaj, veche, 
coboară, frică, iese 
                                                                                                

5.Ordonează corect cuvintele pentru a 

forma propoziții:                                                                                 
 

e    cort      La    un        munte.        
 

scrisoare    Corina   o    scrie.             
 

6.Formulează propoziții cu sensuri 
diferite ale cuvântului 

 ”poartă”. 
7.  Eu zic una, tu zici multe! 
 

cerc=................................       

 coală = ..........................  

oaie=...............................                     

ceas = .............................             
 

8. Completează cu silabe potrivite 

pentru a forma cuvinte: 

ve - __    ;     vi - __ - __     ; 

 So - __     ;    ___ - ce - ____  
 

9. Cuvintele au rămas legate. Ajută-le 
să se despartă și 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în perechi 
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formeazăpropozițiicorecte, iar în 

căsuțe  scrie numărul de silabe: 
 

Voicuareovioarănouă.    
Marcelacereuncerc.   
 

10. Corectează greșelile! 
 

victor are o ciașcă cu ciai Rece. 
 

sonia și simion cresc Miei. 
          i 

Pentru fiecare răspuns corect, elevii 

vor fi recompensaţi cu câte un fulg de 

nea  pe care îivor aşeza pe castel. 
 

 
 
 
 
 

-fulgi de 

nea 

-magneți 
 

6 Obţinerea 

feedback-

ului 

O5 - Joc didactic: 

Elevii vor ordona în ordine 

crescătoare fulgii de zăpadă, îi întorc 

pe cealaltă parte și vor obține 

calificativul”FOARTE BINE”. 

Explicaţia 

Jocul didactic 

 

- Palat 

- fulgi de 

nea 
 

Individual 

Frontal 

7 Încheierea 

activităţii 

 - Se dă tema pentru acasă: 

  Exercițiile1,2,3,4,5/ pag.22 ( pe 

culegere) 

Sefac aprecieri privind participarea 

elevilor la activitate. 

-se notează elevii care au  răspuns 

corect şi au fost activi în cadrul 

lecţiei. 

Conversaţia  Frontal 
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PROIECT DIDACTIC 

Dumitru Alice 

Școala Gimnazială I.G. Duca, București 

Clasa:a-IV-a                                    

Disciplina : Arte vizuale și abilități practice  

Unitatea de învățare : Povești de iarnă  

Subiectul: Pictură pe linguri de lemn 

Tipul lecției: formare de priceperi si deprinderi 

Scopul lecției : argumentarea propriilor opinii referitoare la modul de realizare a unei lucrări artistice; 

Competențe specifice: 

1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual 

2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic 

Obiective operaţionale 

• O1 - să precizeze etapele de lucru parcurse pentru realizarea lucrării după ce au fost explicate de cadrul didactic; 

• O2 - să aplice tehnici de lucru adecvate realizării lucrării propuse; obiectivul se consideră realizat dacă 85 % dintre elevi reușesc; 

• O3 - să realizeze tema propusă, în mod original și expresiv; obiectivul se consideră realizat dacă 85 % dintre elevi reușesc; 

• O4 - să mânuiască atent, eficient şi cu îndemânare instrumentele şi materialele de lucru; se consideră realizata dacă 85% dintre elevi reușeusc; 



 
 
 
,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4289 
 

• O5 – să aprecieze calitatea lucrărilor finite și a celorlalte realizate de colegi în funcție de criteriile simple date, cu ajutorul cadrului didactic 

Strategia didactică: 

Metode și procedee : 

 conversaţia euristică 

 explicaţia 

 demonstraţia 

 exerciţiul, 

 observația dirijată 

 exerciţiul 

 Turul galeriei 

Mijloace de învățământ : 

❖ computer 

❖ videoproiector 

❖ planșe cu picturi 

❖ videoclip despre Muzeul de Linguri 

❖ planșe cu linguri pictate 

❖ planșă cu explozia stelară 

❖ gumă de șters 

❖ creion 

❖ carioci 
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❖ acuarele 

❖ pensule 

❖ recipient pentru apă 

❖ linguri de lemn 

❖ coli pentru schițare 

Forme de organizare: 

✓ frontală 

✓ individuală 

BIBLIOGRAFIE: 

- Programa şcolară pentru Arte Vizuale şi Abilităţi practice- Clasa a III-a şi clasa a IV a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5003/02.12.2014 

- Stoica Daniela , Abilitǎţi practice- clasele I - IV , Editura Carminis, Bucureşti, 2003. 

- Faliboga Violeta, Ghergu Virginia, Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic , Editura Axxa, 2001. 

- www. youtube.com 

http://www/
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DEMERS DIDACTIC 

Momentele O. Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare 

lecţiei OP. Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

 Se vor pregăti materialele necesare bunei 

desfășurări a lecției și se va asigura un climat 

favorabil învăţării. 

 

conversația 

 

sala de clasă 

 

frontală 

observarea 

sistematică 

 

2.Reactualizarea 

cunoștințelor 

  

Se realizează prin prezentarea unor imagini cu 

diverse picturi tradiționale românești. Elevii 

vor analiza execuția acestora cu referire la linie, 

punct, formă, culori ( calde și reci ). 

 

analiza lucrărilor 

conversația 

euristică 

 

imagini cu 

picturi 

tradiționale 

românești 

videoproiector 

 

frontală 

 

evaluare orala 

3. Captarea 

atenției 

 Drept mulțumire, copiii vor urmări un videoclip 

despre Muzeul Lingurilor de Lemn din 

Câmpulung Moldovenesc, Suceava. Vor fi 

atenționați ca pe parcursul vizionării 

videoclipului să observe diversele modele de 

picturi de pe linguri. 

observarea 

dirijată 

videoproiector 

computer 

frontal aprecieri 

verbale 
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4 Anunțarea 

temei și 

enunțarea 

obiectivelor 

urmărite 

 ,,În activitatea de astăzi vom învăța să pictăm 

linguri într-un mod tradițional, așa cum au fost 

ilustrate în videoclip. Înainte de executarea 

lucrării va trebui să cunoașteți foarte bine pașii 

pe care îi aveți de urmat 

pentru a putea picta corect.” 

conversația 

explicația 

 frontal  

5.Dirijarea 

învățării 

O1 Explicarea şi demonstrarea modului de 

lucru 

Se vor observa cu atenție imaginile cu linguri 

pictate. Cu ajutorul exploziei stelare se vor 

adresa întrebările: Ce obiecte sunt in imagini? 

Ce observați la ele ? Cine le-a decorat așa? 

Cum credeți că au fost decorate? Ce materiale 

au fost folosite pentru pictarea lor? 

Se observă în câte etape au fost realizate 

picturile de pe linguri și elementele principale 

care au furnizat informațiile esențiale, precum 

și tehnica de realizare. Se exersează schița ( pe 

o coală de hârtie) care dorește a fi transpusă . 

Verbalizarea etapelor de lucru 

Se verifică însuşirea etapelor corecte de lucru, 

conversația 

euristică explozia 

stelară exemplul 

observarea 

dirijată 

demonstrația 

explicația 

planșă explozia 

stelară 

computer 

videoproiector 

coli pentru 

exersarea 

schițelor 

creioane și 

gume de șters 

frontală 

individuală 

observarea 

sistematică 

aprecieri 

verbale 

evaluare 

scrisă 

secvențială 
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prin verbalizarea acestora: 

- stabilirea ideii 

- schițarea ideii în creion pe lingura de lemn 

- pictarea schițelor 

 

Se specifică faptul că lucrările se realizează cu 

grijă, trebuie să respecte tema, elementele să fie 

proporţionale, să fie viu colorate. Se amintește 

că orice lucrare bine realizată implică 

concentrare şi spirit de răspundere. Se vor 

prezenta criteriile de evaluare ale lucrărilor. 

6.Obținerea 

performanței 

O2 

O3 

O4 

Elevii vor lucra individual, în timp ce cadrul 

didactic îi va urmări, intervenind cu explicații și 

sprijin când este nevoie. 

Se supraveghează lucrul elevilor, corectându-se 

eventualele greşeli de execuţie sau de utilizare 

a instrumentelor de lucru. Se acordă explicații 

suplimentare și ajutor individual. 

Elevii respectă succesiunea etapelor de lucru şi 

realizează cerințele, lucrând ordonat, îngrijit,  

corect.  Cooperează  şi  se  ajută 

explicația munca 

independentă 

recipient pentru 

apă acuarele 

pensule carioci 

linguri de lemn 

individuală observația 

sistematică 
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reciproc . 
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7. Evaluarea 

lucrărilor 

O5 După finalizarea lucrărilor, fiecare 

elev îṣi va prezenta lucrarea. 

Elevii vor analiza modul de lucru al 

colegilor, observând dacă s-au 

respectat cerințele lucrării și 

argumentând observațiile făcute. 

Se va urmări aspectul estetic, 

expresivitatea și gradul de 

realizare al lucrării ( Turul 

galeriei). 

conversați

a Turul 

galeriei 

lucrări 

finalizate 

frontal analiza 

produsel

or 

activităţii 

8.Încheierea 

activității 

 Se vor face aprecieri individuale şi 

generale asupra modului în care au 

lucrat elevii, precum şi aprecieri 

referitoare la comportamentul 

acestora pe parcursul orei. 

conversația  frontal aprecieri 

finale 

 



 
 
 
,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4296 
 

Cel mai frumos dar pentru mama!-activitate integrată 

Educator:Răduca Adelina-Mihaela 

Grădinița „Prichindel”, București, Sector 6 

 

 

Data:  

Grupa: Mare Ciupercuțe 

Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici, pe Pământ?” 

Tema proiectului: „Mamei, primăvara-n dar!” 

Subtema: „Peste tot în lumea-ntreagă, mama este cea mai dragă!” 

Tema zilei: „Cel mai frumos dar pentru mama!” 

 Mijloc de realizare: Activitate integrată 

Scopul: Educarea sentimentelor de dragoste, grijă, respect și recunoștință față de mame. 

Activități de dezvoltare personală (ADP) 

Întâlnirea de dimineață: „ Bună dimineața, bine ați venit ciupercuțe hărnicuțe!” 

Tranziții: „De ziua ta, mămico!” – cântec 

Rutine: Sosirea copiilor, deprinderi specifice de igienă personală: „Știm să ne spălăm pe mâini!”, 

deprinderi de autonomie și autoservire: „Știm să mâncăm frumos!” 

 

Activități pe centre de interes (ALA1) 

• Artă: „ Poșeta pentru felicitara mamei” –  colaj din imaginație           

 

O1 – Să denumească materialele de lucru; 

O2 – Să enumere etapele realizării lucrarii; 
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O3 – Să lipească diferite forme din hârtie (floricele, inimoare, fluturași), astfel încât să se realizeze un 

colaj. 

• Construcții: „Grădina cu flori a mamei mele ” – cuburi 

O1 – Să identifice materialul pus la dispoziție;  

O2 – Să potrivească bine piesele; 

O3 – Să recunoască imaginea pe care au construit-o. 

• Bibliotecă: „Flori pentru mama mea” – fișe cu exerciții grafice  

O1 – Să denumească materialul de lucru; 

O2 – Să unească punctele și să formeze imaginea florilor; 

 

 

 

Activități pe domenii experiențiale (DOS1) 

DOS1 – domeniul om și societate 

Tema activității: „Inimioare, inimioare!” 

Mijloc de realizare: povestirea educatoarei 

Tipul de activitate: predare 

Obiective operaționale: 

            O1 – Să asculte cu atenţie conţinutul poveştii; 

O2-Să răspundă  la întrebările adresate , utilizând propoziţii clare din punct de vedere gramatical; 

O3- Să exprime prin cuvinte stările emoţionale provocate de întâmplările povestirii; 

O4-Să înţeleagă grija şi dragostea pe care trebuie s-o manifeste faţă de mame;  

DOS 2 – om și societate 

Tema activității: „Uite, un dar pentru mămica!” 
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Mijloc de realizare: aplicație 

Tipul activității: formare de priceperi și deprinderi 

O1 – Să denumească materialul de lucru. 

O2 – Să enumere etapele prin care trece în realizarea lucrarii. 

O3 – Să identifice importanța mamei în viața lor. 

O4 – Să lipească respectând indicațiile pe care le primesc.  

Jocuri și activități alese  (ALA2) 

„Buchețele, buchețele” – joc de mișcare  

Regulile jocului: Copiii sunt așezați în cerc, după care primesc câte o floare de primăvară în mână, iar 

în momentul în care educatoarea dă semnalul ei trebuie să se grupe câte (3,5 copilași) ca să formeze un 

buchețel. În continuare,  se observă dacă copiii au înțeles regulile care le-au fost explicate pentru buna 

desfășurare a jocului. 

„Dansul florilor de primăvară” – dans modern 

Regulile jocului: Copiii sunt așezați pe o linie dreaptă, fiecare ținând o floare de primăvară în mână și 

executând diferite mișcări de dans sugerate de educatoare și știute de ei. Pe parcurs se observă evoluția 

în dans a fiecărui copil.  

Strategia didactică: 

1) Metode și procedee: exercițiul, conversația, explicația, demonstrația, povestirea educatoarei, aprecierea 

verbală. 

2) Materiale didactice: panoul cu mama și copilul, cuburi, fișe cu flori punctate, carioci, creioane 

colorate, hârtie colortă, aplicații în formă de (floricele, inimioare, fluturași), calculator, imagini, poveste, 

șablon felicitară, aplicații felicitară (floricele, frunzulițe, inimioare, text), lipici, cântecele, video, flori de 

primăvară din hârtie, recompense. 

3) Forme de organizare: frontal, individual.  

Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentelor, analiza lucrărilor, aprecierea 

rezultatelor, stimulente.  

Scenariul didactic 

 Dimineața, copiii sunt întâmpinați cu foarte multă căldură și dragoste de către educatoare. Sala 

de grupă fiind atent pregătită pentru desfășurarea unor activități inedite pe parcursul acestei zi.  
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 Se servește micul dejun, realizându-se rutinele deprinderilor de igienă personală: „Știm să ne 

spălăm pe mâini!” și deprinderile de autonomie și autoservire: „Știm să mâncăm frumos!”. 

 Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață, moment în care copiii au posibilitatea de a-și 

împărtăși ideile și  de a-și manifesta starea de spirit. Educatoarea le zâmbește transmițându-le încurajare 

prin toate formele de comunicare. Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii, prin 

extinderea unei formule specifice: „Bună dimineața, bine ați venit printre ciupercuțele hărnicuțe!”. 

Salutul se realizează de la strânga la dreapta. Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin joc „Tu ești azi 

povestitorul!”. Copiii se așază într-un cerc, se prind de mâini, pentru ca cercul să fie cât mai rotund, apoi 

se desprind și se numesc pe rând între ei pentru a povesti o întamplare minunată pe care a avut-o cu 

mama sa.  

 Copiii își vor reaminti tema săptămânii, vor purta o scurtă discuție despre importanța mamei în 

viața lor, apoi un copil va merge și va completa calendarul naturii, menționând ziua, luna și anul în 

care ne aflăm, dar și cum este vremea de afară. Alt copil verifică prezența și observă ce copil a rămas 

acasă.  

 Captarea atenției se va realiza prin panoul surpriză pe care este mama care ține copilul   în brațe 

și un mesaj în mână pregătit pentru cei mici. Prin aceast mesaj ea le spune ce vor face ei azi ca fiecare să 

o facă fericită pe mămica lui.  

Dragi copii! 

 Eu am aflat multe lucruri bune despre voi și m-am gândit ca astăzi să vă fac o surpriză  maaaaare 

și v-am adus o poveste  pe care să vi-o spună doamna educatoare. O să fie o poveste foarte frumoasă și o 

să avem foarte multe lucruri bune de învățat din ea. Apoi o să învățați să vă purtați mult mai frumos cu 

mama voastră, iar ca drept răsplată, m-am gândit ca voi să îi confecționați și o felicitară pe care să i-o 

dăruiți în semn de mulțumire și de prețuire. Dacă o să ascultați și o să fiți cuminți multe aprecieri o să 

primiți! Stau și vă privesc cu emoție aici, să fiți ascultători și cuminți! 

Educatoarea îi anunță pe cei mici ce au de făcut astăzi, mai exact, educatoarea le va spune o 

poveste intitulată „Inimioare, inimioare” după Sarina Cassvan. În tot acest timp, copiii trebuie să învețe 

cum trebuie să își prețuiască ființa cea mai dragă  așa cum a făcut băiețelul din poveste, să fie atenți să 

răspundă la întrebări, să rețină ordinea în care se petrec faptele, să înțeleagă sensul cuvintelor noi pe care 

le întâlesc în povestire, să poată reproduce povestirea, să spună în ce mod au ei grijă de mama lor. 
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Copiii sunt invitați să formeze un șir al copiilor harnici în timp ce cântă „De ziua ta mămico”, 

apoi pornesc spre centrele de interes unde află sarcinile pe care le au de îndeplinit. Construcții – copiii 

trebuie să unească cuburile și formeze grădina cu flori a mamei, apoi să  descriere construcția pe care au 

format-o. Artă – copiii au de asamblat poșeta mamei, apoi lipesc  pe poșetă floricele, inimoare, fluturași 

după bunul plac, astfel încât să o facă cât mai draguță. Bibliotecă – copiii trebuie să unească punctele 

astfel încât să formeze flori de primăvară pentru mama. Aceștia trebuie să folosească culori potrivite 

pentru a da contur unor floricele frumoase.  

După ce  fiecare lucrează la centrul dorit, copiii formează din nou șirul și trec pe la fiecare centru 

să vadă ce au lucrat și ceilalți colegi.  

Tranziția se realizează printr-o ghicitoare. 

Copiii se așază pe covor în formă de semicerc și o ascultă cu atenție de educatoare. Aceasta 

expune conţinutul poveştii, folosindu-se  de inflexiunile vocii, mimică şi gestică corespunzătoare, pentru 

a le trezi emoţii copiilor şi pentru a asigura motivaţia învăţării. Povestea este expusă după următorul    

plan de idei: 

1. Un băieţel al cărei mamă este bolnavă de „inimă rea”, vrea să-i cumpere acesteia o inimioară de turtă 

dulce. Voia ca inimioara de turtă dulce s-o înlocuiască pe cea bolnavă. 

2. Vânzătorul aflând pentru cine vrea s-o cumpere, i-o oferă fără să primească niciun ban. 

3. Copilul, fericit alergă la mama sa cu turta dulce, spunându-i să-şi arunce „inima rea” că i-a adus alta 

din turtă dulce. 

4. Mămica lui cu lacrimi în ochi i-a explicat că inimile oamenilor nu se pot schimba, dar i-a promis că 

dacă va mânca el turta dulce se va însănătoşi. 

5. De-atunci,  mama băieţelului începu să se simtă  din ce în ce mai bine. 

6. După vindecarea mamei, băieţelul s-a reîntors să-i mulţumească  vânzătorului  de turtă dulce, alături de 

mama lui, de care era tare mândru că era tânără, frumoasă şi sănătoasă. 

 După ce educatoarea le spune povestea, copiii află mai întâi sensul cuvintelor noi, după care 

educatoarea încearcă să extragă de la ei mai multe exemple de moduri în care își prețuiesc și își ajută 

mama, ce rol joacă aceasta în viața lor, de ce este important să o ajutăm. Apoi, copiii sunt invitați să 

repovestească după imagini în ordinea întâmplărilor și să spună părerea lor personală despre această 

minunată poveste.  
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Tranziție: „Mama” este un cântecel cu ajutorul căruia, copiii merg la măsuță și descoperă alte 

surprize pe care le vor pregăti astăzi pentru mămicile lor.  

Pentru început, micuții sunt îndemnați să descopere ce au în coșulețele care îi așteaptă pe masă. Pe rând, 

fiecare copil spune câte un element (forma de felicitară, floricele, inimioare, cerculețe colorate, lipici). 

După ce au discutat despre toate elementele, educatoarea îi anunță că vor încerca să facă un dar frumos 

pentru mama lor „Uite, un dar pentru mămica!” în care vor folosi toate elementele din coș. Pentru a 

exemplifica cât mai bine imaginea cu felicitara, educatoarea le arată un model realizat chiar de ea care o 

să-i ajute să lucreze corect. Mai întâi să înceapă lucrul, copiii sunt îndrumați să-și pregătească mâinile și 

încep să-și strângă pumnii, să-i deschidă, toate aceste exerciții de încălzire sunt făcute sub supravegherea 

educatoarei. Exerciţii de încălzire a muşchilor.   „Bate palmele ușor, / Bate palmele de zor!/ Eu strâng 

pumnii și- i desfac / Degetelor, fac pe plac!” 

 Copiii trebuie să pună elementele mai întâi cum cred ca ar trebui să fie așezate, apoi să le lipească 

cu grijă, fără să pună prea mult lipici sau să le pună într-o poziție greșită. Educatoarea le mai demonstrează 

copiilor încă o dată cum se realizează lucrarea, înainte ca ei să înceapă să lipească.  

La final, se afișează lucrările, se fac aprecieri și se oferă recompense celor mai bune.  

Urmează momentul în care copiii se vor juca și vor dansa  respecta regulile jocului „Buchețele, 

buchețele” și ale dansului „Dansul florilor de primăvară”.  

Masa de prânz ce încadrează deprinderi de igienă și autoservire.  
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Proiect de activitate 

(DOS + ALA2) 

Educatoare: Filip Gheorghița 

Grădinița „Prichindel”, București, Sector 6 

 

DATA:  

GRUPA: Mică – Piticii 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: Primăvară dragă, bine ai venit! 

SUBTEMA: Buchețele de flori 

TEMA ZILEI: Parfumul florilor de primăvară 

CATEGORIA ACTIVITĂȚII: integrată DOS + ALA 2 

                                         DOS ( Povestea grădinei cu flori – lectura educatoarei) 

                                         ALA 2 ( Buchețele, buchețele – joc de mișcare) 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: dezvoltarea  unui caracter socio-emoţional ce influenţează formarea unei 

atitudini pozitive faţă de comportamentele prosociale şi proactive;  

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE:  

-să urmărească cu atenţie imaginile sugestive din poveste;  

-să desprindă, ajutaţi de educatoare, latura educativă a povestirii;  

- să respecte regulile jocului de mișcare; 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca în echipă;  

Resurse materiale: cutie – surpriză, calculator, soft educaţional, polistiren, ecusoanele cu simbolul 

florilor, imagini cu povestea, aparat foto, clopoţel, recompense; 

Forme de organizare: frontal, individual, grupuri mici. 

 

Scenariul activității 

 Captarea și orientarea atenţiei se realizează prin găsirea mai multor surprize – cutie, scrisoare care 

motivează dorinţa copiilor de a participa la activitate. 
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 Anunţarea temei şi a obiectivelor, se comunică tema şi obiectivele ce urmează a fi atinse pe 

parcursul activităţii sub forma unor formulări accesibile care să le trezească interesul copiilor pentru 

activitate. 

 Prezentarea optimă a conţinutului şi dirijarea învăţării ADE – DOS – „Povestea grădinei cu flori”. 

Dezvoltarea atenţiei copiilor în vederea audierii unui text literar, apelându-se la capacitatea de înţelegere 

a mesajului transmis de acesta şi desprinderea laturei educative a poveştii. Pentru început copiii sunt 

așezați în semicerc pe scăunele, iar doamna educatoare este în mijlocul acestora pentru a le spune povestea. 

Pe măsură ce doamna spune povestea pe arată copiilor și imagini sugestive, care prezintă scene și acțiuni 

concrete. Apoi, doamna educatoare le explică copiilor cuvintele noi pe înțelesul tuturor. În timpul poveștii, 

copiii sunt solicitați să facă repede o grădină cu flori pe care să o ofere Zânei Iarna pentru a o lăsa pe Zâna 

Primăvara să vină liniștită și cu toate minunățiile ei în țara noastră.  După ce copiii fac această faptă 

frumoasă primesc un set de întrebări la care trebuie să răspundă: 

- Cine sunt personajele din poveste? 

- Ce fac personajele din poveste? 

- Le cunoaște pe Zâna Iarnă și pe Zâna Primăvară? 

- Cum ați ajutat-o pe Zâna Primăvară? 

- Credeți că este bine să îi ajutați pe cei din jur? 

- Cum putem să îi ajutăm pe cei aflați la nevoie? 

- Ce părere aveți despre Olguța? 

Tranziție: „Înfloresc grădinile”. Pentru a trece la ALA 2, copiii sunt invitați de doamna educatoare mai 

întâi să cânte, apoi să stea în linie dreaptă, în picioare. Copiii își aleg câte o floricică din grădina Zânei 

Iarnă pentru a o ține în mână. În acest timp, ei ascultă cu interes regulile jocului pe care urmează să îl 

realizeze. Educatoarea le spune că se vor juca un joculeț intitulat „Buchețele, buchețele” , după ce aceștia 

au câte o floricică în mână, la semnalul educatoarei se vor grupa în funcție de floricica de pe ecuson. 

Exemplu: „Vreau un buchețel de ghiocei”, vin în față doar cei care și-au ales un cartonaș ce are imprimată 

pe el un ghiocel. În acest mod se continuă jocul cu diferite flori (ghiocel, lalea, zambilă), etc.  

 Obținerea performanței se realizează prin discuții libere cu copiii, aceștia trebuie să dea exemple 

de situații în care au ajutat diferite persoane în diferite activități.  

 Evaluarea însemnă determinarea calităţii demersului realizat prin raportare la obiectivele 

anticipate şi la finalităţile obţinute. Se fac aprecieri verbale cu privire la activitatea desfăşurată, apoi copiii 
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sunt recompensați cu buline vesele pe care educatoarea le prinde în piept în funcție de cât și cum a 

participat la activitate.  

 

Povestea grădinei cu flori 

- poveste creată- 

 Primăvara a venit și peste tot erau numai flori, numai parfum. Olguța era o fetiţă tare cuminte care 

iubea foarte mult florile de primăvară: ghioceii, zambilele, narcisele, lalele, brândușele ... Așteptă să se 

încălzească vremea cu atâta nerăbdare încât, cum văzu că zăpada s-a topit, iar soarele încălzea din ce în 

ce mai tare a și început să pregătească straturile pentru flori. A plantat flori de primăvară după cum scria 

în cartea pe care o primise de ziua ei „Grădina cu flori”. Timpul a trecut, iar florile au înflorit mai frumos 

ca niciodată, culorile erau vii, iar petalele răspândeau un miros îmbietor. Toată lumea o lăuda pe Olguţa 

pentru dăruirea cu care-şi îngrijise grădina. 

  Într-o zi, un nor alb ca de zăpadă apăru deasupra grădinii, iar Olguța era tare speriată că ploaia ce 

pica din nor îi va distruge gradina. Când ploaia se opri fetiţa alergă spre grădină, iar ceea ce a văzut a 

supărat-o foarte tare. Ochii i se umplură de lacrimi deoarece grădina ei frumoasă nu mai era, florile au 

dispărut cu totul. 

  Olguța a plâns foarte mult, dar într-o zi s-a hotărât să plece în căutarea florilor. Merse ea până 

ajunse în dreptul unei păduri şi cu ochii în lacrimi o întrebă: 

 - Dragă pădure, nu ai văzut tu florile mele frumoase? Apoi îi povesti toată întâmplarea.  

 - Nu, nu le-am văzut!  

- Dă-mi voie, te rog să merg mai departe!  

 Pădurea îi dădu voie şi feţiţa plecă mai departe. Afară se întuneca, dar Olguței nu îi era frică. Şi 

cum mergea ea, în faţă îi apăru o apă mare. Fetiţa îi povesti şi acesteia întâmplarea, întrebând dacă nu a 

văzut florile ei cele frumoase. Apa îi spuse fetiţei că nu a văzut florile însă ştie că acel alb nor este trimis 

de către Zâna Iarna ce locuiește în Castelul Înghețat. 

 - Unde este acesta? întrebă fetiţa plină de speranţă.  

- Nu ştiu, răspunse apa, dar poate ştie câmpia înverzită. 

 - De văzut nu le-am văzut, dar ştiu că Zânei Iarna îi plac foarte mult florile şi tare ar dori să aibă şi ea o 

gradină plină cu flori însă, la ea în castel este foarte rece iar ele nu pot să trăiască în frig şi mor. În fiecare 

an îl trimite pe norul alb şi îmi fură şi mie toate florile din câmpie.  
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 Olguța stătu puţin şi se gândi că, aşa cum îi plac ei florile probabil aşa le iubeşte si Zâna Iarna. Se 

hotărăşte să facă o grădină pentru a o dărui Zânei Iarna însă ar avea nevoie de ajutorul copiilor.  

 După ce grădina este gata, plină de speranţă că-şi va elibera florile, merse până ajunge la poarta 

unui castel. Bătu în uşă cu putere. Uşa se deschise, iar în faţa ei apăru Zâna Iarna. 

 - Cine eşti? Ce cauţi aici?  

- Sunt Olguța şi-mi vreau florile înapoi. 

 - Ce flori? Nu-ţi dau nicio floare, le-am luat sunt ale mele! Vreau să am şi eu flori, nu doar sora mea 

Primăvara să aibă cele mai multe flori.  

- Cum poţi să fii aşa de rea, nu-ţi dai seama că ele vor muri din cauza frigului? Tu nu poți să le îngrijeşti! 

 - Tu chiar nu înțelegi, fetiţă? Nu îţi dau nimic, strigă Zâna Iarna. 

 - Dar uite! Ți-am adus o grădină cu nişte flori care să reziste la frig şi care să îţi înfrumusețeze castelul. 

 - Ce frumoase sunt! Îţi mulţumesc. Promit că de acum nu voi mai fura nicio floare şi ca drept răsplată îţi 

voi trimite toate florile înapoi. Olguţa plecă spre casă, iar când ajunse îşi găsi grădina care arăta ca şi cum 

nimic nu s-ar fi întamplat 
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Proiect didactic – joc ”Am fost la muzeu și am văzut ...” 

 

Ed. Archip Horia – Mărgărint 

Grădinița PP nr.12 Iași 

 

Grupa: Mijlocie - Piticii 

Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

Tema proiectului: ,,Misterele timpului” 

Tema săptămânii: ”Dinozaurii” 

Domeniul experiențial: Domeniul Limbă și comunicare 

Categoria de activitate: Activitate de educare a limbajului 

Titlul activităţii: ,,Am fost la muzeu și am văzut ...” 

Mijloc de realizare: joc didactic 

Tipul activității: consolidare 

Scopul: Consolidarea capacității de a pronunța corect cuvinte specifice temei abordate (dinozauri) și de a 

formula propoziții cu acestea. 

Obiective operaționale:  

O1- Să denumească imaginea reprezentată pe planșe; 

O2- Să pronunțe corect cuvintele ilustrate pe planșe; 

O3- Să respecte sarcina jocului (utilizarea formulei ”Am fost la muzeu și am văzut…” urmată de 

cuvintele ilustrate); 

O4- Să respecte ordinea cuvintelor în timpul jocului; 

O5- Să formuleze propoziții enunțiative utilizând cuvintele ilustrate pe planșe; 

Sarcina didactică: pronunțarea corectă a cuvintelor, utilizarea formulei ”Am fost la muzeu și am 

văzut…” urmată de cuvintele ilustrate si alcătuirea de propoziții enunțiative cu acestea. 

Regulile jocului: Copiii sunt așezați în semicerc. Începând din partea stângă a semicercului, câte un 

copil vine pe rând la masa din față și extrage câte o planșă. Denumește și pronunță corect cuvântul 

ilustrat și alcătuiește propoziția specifică jocului: ”Am fost la muzeu și am văzut un dinozaur.”. 

Următorul copil repetă pașii facuți de primul doar că de această dată propoziția ”Am fost la muzeu și am 

văzut …” va include și primul cuvânt spus de primul copil și cuvântul nou descoperit. Fiecare preșcolar 

care urmează spune toată propoziția și adaugă de fiecare dată cuvântul nou. Jocul continuă până când 
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toți copiii au participat la alcătuirea propoziției utilizând un cuvânt nou sau până la epuizarea planșelor. 

De exemplu: ”Am fost la muzeu și am văzut un dinozaur, o urmă de dinozaur, gheare de dinozauri, o 

familie de dinozauri, etc.”. 

Strategii didactice:  

• Metode și procedee: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul, jocul 

• Mijloace de învățământ: planșe în care sunt reprezentate obiecte ce pot fi văzute la muzeu. 

• Forma de organizare: frontal, individual; 

Durata: 20 minute 

 

Desfăşurarea activităţii: 

Secvențele 

activității 

Conținutul instructiv- 

educativ 

Strategii didactice Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace de 

învățământ 

Forma de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

Se asigură condițiile 

optime desfășurării 

activității instructiv – 

educative:  

- aerisirea sălii de grupă; 

-aşezarea scăunelelor; 

-pregătirea materialului 

didactic pe o măsuţă în 

faţa clasei; 

-intrarea organizată a 

copiilor în sala de 

grupă. 

Exercițiul Planșe Frontal Capacitatea 

copiilor de a 

intra 

organizat în 

grupă. 

2. Captarea 

atenției 

Se va realiza cu ajutorul 

scrisorii cercetătorului 

în care sunt descrise 

regulile jocului. 

-Ce avem în cutiuţa 

cercetătorului? 

Conversația Cutie 

Planșe 

 

Frontal Capacitatea 

copiilor de a 

răspunde la 

întrebări. 
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(scrisoarea și planșele 

cu obiecte ce pot fi 

văzute la muzeu) 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Educatorul  anunță 

copiii că astăzi vor juca 

jocul ”Am fost la 

muzeu și am văzut...”, 

joc în care vor folosi 

termeni specifici temei 

săptămânii 

(”Dinozauri”) 

Explicaţia  Frontal Capacitatea 

copiilor de a 

asculta 

explicaţiile 

educatoarul

ui. 

4. Dirijarea 

învățării 

a)Explicarea și 

demonstrarea jocului. 

Voi explica şi 

demonstra modul de 

desfăşurare a jocului, 

precizând sarcinile şi 

regulile lui: Copiii sunt 

așezați în semicerc. 

Începând din partea 

stângă a semicercului, 

câte un copil vine pe 

rând la masa din față și 

extrage câte o planșă. 

Denumește și pronunță 

corect cuvântul ilustrat 

și alcătuiește propoziția 

specifică jocului: ”Am 

fost la muzeu și am 

văzut un dinozaur.”. 

Următorul copil repetă 

 

 

 

Observaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

Demonstraţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

răspunde la 

întrebările 

adresate. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

asculta 

sarcinile şi 

regulile 

jocului. 
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pașii facuți de primul 

doar că de această dată 

propoziția ”Am fost la 

muzeu și am văzut …” 

va include și primul 

cuvânt spus de primul 

copil și cuvântul nou 

descoperit. Fiecare 

preșcolar care urmează 

spune toată propoziția 

și adaugă de fiecare 

dată cuvântul nou. Jocul 

continuă până când toți 

copiii au participat la 

alcătuirea propoziției 

utilizând un cuvânt nou 

sau până la epuizarea 

planșelor. De exemplu: 

”Am fost la muzeu și 

am văzut un dinozaur, o 

urmă de dinozaur, 

gheare de dinozauri, o 

familie de dinozauri, 

etc.”. 

 

b)Executarea jocului 

de probă: 

Se execută jocul de 

probă cu câțiva copii 

aleși în mod aleatoriu 

sau care și-au 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Observația 

 

 

 

 

Jocul 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

realiza 

frontal  

sarcinile 

jocului. 

 

 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

pronunța 

corect 

cuvintele. 
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manifestat dorința de a 

participa la jocul de 

probă. Jocul de probă se 

desfășoară cu alte 

planșe, nu cu cele care 

ilustrează cuvinte 

specifice temei 

abordate. 

c)Executarea propriu-

zisă a jocului: 

Se trece la desfășurarea 

propriu-zisă a jocului. 

Copiii urmează regulile 

trasate de la început. Se 

urmărește: respectarea 

regulilor de joc, 

pronunțarea corectă a 

cuvintelor, utilizarea 

formulei specifice 

jocului (”Am fost la 

muzeu și am văzut...”) 

 

5. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

d) Complicarea 

jocului 

Preșcolarii vor alcătui 

propoziții enunțiative 

folosind unul sau mai 

multe cuvinte ilustrate 

pe planșele utilizate în 

timpul jocului. 

 

Conversaţia 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

Planșe 

 

 

Frontal 

 

 

Capacitatea 

copiilor de a 

alcătui 

propoziții. 
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6. Încheierea 

activității 

 

a)Aprecieri 

 Educatorul face 

aprecieri generale 

asupra modului în care 

preșcolarii au desfășurat 

jocul. 

b) Fixarea temei  

-Ce joc am jucat astăzi? 

Conversația  Frontal Capacitatea 

copiilor de a 

răspunde la 

întrebări. 

 

 

 

OBSERVAȚIE: Planșele vor ilustra următoarele cuvinte: dinozaur, urmă, gheare, solzi, ou, os, palmier, 

cercetător / paleontolog, album, cuib, vulcan, dinte, schelet, pui, meteorit, junglă, familie, aripă. 
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Proiect de lecţie 

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS 

Bădoi Vasilica Elena 

Clasa: a III-a  

Aria curriculară: Matematică şi  ştiinţe 

Disciplina: ŞTIINŢE ALE NATURII 

Unitatea de învăţare:  CARACTERISTICI ALE LUMII VII 

Subiectul: MAMIFERE 

Tipul lecţiei: de dobândire de noi cunoştinţe  

Forma de realizare : activitate integrată  

Durata: 50 min. 

Discipline  integrate:  

Limba și literatura română; 

Matematica  

Muzică și mișcare 

Scopul lecţiei: Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul natural,  să adopte atitudini de ocrotire 

şi îngrijire a mamiferelor. 

Competențe specifice: 

  

ȘTIINȚE ALE NATURII 

1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii; 

2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat; 

3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător. 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un text ; 

 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;  

 2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;  

 

MUZICA ȘI MIȘCARE 

3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical 
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MATEMATICĂ 

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea si generalizarea unor modele 

sau regularități din mediul apropiat  

 

Obiective operaţionale : 

a) cognitive 

O1- să enumere principalele grupe de animale; 

O2– să dea exemple de animale pentru fiecare grupă învăţată; 

O3– să stabilească caracteristicile fiecărei grupe în parte; 

O4– să completeze propoziţii lacunare; 

O5– să clasifice animalele în funcţie de modul de hrănire; 

O6 – să grupeze în tabele animalele în funcţie de caracteristicile comune grupei din care fac parte. 

b)psiho-motorii 

      O7 – să adopte o poziţie corectă în timpul scrisului. 

 

c)afective 

      O8- să participe cu plăcere la activităţile şi jocurile organizate; 

      O9- să manifeste spirit de echipă, compeţiţie si colaborare.  

Forme de organizare; Elemente de strategie didactică: 

❖ Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, problematizarea, explicaţia,  învǎţarea prin 

cooperare. 

❖ Resurse materiale: fişe de lucru ,  planşe cu imagini suport , manualul, imagini în power-point, 

atlase. 

❖ : frontal, pe grupe omogene de elevi, individual. 

❖ Resurse umane: 21 elevi. 

❖ Resurse bibliografice: 

  1.oficiale:- PROGRAMA SCOLARĂ Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

5003 /02.12.2014 

2.metodico- didactice: 

  -A. Bădescu „ Ştiinţe ale naturii ”- manual  clasa a III a , ed Aramis 

 - Didactica disciplinei ŞTIINŢE ALE NATURII pentru clasele  III- IV ,ed. Corint 2005; 

   3.site-uri educaționale folosite: ,, Didactic. Ro”, ,,Twinkl România”  și alte surse de informare. 
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Nr. 

crt 

Etapele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

Activitatea 

învăţătorului 

Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ şi 

met. de evaluare 

1 Moment 

Organizatoric 

1’ 

O8 Se pregătesc materialele didactice necesare 

desfăşurării lecţiei, se creează climatul necesar 

derulării acţiunii educaţionale. 

Elevii se pregătesc pentru 

ora de cunoaşterea 

mediului. 

Conversaţia  

 

 

2 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

5 min 

 

O4 Se va face reactualizarea sub formă de joc : 

Răspunde, aruncă, întreabă 

Un elev  scoate din bol un bilețel, citește sarcina și 

un alt elev  răspunde. 

1.Cu ce au corpul acoperit păsările? 

2.Unde trăiesc ? 

3.Se înmulțesc prin..... 

4. Prin ce se deosebesc de celelalte animale? 

5.Care sunt pǎrţile corpului unei pǎsǎri? 

6.Ce deosebiri sunt între aceste pǎsǎri? 

7.Care e mediul lor de viaţǎ? 

8.Din ce categorie fac parte păsările? 

9.Ce foloase aduc păsările? 

Elevii rǎspund 

întrebǎrilor. 

Conversaţia  
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3 Captarea 

atenţiei 

 

 

5’ 

O4 Voi propune elevilor jocul “Ce animal eşti?” 

Voi lipi pe spatele a trei elevi jetoane cu numele unor 

animale. Elevii din clasă trebuie să-i dea indiciu 

pentru a ghici animalul. 

Exemplu: arici - are corpul acoperit cu ţepi; 

- este mamifer; 

 

 

Elevii dau indicii pentru 

ca elevul să ghicească 

animalul. 

conversaţia 

 

 

problematizarea 

 

jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

Jetoane pe care 

sunt scrise numele 

animalelor 

4 Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

2’ 

O8 Astăzi, la Științe ale naturii, vom discuta despre 

mamifere. Voi anunţa titlul lecţiei 

„ Mamiferele” şi obiectivele pe înţelesul lor. 

Scriu pe tablă titlul lecţiei, iar copiii pe caietele de 

științe. 

Elevii  sunt  atenţi  pentru  

a  şti  ceea  ce  au de 

realizat pe parcursul  

acestei  ore . 

 

conversaţia 

 

5 Dirijarea învǎţǎrii 

20’ 

O1 

 

 

 

O2 

 

 

 

Voi prezenta elevilor mai multe ghicitori despre 

pǎsǎri. ( anexa 1) 

 

Prezint primul material power-point, purtând 

discuţii pe baza imaginilor: 

- Ce grupǎ de animale vedeţi? 

- Prin ce se deosebesc de celelalte animale? 

- Care sunt pǎrţile corpului? 

 

 

Elevii notează în caietele 

lor clasificarea de pe 

tablă. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

power-point 
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O3 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ce deosebiri sunt între aceste mamifere? 

- Care e mediul lor de viaţǎ? 

Aş dori să vă spun faptul că animalele sunt foarte 

diverse şi o grupă importantă a animalelor o 

reprezintă MAMIFERELE. Acestea se hrănesc în 

mod diferit. 

Unele mamifere se hrănesc cu carne, CARNIVORE, 

altele cu iarbă şi diverse plante şi sunt ERBIVORE 

şi nu în ultimul rând amintim şi mamiferele care 

mănâncă şi iarbă dar şi carne şi se numesc 

OMNIVORE. 

Voi nota pe tablă categoriile de MAMIFERE funcţie de 

modul lor de hrănire. 

• Le voi solicita răspunsul elevilor la următoarea 

întrebare: dacă am descoperit  ca  mamiferele se 

hrănesc în mod diferit, trăiesc în medii diferite de 

viaţă (pe uscat, mediul acvatic…), la ce concluzie 

putem ajunge? 

• Cum au dezvoltaţi dinţii? 

• Dar corpul mamiferelor cu ce este 

Noi putem spune că s-au 

adaptat la mediul de viaţă 

specific. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamiferele carnivore au 

dinţii mult mai puternici 

decât animale erbivore 

deoarece au nevoie să 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişele  cu cerinţele 

de lucru 
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O8 

 

 

 

 

 

 

 

 

O9 

 

 

 

acoperit? Cele care trăiesc în mediul acvatic cu ce au 

corpul acoperit? 

• Majoritatea mamiferelor au corpul acoperit cu păr 

produs de piele. Când părul este foarte des acesta 

formează blana. Corpul acestor animale este la fel de 

cald, adică  au o temperatură constantă, indiferent de 

temperatura mediului în care trăiesc. 

• Ce-am mai putea spune despre mamifere? 

Faptul că nasc pui şi-i hrănesc cu lapte. 

Voi nota pe tablă această idee. 

 

• Voi prezenta în continuare câteva curiozităţi despre 

mamifere. (anexa2, power point) 

vâneze alte animale 

pentru a-şi asigura hrana.  

 

Mamiferele care trăiesc în 

mediul acvatic şi-au 

pierdut părul, aşa că 

corpul lor nu mai este 

acoperit de blană. 

 

Elevii notează în caiete 

propoziţia de la tablă: 

Mamiferele nasc pui şi-i 

hrănesc cu lapte. 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

6 

 

Fixarea 

cunoştinţelor 

 

 

10’ 

 

 

O9 

Voi  propune  spre  rezolvare  jocul  „Descoperă  

greşelile” . (anexa 3) 

 

 

 

Voi prezenta elevilor două imagini: una 

reprezentând o vulpe şi cealaltă  o imagine cu o 

Elevii sunt atenţi la 

lectura citită şi vor 

evidenţia greşelile printr-

o bătaie de palme. 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Problematizarea 

 

Textul suport 

 

 

 

Imagini 
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balena. Vom încerca să găsim 3 deosebiri şi 3 

asemănări.(anexa 4) 

 

 

Elevii analizează 

imaginile şi notează în 

caiete. 

Jocul didactic 

Diagrama lui Venn 

7. Activitate 

recreativă 

5 min. 

A1 

 

Joci pentru păstrarea bunei dispoziţii: 

Elevii vor fi antrenaţi în interpretarea cântecului 

“Arca lui Noe”. 

 

Joc de mișcare Jocul didactic 

 

 

 

 

ANEXA 3 

Era  odată  un  câine  foarte  bătrân . De  bătrân  ce  era  stătea  toată  ziua  în  scorbura  lui  şi  nici  măcar  nu  putea  să  miaune . De  aceea  

stăpânul  l-a  alungat  de  acasă .  

Câinele , supărat , a  zburat  spre  pădure . Pe  drum  s-a  întâlnit  cu  un  cal  care  avea  un  viţel  tare  drăgălaş , dar  mereu  flămând . Toată  ziua  

ciuguleau  iarbă  şi  de  aceea  stăpânul  i-a  alungat  din  grajd . Câinele  s-a  împrietenit  cu  ei  şi  uite-aşa  au  plecat  toţi  trei  la  drum . 

Prin  pădure  au  văzut  o  ursoaică  ce  ieşea  din  vizuină  cu  iedul  ei , care  lătra  vesel  în  urma  mamei . După  ce  a  salutat  ursoaica , au  mers  

mai  departe  până  ce  au  ajuns  la  o  cuşcă  de  oi . S-au  bucurat  mult  când  au  văzut  stâna .  Câinele  se  gândea  că  poate  ciobanul  are  nevoie  de  

el  să-i  fure  oile . Calul  credea  că  poate  ciobanul  îl  va  primi  să  împingă  căruţa .  

Numai  că  nu  a  fost  aşa , deoarece  un  cocoş , cocoţat  pe  vârful  gardului , când  i-a  văzut  a  început  să  cânte  tare : „Mac ! Mac ! Mac !”  de  

s-au  trezit  toţi  câinii  ciobanului  şi  au  început  să  latre  şi  să  alerge  după  musafirii  nepoftiţi . 

Aceştia  s-au  speriat  şi  au  luat-o  la  fugă  încotro  au  văzut  cu  ochii. 
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Anexa 5 

Fişă de lucru 

MAMIFERE 

 

1.Completează rebusul și descopera de la A la B o nouă grupă de animale. 

                                                                    A 

               

                                                                              B 

  

1. Mamiferele nasc…vii. 

2. Puii sunt hrăniți cu ... 

3. Temperatura corpului mamiferelor este … 

4. Mamiferele care își procură hrana vânând se numesc … 

5. Mamiferele care se hrănesc cu iarbă sau alte plante se numesc … 

6. Mamiferele care folosesc în hrană atât carne cât și plante se numesc … 

7. Mamifer care se înmulțește prin ouă … 

8. Părul sau blana este produs de… 

2. Colorează mamiferele din imagini: 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                                                                                                                     

Radu Doina 

                                                                     Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” -Bârlad 

 

Clasa:  a IX-a 

Unitatea de invatare:  Elemente de limbaj muzical  

            Subiectul lecţiei:a) teoretic: Tempo și dinamica muzicală 

      b) practic-interpretare: ”Treceți batalioane române, Carpații”, „A ruginit frunza 

din vii”; ”Drum bun” 

      c) audiţie: fragmente din lucrări ( Antonio Vivaldi –Anotimpurile) 

            Premise teoretice: limbaj muzical specific temei în discuţie 

            Premise practice: interpretare și audiție muzicală 

         Tipul lectiei : mixtă 

         Durata lectiei: 50 minute  

Competențe generale 

- Corelarea în practica muzicală a elementelor de limbaj muzical receptate 

- Exprimarea prin și despre muzică, valorificând dimensiunile afectivă, creativă și estetică ale propriei 

personalități 

         Competențe specifice 

- Cântarea după auz și descifrarea cântecelor din repertoriu, recunoscând elementele de limbaj 

- Interpretarea repertoriului vocal, respectând recomandările compozitorului sau valorificând propriile 

apțiuni argumentate 

 

          Competențe derivate 

1. corelarea conținutului de idei al textului cu caracterul melodiei 

2. cunoașterea elementelor de structură specific gamelor 

3. descifrarea fragmentelor muzicale în tonalităţile învăţate 

4. interpretarea cu sensibilitate și expresivitate a pieselor muzicale abordate; 

5. dobândirea priceperii de utilizare a datelor teoretice însușite, prin interpretarea lor în analize de exemple 

musicale; 

6. dezvoltatea gandirii critice  prin argumentarea lucrărilor audiate; 

Resurse: 

-  Manualul de Educaţie Muzicală pentru clasa a IX-a Matei Sofica, Marinescu Mihaela 

- Îndrumător metodic de predare a educaţiei muzicale 

 - Caiet de muzică,  fişe de lucru, partituri 

 - CD realizat de profesor pentru exemplificarea auditivă a materialului propus,  

 

   Metode: exerciţiul,  învăţarea centrată pe elev, conversația, explicaţia, demonstraţia, audiţia repetată,  

învățarea prin descoperire, munca independentă, audiția muzicală, metoda ciorchinele, Diagrama Venn, 

metoda ”Bula dublă
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1. Larouse,  (2000), Dicționar de mari muzicieni, Editura. Univers Enciclopedic, București 

2. Motora Ionescu Ana (1987 ) Metodica predării muzicii la claselele V-VIII,”  EDP, Bucureşti 

3.  Munteanu, Gabriela( 2008) Modele de educaţie muzicală. Editura Fundaţiei ”România de Mâine”  

4. Munteanu, Gabriela  (2008) Sisteme de educaţie muzicală.Editura Fundaţiei ”România de Mâine” 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

  

Secvențele 

lecției 

Comp 

deriv. 

Timpul Unități de 

conținut 

Descrierea demersului didactic Strategii Resurse Evaluare 

Organizarea  

clasei 

 1min  Se pregătesc materialele pentru lecție 

Se asigură confortul psihic al elevilor 

prin crearea unei atmosfere propice de 

lucru 

Explicația 

 

Materiale  

2 Exerciții de 

cultura vocală 

 

 

 

2min Exercitii de 

intonație 

 

Exerciții de emisie vocala, cu variatii de 

intensitate, de omogenizare si suplete 

 

 

 

 

  

Conversatia 

Explicatia 

Demonstratia 

Exercițiul 

 

Elevii 

Instrument 

muzical 

Observația  

sistematică 

Aprecieri 

verbale 

 

Recapitularea 

cunoștințelor 

dobândite în 

ora precedentă 

 

C1 

C2 

 

 

10 min  Interpretarea cântecelor ”Treceți 

batalioane, Carpații” –recunoașterea 

tonalității 

Interpretarea cântecului ”Drum Bun”- 

recunoașterea tonalității (portret 

compozitor Ștefan Nosievici) 

Prezentarea gamelor Sol major – mi 

minor și Fa major- re minor 

asemănări/diferențe 

Audiția 

muzicală 

 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

Diagrama 

Venn 

 

 

 

 

Manual 

Casetofon 

Cd 

Evaluare 

frontala 

 

Evaluare 

individu- 

ală 
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Anunţarea 

titlului lecției  

și a 

competențelor 

specifice 

C3 

 

 

 

2min Tempo și 

dinamica 

muzicală 

 

 

 

Interpretarea cântecului ”A ruginit frunza 

din vii”- recunoaștere elemente de tempo 

și dinamică muzicală 

Scriem titulul pe tablă și în caiete 

”Tempo și dinamica muzicală” 

Enunț competențele vizate 

Explicația 

Exercițiul 

 

 Tabla 

Creta 

Manualul 

Observația 

sistematică 

 

Predarea- 

învățarea 

noilor 

cunoștințe 

 

 

 

 

 

 Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

C3 

C4 

 

 

 

 

 

 

C5 

C6 

 

24 min 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo și 

dinamica 

muzicală 

 

 

 

Elevii vor urmări informațiile de la pg 

44-45 . 

Profesorul va realiza o prezentare a 

termenilor întâlniți în tempo și a 

nuanțelor folosind metoda ”Bula dublă” 

prezentând asemănări și caracteristici a 

celor doi termeni. 

Profesorul împreună cu elevii va realiza 

pe tablă Bula dublă, precizând termenii: 

-de tempo 

-largo                 andante      allegro 

Lento                  andantino      vivace 

Adagio               moderatto        presto 

Larghetto         allegretto       prestissimo 

 

-termeni agogici care indică o rărire 

treptată (ralentando, ritenuto, allargando) 

-termeni agogici care indică o accelerare 

treptată (accelerando, incalzanto, 

precipitando, strigendo 

-de dinamică  

 

Bula dublă 

 

Invatarea prin 

descoperire 

 

Conversatia 

 

Exercițiul 

 

Demonstrația 

cu materialul 

intuitiv 

 

 

 

 

Tabla  

Creta 

Manualul 

Aplicații 

 

  

Observația 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 
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-nuanțe cu intensitate uniformă 

(fortissimo, forte, mezzoforte, 

mezzopiano, piano, pianissimo) 

-nuanțe cu intensitate progresivă 

(crescendă și descrescendă) 

Obținerea 

performanței 

 

C5 

C4 

7min  Auditie  muzicala   

 fragmente din opera ”Anotimpurile - 

Iarna” de A. Vivaldi 

 

Audiția 

muzicală 

 

Partituri 

 

 

Aprecieri 

verbale şi 

prin note 

Evaluarea 

performanței 

C4 

C5 

C6 

3 minute Tempo și 

dinamica 

muzicală 

Elevii vor complete fișa dată prin metoda 

”Ciorchinele” 

Evaluarea 

formativa 

 

Fișe de 

lucru 

Aprecierea 

prin note 

Încheierea 

activității 

Tema pentru 

acasă 

   Veti   audia si alte opere urmărind 

tempoul și dinamica lucrărilor 

   

 

 

 

 

 

Metoda BULA DUBLĂ ( Tempo și dinamica muzicală- asemănări/caracteristici) 

 Nuanțe cu 

intensitate         

     Mișcări                                                                                                                                                                               uniform – 

constntă 

      Rare        mijlocii       repezi 

                    Largo          Andante       Allegro                                                                                                                                                                     fortissimo  - 

ff 

                    Lento       Andantino     Vivace                                                                                                                                                                        forte           - 

f 
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                   Adagio       Moderatto      Presto                                                                                                                                                                      mezzoforte    

- mf 

                   Larghetto    Allegretto    Prestissimo                                                        Elemente de limbaj muzical –                                                     mezzopiano   

- mp                                        

                                                                                                                              de interpretare și expresie muzicală                                                            piano          

-p 

                                                                                                                                                                                                                                                   

pianissimo - pp 

                              Termeni propriu-ziși                                                                              

                                 

                                   Tempoul                                               Dinamica 

 

                                                                                                       Gradul de iuțeală sau de mișcare                 Gradul de tărie (forță, intensitate) 

                                                                                                        în care se interpretează o compoziție             în executarea unei comoziții 

                                                                                                                   muzicală 

 

 

 

 

 

          Termeni agogici                                                                                                                                                                 Nuanțe cu intensitate  

               Rărire treptată       Accelerare treptată                                                                                                                                               progresivă                                                                                                                        

           Ralentando (rall)          Accelerando (accel) 

         Ritenuto (rit)                      Incalzando                                                                                                                                                        crescendo (cresc.) < 

            Allargando (allarg)         Precipitando                                                                                                                                                          decrescendo 

(decresc) > 

                                                    Stringendo 

                    Alți termeni Tempo de vals, tempo de menuet, etc
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EVALUARE  INITIALA  LA LB. SI LITERATURA ROMANA 

CLASA    a VIII -a 

                                                            Prof.Bojan Elena Claudia  

                                                           Școala Gimnazială NICOLAE TITULESCU  

  

1. Citeste in gand si apoi cu voce tare textul urmator:  

  

“ Erau doi băieti numai de-o şchioapă,cu nişte cuşme mari până peste ochi şi înfăşurati în sumane cu 

mânecile lungi.Măcar că porniseră de la amiază,mai aveau mult până în sat în Viişoara,drumul era greu 

prin zăpadă,ş-acuma,la urmă,îşi cam târau opincile mari,înfoiate cu paie.”  

(Mihail Sadoveanu- Vestitorii)  

  

2. Subliniază in textul citit , trei substantive,două verbe şi un numeral.  

3. Delimitaţi  cuvintele din propozitia următoare:  

CelmaimarepoetromânautoruluneiopereuniceprinprofunzimesioriginalitateesteMi haiEminescu.  

  

4. Formulează enunturi folosind cuvintele următoare:poezie,slab,om,cărută.     

  

  

5.   

6. Desparte in silabe cuvintele urmatoare:  

 Îngheţată=            vise=  

 Niciodată=            mereu=  

 Coroana=            copil=  

7. Redactează o compunere de 5-7 rânduri în care să folosesti trei cuvinte din textul citit. Dă un titlu 

compunerii tale.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- DESCRIPTORI  DE  PERFORMANTA  

  

Nota 8-9  Nota 6-7  Nota 5  

1.Citeste cursiv,respectand 

semnele de punctuatie textul 

dat.  

Citeste ,in ritm 

propriu,textul dat cu 

reveniri in campul citirii.  

Citeste cu greseli,pe 

silabe/litere textul dat.  
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2.Identifica in textul dat doua 

substantive,doua verbe si un 

numeral.  

Identifica in textul dat doua 

substantive si un verb.  

 Identifica in textul dat un 

substantiv.  

3.Delimiteaza cuvintele din 

propozotia data avand o 

greseala.  

Delimiteaza cuvintele din 

propozitia data avand trei 

greseli.  

Delimiteaza patru cuvinte 

din propozitia data.  

4.Formuleaza trei enunturi 

corecte folosind cuvintele 

date.  

Formuleaza doua enunturi 

cu greseli de scriere folosind 

cuvintele date.  

Formuleaza un enunt cu 

greseli de scriere .  

5.Desparte corect 5 cuvinte 

in silabe din 6 date.  

Desparte corect 4 cuvinte in 

silabe din 6 date.  

Desparte corect 2 cuvinte in 

silabe din 6 date.  

6.Realizeaza compunerea  

data folosind trei cuvinte din 

textul dat .  

Realizeaza  

compunerea(5 randuri) 

folosind doua cuvinte din 

textul dat.  

Realizeaza trei enunturi 

folosind un cuvant din 

textul dat.  
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PROIECT DIDACTIC 

PRIBAC HANELORE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU” ARAD 

 

DISCIPLINA: Educație civică 

TEMA: Bullying-ul 

CLASA: a IV-a . 

DURATĂ: 50 minute 

 

OBIECTIV EDUCATIV: la sfârsitul activitătii, elevii vor fi capabili să distingă prevenţia şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar, respectiv a comportamentelor de intimidare (bullying). 

 

     OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 

O1: să aibă sensibilitate și să înțeleagă impactul emoțional al cuvintelor. 

O2: să identifice comportamentul de bullying 

O3: : să înțeleagă rolul pe care-l poate avea intr-o situatie de bullying 

O4: să crească nivelul de autoconștientizare și să exploreze părerile și nevoile elevilor privind siguranța 

și bunăstarea la școală, și percepția și înțelegerea indivizilor cu privire la bullying și violență. 

O5:  să dezvolte competențe de cooperare și relaționare interpersonală 

O6: să aibă atitudini și deprinderi de comportament prosocial atât la școală, cât și în afara școlii 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

1. Metode: conversaţia euristică, expunerea, modelarea, explicaţia, problematizarea,  

               feed-back-ul, algoritmizarea, generalizarea 

2. Forme de organizare: frontal și pe grupe  

3. Evaluare: discuţii, aprecierea lucrărilor realizate, chestionare, etc. 

4. Materiale necesare: flip-chart, bilețele care se lipesc, coli albe de hârtie, bandă adezivă, markere, 

cartonașe (verde, galben, portocaliu și roșu), foarfece, setul de cartonașe „barometrul violenței”, cartonașe 

pentru fete și băieți tipărite în culori diferite și decupate. 
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MOMENT ORGANIZATORIC:  aranjarea clasei și asigurarea climatului socio-afectiv necesar 

desfășurării lecției : 2 min. 

 O scurtă discuție despre comentarii nepoliticoase, porecle jignitoare . 

 

ACTIVITATEA 1 :Cuvinte care rănesc :13 min. 

• Elevii primesc foi care se lipesc și un pix. 

• Cerem fiecărui elev să scrie comentariile abuzive și nepoliticoase sau poreclele ofensatoare pe care le-

au auzit despre alți elevi pe foile care se lipesc (fără a indica nume). 

• Punem banda adezivă pe podea în clasă, marcând următoarea grilă-scară: 

Tachinare/glume ușoare, Glumă umilitoare, Insultă dureroasă, Insultă foarte dureroasă 

• Cerem elevilor să lipească foile lor pe scară, luând în considerare cel mai adecvat loc după părerea lor. 

Le cerem să nu vorbească unul cu altul și să nu comenteze foile în timp ce fac acest lucru. 

• Îi lăsăm pe toți să se uite mai bine la scară. Vor observa că sunt cuvinte care se repetă, de obicei plasate 

în poziții diferite pe scară de diferiți elevi. 

Atunci când toți elevii s-au așezat la loc, îi întrebăm ce au observat la scară, în timp ce ghidăm  analiza 

lor și discuția cu următoarele întrebări: 

1. Ați observat  anumite cuvinte în mai multe locuri pe scară? 

2. De ce credeți că unii dintre voi au decis că un anumit cuvânt este mai puțin/nu este ofensator, în timp 

ce alții îl consideră dureros sau umilitor? 

3. Contează modul în care cuvântul a fost utilizat sau de către cine? 

4. De ce folosesc oamenii astfel de cuvinte? 

5. A provoca durere altora folosind astfel de cuvinte este o formă de bullying sau nu? De ce? 

6. Există cuvinte care sunt folosite doar pentru fete și alte cuvinte doar pentru băieți? 

7. În care grup sau temă se află cele mai ofensatoare cuvinte? 

ANUNȚAREA TEMEI : pornind de la cele prezentate de elevi vom anunța tema orei și anume : 

Bullyingul  

Cerință: 

Identificați și definiți comportamentul de bullying (roluri, tipuri, consecințe, mituri) apoi treceți 

informațiile pe flipchart. 

ACTIVITATEA 2 : Semaforul : 12 min. 
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• Elevii vor lucra individual. Le arătăm cartonașele colorate și le explicăm întrebările corespunzătoare 

fiecărei culori. Scriem întrebările și pe o foaie de flipchart. 

Verde: Ce ar trebui ceilalți (elevi sau profesori) să facă să mă simt bine și în siguranță în clasă/școală, în 

relațiile cu colegii mei de clasă? 

Galben: Ce mă face să mă simt prost sau supărat în relațiile cu ceilalți din clasă/școală? 

Portocaliu: Ce mi se pare foarte rău, ofensator și dureros în relațiile cu ceilalți din clasă/școală? 

Roșu: Care mi se pare cel mai rău lucru în relațiile cu ceilalți, un „respinge” pentru mine? 

• Fiecare elev ia unul sau mai multe cartonașe din fiecare culoare, scriind câte un răspuns pe un cartonaș 

- tot ce contează pentru ei e să se simtă în siguranță la școală. Nimeni nu este obligat să-și scrie numele 

pe cartonaș. Elevii primesc aproximativ 10 minute pentru această sarcină. 

• Când toată lumea este gata, colectăm cartonașele și le împărțim pe culori. Citim cu voce tare și punem 

cartonașele pe flipchart grupate pe culori. 

• Dacă un răspuns apare de mai multe ori pe aceeași culoare (ex. roșu), îl punem doar o dată. Dacă apare 

pe cartonașe de culori diferite (ex. unii elevi galben, alții roșu), atunci punem toate cartonașele. Discutăm 

diferitele percepții cu privire la siguranță și bullying. 

Moment de reflecție 

Concentrăm discuția pe bullying și nevoile privind siguranța 

• Ce situații din școală/clasă vă imaginați atunci când vă gândiți la aceste afirmații? 

• De ce aveți nevoie pentru a vă simți în siguranță? De ce aveți nevoie pentru a vă proteja 

granițele? 

• Cum vreți să fiți tratați de ceilalți? Și cum îi tratați pe ceilalți? 

• Ce înseamnă bullying-ul pentru tine? Înseamnă bullying-ul același lucru pentru noi toți? 

 La final, fiecare grup va raporta rezultatele. 

 

ACTIVITATEA 3.  Barometrul violenței : 20 min. 

• Prezentăm cartonașele și exercițiul, împărțim clasa în două grupuri, pe sexe (fete și băieți). 

• Oferim fiecărui grup respectivul set de cartonașe, cu o afirmație scrisă cu privire la atitudine sau 

comportament. 

• Invităm fiecare grup să: 

• Pună fiecare cartonaș într-un rând, undeva de-a lungul șirului între „cel mai dureros” și „cel mai puțin 

dureros”. 
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• Asigurați o înțelegere clară a sensului cuvântului dureros – atunci când spunem că un comportament este 

dureros, înseamnă că acel comportament doare, este ofensator sau deranjant. 

• Dacă grupul consideră un anumit comportament ca nedureros sau „deloc dureros” acesta ar trebui pus 

deoparte, la cartonașul „deloc dureros”. În cazul în care, conform grupului, un anumit comportament nu 

apare, acesta ar trebui pus la „nu se întâmplă niciodată”, în afara șirului. 

• Le arătăm elevilor cum ar trebui să pună cartonașele pe băncile pe care le-am pregătit. 

• Informăm elevii că există și cartonașe necompletate, pe care ei pot scrie afirmații suplimentare și/sau 

comportamente pe care ei le consideră dureroase/ofensatoare/deranjante. 

• Acordăm fiecărui grup 10 minute pentru a aranja barometrul violenței. Le spunem grupurilor că dacă nu 

sunt de acord cu locul unui anumit cartonaș, ar trebui să discute împreună și să ajungă la o decizie comună 

cu privire la poziția finală a cartonașului. Subliniați faptul că nu există răspunsuri corecte sau greșite, ci 

că părerea și perspectiva fiecărui grup este ceea ce contează în acest exercițiu. 

• După 5 minute observăm  grupurile pentru a vedea cum progresează și îi informăm cu privire la timpul 

rămas. Când grupurile sunt gata, invităm grupul fetelor să se uite la șirul băieților și vice versa. 

• Adunăm grupurile la un loc și începem prezentarea barometrelor violenţei. Câte un reprezentant al 

fiecărui grup va citi șirul alcătuit de grupul său. 

• Urmărim discuțiile: Ce ați discutat în timp ce alcătuiați șirul? Au fost momente când nu ați fost de acord? 

Dacă da, care au fost acestea? 

• La sfârșit, scriem pe un flipchart principalele diferențe dintre barometrul fetelor și al băieților. 

EVALUARE: 3min. 

 Se cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări: 

 

• Este ceva în această activitate care te-a surprins? Ce? 

• Ce ați învățat din această activitate ce puteți aplica în clasa voastră și în relațiile cu colegii?    

 

Anexe 

FIȘA DE LUCRU  

 

CARTONAȘE PENTRU BĂIEȚI  SI CARTONAȘE PENTRU FETE 

Este dureros pentru un băiat atunci când prietenul lui cel mai bun din clasă îi spune că nu îi mai este 

prieten. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4332 
 

Este dureros pentru o fată atunci când prietena ei cea mai bună din clasă îi spune că nu îi mai este prietenă. 

Este dureros pentru un băiat atunci când prietenii lui îi spun că este un laș 

Este dureros pentru o fată atunci când prietenele ei îi spun că este băiețoasă 

Este dureros pentru un băiat atunci când colegii lui îl tachinează că este slab/nătăfleț 

Este dureros pentru o fată atunci când colegele ei o tachinează că este sensibilă 

Este dureros pentru un băiat atunci când prietenii lui sunt nervoși și strigă la el 

Este dureros pentru o fată atunci când prietenele ei sunt nervoase și o bârfesc 

Este dureros pentru un băiat atunci când prietenii lui nu au încredere în el și îl fac mincinos 

Este dureros pentru o fată atunci când prietenele ei nu au încredere în ea și o fac mincinoasă 

Este dureros pentru un băiat atunci când prietenul lui spune secretul său unui alt coleg 

Este dureros pentru o fată atunci când prietena ei spune secretul său unei alte colege 

Este dureros pentru un băiat să fie lovit de colegii săi 

Este dureros pentru o fată să fie lovită de colegele sale 

Este dureros pentru un băiat atunci când prietenii lui îi spun că este nebun 

Este dureros pentru o fată atunci când prietenele ei îi spun că este nebună 

Este dureros pentru un băiat atunci când colegii lui îi spun că este cățelușul profesorului 

Este dureros pentru o fată atunci când colegele ei îi spun că este cățelușul profesorului 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PIP CORDUNEANU MARICICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 PIATRA-NEAMȚ 

ÎNV. CORDUNEANU OVIDIU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PIATRA-NEAMȚ 

 

CLASA: a IV-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA TEMATICĂ:Magia iernii 

SUBIECTUL LECŢIEI: Substantivul-recapitulare 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL DE ACTIVITATE: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor învăţate 

DISCIPLINE INTEGRATE:  

Limba şi literatura română   

Matematică  

Arte vizuale şi abilităţi practice 

Muzică şi mişcare 

COMPETENŢE GENERALE: 

Limba şi literatura  română 

Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

Matematică 

Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat 
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Arte vizuale şi abilităţi practice 

Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici adecvate 

Muzică şi mişcare Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Limba şi literatura  română 

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile; 

2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup; 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare; 

3.3 Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit; 

Matematică 

3.2 Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte; 

Arte vizuale și abilități practice    

2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate şi utilizabile, în urma desfăşurării unor activităţi dominant manuale, creative şi ludice; 

Muzică şi mişcare 

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu diferenţieri expresive 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

✓ Sistemul metodologic:observaţia, conversaţia,  muncaindependentă,  descoperirea, r.a.i.,explicatia,cubul. 

✓ Sistemul mijloacelor şi materialelor didactice:imagini, planşe, foaie de flipchart, culori, fişe de lucru. 

✓ Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală, pe echipe, în perechi. 

EVALUARE: 

✓ Strategii, metode și instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, 
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NR. 

CRT. 

SECVENŢELE 

INSTRUIRII 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI 

DEMERSUL DIDACTIC 

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ 
 

EVALUARE RESURSE 

PROCEDURALE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

 

1. 

Moment 

organizatoric 

Se creează condiţiile necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii. Se pregătesc 

materialele. 

Instructajul verbal 

Conversaţia 

Materiale 

necesare 

activităţii 

Frontal 

 

 

Observarea 

comportamen- 

tului elevilor 

2. Captarea 

atenţiei 

Se prezintă planşa cu omul de zăpadă. 

Găsindu-i numele şi completându-l vor 

descoperi titlul lecţiei. 

Se cântă un cântec compus de elevi, despre 

substantiv pe melodia colindului „Clopoţei, 

clopoţei”. 

Conversaţia 

 

 

 

Planșa-suport Frontal  Observarea 

sistematică 

 

3. 

Actualizarea 

cunostintelor 

Se dirijează următoarea discuţie: 

- Ce este substantivul? Daţi exemple. 

- De câte feluri este substantivul? Daţi 

exemple. 

- Câte numere are substantivul? Daţi 

exemple. 

- Câte genuri are substantivul? Daţi exemple. 

Conversaţia 

Metoda R.A.I. 

  

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

4. Anunţarea 

temei 

Se scrie data şi titlul  lecţiei pe tablă, iar 

elevii scriu pe caiete: „Substantivul- 

recapitulare”. 

 

Conversaţia 

 

 

 

Frontal 
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5.  

Dirijarea 

învăţării 

 

Exerciţiu-joc: „Care-i substantivul!” 

Pe tablă vor fi scrise propoziţiile: 

Ai construit un castel mare din nisipul de la 

mare. 

Un bătrân stă sub un copac bătrân. 

A tăiat o roşie pe farfuria roşie. 

Îmi prind părul în coc când coc cozonaci. 

Am folosit culori vii pentru a colora 

strugurii din vii. 

Elevii vor trebui să citească fiecare  

propoziţie, în care vor fi câte două cuvinte 

subliniate. Ei vor  recunoaşte care din cele 

două este substantivul. 

Elevii vor scrie propoziţiile pe caietele lor şi 

vor analiza substantivele recunoscute. 

Se prezintă elevilor un tablou de iarnă pe 

care trebuie să-l completeze cu steluţe 

(fiecare conţine un cuvânt care corespunde 

unui anumit loc) şi li se citeşte următoarea 

poveste: 

Explicaţia 

 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşă suport 

Steluţe din 

hârtie 

Lipici  

 

 

 

Frontal 

 

 Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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     Vântul Substantiv dorea să îngheţe şase 

munţi din apropiere (Fiinţe, Lucruri, 

Fenomene, Acţiuni, Stări sufleteşti, 

Însuşiri). 

     Trei nori (Fel, Gen, Număr) le-au sărit 

munţilor în ajutor scuturând fulgi albi, 

pufoşi pentru a-i acoperi. 

     Substantiv a suflat puternic şi a trimis 

fulgii departe … până la noi în clasă. 

     Dragi copii, vreţi să-i ajutăm pe munţi? 

     Haideţi să-i acoperim cu un strat de nea! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Obţinerea 

performanţei 

/Activitate 

recreativă 

Metoda Cubul 

     Se explică elevilor metoda. Elevii se vor 

grupa în echipe de 5-6 elevi. 

Se dirijează următoarea discuţie: 

- Câte feţe are cubul? Dar vârfuri? Dar 

muchii? 

- Ce alte lucruri în formă de cub cunoaşteţi? 

- Ce corp geometric formează două cuburi 

alăturate? 

Elevii răspund. 

 

Conversaţia 

 

Metoda Cubul  

Exerciţiul 

 

 

 

Cubul  

Fişe de lucru 

 

 

 

Individual 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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Sarcini: 

Analizează: Analizează cuvintele îngroşate 

dintr-un text. 

Asociază:  Asociază substantivelor analiza 

corectă. 

Argumentează:  Argumentează de ce 

substantivele comune se pot scrie uneori şi 

cu literă iniţială mare. 

Aplică:Aplică pe spaţiile punctuate 

substantive care se potrivesc propoziţiilor. 

Descrie:Descriesubstantivul,precizând 

definiţia, felul, numărul, genul.. 

Compară:Compară cuvintele subliniate şi 

spune ce părţi de vorbire sunt. 

Sunt prezentate produsele realizate. 

7. Încheierea şi 

evaluarea 

activităţii 

Se fac aprecieri individuale şi colective 

privind măsura în care au  răspuns în timpul 

orei. 

Se realizează un cvintet despre substantiv. 

Li se comunica elevilor tema pentru acasă: 

fişa de lucru. 

 

Conversația  

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

Aprecieri 

verbale 
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Metoda Cubul 

1. Analizează cuvintele îngroşate: 

MoşCrăciun lucrează în castelul său, pregătind câte un cadou pentru 

fiecare fetiţă şi băieţel. 

 

2. Asociază fiecărui substantive analizacorectă  

  dar                     substantiv comun, gen masculin, nr. singular                            

 brad                     substantiv comun, gen neutru, nr. singular             

 zăpadă                     substantiv comun, gen feminin, nr. singular 

 Moş Crăciun                substantiv propriu 

   reni                           substantiv comun, gen feminin, nr. plural                       

  sănii                        substantiv comun, gen masculin, nr. plura 

 cadouri                               substantiv comun, gen neutru, nr. plural 

3.Argumenteazăde ce substantivele comune îngroşate se scriu cu literă 

iniţială mare. 

La serbarea de Crăciun o să recit poezia “Bradul”. 

Bradul creşte la munte 

 

.4.Aplică pe spaţiile punctate substantivele care se potrivesc 

propoziţiilor. 

…………trăieşte într-un ……… dinValea Fericirii. Acolo el fabrică 

……………Ajutoarele sale sunt …………… şi …………… . 

În apropiere se ridică …………… unde se află ……………… 

spiritelor. Acestea nu-l plac pe ………………pentru că el  le 

oferă……..…iar aceştia devin fericiţi şi generoşi 

5. Descrie substantivul, precizând definiţia, felul, numărul, genul. 

6.Compară cuvintele subliniate şi spune ce părţi de vorbire sunt. 

Bunica pune sare în bucatele pregătite pentru sărbători.  

Băiatul sare de bucurie când vede bradul împodobit. 

Tânărul l-a ajutatpeMoşCrăciun 

să care sacul . S-a aşezat sub tânărul brad împodobit  

Prin zăpadă se vedeau urmele unui car.  

Car cadourile primit. 
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Cântecul substantivului(melodie”Clopoței, clopoței”) 

Substantiv, substantiv,/Propriu sau comun,/La singular sau  la plural/Te recunosc acum! Hei! 

Substantiv, substantiv,/Trei genuri tu ai:/Feminin, masculin, / Neutru, vezi, le știu! 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

GRÃDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT,, PRICHINDEII “ GIURGIU 

MOGîLDEA PETRONELA GEANINA  

 

 Grupa micã: ,, Ursuleţii veseli “ 

 Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu  ?” 

 Tema săptămânii: ,, Ȋmi aleg o meserie “ 

 Tema activității:,, Micii brutari “ 

 Tipul activității: Consolidarea de cunoștințe și deprinderi 

 

Categorii de activități: 

 ADP :  

⚫ Ȋntâlnirea de dimineaţã:  

✓ Salutul  

✓ Prezența 

✓ Calendarul naturii 

✓ Împărtășirea cu ceilalți: „Când voi fi mare aș vrea să fiu.......” 

⚫ Rutine : 

✓ Sosirea copiilor (deprinderi de autonomie) 

✓ Toaleta, igiena (deprinderi igienico-sanitare) 

✓ Micul – dejun ( ordine şi disciplină) 

✓ Ne pregătim pentru activităţi   

⚫ Tranziții:  

✓ „Ghici cine sunt!”(ghicitori) 

✓ „Bat din palme” 

✓ „Bate cum bat eu!” 

✓ „Cântecul meseriilor” 
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ALA I : 

⚫ Bibliotecã :,, Uneşte meseria cu unealta corespunzãtoare “ - antrenament grafic;  

⚫ Joc de masã : ,, Ajută meseriașii să-și gaseascã uneltele “ - asocieri ; 

⚫ Artã : ,, Decoreazã boneta brutarului “  

ADE  :  

⚫ Domeniul Om și Societate : ,, Micul brutar “ - activitate practicã  

ALA II : 

⚫ ,, Ştafeta meseriilor “ - joc de mişcare ; 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  ; 

 Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală; 

 Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate ; 

 Autocontrol și expresivitate emoțională ; 

 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute ; 

 Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare ; 

 Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute ; 

 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă) ; 

 Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) ; 

 

COMPORTAMENTE AȘTEPTATE: 

 Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a 

executa o mișcare (a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.) ; 

 Solicită ajutorul adultului la nevoie/ când se simte în pericol; 

 Se bucură de compania copiilor la joacă ; 

 Recunoaște și numește emoții simple (teamă, bucurie, tristețe); 

 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi; 

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență; 
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 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. 

(comunicare expresivă); 

 Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă); 

 Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții; 

 Înțeleg mesaje simple; 

 Pronunță corectă sunetele specifice limbii române; 

 

BIBLIOGRAFIE  

⚫ Curriculum pentru educaţie timpurie 2019;  

⚫ Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. - Educaţie timpurie –, Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului 

preşcolar, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009;  

⚫ Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -, Laborator preşcolar – ghid metodologic, Ed. V&I, INTEGRAL 

Bucureşti (2001);  

⚫  Breban, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. - Metode interactive de grup - Ghid metodic, Editura 

Arves, Piteşti, 2002 ; 

 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 

Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul între copii care se va realiza prin tehnica 

comunicării rotative: porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii, de la stânga la dreapta, 

folosind ca apelativ numele acestora și o meserie pe care o preferă. Prezenţa se va realiza prin 

stabilirea ”ursuleţlor ” prezenţi și absenţi și așezarea fotografiei fiecăruia la locul potrivit pe panou. Se 

stabilește cum este vremea și se alege cartonașul potrivit la Calendarul naturii, unde se va completa 

împreună cu copiii ajutaţi de întrebările: "Ce zi este astăzi?", "În ce lună ne aflăm?", "În ce anotimp?", 

"Cum este vremea?". După completarea Calendarului naturii, are loc Împărtășirea cu ceilalți în cadrul 

căreia fiecare copil își alege ce profesie i-ar plăcea și spune: „Când voi fi mare aș vrea să fiu......”. 

Noutatea zilei constă atât în dotarea sălii de grupă cu jucării ce reprezintă instrumente de lucru 

pentru diverse profesii (de medic, de pompier, de brutar, de poliţist etc.), cât și în apariția figurinei în 

forma brutarului care ne va învãţa sã facem coşuleţe din aluat cu care copiii vor face cunoștință, a unui 

poliţist şi a unei doamne doctor . 
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Tranziţia între întâlnirea de dimineaţă şi intrarea copiilor în centrele de activitate, se realizeaza 

prin câteva ghicitori despre meserii  

Activități liber alese I: Copiii se vor grupa pentru lucrul pe centre în funcție de preferințele lor, 

apoi se rotesc ca toţi copiii sã treacã prin toate centrele . În cadrul centrului Bibliotecă, preșcolarii vor 

trasa cu creionul liniile punctate din fişele pe care le primesc  .În cadrul centrului Joc de masă, vor ajuta 

meseriile sã gãseascã uneltele specifice, care îi vor ajuta  să își îndeplinească misiunile   . În cadrul 

centrului Artă, copiii vor decora boneta brutarului.  

La finalul activității se realizează o expoziție a tuturor produselor din cadrul activităților liber alese, 

se face turul galeriei . 

Tranziţie: Le propun copiilor să se joace un joc: Bate cum bat eu! 

Copiii vor fi așezați în cerc şi se vor forma perechi de câte doi. Ne vom juca în perechi cu palmele, 

la semnalul meu perechile se vor schimba. 

Activităţi pe domenii experienţiale: 

Domeniul om şi societate: ,, Micii brutari “ – activitate practică 

Le propun copiilor să-l impresionãm pe domnul brutar şi sã facem coşuleţe din aluat pe care sã le 

umplem cu ciocolatã şi sã le bãgãm la cuptor. Îi voi ruga pe copii să identifice și să analizeze materialele 

de pe măsuţe. Le voi demonstra și explica modul de lucru şi voi face apoi câteva exerciții pentru 

încălzirea musculaturii. Copiii vor fi supravegheați și ajutați în timpul lucrului, iar la  finalul activității 

voi face aprecieri asupra modului în care au lucrat . 

Tranziţie: Exerciţii de mişcare:   „Bat din palme – clap-clap-clap                     Din picioare 

trap-trap-trap  

Ne-nvârtim, ne răsucim  

Şi de joc ne pregătim” 

Activități liber alese II: La finalul activiăților pe domenii experiențiale, copiii vor participa la: 

„Ştafeta meseriilor ” – joc de mişcare. Acest joc constã în împãrţirea copiilor în douã echipe, fiecare 

echipã va primi o denumire (  echipa poliţiştilor vs. echipa medicilor ) şi se creazã o competiţie între cele 

douã echipe . Vor avea un traseu  de traversat, cu mici obstacole, când toţi membrii din echipã a parcurs 

trasul, echipa câştigã . 

Încheierea activităţii: Voi face aprecieri verbale asupra modului în care au lucrat şi îi voi 

recompensa. 
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Proiect didactic ADP  

 Grupa micã: ,, Ursuleţii veseli “ 

 Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?” 

 Tema săptămânii: ,, Ȋmi aleg o meserie “ 

 Tema activității:,, Micii brutari “ 

Scopul activității : 

⚫ Dezvoltarea capacității copiilor de a se autocunoaște și de a-și exprima într-o manieră pozitivă 

interesele, trăirile personale și sentimentele.  

⚫ Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare.  

Obiective operaționale : 

⚫ Să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei . 

⚫ Să identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp) . 

⚫ Să sesizeze absența sau prezența unui coleg. 

⚫ Să exprime impresii ș idei referitoare la tema propusă. 

Mijloace de realizare: Întâlnirea de dimineață – Salutul, Prezența, Calendarul naturii, Împărtășirea cu 

ceilalți: „Când voi fi mare aș vrea să fiu...… “ 

Strategii didactice : 

⚫ Metode și procedee- conversația, explicația, observația, demonstația, exercițiul . 

⚫ Mijloace și materiale didactice- calendarul naturii, ghicitori, poze cu preșcolarii grupei . 

⚫ Forma de organizare: frontal . 

 

Proiect de activitate ALA 1   

 Grupa micã: ,, Ursuleţii veseli “ 

 Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?” 

 Tema săptămânii:,, Ȋmi aleg o meserie “ 

 Tema activității:,, Micii brutari “ 

Scopul activității : 

⚫ Educarea capacității copiilor de a opta, în funcție de interesul personal, pentru o anumită activitate, 

îmbogățirea vocabularului active.  
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1. Biblioteca : 

⚫  ,, Uneşte meseria cu unealta corespunzãtoare “ - antrenament grafic;  

Obiective operaționale : 

⚫  Să recunoască materialele utilizate ; 

⚫  Să traseze corespunzăor cu creionul liniile punctate ; 

⚫      Sã fie activ în conversaţiile realizate, atât ca emiţãtor, cât şi ca receptor ; 

Strategii didactice  

⚫ Metode ș procedee- exercițul, explicața, conversața, demonstraţia ; 

⚫ Material didactic – fișe de lucru , creioane, fişe şi jetoane, boneta brutarului, abţibilduri, ştrasuri  ;  

⚫ Forma de organizare- pe grupe ; 

 

Proiect de activitate ADE (DOS) 

 Nivel I - Grupa Micã „Ursuleţii veseli”  

 Tema anuală - „Cu ce si cum vreau sa fiu?  

 Tema saptamanii - ,, Ȋmi aleg o meserie “ 

 Tema activității:,, Micii brutari “ 

 Domeniul experențial - Domeniul Om și Societate  

 Disciplina – Abilități practice  

 Mijloc de realizare – activitate practică  

 

Scopul activității 

⚫ Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 

Obiective operaționale  

⚫ Să denumească materialele și uneltele necesare realizării lucrării (aluat, fãcãleţ, cicolatã, fãinã, planşete);  

⚫ Să  execute exerciți de încăzire a mușhilor mânii conform indicaților educatoarei;  

⚫ Să  mâuiască ordonat materialele puse la dispoziţe, respectâd etapele de lucru propuse de educatoare;  

⚫ Să-şi exprime opinia faţă de lucrarea propie ş faţă de lucrăile celorlalţ ; 

Strategii didactice  

⚫ Metode și procedee: conversația, explicația, expunerea, demonstrația, exercițiul, turul galeriei.  

⚫ Material didactic:aluat, fãcãleţ, cicolatã, fãinã, planşete , material demonstrativ cu etapele realizării 

lucrării .  
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⚫ Forme de organizare: frontal, individual.  

⚫ Durata activității: 15 minute 

 

Proiect de activitate ALA 2 

 Nivel I - Grupa Micã „Ursuleţii veseli”  

 Tema anuală - „Cu ce si cum vreau sa fiu?  

 Tema saptamanii - ,, Ȋmi aleg o meserie “  

 Tema activității - „Ştafeta meseriilor ”  

 Mijloc de realizare - joc de mişcare  

 

Scopul activităţii 

⚫ Recreerea şi destinderea copiilor, dezvoltarea atenţiei şi rapidităţii în reacţii . 

Obiective operaţionale  

⚫ Să respecte regulile enunțe de educatoare ;  

⚫ Să dea dovadă de spirit de competiţe şi fair-play.  

Strategii didactice 

⚫ Metode ş procedee: conversaţa, explicaţa, demonstraţa,jocul .  

⚫ Material didactic: jaloane, figurine : poliţis şi doctora, clopoţel ; 

⚫ Forma de organizare: pe echipã /frontal ; 
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PROIECT DIDACTIC 

CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS 

PROF. ZUZU-POPOVICI CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 IAȘI 

GRUPA: Mare  

TEMA ANUALĂ: „Cine și cum planifică/organizează o activitate?” 

TEMA PROIECTULUI: „Călătorie în Univers” 

TEMA ZILEI: „Spațiul Cosmic” 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: „Limbă și comunicare” 

SUBIECTUL: „Clubul Isteților” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate de consolidare 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Audierea cu atenţie a unor informații, formularea unor propoziții simple 

pentru a descrie elemente specifice Spațiului Cosmic, îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să asculte cu atenţie prezentările colegilor, concentrându-se asupra informației primite; 

O2: să lipească elementul la locul potrivit pe hartă; 

O3: să reţină informații despre elemente ale Spațiului Cosmic; 

O4: să observe elementul acoperit;  

O5: să descrie elementul acoperit; 

SARCINA DIDACTICĂ: prezentarea și descrierea elementelor din spațiul cosmic în funcție de 

etapele jocului. 

REGULILE JOCULUI: copiii vor sta în semicerc și vor merge să prezinte în cadrul unei emisiuni 

televizate un element de pe harta lui Paxi în funcție de numerotarea de pe hartă.  Când un copil își 

prezintă conținutul descoperit și învățat în prealabil acasă cu părinții, ceilalți copii ascultă. La finalul 

prezentării copilul lipește elementul pe harta lui Paxi, la numărul potrivit. În complicarea jocului, harta 

este completă , însă vom închide ochii și vom observa atunci când îi vom deschide, că un element de 

pe hartă a fost acoperit de un nor de praf. Va trebui să descriem elementul acoperit, să-l numim apoi 

să îl eliberăm de norul de praf. Vor dispărea atâtea elemente cât ne va permite timpul și răbdarea 

copiilor. Fiecare prezentare va fi aplaudată. 

ELEMENTE DE JOC: televizorul, aplauzele, suspansul 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ  

Metode și procedee didactice:  jocul didactic, conversaţia, explicaţia, demonstrația 
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Mijloace didactice: TV (ramă de tablou cu suport), tabla magnetică, jetoane cu elementele spațiului 

cosmic, lipici, harta lui Paxi, norul de praf, magneți, mesaj video, Smart TV, laptop, racheta lui Paxi 

Forme de organizare: frontal 

Resurse: 

• Umane: preşcolari şi educatoarea 

• Temporale: 35-40 min 

• Spaţiale: Sala de grupă 

  Bibliografie 

Munteanu, C., Munteanu, E., Ghid pentru învăţământul preşcolar, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 

Hobjilă, A., Didactica activităților de educare a limbajului,în Manualul de  Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar-anul II, semestrul II. Instrumente didactice, Editura 

Universității  ,,Al. I. Cuza’’, Iași, 2012. 

 

 

OBSERVAȚIE: Înaintea acestor activități copiii au ales subiecte despre Univers prin tragere la 

sorți. Au avut la dispoziție un weekend pentru a găsi informații, cu ajutorul părinților, despre 

subiectul ales. 
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Nr. 

crt. 

Secvențele activității Op. 

op. 

Conținutul instructiv - 

educativ 

Strategia didactică Evaluare 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forma de 

organizare 

1.  Moment organizatoric  Asigurarea climatului necesar 

desfășurării unei bune 

activități: aerisirea sălii, 

pregătirea materialelor, 

așezarea scăunelelor, cu 

pastrarea distanței în semicerc. 

Exercițiul Masa cu 

televizorul 

frontal Deprinderea de a 

intra organizat 

 

Deprinderi de 

igiena şi 

disciplină 

2.  Captarea atenției  Captarea atenției se va face 

prin ascultarea mesajului lui 

Paxi: Bună ziua, copii! Sunt 

Paxi, eu vin din Cosmos!Am 

aterizat pe planeta voastră și 

am întâlnit o creatură de care 

mi-a fost frică avea blană, 

urechi ascuțite, patru picioare 

și scotea niște sunete ciudate 

”Miau, miau!”. Am fugit de ea 

și mi-am pierdut harta. Nu mai 

știu cum să ma întorc acasă! 

conversația Mesaj video 

Smart TV 

Laptop 

frontal Capacitatea de 

concentrarea a 

atenției 
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Va rog ajutați-mă să îmi 

găsesc harta! 

 

3.  Anunțarea temei și a 

obiectivelor 

 Copii, îl ajutăm pe Paxi? 

Bine, să trecem la treabă. 

Se anunță copiii că vor juca 

jocul Clubul Isteților. În 

timpul jocului voi, va trebui sa 

prezentați ce ați descoperit 

acasă cu mama și tata despre 

subiectul ales. 

 

conversaţia  frontal Capacitatea de 

concentrarea a 

atenţiei 

4.  Desfășurarea jocului 

a) Explicarea și 

demonstrarea regulilor 

de joc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare din voi va primi 

imaginea elementului pe care 

l-ați învățat. După ce 

prezentați, va trebui să lipiți 

elementul pe harta lui Paxi 

acolo unde vă arată numărul 

de pe spatele imaginii. Eu voi 

numi elementele, și cine își 

aude elementul strigat vine la 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

Explicaţia 

Demonstrația 

 

 

TV (ramă de 

tablou cu 

suport), tabla 

magnetică, 

jetoane cu 

elementele 

spațiului 

cosmic, lipici, 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea 

capacităţii de a 

înțelege regulile 

jocului. 
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b) Executarea jocului de 

probă 

 

c) Desfășurarea propriu-

zisă a jocului 

 

 

 

 

d) Complicarea jocului 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV să îl prezinte, apoi să îl 

lipească pe planșă. 

Să facem o probă. Să prezinte 

copilul care a pregătit 

Soarele!  

Un preșcolar va prezenta la 

TV informațiile despre soare, 

apoi va lipi Soarele pe poziția 

1 a hărții. 

În desfășurarea propriu-zisă a 

jocului se vor numi copiii în 

funcție de ordinea elementelor 

din Sistemul Solar, și apoi în 

ordinea în care omul intervine 

în spațiul cosmic. Va fi 

aplaudat fiecare prezentator. 

După ce au prezentat toți 

copiii, se va juca etapa de 

complicare: închidem ochii și 

un nor de praf acoperă un 

element de pe hartă. Pentru a 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul oral 

 

Conversația 

 

 

harta lui Paxi, 

norul de praf, 

magneți, 

mesaj video, 

laptop, racheta 

lui Paxi 

 

frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de 

concentrare a 

atenţiei 
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O4 

 

O5 

 

elimina norul, trebuie să ne 

aducem aminte ce element a 

fost acoperit și să il descriem 

în propoziții scurte. 

Complicarea jocului se 

execută până la acoperirea 

fiecarui element pe rând, iar 

dacă se observă o stare de 

neliniște în rândul copiilor se 

oprește și ne îndreptăm către 

finalul activității. 

 

 

 

Capacitatea de a 

descrie imaginea 

acoperită. 

 

5.  Obţinerea performanţei 

şi realizarea feedback-

ului 

 

 

O3 

 

Copiii sunt rugați să închidă 

ochii câteva secunde și să se 

gândească la un cuvânt pe care 

l-au auzit azi în activitatea 

noastră. Fiecare copil va spune 

un cuvânt auzit la alt coleg, nu 

din prezentarea proprie. 

conversația 

explicaţia 

problematizarea 

Harta lui Paxi frontal Capacitatea de a-

și aminti un 

cuvânt din joc. 

6.  Evaluarea şi 

încheierea activității 

 

  

 

Se fixează tema şi obiectivele 

prin întrebări. 

- Ce joc am jucat azi? 

conversația  fontal Receptivitatea 

copiilor la 
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Se fac aprecieri generale şi 

individuale asupra modului de 

participare la activitate. 

activitatea 

desfășurată 
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PROIECT DIDACTIC 

 

GRUPA: Mare  

TEMA ANUALĂ: „Cine și cum planifică/organizează o activitate?” 

TEMA PROIECTULUI: „Călătorie în Univers” 

TEMA ZILEI: „Spațiul Cosmic” 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: „Jocuri şi activităţi liber alese II” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixt 

MIJLOC DE REALIZARE: Joc de mișcare „Marțieni contra Pământeni” 

                            Joc de atenție „Unde s-a așezat Paxi?” 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Familiarizarea copiilor cu structura jocului de mișcare și crearea unei bune dispoziţii la grădiniţă 

prin dezvoltarea aptitudinilor fizice  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1: să reţină regulile jocului; 

O2: să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului; 

O3: să participe activ la joc în funcţie de sarcinile jocului; 

O4: să parcurgă traseul corect; 

O5: să rezolve puzzle-ul; 

SARCINA JOCULUI 

Rezolvă puzzle-ul cât mai repede. 

REGULILE JOCULUI: 

Regula 1: Copiii vor fi grupați în marțieni și pământeni. 

Regula 2: Se vor întrece pe rând câte un copil din fiecare echipă pe traseu și la rezolvarea puzzle-

ului. Rezolvarea puzzle-ului aduce câte un punct la fiecare echipă. 

Regula 3: Se înregistrează punctele pe tabla magnetică. Echipa cu cele mai multe puncte câștigă.  

ELEMENTE DE JOC: mişcarea, aplauze, premiul. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode și procedee: jocul, explicaţia, demonstraţia, conversaţia; 

Mijloace de învățământ: jetoane marțieni și pământeni, un coșulet, puzzle din polistiren, 2 tuneluri 

de pânză, table magnetică, figurina lui Paxi din polistiren, racheta lui Paxi din polistiren 

Forme de organizare: frontal, individual 

Resurse: 

• Umane: preşcolari şi educatoarea 
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• Temporale: 30 min 

• Spaţiale: sala de grupă 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Nr

. 

crt 

Secvenţele 

activităţii 

Timp  Ob 

op 

Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică 

 

Evaluare  

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare a 

activităţii 

1 Moment 

oragnizatoric 

5 

min. 

 Activitatea se va desfășura în curtea 

grădiniței. 

 

 

   

2 Captarea 

atenţiei 

1 

min. 

 Captarea atenției se va realiza prin 

prezentarea tunelurilor copiilor. 

Conversaţia, 

Explicaţia 
 Frontală  

3 Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

  3 

min 

 Propunătorul va anunţa copiii că vor 

participa la jocul Marțieni contra 

Pământeni, precizându-le că va trebui să 

fie foarte atenți la vocea mea. 

 

Explicaţia 
 

 

Frontală 

 

4 Dirijarea 

învăţării 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

min 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

Explicarea și demonstrarea jocului 

Propunătorul explică și demonstrează în 

același timp, regulile de joc copiilor.  

Urmează jocul de probă realizat de către 

un copil. 

Jocul propriu-zis 

Copiii extrag dintr-un coșuleț un jeton 

care le va indica în ce echipă vor juca. 

 

 

Explicația, 

Demonstrația 

  

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

jetoane 

marțieni și 
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O1 

 

O2 

 

O3 

O4 

 

O5 

 

 

 

După împărțire se începe jocul propriu-

zis. 

Pe rând, câte un Marțian și un Pământean 

se întrec să ajungă primul la un puzzle de 

patru piese, să îl rezolve. Drumul e greu: 

vor trece printr-un tunel, apoi vor ajunge 

la puzzle îl vor rezolva și se vor întoarce 

pe același drum. Când s-au așezat pe 

scaun pleacă următorul copil din echipă. 

Pe tabla magnetică se punctează mereu 

echipa care rezolvă prima puzzle-ul. 

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului se va 

realiza atât timp cât copiilor le va face 

plăcere şi până când se constată că s-a 

înţeles pe deplin procedeul de joc. 

Apoi se va desfășura jocul „Unde s-a 

așezat Paxi?”. Copiii vor închide ochii, 

în acest timp, figurina lui Paxi din 

polistiren se va așeza în diferite locuri 

din grupă. Copiii vor trebui să fie atenți 

și să numească locul de fiecare data. 

Acest joc se joacă timp de aproximativ 5 

minute. 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul  

 

 

pământeni 

un coșulet 

 

puzzle din 

polistiren, 

2 tuneluri 

de pânză 

table 

magnetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurina lui 

Paxi din 

polistiren 

 

 

 

 

 

 

De grup 

 

 

  

Capacitatea 

copiilor de a 

respecta 

regulile 

jocului, 

modalitatea de 

implicare a 

fiecăruia în 

activitatea de 

joc 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4360 
 

5 Încheierea 

activităţii 

2 min  La finalul activității voi face aprecieri 

individuale şi generale asupra modului 

de participare la activitate și împreună 

călătorim cu racheta lui Paxi din 

polistiren extrudat.  

Conversaţia 

Racheta lui 

Paxi din 

polistiren 

Frontală, 

Individuală 

Aprecieri 

generale şi 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4361 
 

MAREA NEAGRĂ - PROIECT DE LECŢIE 

 

Prof. Sopincean Adrian Cristian 

Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara, Jud. Hunedoara 

 

Instituția: Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara 

Profesor: Sopincean Adrian Cristian 

Data/ Perioada: ianuarie-februarie  

Disciplina: Geografia României 

Clasa: a VIII-a 

Subiectul lecţiei: Marea Neagră 

Tipul lecţiei:   Mixtă: predare – învăţare 

Obiective de referinţă: R1 - să localizeze corect elementele de bază ale geografiei României 

  R2 - să cunoască repartiţia spaţială a elementelor naturale şi socio – economice 

R3 - să utilizeze corect repartizări spaţiale referitoare la geografia României 

R4 - să utilizeze denumiri de bază în contexte variate 

 Obiective operaţionale: 

a) Cognitive: O1 – să interpreteze corect datele de pe hartă pentru deducerea caracteristicilor Mării 

Negre 

  O2 – să analizeze elementele comune şi de originalitate a Mării Negre 

  O3 – să identifice importanţa Mării Negre 

b) Metodologice:    O4 – să localizeze pe hartă principalele porturi la Marea Neagră 

          O5 – să sistematizeze informaţii 

        O6 – să rezolve situaţii problemă 

c) Atitudinale:       O7 – să formuleze răspunsuri împreună cu colegii 

           O8 – să evalueze corect răspunsurile colegilor  

           O9 – să ofere feed-back colegilor și profesorului 

Competențe specifice:  

1.1. Utilizarea limbajului specific în explicarea unor elemente, fenomene şi structuri geografice 

1.2. Prezentarea structurată a informaţiei geografice 

2.1. Reprezentarea unor elemente geografice pe un suport cartografic dat 

2.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor geografice utilizând reprezentări grafice şi cartografice 
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2.3. Construirea de reprezentări grafice şi cartografice pe baza datelor şi/sau suporturilor date 

3.1. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi 

TIC/GIS 

3.3. Argumentarea diversităţii naturale, umane şi culturale a realităţii geografice realizând corelaţii cu 

informaţiile dobândite la alte discipline şcolare 

3.4. Argumentarea importanţei patrimoniului local şi naţional în context european şi mondial 

4.2. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din realitatea observată direct sau indirect 

4.3. Compararea unor sisteme şi structuri spaţiale după un algoritm dat 

4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat în contextul 

dezvoltării sustenabile 

Strategia:  dirijată, cognitivă, euristică     

a) Metode: M1 - conversaţia, M2 - expunerea sistematică şi explicaţia, M3 - observarea, M4 - lucrul cu 

harta şi exerciţiul geografic, M5 – problematizarea / descoperirea 

b) Mijloace de învățământ: m1 - manual clasa a VIII-a (manualul tipărit al elevului) 

  m2 – manual, toate editurile disponibile on-line, alte materiale disponibile on-line –  

         videoproiector, laptop/ tablă inteligentă 

m3 – hărți (Harta fizică a României, Harta fizică a Europei)  

m4 – bilete cu intrebări, fișă de fixare 

c) Organizarea activității: frontală, independent – individuală, pe grupe 

Bibliografie selectivă: M. E. Dulamă – „Modele, strategii şi tehnici didactice activitante cu aplicaţii în 

geografie”, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000 

Silviu Neguț, Carmen-Camelia Rădulescu, Ionuț Popa – „Geografie. Manual pentru clasa a VIII-a”, 

Editura ART KLETT, București, 2020 

Ioan Mărculeț, Marius Lungu, Manuela Popescu, Cătălina Mărculeț  – „Geografie. Manual pentru clasa a 

VIII-a”, Editura Didactică și Pedagogică S.A., București, 2020  

Cătălina Săndulache, Mihaela Rașcu, Iulian Săndulache – „Geografie. Manual pentru clasa a VIII-a”, 

Editura Sigma 

Sitografie: 

Marea Neagră - Țări riverane  https://mediastiriv1.freenode.ro/image/202104/w800/media-

161937407845311800.jpg  

Marea Neagră – Hartă relief  http://lectiidegeografie.blogspot.com/2021/01/marea-neagra.html       

Marea Neagră – Hartă curenți  https://ecomareaneagra.wordpress.com/marea-neagra/  

Marea Neagră – Hartă porturi  https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83        

 

https://mediastiriv1.freenode.ro/image/202104/w800/media-161937407845311800.jpg
https://mediastiriv1.freenode.ro/image/202104/w800/media-161937407845311800.jpg
http://lectiidegeografie.blogspot.com/2021/01/marea-neagra.html
https://ecomareaneagra.wordpress.com/marea-neagra/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
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MAREA NEAGRĂ - SCENARIUL  DIDACTIC 

SECVENŢELE 

LECŢIEI/ 

OBIECTIVE/ 

TIMP DE LUCRU 

CONŢINUTUL  ŞI  TEHNOLOGIA  DIDACTICĂ STRATEGIA 

DIDACTICĂ ACTIVITATEA CADRULUI 

DIDACTIC 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

I. MOMENT 

ORGANIZATORIC 

3-4 min 

Se asigură climatul de linişte şi 

ordine adecvat 

Se verifică prezența la oră 

Elevii pregătesc resursele 

individuale (manual, caiet, hartă) 

și colective (hartă murală) 

*dirijată 

II. VERIFICAREA 

CUNOŞTINŢELOR 

10 min 

O5 

O8 

O9 

1. Verificarea lecției „Apele 

stătătoare” – Concurs ștafetă, 

pe echipe (nr de echipe = nr de 

rânduri de bănci) 

- distribuie întrebările, 

cronometrează timpul de 

răspuns, stabilește echipa 

câștigătoare 

Din fiecare echipă, primul elev 

trage biletul cu întrebarea, 

completează răspunsul pe bilet 

(timp max 20 secunde). Al doilea 

elev va trege biletul după ce 

primul elev a pus biletul completat 

în cutia destinată echipei lui. La 

final, se citesc cu voce tare 

întrebările și răspunsurile, se 

depunctează cu 10 secunde fiecare 

răspuns greșit (echipele au 

aceleași întrebări). Câștigă echipa 

care are timpul cel mai bun 

*activitate 

pe echipe 

 

III. TRECEREA 

SPRE NOUA LECȚIE 

2 min 

O2 

Elevii vor fi întrebați dacă le 

place, vara, să aibă activități 

legate de apă – unde au loc, de 

obicei, aceste activități  

Elevii răspund, la solicitarea 

profesorului. 

M1 

*activitate 

frontală 

IV. ANUNŢAREA 

TEMEI  ŞI 

FORMULAREA 

OBIECTIVELOR 

1 min 

 „Marea Neagră”. 

- Scrierea titlului pe tablă  

 

    Elevii au pregătite pe bănci 

manualele și caietele de notițe 

Notează titlul 

 

V. PREDARE/ 

ÎNVĂŢARE 

25 min 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

Profesorul conduce 

observația,scrie schița lecției 

pe tablă 

Aşezare 

Țari riverane 

Legătura cu alte mări 

Caractere fizico – geografice 

Relieful Mării Negre 

Urmăresc cu atenţie şi reţin. 

Notează schița lecției în caiete 

Completează fişa de fixare a 

lecției (ultimele 2 puncte) 

 

*activitate 

frontală și 

individuală 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 
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Originalitate 

Viaţa  în Marea Neagră 

Importanţa Mării Negre şi a 

litoralului românesc 

- Pentru punctele 3 și 4 prof 

apelează la discuție și 

explicație. Nu se trec notițe în 

caiet.  

-Se va completa Fișa de fixare.  

-Se discută calitatea apelor M 

Negre din punct de vedere al 

habitatului speciilor faunistice 

m1 

m2 

m3 

m4 

 

 

 

 

 

 

 

VI. FIXAREA  
CUNOŞTINŢELOR 

5 min 

O1 

O2 

O3 

O4 

O8 

O9 

Prof.  

- distribuie fișele de fixare  

- verifică, împreună cu elevii, 

corectitudinea completării 

fișei 

Elevii 

- Completează fișa   

- La alegerea prof, arată la harta 

murală informația cuprinsă în fișă 

- Discută cu prof informația 

evidențiată prin exercițiile Fișei 

M1 

* activitate 

individuală 

și frontală 

VII. CONCLUZII ŞI 

APRECIERI 

1-3 min 

Împreună cu elevii se vor face 

aprecieri şi observaţii privind 

desfăşurarea lecţiei. 

Îşi spun părerea în legătură cu 

lecţia desfăşurată. 
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MAREA NEAGRĂ – SCHIȚA LECȚIEI 

 

Aşezare                   - în SE Europei 

Țari riverane          - N: Ucraina şi Rusia 

                   - S: Turcia 

                   - E: Georgia 

                   - V: Ucraina, România, Bulgaria 

Legătura cu alte mări  - cu Marea Azov prin Str. Kerci 

    - cu Marea Mediterană prin Str. Bosfor şi Dardanele 

Caractere fizico – geografice 

- mare continentală, un rest al Mării Tethys 

- adâncimea max: 2211 m / 2235 m 

- puține peninsule (Crimeea) și insule (Șerpilor, Sacalin) 

  - maree nesemnificativă 

Relieful Mării Negre - țărm – înalt (cu faleză) – la N de Capul Midia 

    - jos (cu plaje, cordoane litorale, deltă, lagune) – la S de Capul Midia 

 - platformă continentală/ șelf (0 – 200 m) 

 - abrupt/ taluz continental (între 200 – 2000 m) 

 - zona abisală 

Originalitate 

- curenţii din M. Neagră 

   a) circulari – sunt datoraţi vânturilor din N și NE (crivăț) 

   b) complementari, în strâmtoarea Bosfor:  

- la suprafaţă, curenți  de descărcare (din M Neagră in M Mediterană) 

- în adâncime de compensare (apa mai sarata trece din Mediterană in M Neagră) 

c) lipsesc curenții verticali, de amestec 

- stratificarea apelor  

   a) la suprafață:  - între 0 și -200 m;  

  - salinitate 17 – 18 ‰; 

  - oxigenat, cu vietuitoare 

   b) la adâncime: - între -200 m și -2235 m;  
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  - salinitate 21 – 22 ‰;  

  - gaze toxice (hidrogen sulfurat, dioxid de carbon), fără viețuitoare 

- bilanţul apelor M. Negre este pozitiv (apa primită din fluvii, precipitații, izvoare, str. Bosfor > apa 

pierdută prin evaporare, str. Bosfor) 

Viaţa în Marea Neagră (se lucrează pe fișa de fixare, pe baza imaginilor suport) 

   - fitoplancton (alge) 

   - zooplancton (protozoare, crustacee) 

   - mamifere (delfini) 

   - peşti: stavrizi, guvizi, căluți de mare, rechini, sturioni (morun, cegă păstrugă, nisetru - produc icre 

negre) 

Importanţa Mării Negre (se lucrează pe fișa de fixare, pe baza imaginilor și a hărții suport, parțial cu 

informație la alegerea elevului) 

- exploatarea petrolului si gazelor naturale din platforma continentala 

- navigaţie - porturi: Constanţa, Mangalia, Sulina (România), Varna, Burgas (Bulgaria), Istambul, Sinop, 

Trabzon, Batum, Soci, Novorossiisk, Ialta, Sevastopol 

- turism (stațiuni turistice pe litoral, vestigii istorice ) 
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MAREA NEAGRĂ – FIȘĂ DE FIXARE A LECȚIEI 

 
 

1. Statele care au ieșire la 

Marea Neagră sunt:  

- în V:  

........................................ 

- în N: 

……................................. 

- în E: 

......................................... 

- în S: 

……................................ 

 

2. Enumerați 2 forme de 

relief ale bazinului Mării 

Negre: 

a 

.............................................. 

b ..............................................  

 

3. Cea mai mare peninsulă a Mării Negre este: ................................................ 

 

4. Marea Neagră comunică: 

- în S cu Marea …………….. 

- în N cu Marea ……………. 

 

5. Precizați o deosebire între cele două straturi de apă ce se formează în Marea Neagră: 

Stratul de suprafață 

…………………………………………………………………………………………….. în timp ce 

stratul de adâncime …………………………………………………………………………………. 

 

6. Pe baza hărții identificați: 2 porturi din România: ………………………,       

…….……………………… 

2 porturi din Bulgaria: …………………………, …………………….   1 port din Turcia: 

…………………. 

 

7. Pe baza imaginilor de mai jos, precizează:  

- specii de faună caracteristice Mării Negre 

a ............................. b ....................................... c ................. (stavrizi, sturioni: morun, cegă, păstrugă, 

nisetru) 
 

      a     b     c    1 
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- minim două moduri în care Marea Negră poate fi valorificată economic 

1 …………………………………………………….  2 

……………………………………………………… 

3 …………………………………………………….  4 

……………………………………………………… 
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Proiect didactic 

Prof. Mititelu Sînziana-Elena 

Școala Gimnazială, Comuna Tupilați, jud. Neamț 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Obiectul: Limba și literatura română 

Clasa: a V-a 

Unitatea de învățare: VI. Din carte spre departe 

Subiectul lecției: Textul nonliterar; Elemente de interculturalitate - Sulina 

Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe 

Scopul lecției: dobândirea de cunoștințe referitoare la textul nonliterar și la interculturalitate 

Competențe generale, sociale și civice: 

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea 

textului oral 

2. Receptarea textului scris de diferite tipuri 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

Competențe specifice: 

1. 2 Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei, exprimând 

opinii, emoții și sentimente, prin participarea la discuții pe teme familiare, de interes sau pornind de la 

textele ascultate/citite 

2.1 identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, dicontinue sau 

multimodale 

2.4 manifestarea interesului și focalizării atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare 

4.2 aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare corectă 

a intențiilor comunicative 

5.1 asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi 

 

 

 

 

 

Obiective operaționale:  

a) Cognitive: 

OC1: Să citească corect, conștient și cursiv textul propus; 
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OC2: Să formuleze întrebări și răspunsuri pe baza conținutului textului; 

OC3: Să identifice trăsăturile textului nonliterar;  

OC4: Să explice diversitatea etnică, lingvistică și religioasă existentă în Sulina;  

OC5: Să își exprime opinia cu privire la tipul de școală ce ar trebui să existe într-o comunitate 

multiculturală; 

OC6: Să completeze un tabel cu privire la identitatea culturală a unor etnii prezente în acel oraș.   

b) Afectiv-atitudinale: 

OA1: Să manifeste interes față de sarcinile de lucru propuse; 

Strategia didactică:  

a) Metode și procedee: conversația euristică,  explicația și problematizarea, „pălăriile gânditoare”, 

lectura explicativă, ciorchinele. 

b) Mijloace de învățământ: fișe de lucru, cărți, manualul.  

c) Forme de organizare: frontală, pe grup, individuală. 

d) Resurse:  

                   umane: 21 elevi; 

                   temporale: 50 de minute; 

                   spațiale: sala CDI a școlii. 

e) Modalități de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă. 

Bibliografie: 

Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2014; 

Manual de limba și literatura română pentru clasa a V-a, Editura Art, București, 2017 (elaborat de 

Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman); 

Manual de limba și literatura română pentru clasa a V-a, Editura CDPress, București, 2017 (elaborat 

Anca Șerban, Ana-Maria Barău, Roxana Ciobanu, Iuliana Băiașu); 

Limba și literatura română, Ghidul profesorului, Clasa a V-a, Editura Art, București, 2017 (elaborat 

de Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman). 
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Scenariul didactic 

 

Nr.c

rt.       

Etapele lecției Conținutul activității 

 

Strategia didactică Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

(1 minut) 

Sunt asigurate condițiile necesare unei 

bune desfășurări a lecției. 

 
 Frontală  

 

2. 

 

 Captarea atenției 

(5 minute) 

Profesorul propune spre ascultare 

elevilor refrenul unui cântec („Imnul 

Sulinei”). Solicită să identifice 

substantivele proprii din versuri (Sulina, 

Dunărea), realizând localizarea acestora 

pe hartă.  

 

Expunerea 

 

 

Laptop 

Harta României 

 

Frontală  

 

Observare 

sistematică 

 

3.   

 

Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

(2 minute) 

Profesorul anunță elevii că astăzi vor 

studia un text nonliterar, un articol 

despre orașul Sulina, cel mai estic punct 

de pe harta țării noastre. Se notează titlul 

lecției pe tablă (Textul nonliterar. 

Sulina) și în caietele elevilor.  

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

Frontală 

 

Observarea 

sistematică 
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4.  Actualizarea 

cunoștințelor 

(5 minute) 

Profesorul cere elevilor să prezinte 

câteva dintre trăsăturile textului 

nonliterar. 

 

Conversația 

 

Caietele de teme 

 

Frontală 

Aprecieri verbale 

Observarea 

sistematică 

5.  Dirijarea învățării 

(20 de minute) 

Elevii vor citi textul cu voce tare de două 

ori. Se verifică înțelegerea conținutului 

cu ajutorul întrebărilor: 

Când este menționat pentru prima dată 

numele orașului Sulina și sub ce formă? 

Ce era Sulina la mijlocul secolului XIX?  

Ce naționalități erau predominante 

acolo? 

Ce se înființează în anul 1856 la Sulina? 

Se realizează un ciorchine la tablă cu 

diversitatea orașului Sulina. (etnică, 

lingvistică, religioasă și culturală).  

Conversația 

 

 

 

Problematizarea 

 

Exercițiul 

 

Problematizarea 

 

 

Ciorchinele 

Manualul și 

caietele de clasă 

 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

Fișe de lucru 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Evaluare reciprocă 

 

Observarea 

sistematică 

6. Obținerea 

performanței 

(10 minute) 

Profesorul prezintă specificul fiecărei 

pălării din cadrul metodei „pălăriilor 

gânditoare” și se oferă fiecărei echipe 

fișa de lucru (anexa 1).  

Exercițiul 

„Pălăriile 

gânditoare” 

Fișe de lucru Microgrupe Aprecieri verbale 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4373 
 

 

Reprezentantul fiecărei echipe va fi 

purtătorul pălăriei și va prezenta în fața 

clasei rezultatul muncii. 

 

7. Asigurarea 

feedbackului 

(5 minute) 

Profesorul prezintă un fragment dintr-o 

creație proprie despre Sulina, solicitând 

elevilor să compare cele două texte, 

evidențiind diferențele dintre textul 

nonliterar studiat în clasă și textul literar, 

creat de profesor.  

Expunerea  Individual Aprecieri verbale 

8.  Asigurarea 

retenției și a 

transferului  

(1 minut) 

Profesorul fixează tema pentru acasă, de 

completat tabelul din anexa 2.  

Explicația Caietele Frontală  

9. Evaluarea 

(1 minut) 

Profesorul face aprecieri cu privire la 

modul de implicare al elevilor în 

desfășurarea lecției.  

 

Explicația Caietul de notare 

ritmică  

 Aprecieri verbale 

Evaluare reciprocă 
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Anexa 1 

 

1. Pălăria albă (obiectivă) 

 Descrieți orașul Sulina la jumătatea secolului al XIX-lea! 

2. Pălăria roșie (dă 

frâu liber imaginației) 

 Imaginați-vă 

că nu s-ar fi înființat 

Comisia Europeană a 

Dunării și Sulina nu ar 

fi devenit port liber 

(PORTO FRANCO). 

Cum ar fi arătat 

orașul?  

3. Pălăria galbenă (perspectivă pozitivă) 

 Care sunt urmările pozitive ale deciziei Tratatului de la Paris din 1856? 

4. Pălăria albastră (supraveghează și dirijează bunul mers al activității) 

 Cum se manifestă conceptul  de Europă unită? 

5. Pălăria neagră (prudență) 

 a) Cum era asigurat procesul educațional în Sulina? 

 b) Credeți că era nevoie să existe școli pentru fiecare etnie? 

6. Pălăria verde (stimulează gândirea creativă) 

Găsește cel puțin două argumente pentru a susține înființarea unei școli la care să învețe copii de etnii 

diferite, iar limba în care se studiază să nu fie niciuna dintre limbile materne ale elevilor. 

Anexa 2 
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Temă pentru acasă 

Completează tabelul: 

Etnie Limba vorbită Școala Edificiu religios 

Greci Greaca Școala grecească Biserica ortodoxă 

greacă 

Evrei Ebraică 

 

Școala evreiască Templu evreiesc 

Români Română 

 

Școala românească 

 

Biserica ortodoxă 

Germani Germana 

 

Școala germană Biserica baptistă 

Armenii Armeană Școala armenească Biserica ortodoxă 

armenească 

Englezi 

 

Engleză 

 

Institut englez de 

marină 

Biserica anglicană 
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Proiect de lecție 

Nume prenume cadru didactic: Moghiroiu Ana 

Unitatea de învățământ: Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 

 

 

Modulul:  MIV Procese de bază în alimentație        

         

TITLUL LECȚIEI: Materii prime de origine vegetală-legumele/fructele 

Data: 04.03.2021 

Mediul de instruire: sala de clasă 

Tipul lecției: mixt 

Competențe specifice:  

6.1.6 Materii prime de origine vegetală 

6.2.7 Clasificarea materilor prime de origine vegetală 

Competente de evaluat:  

a) cognitive: 

O1- Să prezinte tipurile de alimente vegetale. 

O2- Să prezinte câte o legumă. 

O3- Să cunoască detalii despre legume. 

b) afective 

O1-  Să manifeste interes pentru cunoașterea noțiunilor despre fructe și legume. 

Strategia didactică: 

• Metode și procedee: Conversația, explicația, expunerea, învățarea prin descoperire, joc didactic, , 

aprecieri verbale. 

• Mijloace de învățamânt :  caiete de notițe, fișă metoda cubului, proiector, prezentare ppt. 

• Forme de organizare a învățării: Frontal, pe grupe, individual. 

Bibliografie: 

 1. Lenuța Nedelcu Proiectarea activității didactice, Educație tehnologică, clasele V-VIII Editura 

Performantica,  2010                                                                                                                                  

2. Lichiardopol, G., Stoicescu, V., Neacșu, S., Educație tehnologică, manual pentru clasa a V-a, 

Editura Aramis Print, București, 2005 

3. Manualul profesorului de educatie tehnologica, Mariana Marinescu, Editura Pro Universitaria, 

2014. 

 

 

A. Necesitatea studierii temei: 

 Dezvoltarea capacității de selecție și clasificare a alimentelor de origine vegetală. Utilizarea acestora in 

realizarea preparatelor culinare. 

 

B. Structurarea conținutului 

http://www.ujmag.ro/autori/mariana-marinescu/
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                                                                              -semințoase 

                                                                             -sâmburoase                                - proaspete 

-fructele                -nucifere 

                                                                             -bace 

 

Alimente de origine vegetală      

 

 

                                                                           -fructoase 

                                                    - legumele     -rădăcinoase  

                                                                           -bulbifere 

                                                                            -verzi 

                                                                           -cucurbitacee                              - în stare prelucrată 

                                                                          -cultivate pentru păstăi 

      -tuberculifere                                        

               

C. Contextul în care se realizează lecția: 

 

Experiența anterioară de 

învățare a elevilor 

Cuvinte cheie 

 

Resurse 

1. Elevul posedă cunoștințe 

referitoare alimente 

2. Elevii știu care sunt 

alimentele de origine 

minerală 

 

hrană 

substanțe hrănitoare 

fructe 

       legume 

       

 

Calculator 

Prezentare Power 

Point 

 Fișe 

 

 

 

D.Probe de evaluare: 

Să rezolve exercițiile prezentate pe fișa de lucru. 

 

E. Strategii didactice: 

 

Timp Etapele lecției Ob. Etapele de instruire Metode și 

procedee 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

a 

activității 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4378 
 

2’ Moment 

organizatoric 

 -verifică 

prezența,  

pregătește 

materialele 

necesare, 

organizează 

elevii. 

-se 

pregătesc 

pentru oră 

Conversația Catalog 

electronic 

Frontal 

3’ Reactualizarea 

unor 

cunoștințe 

necesare 

pentru lecția 

nouă   

 -Adresează 

întrebări din 

lecția 

anterioară; 

comentează 

răspunsurile 

elevilor. 

- rǎspund 

solicitǎrii 

profesorului 

și sunt atenți 

la 

explicațiile 

acestuia 

 

Conversația 

 

- Frontal 

3’ Captarea 

atenției și 

anunțarea 

subiectului 

 -Solicitǎ 

elevilor 

noțiunea de 

‘’Aliment’’ 

-Precizează 

elevilor că 

alimentele , în 

funcție de 

originea lor 

pot fi și de 

origine 

vegetală. 

Ascultǎ, 

devin 

interesați și 

încearcǎ sǎ 

defineascǎ 

alimentele și 

arată care 

sunt grupele 

de alimente. 

Conversția 

Expunerea 

 

Prezentare 

ppt 

Frontal 
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19’ Dirijarea 

învățării 

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

- Clasifică 

alimentele de 

origine 

vegetală. 

-Definește 

Legumele, 

arată 

compoziția 

acestuia și 

clasifică 

legumele în 

funcție de 

structura lor. 

-Prima fixare 

a 

cunoștințelor 

va consta în 

construirea 

unui puzzle 

cu diverse 

legume și 

prezentarea 

legumelor 

condimentare. 

, diferite 

tipuri de 

legume, 

compoziția 

acestora; 

- Arată care 

sunt 

produsele 

alimentare de 

origine 

vegetală 

prelucrate. 

 

Noteazǎ în 

caiete și 

sunt atenți. 

Elevii 

noteazǎ în 

caiete 

definiția 

legumelor, 

compoziția 

acestora și 

diversele 

tipuri de 

legume în 

funcție de 

structura lor. 

Sunt atenți 

și noteazǎ 

explicațiile 

profesorului. 

Elevii 

construiesc 

puzzle-ul. 

Elevii 

răspund și 

prezintă. 

Descriere 

Explicație 

Expunerea 

Conversație 

Invățarea 

prin 

descoperire 

Prezentare 

ppt 

Puzzle 

Poezie 

Frontal 

Individual 
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20’ Fixarea 

cunoștințelor 

O3 -Solicitǎ 

elevilor sș 

rezolve 

sarcinile din 

metoda 

cubului 

analizând 

legumele 

- Răspund 

solicitărilor 

profesorului 

și trec la 

treabă. 

Conversație 

Explicație  

Metoda 

cubului 

Fișă 

metoda 

cubului 

Pe grupe 

3’ Aprecierea  -face 

aprecieri 

asupra 

modului de 

desfasurare 

a lectiei, cum 

au participat 

elevii la oră. 

Elevii fac 

aprecieri 

verbale. 

 

Conversația. 

Aprecieri 

verbale 

- Frontal 
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TEXTUL PUBLICITAR 

 

                                                                                     Prof. ANCA MARIA TIBIL 

                                                                  Colegiul Național Pedagogic ,,Regele Ferdinand’’ 

  

 
NEGOȚ 

 

 
 

 

VS 

 

 

 
 

MARKETING 

ARGUMENT: 

Copiii au nevoie de joc și de teatru la fel de mult cum au nevoie de aer curat. Au nevoie de muzică, 

interpretare, chiar dans, la fel de mult cum au nevoie de lumină. Au nevoie să citească și să asculte povești 

potrivite vârstei lor, la fel de mult cum au nevoie să fie iubiți și îngrijiți. 

E știut faptul că jocurile specifice vârstei lor elimină frica de comunicare, timiditatea, neîncrederea, 

complexele de inferioritate, modelând caracterul copilului. Prin jocuri de rol copiii învață să descopere, 

să-și înțeleagă și să exploreze atât corpul, cât și emoțiile, gândurile și ideile. 

 

http://www.nou-nascuti.ro/psihologie.html?id=281
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Am ales ca formă de activitate extracurriculară dramatizarea,cântecul și dansul  luând ca 

argumente scopul şi obiectivele care se realizează printr-o astfel de activitate: dezvoltarea orizontului de 

cultură generală, stimularea interesului pentru cultură şi artă, descoperirea şi stimularea talentelor şi 

aptitudinilor elevilor, dezvoltarea imaginaţiei şi sensibilităţii artistice, optimizarea comunicării profesor-

elev şi elev-elev, organizarea şi folosirea raţională, utilă şi plăcută a timpului liber.  

Exerciţiile practice şi experienţele copiilor în decursul proiectului vor urmări: 

•   Creşterea nivelului de focalizare a atenţiei 

•   Creşterea volumului de percepţie spaţială 

•   Extinderea volumului de memorare verbală şi vizuală 

•   Creşterea abilităţii de înţelegere verbală şi exprimare verbală adecvat la situaţie 

•  Creşterea abilităţii de identifcare a trăirilor emoţionale a celor din jur şi a factorilor ce declanşează 

emoţii diverse 

•   Creşterea abilităţii de acceptare a diversităţii şi a respectului faţă de fiecare individ 

•  Creşterea abilităţii de a exprima propriile emoţii şi de autocontrol al reacţiilor disruptive (furie, 

impulsivitate) 

• Dezvoltarea acestor calităţi ale inteligenţei prin obiectivele propuse fiecărui copil vor contribui la 

facilitarea relaţionării copilului în viaţa cotidiană în spectrul intelectual, emoţional şi social. 

Avantajele educaţiei prin teatru vizează trei aspecte ale personalităţii elevilor: social, individual şi 

lingvistic. Ea urmăreşte a transforma elevul nu neapărat într-un mic actor, ci într-un bun spectator, 

insuflându-i dragoste pentru scenă, pentru ceea ce se întâmplă în spatele scenei, respectul pentru actor, 

dragostea pentru teatru. 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

Scopul proiectului: familiarizarea elevilor cu cele mai vechi forme de promovare a produselor 

COMPETENȚE DERIVATE : 

- să compare “strigăturile”, prima formă de publicitate, cu tehnicile moderne de promovare a produselor; 

-  să identifice trăsăturile reclamelor; 

-  să prezinte avantajele și dezavantajele reclamelor din trecut și prezent; 

-  să  promoveze produsele alese, atât prin formele vechi , cât și prin cele noi. 
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I   EVOCAREA 

 

 -se reactualizează cunoștințele despre textul nonliterar, insistându-se pe trăsăturile reclamei; 

 

II.  REALIZAREA  SENSULUI 

          - după ce se prezintă criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o reclamă de succes , li se cere 

elevilor să-și exprime punctul de vedere legat de modul în care se promovau produsele în trecut ; 

      - după prezentarea unui scurt istoric al publicității, se vor vizualiza două filmulețe relevante pentru 

acest subiect; 

   -sunt invitați elevii din clasa a VII-a B pentru a pune în scenă un moment din desfășurarea unui târg 

din anii 1980; 

III.REFLECȚIA 

Elevilor li se cere să aleagă unul dintre cele două moduri de promovare a produselor și să realizeze o 

reclamă în vederea organizării unui eveniment caritabil. 

Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului în care au activat elevii la această activitate 

extracurriculară. 
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LESSON PLAN 

Costache Georgian-Lucian 

 “Mihai Eminescu” Technological High School, Slobozia 

 

DATE:  

GRADE: Xth  

TOPIC: First Conditional 

 

AIM: Extending students’ knowledge of the first conditional 

 

SPECIFIC COMPETENCES: 

 By the end of the lesson, students will be able to: 

  

• Make up sentences using the first conditional; 

• Fill in the blacks with the correct forms of the verbs; 

• Match the halves of sentences to make up first conditionals; 

 

 

SKILLS: reading, writing, speaking,  

MATERIALS: worksheets, book(Click On 3-Express Publishing)
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Forms of activity 

Lesson stages 
Teacher’s activity Students’ activity Skills 

Classroom 

Management 
Time 

I Introductory 

moment 

“Hello, pupils!” 

“How are you?” 

“Hello teacher!” 

“Everything is fine!” 

  2 min 

II Checking homework T asks Ss to read out their homework  Ss read their homework Reading T-Ss 5 min 

III Warm-up T asks Ss to look at the pictures on p 66-67 

and identify what they see.(eg 1-66) 

T asks Ss to look at the pictures of the 

Earth and the Moon. Are the two the same? 

T asks Ss to look at the picture of the 

Earth, the moon and the sun. 

Which is the hottest? 

Ss answer: a cat, tulips, a 

dog, roses 

The moon is smaller than 

the Earth. 

Ss make sentences as in 

the example. 

The sun is the hottest of 

all. 

Speaking T-Ss 3 min 

IV Introducing new 

theme – title and 

objectives 

T tells Ss that they will consolidate their 

knowledge of the first conditional. 

Ss write the title of the 

new lesson in their 

notebooks. 

 

Listening 

 

T-Ss 

2 min 

V Teaching-Learning 

the New Lesson 

 Activity #1 

Teacher divides the class into pairs. Each 

pair receive a sheet of paper with 

conditional sentences. 

T gets feedback from different pairs. 

 

 

Activity #1 

Students read the 

sentences ant translate 

them. 

Ss read aloud the 

conditional sentences. 

 

Reading 

Speaking 

 

 

 

 

 

PW 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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Activity #2 

T asks Ss to read loudly the dialogues on 

page 66-67,write the unknown words on 

their notebooks and translate into 

Romanian 

 

 

 

 

 

Activity #3 

T gives each group of students a sheet of 

paper with mixed conditional 

sentences.They have to make conditional 

sentences on their notebooks.  

 

Activity #2 

Ss read the dialogues, 

write the new words and 

try to translate. 

Ss answer the questions 

using IF as in the 

example 

 

Activity #3 

Ss write conditional 

sentences. 

 

 

 

Writing 

 

 

Writing 

Reading 

 

 

PW 

 

 

GW 

22 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

VI Homework As homework, Ss will have to write ten 

superstitions related to Romanian beliefs.  

Students write down 

their homework 

Listening T-Ss 1min 
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SUPERSTITIONS 

 

PLACE A HORSESHOE ABOVE 

DOORWAYS                       

 

➔ HAVE GOOD HEALTH AND 

FORTUNE FOR THE FAMILY 

     

FIND A FOUR LEAF CLOVER 

         

➔ HAVE GOOD  LUCK 

            

WALK UNDER A LADDER 

  

       

 

➔ HAVE BAD LUCK 
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SEE A BLACK CAT 

 

 

 

 

 

 

➔ HAVE BAD LUCK 

 

BLOW OUT THE CANDLES OF YOUR 

BIRTHDAY CAKE WITH ONE 

BREATH       

                        

➔ YOUR WISH COMES TRUE 

 

    

MATCH THE SUPERSTIONS WITH THEIR CONSEQUENCES 

 

 

A KNIFE UNDER THE BED DURING 

CHILDBIRTH 

THE BABY WILL STOP CRAWLING 

BREAK A MIRROR 

 

GET MONEY 
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DROP A COMB WHILE COMBING 

YOUR HAIR 

YOUR BAD LUCK DISSAPEARS 

DROP A FORK THE MARRIAGE ENDS SOON 

 

DROP SCISSORS BRINGS GOOD LUCK 

 

FIND A LADYBIRD IN YOUR 

GARDEN 

A MAN COMES TO VISIT 

GIVING KNIVES AS A WEDDING 

PRESENT  

HAVE AN UNLUCKY DAY 

HAVE EMPTY POCKETS ON NEW 

YEAR’S EVE 

BRINGS DISSAPPOINTMENT 

KEEP YOUR FINGERS CROSSED 

 

PREVENTS FROM GETTING  A COLD 

OPEN AN UMBRELLA INDOORS 

 

HAVE A YEAR OF POVERTY  

 

STEP OVER A BABY CRAWLING ON 

THE FLOOR 

YOU SUCCEED 

THE PALM OF YOUR RIGHT HAND 

ITCHES 

YOUR LOVER IS UNFAITHFUL 

TOSS A PINCH OF SALT OVER YOUR 

SHOULDER 

CUTS THE PAIN 
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TOUCH A HUNCHBACK’S HUMP 

 

HAVE SEVEN YEARS OF BAD LUCK 

 

NOW  CHECK YOUR ANSWERS 

 

 

A KNIFE UNDER THE BED DURING 

CHILDBIRTH 

CUT THE PAIN 

BREAK A MIRROR   

 

HAVE BAD LUCK FOR SEVEN YEARS 

DROP A COMB WHILE COMBING YOUR 

HAIR 

BRINGS DISSAPPOINTMENT 

DROP A FORK A MAN COMES TO VISIT 

 

DROP SCISSORS 

 

YOUR LOVER IS UNFAITHFUL 

FIND A LADYBIRD IN YOUR GARDEN 

 

TAKE A TRIP 

GIVING KNIVES AS A WEDDING PRESENT THE MARRIAGE ENDS SOON 

HAVE EMPTY POCKETS ON NEW YEAR’S 

EVE 

HAVE A YEAR OF POVERTY 

KEEP YOUR FINGERS CROSSED 

 

YOU SUCCEED 

OPEN AN UMBRELLA INDOORS HAVE AN UNLUCKY DAY 
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STEP OVER A BABY CRAWLING ON THE 

FLOOR 

THE BABY WILL STOP CRAWLING 

THE PALM OF YOUR RIGHT HAND ITCHES GET MONEY 

TOSS A PINCH OF SALT OVER YOUR 

SHOULDER 

YOUR BAD LUCK DISSAPEARS 

 

TOUCH A HUNCHBACK’S HUMP 

 

BRINGS GOOD LUCK 

WEAR AN AMBER BEAD NECKLACE 

 

PREVENTS FROM GETTING  A COLD 

 

 

Now, make conditional sentences like in the example: 

 

If you place a horseshoe above doorways, your family will have health and fortune 
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Lecție de recapitulare și de sistematizare - „Ion”, de Liviu Rebreanu 

Prof. Ana-Ioana Vornicu 

Liceul Tehnologic „D. Mangeron” Bacău 

 

Profesor:  ............................... 

Unitate școlară: ....................... 

Data:  ............ 

Clasa: a X-a  

Disciplina: Limba și literatura română 

Subiectul lecției: „Ion”, de Liviu Rebreanu 

Tipul lecției: de recapitulare a unei opere epice şi de sistematizare a unor informații  

Durata: 50 minute. 

Competențe generale: 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și producerea mesajelor în diferite situații 

de comunicare; 

2. Folosirea instrumentelor de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte 

literare și nonliterare; 

3. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii în diverse situații de comunicare. 

Competențe specifice:  

1.1 utilizarea adecvată a achizițiilor lingvistice în receptarea diverselor texte; 

 1.3 exprimarea orală sau scrisă a propriilor reacții și opinii privind textele receptate; 

 2.3 compararea ideilor și atitudinilor diferite în dezvoltarea aceleiași teme literare; 

 3.2 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul 

respectiv; 

 3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate. 

Competențe operaționale: 

a) COGNITIVE 

• C1. Identificarea elementelor compoziționale ale operei; 

• C2. Recunoașterea temei și genezei romanului;  

• C3. Prezentarea acțiunii romanului „Ion”;  

• C4. Caracterizarea personajului principal; 

• C5. Stabilirea construcției discursului narativ (simetria incipit-final); 

• C6. Precizarea conflictelor existente în roman; 
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• C7. Argumentarea că „Ion” este un roman de tip realist-obiectiv. 

          b)     AFECTIVE : 

O1 – Să dovedească receptivitate față de propunerea făcută prin acest demers didactic; 

O2 – Să fie dispuși să integreze noile cunoștințe în sistemul propriu de valori estetice ; 

O3- Să-și dezvolte gândirea creatoare și gustul pentru literatură. 

Valori și aptitudini: 

• Cultivarea interesului pentru lectură și plăcerea de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluția și valorile literaturii române; 

• Cultivarea sensibilității prin receptarea operei literare . 

Strategia didactică: 

a. metode şi procedee: lectura expresivă, lucrul cu manualul, conversaţia euristică şi catihetică, discuţia 

orientativă, explicaţia, expunerea, problematizarea,  cvintetul, ciorchinele, explozia stelară; 

b. forme de organizare: activitatea frontală, activitate independentă, activitate pe grupe, activități 

combinate; 

c. resurse educaţionale: capacităţile receptive normale ale elevilor clasei a X-a, romanul „Ion”, 

portofoliile elevilor, fişe de lecturămijloace de învăţământ: „Limba şi literatura română”, manual 

pentru clasa a X-a, Editura Grup Editorial Art; 

d. resurse temporale: 50 min; 

e. resurse bibliografice:  

1. oficiale:  

• Curriculum școlar național 

• Curriculum Aria „Limbă și comunicare”. „Limba și literatura română”; 

2. pedagogice: 

• Sinteze didactice, Casa Corpului Didactic, Bacău, 1991; 

• Dumitriu Gheorghe și Dumitriu Constanța, Psihopedagogie, Bacău, Editura Alma Mater, 2002 

3. metodice: 

• Constanța Bărboi (coordonator), Limba și literatura română în liceu, Craiova, 1988. 

• Vistian Goia și Ion Drăgătoiu, Metodica predării limbii şi literaturii române, București, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1995. 

• Constantin Parfene, Metodica studierii limbii și literaturii române în școală. Ghid teoretico-aplicativ, 

Iași, Editura POLIROM, 1999. 

4. ştiinţifice :  
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• Alexandru  Săndulescu, Introducere în opera lui Liviu Rebreanu, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1976. 

• Aurel Sasu, Liviu Rebreanu, sărbătoarea operei, Bucureşti, Editura „Albatros”, 1978. 

• Eugen  Lovinescu,  Istoria literaturii române contemporane, 1900-1937 în Scrieri, vol. 6, Bucureşti,  

Editura „Minerva”, 1975. 

• G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Editura „Minerva”, 

1982. 

• Ion Simuţ, Liviu Rebreanu, Monografie, antologie comentată, receptare critică, Editura „Aula”, 

Braşov, 2004.  

 

Nr.crt. 
Momentele  

lecţiei 

Competențe 

operaţionale 

Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevului Strategii  

Forme de 

 evaluare 

0. 

Organizarea 

clasei 

1 min. 

 

Se stabileşte 

ordinea şi prezenţa 

elevilor  şi se 

creează condiţii 

optime pentru 

desfăşurarea 

lecţiei. 

Elevii îşi pregătesc 

cele necesare orei de 

limba şi literatura 

română. 

  

1. 

Captarea 

atenţiei pentru 

activitatea ce 

urmează 

2 min. 

 

C7 

Se captează 

atenţia elevilor 

prin faptul că 

Liviu Rebreanu 

este cunoscut de 

critica literară ca 

fiind „ctitorul 

romanului 

românesc modern, 

iar elevii au de 

realizat un 

ciorchine, pornind 

de la cuvântul 

roman.  

Elevii receptează 

cele comunicate de 

profesor. 

Ei alcătuiesc 

ciorchinele.  

Ciorchinele 
Observaţie 

curentă 

2. 

Anunţarea 

subiectului 

lecţiei şi a 

competenţelor 

derivate 

2 min. 

O2 

Profesorul 

prezintă pe tablă 

planul discuţiei, 

necesar în 

comentarea 

romanului. 

Elevii scriu în caiete 

titlul lecţiei precum 

şi planul discuţiei 

Expunerea  

3. 

Actualizarea 

celor învăţate 

anterior 

5 min. 

C3 

Profesorul verifică 

tema elevilor 

(rezumatul 

romanului „Ion”) 

şi ia la cunoştinţă 

de eventualele 

probleme, 

clarificându-le. 

Elevii prezintă tema 

şi comunică  

profesorului 

problemele cu care 

s-au confruntat în 

rezolvarea acesteia. 

Lectura 

Conversaţia 

catihetică 

Se fac 

aprecieri şi 

observaţii, 

după caz 

4. 

Prezentarea 

conţinuturilor 

10min. 

 

 

C1 

 

 

 

Profesorul 

conduce şi 

orientează lecţia în 

vederea 

comentării 

romanului, 

Elevii vor demonstra 

că „Ion” este un corp 

sferoid, având în 

vedere fragmentele 

de la începutul şi 

sfârşitul romanului 

Fişe de lucru 

 

 

 

Caiete 
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Nr.crt. 
Momentele  

lecţiei 

Competențe 

operaţionale 

Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevului Strategii  

Forme de 

 evaluare 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urmărind  

aspectele: 

- Identificarea 

elementelor 

compoziţionale 

ale operei; 

- Recunoaşterea 

temei şi genezei 

romanului;  

- Prezentarea 

acţiunii romanului 

„Ion” ; 

- Caracterizarea 

personajului 

principal; 

- Stabilirea 

construcţiei 

discursului narativ 

(simetria incipit-

final); 

- Precizarea 

conflictelor 

existente în 

roman; 

- Argumentarea că 

„Ion” este un 

roman de tip 

realist-obiectiv 

(doric). 

(descrierea drumului 

ce duce în sat la 

începutul operei şi 

descrierea acestuia 

în final, la ieşirea din 

sat, a familiei 

Herdelea). 

 

Tema romanului 

este prezentarea 

problematicii 

pământului în 

condiţiile satului 

ardelean de la 

începutul secoluliu 

XX.  

 

Modurile de 

expunere folosite 

îndeplinesc o serie 

de funcţii în 

discursul narativ. 

Descrierea iniţială se 

îmbină cu naraţiunea 

obiectivă şi dialogul. 

 

Naraţiunea este la 

persoana a III-a. cu 

un narator obiectiv, 

omniscient şi 

omniprezent. 

 

Romanul este 

alcătuit din două 

părţi opuse şi 

complementare, 

coordonate ale 

evoluţiei interioare a 

personajului 

principal: „Glasul 

Pământului” şi 

„Glasul Iubirii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de lucru 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

• Profesorul împarte 

elevilor fişe de 

lucru cu privire la 

„Mărturisirile” lui 

Liviu Rebreanu şi 

modul în care 

acestea sunt 

văzute de critica 

literară. 

• Se porneşte de la 

cele două viziuni 

opuse în legătură 

cu modul în care 

este perceput 

personajul 

principal: 

Tehnicile folosite 

sunt: alternanţa, 

înlănţuirea, tehnica 

planurilor paralele, 

tehnica 

contrapunctului. 

Elevii au la 

dispoziţie 5 minute 

pentru a rezolva 

cerinţele prevăzute 

în fişele de lucru. 

(Anexa 1) 

Ei sunt completaţi, 

eventual, de 

profesor.  

Lectura 

 

 

 Fişe de lucru 

 

 

Expunerea 

 

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 
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Nr.crt. 
Momentele  

lecţiei 

Competențe 

operaţionale 

Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevului Strategii  

Forme de 

 evaluare 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

10 min. 

 

 

 

 

C4 

C5 

C6 

C7 

1. „Ion e expresia 

instinctului de 

stăpânire a 

pământului în 

slujba căruia pune 

o inteligenţă 

ascuţită” (Eugen 

Lovinescu) 

2. „Ion nu e însă 

decât o brută, 

căreia şiretenia îi 

ţine loc de 

deşteptăciune”. 

(George 

Călinescu). 

Profesorul împarte 

fișe de lucru care 

solicită metoda 

cubului în 

rezolvarea 

cerințelor. 

 

 

Elevii prezintă 

câteva păreri critice 

cu privire la acest 

roman.  

Elevii discută 

structura romanului, 

mergând pe 

comentariul linear.  

 

 

 

 

 

Elevii se grupează 

pe ateliere, 

cooperează, 

interrelaţionează, îşi 

stabilesc un lider 

care prezintă pe 

tablă rezultatul 

echipei.  

 

 

 

Problematizarea 

Dezbaterea  

 

 

Lucru pe 

ateliere 

Metoda cubului 

Activitate pe 

grupe 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

6. 

Obţinerea 

performanţei 

6 min. 

C3 

Profesorul împarte 

elevilor fişe de 

lucru, utilizând 

metoda explozia 

stelară. 

 

 

 

 

 

Elevii răspund pe 

grupe la cerinţele de 

pe fişe. 

    (Anexa 2 )                                                                                 

CINE?Cine sunt 

personajele 

principale ale 

romanului? 

UNDE? Unde se 

desfăşoară acţiunea? 

CÂND? Când 

renunţă Ana  la soţul 

său? 

DE CE? De ce 

renunţă Ana la 

iubire? De ce 

violenţa este 

prezentă în roman? 

CUM? Cum se 

îmbogăteşte Ion? 

Cum sfârşeşte 

acesta? 

 

Explozia stelară 
Observaţii 

curente 

7. 

Asigurarea 

feedbackului 

6 min. 

 

O1  

Elevii vor alcatui 

câte un cvintet 

despre 

următoarele 

personaje: Ion, 

Ana, Vasile Baciu, 

Florica.  

 

 

 

 

Elevii rezolvă în 

timp util cerinţele  

primite. 

 

Elevii lucrează pe 

grupe la realizarea 

cvintetelor. 

 

Lucru în echipe 

 

Cvintetul 

Evaluare 

scrisă 

 

Evaluare 

orală 
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Nr.crt. 
Momentele  

lecţiei 

Competențe 

operaţionale 

Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevului Strategii  

Forme de 

 evaluare 

8. 

Evaluarea 

activităţii 

2 min. 

 

Profesorul notează 

activitatea elevilor 

pe parcursul orei. 

Elevii sunt notaţi în 

funcţie de 

răspunsurile date. 

 
Apreciere 

prin note 

9. 

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

6 min. 

O3 

Elevii vor avea de 

realizat acasă un 

eseu în care să 

contureze tema și 

viziunea despre 

lume în romanul 

„Ion”. 

Elevii discută şi 

prezintă 

răspunsurile 

necesare. 

 Observaţii 

curente 

 

ANEXA 1 

Citeşte cu atenţie textul următor: 

 Peste drum, pe crucea de lemn, Hristosul de tinichea, cu faţa poleită de o rază întârziată, parcă 

îi mângâia, zuruindu-şi uşor trupul în adierea înserării de toamnă.   La Râpile-

Dracului bătrânii întoarseră capul. Pripasul de-abia îşi mai arăta câteva case. Doar turnul bisericii 

noi, strălucitor, se înălţa ca un cap biruitor. Zăgreanu însă era tot în drum, în faţa crucii, cu capul gol 

şi, cum stătea acolo aşa, parcă făcea un jurământ mare. 

 Apoi şoseaua coteşte, apoi se îndoaie, apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică cenuşie în 

amurgul răcoros. În stânga rămâne în urmă Cişmeaua-Mortului, pe când în dreapta, pe hotarul 

veşted, delniţele se urcă, se îmaprt, se încurcă până sub pădurea Vărarei. Apoi Pădurea-Domnească 

înghite uruitul trăsurii, vâltorindu-l în ecouri zgomotoase…  Satul a rămas înapoi acelaşi, 

parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Câţiva oameni s-au stins, alţii le-au luat locul. Peste zvârcolirile 

vieţii, vremea vine nepăsătoare, ştergând toate urmele. Suferinţele, patimile, năzuinţele, mari sau mici, 

se pierd într-o taină dureros de necuprinsă, ca nişte tremurări plăpânde într-un uragan uriaş. 

Herdelenii tac toţi trei. Numai gândurile lor, aţâţate de speranţa împodobitoare a tuturor sufletelor, 

aleargă neîncetat înainte. Copitele cailor bocănesc aspru pe drumul bătătorit şi roţile trăsurii uruie 

mereu, monoton, monoton ca însuşi mersul vremii. 

 Drumul trece peste Jidoviţa, pe podul de lemn, acoperit de peste Someş, şi pe urmă se pierde 

în şoseaua cea mare şi fără început…                                     (Liviu Rebreanu – „Ion”) 

1. Arată semnificaţia simbolică a drumului. 

2. Comentează următorul pasaj din finalul romanului: Satul a rămas înapoi acelaşi, parcă nimic 

nu s-ar fi schimbat. Câţiva oameni s-au stins, alţii le-au luat locul. Peste zvârcolirile vieţii, vremea 

vine nepăsătoare, ştergând toate urmele. Suferinţele, patimile, năzuinţele, mari sau mici, se pierd într-

o taină dureros de necuprinsă, ca nişte tremurări plăpânde într-un uragan uriaş. 

3. În ce constă simetria romanului Ion? 
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4. Demonstrează că Ion este un roman circular. Foloseşte în redactare şi aceste mărturisiri ale 

autorului: 

Spuneam cum am ajuns, frământând planul romanului, să-l sintetizez într-o imagine grafică. În cursul 

elaborării, am căutat să realizez concret imaginea aceasta. De-aici a rezultat înfăţişarea fiecărui 

capitol în mici diviziuni care cuprind câte o scenă, câte un moment, în sfârşit, un fir liber din ţesătura 

generală. Toate acestea apoi au trebuit înnodate în anume fel ca să se poată întoarce în cuprinsul 

acţiunilor principale, care şi ele, la sfârşit, trebuiau să se unească, să se rotunjească, să ofere 

înfăţişarea unei lumi unde începutul se confundă cu sfârşitul. De aceea romanul, ca corp sferoid, se 

termină precum a început. Cititorul care s-a dus în satul Pripas pe şoseaua laterală, trecând peste 

Someş şi prin Jidoviţa, se întoarce la sfârşit pe acelaşi drum înapoi, până ce iese din lumea ficţiunii 

şi reintră în lumea lui reală. Lumea romanului rămâne astfel în sufletul cititorului ca o amintire vie, 

care apoi se amestecă cu propriile-i amintiri din viaţa-i proprie… 

  (Liviu Rebreanu, „Mărturisiri”, 1932) 

 

ANEXA 2-  Explozia stelară 

                                                        CINE? 

 

 

            CUM? UNDE?                                                                                                                                                

 

 

 

                                DE CE?        

                                                                                       CÂND? 

CINE? 

 Cine sunt personajele principale ale 

romanului? 

 Cine comite o crimă? 

Cine îl ajută pe Ion? 

UNDE? 

 Unde se desfăşoară acţiunea? 

 Unde se petrece sărutarea pământului?

  

CÂND? 

 Când se petrece acţiunea? 

 Când se schimbă atitudinea  lui Ion? 

 Când renunţă Ana  la soţul său?  

DE CE? 

 De ce renunţă Ana la iubire? 

 De ce violenţa este prezentă în roman? 

CUM? 

 Cum se îmbogăteşte Ion? 

 Cum sfârşeşte acesta? 

EVALUARE
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 Cum a reacţionat Vasile Baciu la hora din 

sat ? 

 Cum se poartă tatăl acesteia cu fiica sa?
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Prof. BĂLĂCEANU ELENA GABRIELA 

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea 

 

PROIECT DIDACTIC 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea 

CLASA: a VI-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

PROFESOR: Bălăceanu Elena Gabriela 

TIPUL LECŢIEI: Dobândire de noi cunoştințe 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Printre colegi și prieteni 

SUBIECTUL LECŢIEI: Textul narativ literar în proză – „Oracolul” de Mircea Cărtărescu 

DURATA: 50 minute 

 Compețenţe  generale: 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea 

textului oral. 

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri. 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri. 

Competenţe  specifice: 

1.1.  Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite 

şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogate; 

1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând 

opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la 

textele ascultate/citite; 

2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse; 

2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor texte pe teme familiare; 

3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor 

imagini, desene, scheme. 

 

 Obiective operaționale: 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 
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O1: să precizeze tema textului narativ literar; 

O2: să coreleze textul cu tema unității de învățare; 

O3: să indice personajele operei literare; 

O4: să formuleze ideile principale și secundare; 

O5: să structureze textul, respectând momentele subiectului; 

O6: să răspundă corect la întrebările referitoare la conţinutul textului; 

O7: să manifeste implicare şi cooperare în cadrul grupului; 

 STRATEGII  DIDACTICE: 

I. Resurse procedurale: 

1. Metode şi procedee: termenii-cheie iniţiali, învăţarea prin descoperire, lucrul în 

echipe,  brainstormingul, problematizarea, explozia stelară, expunerea, conversaţia euristică, observaţia 

dirijată și sistematică, jocul didactic, învăţarea interactivă, ciorchinele, rebusul, metoda cadranelor. 

2. Forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe 

II. Resurse materiale: laptop, videoproiector, markere, fişe de lucru, manualul, cărți ale autorului Mircea 

Cărtărescu. 

III. Forme și tehnici de evaluare: observaţia sistematică, interevaluarea, autoevaluarea; 

IV. Resurse bibliografice: 

➢ Sâmihăian Florentina, O didactică a limbii și literaturii române, Editura Art, București, 2019; 

➢ Manualul de Limba și literatura română, Clasa a VI –a, Editura  Art, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, 

Monica Halazi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș; 

➢ Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română, Clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017; 

➢ *** Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, 2005; 

V.Resurse umane: - clasa de elevi;        

VI. Locul de desfășurare: sala de clasă 
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 SCENARIUL DIDACTIC 

Etapele 

lecţiei 

Activitatea Strategii didactice Metode/ 

instrumente 

de evaluare 
Profesor Elevi Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1. 

Moment  

organizatoric  

(1 min.) 

Notează absenţii şi organizează clasa 

pentru lecţie; sunt verificate 

materialele didactice. 

Îşi pregătesc manualele, caietele şi 

instrumentele de scris. 

  

Conversaţia Manualul 

de Limba 

și literatura r

omână, caiet

ele elevilor 

Frontală 

  

  

2.  

Exerciţiu de 

spargere a gheţii 

(ice breaking) 

(5 min.) 

Având în vedere proiectarea demersului didactic, profesorul propune începerea 

lecției  printr-un joc care să creeze atmosfera propice și să faciliteze livrarea 

conținutului.  

Astfel, le cere elevilor să continue narațiunea începută de el, prin alternarea 

următoarelor formule: Din fericire, astăzi este ziua fratelui meu, Dan. Din 

nefericire, afară plouă torențial, Din fericire,…. 

  

Conversaţia 

    

Frontală 

  

  

Observarea 

sistematică 

3.  

Captarea  

atenţiei 

(7 min.) 

  Profesorul le propune elevilor un 

rebus (Anexa 1) care, odată rezolvat, 

va  conține, pe verticală, titlul lecției 

ce urmează să fie predată. 

  

De asemenea, punctează faptul că 

autorul textului este un scriitor 

contemporan – poet, prozator, critic 

literar și publicist, ale cărui volume au 

fost traduse în numeroase limbi. 

Răspund corect la cerințe și află că 

lecția nouă se numește Oracolul. 

  

 Elevii urmăresc primele două minute 

ale interviului cu Mircea Cărtărescu 

despre lectură: 

și rezolvă sarcina de lucru din Anexa 2. 

  

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

  

  

  

  

  

  

  

 Filmul 

didactic 

Videoproiect

or, laptop 

Frontală 

  

  

  

  

Individuală 

  

  

Observarea 

sistematică 
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4.  

Actualizarea 

cunoştinţelor 

(5  min.) 

Profesorul antrenează elevii într-o 

discuţie despre textul narativ literar în 

proză, solicitându-le să enumere 

câteva particularități ale acestuia. 

 Acesta valorifică 

metoda ciorchinelui pentru a 

reactualiza trăsăturile textului narativ.  

( narațiune, narator, personaj, acțiune, 

conflict, indici spațio-temporali, 

rezumat, ordinea cronologică a 

evenimentelor) 

Aceștia își reamintesc noțiunile studiate 

în clasa a V – a: 

-gândurile, ideile şi sentimentele  sunt 

exprimate în mod indirect prin 

intermediul personajelor; 

- prezenţa naratorului, o instanță 

intermediară între autor și cititor; 

-faptele şi întâmplările sunt prezentate 

în ordine cronologică; 

-modul predominant de expunere este 

naraţiunea, la persoana I sau a III –a 

-textul poate fi rezumat cu ușurință 

-întâmplările sunt plasate într-un 

context spațio-temporal 

-acțiunea este pusă în mișcare de un 

conflict. 

  

  

Conversaţia 

euristică 

  

  

Tablă, 

marker 

  

  

Frontală 

  

  

  

  

  

  

  

  

Observare 

sistematică 

  

  

  

  

  

Răspunsurile 

elevilor 

5.  

Anunţarea lecţiei 

noi şi a 

obiectivelor 

(2 min.) 

  

Profesorul  anunţă subiectul lecţiei şi 

scrie titlul pe tablă: Oracolul  de 

Mircea Cărtărescu şi apoi explică 

elevilor competenţele propuse și 

obiectivele vizate, asigurându-i că vor 

participa la o oră interactivă, la finalul 

căreia, ca element de noutate, vor 

reuși să identifice momentele 

subiectului într-o narațiune. 

Receptează informaţia transmisă de 

către profesor; îşi notează titlul pe 

caiete, 

  

Expunerea 

  

Tabla 

Caietele 

elevilor 

  

Frontală 

  

6.  

Dirijarea 

procesului de 

învăţare 

Utilizând metoda brainstormingului, 

profesorul  îi întreabă pe elevi ce sens 

cred că are cuvântul oracol. 

      

  

      

 Posibile variante de răspuns: 

-răspuns profetic pe cae, zeii îl dădeau 

celor veniți să-i consulte cu privire la 

viitor; 

-prevestire, prezicere; 

  

Conversaţia 

euristică 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Frontală 

  

  

  

  

  

Observare 

sistematică 
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(25 min.)   

  

  

Profesorul le propune elevilor să 

urmărească filmul ce prezintă, într-o 

manieră interactivă,   eranizarea 

textului lui Mircea Cărtărescu 

 

 Profesorul adresează câteva întrebări 

de conținut elevilor, pentru a se asigura 

că aceștia au înțeles mesajul operei 

literare: 

- Care este tema textului? 

- Care sunt personajele? 

- Care sunt ideile principale? 

- Dar cele secundare? 

 Apoi, le comunică acestora că într-o 

narațiune pot fi delimitate cinci 

momente ale subiectului: 

- expozițiunea; 

- intriga; 

-  desfășurarea acțiunii; 

- punctul culminant; 

- deznodământul. 

Ulterior, organizează colectivul clasei 

în cinci grupe și solicită elevilor să 

rezolve sarcinile  de lucru din  Anexa 

3. 

Prin metoda activ- 

participativă explozia 

stelară profesorul sistematizează 

informația. 

-lăcașul sacru unde se făceau și se 

interpretau aceste profeții;  

-caiet al unui tânăr care conține o 

întrebare pe fiecare pagină, la care 

răspund prieteni, foști colegi, cunoscuți 

și care este păstrat ca amintire.  

Vizionează secvenţa de film și  apoi 

completează ce le-a plăcut şi ce nu. 

  

  

Elevii răspund corect, dovedind 

comprehensiunea textului, capacitatea 

de a indica temele acestuia: școala, 

prietenia, iubirea, de a identifica 

personajele: naratorul, învățătoarea, 

asistenta, Puică, Petruța, Lili, colegii 

din clasă, de a formula ideile principale 

și secundare ale operei. 

  

Pe grupe, elevii identifică specificul 

ficărui moment al subiectului, în parte, 

ilustrându-l cu exemple semnificative 

din textul-suport. Ei se implică activ, 

devenind  o echipă ai cărei membri își 

împart sarcinile în mod eficient, 

profesorul fiind un mediator și un 

facilitator al informației. 

  

 

 

 

  

  

  

Învăţarea 

prin 

descoperire 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

  

  

  

  

 Videoproiec

tor 

Laptop, coli 

A4 

  

  

  

  

  

 Manualul 

  

  

  

  

 Fişe de lucru 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Frontală 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Lucru pe 

grupe 

  

  

  

  

  

  

  

  

Individuală 

  

  

  

  

  

  

  

 

Aprecieri 

verbale 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aprecieri 

verbale 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observare 

sistematică 
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Ca observație, profesorul precizează că 

în anumite texte literare, momentele 

subiectului nu sunt foarte clar 

delimitate, își schimbă ordinea, se pot 

suprapune, chiar lipsesc. De asemenea, 

finalului unui text literar poate ilustra 

aspecte ulterioare încheierii acțiunii 

prin intermediul epilogului. Azi e 

vânzătoare la raionul de ceasuri al 

magazinului  Cocor. Trec uneori pe 

acolo, nu prea des, o-ntreb câte ceva. 

Îmi răspunde profesional… După 30 

de ani, e normal să nu mă mai 

recunoască. 

Ei desenează pe  tablă o steluță care în 

fiecare colț are un moment al 

subiectului, câte un reprezentant al 

fiecărei grupe sintetizând informația. 

Grupa I – Expozițiunea corespunde 

situației inițiale și reprezintă o stare de 

echilibru. 

Grupa II – Intriga sau elementul 

declanșator  este întâmplarea care 

provoacă succesiunea de evenimente. 

Grupa III 

Desfășurarea acțiunii sau dinamica 

acțiunii surprinde succesiunea 

întâmplărilor generate de elementul 

declanșator. 

Grupa IV 

Punctul culminant – momentul maxim al 

încordării, momentul cel mai tensionat 

al acțiunii. 

Grupa V 

Deznodământul sau situația finală 

surprinde încheierea acțiunii. 

  

 Prezentarea 

produselor de 

grup 

  

  

 Conversaţia 

euristică 

  

  

 Expunerea 

Problematiza

rea 

Tabla, 

marker 

  

  

  

  

  

   

  

Tabla, 

caietele 

elevilor 

  

  

Lucrul pe 

grupe 

  

  

   

  

Frontală 

  

  

  

  

 Autoevaluare 

  

  

  

  

  

Observare 

sistematică 

7.  

Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea feed-

backului 

(3 min.) 

 În final, se discută cu elevii despre 

mesajul pe care doreşte să-l transmită 

prozatorul. 

Î: Ce doreşte să reliefeze Mircea 

Cărtărescu prin această operă, ţinând 

cont de cele studiate astăzi? 

Astfel se verifică înţelegerea şi 

însuşirea cunoştinţelor de către elevi. 

  

  

R : Intenția prozatorului este de a 

ilustra cât mai realist mediu școlar, de a 

transpune trăirile și sentimentele unui 

băiețel care trece printr-o situație 

neplăcută și, nu în ultimul rând, că 

iubirea și implicarea afectivă pot 

genera  miracole.   

  

  

  

  

  

Conversaţia 

euristică 

  

  

  

  

  

  

  

Manualul 

  

  

  

  

  

Frontală 

  

  

  

  

  

  

  

  

Evaluare orală 
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  Profesorul face aprecieri verbale pe 

tot parcursul lecţiei, vizând 

participarea elevilor, calitatea 

exemplelor şi a argumentaţiei, 

calitatea şi corectitudinea exprimării. 

  

  

  

 8.  

Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(2 min.) 

Profesorul le solicită elevilor ca, temă 

pentru acasă, să răspundă la 

următoarea  cerință: Care din 

momentele subiectului v-a captat 

atenția în mod deosebit? 

Prin metoda modernă Eseul de cinci 

minute, li se cere să redateze un text 

în care să explice opțiunea lor. 

Tema pentru acasă va conține 

și  exercițiul 4 de la pagina 47, din 

manual. 

Provocarea săptămânii este să 

vizioneze împreună cu 

familia Miracol în celula 7, 

https://www.youtube.com/watch?v=G

2wPoBy2JQI&ab_channel=LeomelG

arc%C3%ADa 

, un film plin de emoție, care 

surprinde una dintre cele mai 

frumoase povești de iubire dintre un 

tată și o fiică. O legătură puternică 

care nu poate fi ruptă nici de distanță, 

nici de problemele de sănătate, nici de 

legislația autoritară din perioada 

respectivă din Turcia,  de nimic. E o 

  

 Ascultă şi îşi notează în caiete. 

  

  

  

  

Clarifică nelămuririle. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Expunerea 

  

  

  

  

  

  

  

Explicaţia 

  

  

  

Caietele 

elevilor 

  

  

  

  

Individuală 

  

  

  

  

  

  

Se fac 

observaţii şi 

aprecieri 

privind 

activitatea 

elevilor. 

https://www.youtube.com/watch?v=G2wPoBy2JQI&ab_channel=LeomelGarc%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=G2wPoBy2JQI&ab_channel=LeomelGarc%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=G2wPoBy2JQI&ab_channel=LeomelGarc%C3%ADa
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iubire părinte-copil care rupe toate 

barierele societății. 

Elevii trebuie să identifice care este 

miracolul care, ca și în narațiunea lui 

Cărtărescu, face posibilă existența 

fericită a protagoniștilor. 

Provocarea lunii este ca elevii să-și 

instaleze pe un device aplicația 

Scratch (pentru editoare grafice) și să 

creeze filmul narațiunii Oracolul de 

Mircea Cărtărescu, ținând seama de 

grila de evaluare din Anexa 7. 

 Anexa 1 

1. Sinonimul cuvântului cameră; 2. Atutidine față de o situație; 3. Unul dintre cazurile în care poate sta un substantiv; 4. Antonimul cuvântului rece; 

5. Tip de numeral;  6. Ideal pentru care luptă un popor. 

 

 

  

  

  

  

  

Anexa 2 

Sarcină de lucru: scrie, pe un bilețel, o întrebare pe care ai vrea să i-o adresezi sciitorului Mircea Cărtărescu. 

Profesorul amestecă întrebările într-un coșuleț, apoi roagă 4 elevi care doresc să participe la acest joculeț, să 

extragă, pe rând 4 întrebări formulate de colegii lor și să își imagineze posibile răspunsuri. 

Anexa 3 

Sarcini de lucru: 

O D A I E         

R E A C Ț I E     

A C U Z A T I V   

C A L D           

O R D I N A L     

L I B E R T A T E 
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Grupa I – Expozițiunea 

1. În ce moment al anului se petrec întâmplările? Găsiți cuvintele - cheie care aparțin câmpului lexical al perioadei respective. 

2. Care sunt primii doi indici spațiali din text? 

3. Câți ani au trecut din momentul în care se petrece acțiunea până când evenimentul este povestit de narator? 

Grupa II  - Intriga 

1. Precizați care este evenimentul ce a dus la declanșarea întâmplării: 

 - vaccinarea;  - atitudinea asistentei medicale; - oracolul Petruței;  - ironia colegilor; 

2. De ce este supărat personajul-narator? 

Grupa III – Desfășurarea acțiunii 

1. Identificați indicii temporali pentru secvențele textului care conțin următoarele cuvinte-cheie: profeția, oracolul  fetei , ora de desen, rușinea, completând 

un organizator grafic. 

2. Când apare un nou personaj și care este acesta? 

Grupa IV 

1.      În ce moment al acțiunii, tensiunea devine maximă? 

2.      Selectați din text secvente semnificative corespunzătoare următoarelor stări sufletești:  -  panică;  -  agitație; -  frică; -  uluire. 

Grupa V 

1. Cu ce indici temporali încep ultimele două paragrafe ale textului narativ? 

2. Care este reacția asistentei, dar a părinților? 

3. Ce se întâmplă după 30 de ani?
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PROIECT DIDACTIC 

Ștețco Mirela 

Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga’’ 

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Clasa: a V a 

Subiectul lectie: Duminica- sărbătoarea – săptămânală a creştinilor 

Tipul lectiei: mixtă 

Scopul lectiei: dobândirea unor cunoştinţe despre sărbătoarea Duminicii; educarea elevilor în spiritul 

respectării zilei de Duminică. 

 

Competente specifice: 

      C1-să enumere temeiurile instituirii Duminicii ca sărbătoare săptămânală; 

      C2- să argumenteze vechimea sărbătorii Duminicii; 

      C3 – să enumere numirile sărbătorii săptămânale a creştinilor; 

      C4-  să descrie modul sărbătiririi Duminicii în vechime; 

      C5- să explice gruparea duminicilor din timpul anului bisericesc; 

      C6- să descrie comportamentul unui bun creştin Duminica. 

 

Strategia didactică 

1. Metode şi procedee: conversaia, explicatia, expunerea, lectura, argumentarea, exerciţiul; 

2. Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, calendar creştin- ortodox, calculator, prezentare power 

point; 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală; 

 

Resurse 

 1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a V a; 

                   Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V a; 

2. Temporale: * număr de lecţii:1 

                       * durata:50’
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3. Bibliografice: 1. *** Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucuresţi, 1982 

                           2.Brănişte, Pr. Prof.Dr.Ene, Liturgica specială, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucuresţi,1985 

                           3.*** Credinţa Ortodoxă, Ed.”Trinitas”, Iaşi, 1996 

                           4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura “Polirom”, Iasi 1999 

                           5. Cucoş, Constantin ( coordinator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura “Polirom”, Iaşi, 1998 

                          6. Nicolau, Irina, Ghidul sărbătorilor româneşti, Ed.”Polirom”, Bucureşti, 1998. 

                          7. Răducă, Pr. Vasile, Ghidul creştinului ortodox de azi, Ed. “Humanitas”, Bucuresti, 1998 

                          8. Şebu, Pr. Prof.Univ.Dr.Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş Monica, Metodica predării religiei, Ed.”Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000. 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei Comp. 

specifice 

Timp 

(min.) 

Conţinutul instructive-educativ Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Momentul 

organizatoric 

 1’ • Salutul 

• Rugăciunea 

• Notarea absenţelor 

• Pregătirea pentru începerea orei 

    

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

 7’ Se cere elevilor: 

1. Definiţi noţiunea de sărbătoare 

2. Prezintati cum se clasifică sărbătorile. 

*Conversaţia 

 

* Explicaţia 

 * 

Activitate 

frontală 

*Aprecieri 

verbale 
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3. Pregătirea 

elevilor 

pentru 

receptarea 

noilor 

cunoştinte 

 1’ “- Care este ziua de odihnă şi sărbătoarea 

săptămânală a creştinilor?” 

“-….” 

*Conversaţia  * 

Activitate 

frontală 

*Aprecieri 

verbale 

4. Anunţarea 

titlului şi a 

competenţelor 

urmărite 

 1’ • Se anunţa şi se scrie pe tablă (caiete) data şi 

titul lecţiei: Duminica – sarbătoarea 

săptămânală a creştinilor. 

• Se precizează competenţele lecţiei 

* Explicaţia  *Activitate 

fromtală 

 

5. Comunicarea 

/însusirea 

noilor 

cunoştinţe 

 20’ • Se prezintă planul de idei după care vor fi 

transmise 

noile cunoştinţe: 

1. Temeiurile instituirii Duminicii ca 

sărbătoare săptământală 

2. Vechimea sărbătorii 

3. Numirile sărbătorii 

4. caracterul sărbătorii şi modul sărbătoririi 

în vechime 

5.Şirul duminicilor din cursul anului 

bisericesc 

* Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfânta 

Scriptură 

 

* 

Activitate 

frontală 
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6.Importanţa sărbătoririi Duminicii 

* Se realizeză un table după modelul de la 

ANEXA 1, care va fi completat pe parcursul 

lecţiei. 

* Se indică elevilor textele scripturistice şi 

patristice care constituie temeiuri ale 

instituirii Duminicii ca sărbătoare 

saptămânală şi se trec în caiete 

* Se cere elevilor să citească din Sfânta 

Scriptură textele indicate , pe baza acestora, 

să argumenteze de ce Duminica a fost 

instituită ca sărbătoare. 

 

Precizare: 

Din textile Matei 28, 1-7 şi Marcu 16, 2 

reiese că Duminica a avut loc Învierea 

Domnului 

Observaţie: 

Se notează această idée pe tablă ( caiete) 

* Se citeşte textul Sf. Iustin Martirul şi al Sf. 

Vasile cel Mare  şi pe baza acestora se 

 

 

*Lectura 

 

 

 

 

*Argumentarea 

 

*Explicaţia 

 

 

 

*Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Activitate 

frontală 

 

*Activitate 

Individuală 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

*Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Aprecieri 

Verbale 
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stabileste că Duminica este prima zi a 

creaţiei. 

Observaţie: 

Se notează această idée pe tablă ( caiete)  

*Se citeste textul Faptele Apostolilor 2, 1 şi 

se deduce că Duhul Sfânt S-a pogorât peste 

Sfinţii Apostoli Duminica. 

tabelul cu această  

 

Precizare: 

Aşadar, duminica este ziua bucurie, în care 

sărbătorim crearea lumii de către Dumnezeu 

–Tatăl, răscumpărarea ei prin Dumnezeu Fiul 

şi sfinţirea ei prin Duhul Sfânt. Altfel spus, 

Duminica ar putea fi numită şi sărbătoare a 

Sfintei Treimi, care recapitulează şi 

comemorează, în fiecare săptămână, trei 

dintre cele mai importante momente ale 

istoriei sfinte, datorate celor trei Persoane 

divine. 

 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Conversaţia 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

*Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Sfânta 

Scriptură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aprecieri 

verbale 
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Duminica este cea dintâi şi cea mai veche 

sărbătoare a crestinătăţii. 

“- Cum a devenit ea zi de sărbătoare a 

creştinilor?” 

Precizare: 

În Sf.Evanghelie nu gasim un text din care sa 

se vadă că Însuşi Mântuitorul ar fi rânduit 

Duminica drept zi de sărbătoare a ucenicilor 

Săi. Ea a devenit sărbătoare în chip firesc, 

foarte devreme, şi anume în urma unor fapte 

întâmplate între Învierea şi Înălţarea 

Domnului la ceruri. 

*Se cere elevilor să citească textele Faptele 

Apostolilor 20, 7 şi I Corinteni 16, 2 şi pe 

baza acestora să stabilească vechimea 

sărbătorii Duminicii.Din aceste texte reiese 

că Duminica a fost serbată de Sf.Apostoli şi 

primii creştini. 

Observaţie: 

Se notează pe tablă (caiete), această idée şi 

textele scripturistice din care reiese aceasta. 

 

 

 

 

 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

*Conversaţia 

 

 

 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aprecieri 

verbale 
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Precizare: 

Sf.Ignatie Teoforul, unul dintre ucenicii 

Sfinţilor Apostoli, care a murit în anul 107, 

scria într-o scrisoare trimisă de el unor 

ucenici:” Aşadar cei care au trăit în 

rânduiellile cele vechi şi au venit la nădejdea 

cea nouă, să nu mai ţină sâmbăta , ci Dumnica 

în care viaţa noastră a răsărit, prin El şi 

moartea Lui” 

“- Ce reiese din cele scrise de Sf.Ignatie 

Teoforul?” 

R:”… că şi în vremea ucenicilor Sf Apostoli, 

la începutul secolului al II lea d.Hr. se 

sărbătorea Duminica. 

Precizare: 

Şi  Sf. Iustin Martirul(+155) scria pe la 

mijlocul secolului al II lea d. Hr.: “ În ziua 

soarelui (Duminica), noi ne adunăm cu toţii 

laolaltă, deoarece aceasta este prima zi în care 

Dumnezeu, Schimbând întunericul şi 

material, a creat lumea, iar Iisus Hristos, 

 

 

 

 

 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4416 
 

Mantuitorul nostru în aceeaşi zi a înviat din 

morţi.” 

Precizare: 

Duminica a fost recunoscută şi consfinţită de 

către stat ca zi de odihnă, chiar pentru 

necreştini în anul 321, în timpul împăratului 

Constantin cel Mare, prin care s-a acordat 

libertate deplină creştinismului. 

Observaţie: 

Se completează tabelul, pe tablă ( caiete), cu 

această idée. 

*Se prezintă elevilor alte denumiri ale 

Duminicii. 

Precizare: 

Încă din primele comunităti creştine 

Duminica  a luat locul sabatului iudaic, 

devenind ziua de sărbătoare săptămânală a 

creştinilor. Creştinii au schimbat şi 

denumirea evreiască  

( prima zi a săptămanii) , întrebuinţată de ei 

la început pentru ziua lor de sărbătoare, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 
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adoptând denumirea specific creştină, si 

anume Ziua Domnului , sau Duminica, 

numire pe care o găsim chiar şi în  Sfânta 

Scriptură ( Apocalipsa 1, 10) 

Această denumire de origine creştină a 

alternat multă vreme cu cea păgână de Ziua 

Soarelui pe care o întrebuinţau credincioşii 

recrutaţi dintre păgâni. 

În anul 325, Sf Părinţi adunaţi la Sinodul I 

ecumenic întrebuinţează exclusive numele 

crestin al duminicii.De atunci numirea 

specific creştină a Duminicii s-a generalizat 

şi a biruit pe cea păgână. Mai rar, în literature 

patristică, mai sunt întâlnite următoarele 

numiri poetice: ziua a opta, ziua pâinii, 

împărăteasa zilelor. 

Observaţie: 

Profesorul completează tabelul cu numirile 

sărbătorii săptămânale a creştinilor la tablă, 

iar elevii în caiete 

Precizare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Lectura 

 

*Conversatia 

 

*Expunerea 

 

 

 

*Explicaţia 

 

 

 

 

* Calendar 

Creştin- 

ortodox 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate 

frontală 
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Creştinii sarbătoreau Duminica participând la 

slujba Sfintei Liturghii, de la care nu-I 

împiedica nici teama de moarte în timpul 

persecuţiilor. Săvârşirea Sf.Liturghii era 

însoţită la început de agape (mesele frăţeşti de 

dragoste), urmate de colecte şi ajutorarea 

săracilor. 

La început, duminica era sărbătoarea 

săptămânală a creştinilor, numai ca zi de cult, 

iar de la 3 martie anul 321, prin lege de stat a 

devenit zi de repaus săptămanal pentru întreg 

imperiul. 

Vechii creştini se fereau de petrecerile, 

jocurile şi luptele din circuri şi arene, de 

spectacolele profane din teatre, obişnuite 

lumii păgâne şi se îndeledniceau cu acte de 

pietate şi milostenie şi alte fapte care ajutau 

la înălţarea sufletului. 

Observaţia: 
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Profesorul notează sistematic la tablă modul 

sărbătoririi Duminicii în vechime, iar elevii 

notează în caiete. 

*Se cere elevilor să citească din calendar 

denumirile Duminicilor din cursul anului 

bisericesc şi să spună ce observă. 

R:”…fiecare Duminică are o  anumită 

denumire” 

 

* Se prezintă elevilor modul cum sunt 

împărtite duminicile în timpul anului 

bisericesc. 

 

Precizare: 

Anul bisericesc are 52 (mai rar 53) de 

săptămâni grupate în trei mari perioade. După 

aceste trei perioade, pot fi împărţite şi 

duminicile din cursul unui an bisericesc. 

Ele pot fi împărţite astfel: 

- duminicile din periada Penticostarului 

- duminicile din perioada Octoihului  
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- duminicile Triodului  

  

 

6 Fixarea şi  

sistematizarea 

cunoştintlor 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

10’ *Se cere elevilor: 

1. Enunţati temeiurile instituirii Duminicii ca 

sărbătoare săptămânală. 

2.Argumentaţi vechimea sărbătorii 

Duminicii. 

3.Enunţati numirile sarbătorii săptămânale a 

creştinilor. 

4.Descrieţi modul sarbătoririi Duminicii în 

vechime. 

 

*Conversaţia 

 

*Argumentarea 

 

*Exercitiul 

*Conversaţia 

 

  

Activitate 

frontală 

Activitate 

frontală 

Activitate 

frontală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Aprecieri 

Verbale 

Aprecieri 

verbale 

7. Asocierea, 

generalizarea 

şi aplicarea 

 

C6 

7’ Se citește povestirea Ziua Domnului,(*) 

pentru a ilustra importanţa cinstirii 

Duminicii. 

 

* Se cere elevilor sa formuleze învăţăturile 

spirituale care reies din povestirea citită şi 

apoi să descrie comportamentul unui bun 

creştin într-o zi de Duminică. 

*Lectura 

 

 

*Conversaţia 

  

Activitate 

frontală 

Activitate 

frontală 
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8 Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 1’ * Se fac aprecieri generale şi individuale, 

privind ataţ pregătirea pentru lecţie, cât şi 

implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe. 

    

9. Precizarea şi 

explicarea 

temei pentru 

acasa 

 1’ • Se anunţă şi se explică tema pentru acasă: 

“Redactează o compunere cu titlui Duminica 

în familia mea.” 

 

*Explicaţia 

  

Activitate 

frontală 

 

10 Încheierea 

activităţii 

 1’ *Rugăciunea 

*Salutul 

    

 

 

OGLINA TABLEI (CAIETULUI) 

TEMEIURILE INSTITUIRII 

DUMINICII  

CA SARBATOARE 

SAPTAMANALA 

VECHIMEA 

SARBATORII 

NUMIRILE 

SARBATORII 

MODUL 

SARBATORIRII IN 

VECHIME 

TEXTE 

SCRIPTURISTICE 

SI PATRISTICE 

MOTIVUL 

INSTITUIRII 

DUMINICII CA 

SARBATOARE 

SAPTAMANALA 

*Duminica a fost 

serbată de: 

- Sf.Apostoli şi 

primii creştini ( F.A. 

20,7, I Cor.16,2) 

*Prima zi a săptămânii 

* Ziua Domnului 

*Duminica ( anul 325) 

 

* participarea la 

Sf.Liturghie şi la agape; 

*organizarea unor 

colecte; 

*ajutorarea săracilor; 
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a).Matei 28, 1-7 

   Marcu 16, 2 

* Duminica a avut 

loc Învierea 

Domnului 

-Ucenicii Sf 

Apostoli (sec II) 

-Duminica a fost 

recunoscută şi 

consfinţită oficial ca 

zi legată de odihnă 

în timpul 

Împăratului 

Constantin cel Mare, 

în anul 321. 

NUMIRILE 

POETICE 

 

*Ziua a opta 

*Ziua pâinii 

* Împărăteasa zilelor 

*acte de pietate, 

milostenie 

b). Sf.Iustin 

Martirul şi Filosoful 

Sf Vasile cel Mare 

* Duminica e prima 

zi a creaţiei 

 

c)Faptele 

Apostolilor 2, 1 

*Duminica a avut loc 

Pogorârea Duhului 

Sfânt peste Sf. 

Apostoli 

 

TEMEIURILE INSTITUIRII 

DUMINICII  

CA SARBATOARE 

SAPTAMANALA 

VECHIMEA 

SARBATORII 

NUMIRILE 

SARBATORII 

MODUL 

SARBATORIRII IN 

VECHIME 

SIRUL 

DUMINICILOR IN 

CURSUL ANULUI 

BISERICESC 

TEXTE 

SCRIPTURISTICE 

SI PATRISTICE 

MOTIVUL 

INSTITUIRII 

DUMINICII CA 

SARBATOARE 

SAPTAMANALA 
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Anexa1 

Ziua Domnului 

 

Trei  prieteni, negustori, se întorceau spre casă de la un târg îndepărtat, unde făcând afaceri bune, strânseseră mulţi bani. Cum noaptea i-a 

prins pe cale au rămas la un han, urmând ca dimineata următoare să_si continue drumul. 

A doua zi dimineaţa, unul dintre ei, om așezat si credincios, le zise celorlalţi: 

-Fraţilor, astăzi este Sfânta Duminică și se cade nouă să mergem la Sfânta Liturghie.Să nu călcăm această zi , că vedeţi cât de bine și ce 

bogăţie ne-a dat bunul Dumnezeu! 

- La biserică ne vom duce altădată, ripostă unul.Noi suntem drumeţi și avem iertare dacă vom călca rânduiala despre care spui dumneata. 
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- Şi apoi, dacă vom merje la slujbă, trebuie să plecăm la prânz și pierdem astfel toată ziua. Ce crezi , dumneata, că sunt dispus să-mi pierd 

timpul pe drum? Își arătă nemulţuimrea și celălalt. 

- În timp ce primul pleca spre biserica din apropriere, ceilalţi doi și-au continuat drumul spre casă. Merseră e ice merseră până ajunseră într-o 

pădure. Nu apucară să pătrundă prea adânc în desișul codrului, când, niște tâlhari, năpustindu-se asupra lor, au și pus mâna pe ei. Le-au luat hainele și 

banii, după care , legându-I de un copac, au fugit. 

Puţin după ora prânzului sosi la locul cu pricina cel care fusese la biserică. Văzându-și prietenii și starea lor jalnică, mulţumi lui Dumnezeu 

că îl scăpase de o astfel de ispită, îi dezlegă și le spuse: 

-Ei, vedeţi? Dacă veneaţi și voi la biserică, cu siguranţă că nu vi s-ar fi întâmplat necazul acesta.Însă, voi vă grăbeaţi…Nu aţi avut timp de 

“pierdut” cu Dumnezeu, așa că l-aţi pierdut cu hoţii. Voi n-aţi auzit ce spuse preotul nostru la biserică…? Că timpul Sfintei Liturghii e timpul lui 

Dumnezeu și că cel care nu merge la biserică, în acest timp, îl fură pe Dumnezeu?...Iată că aţi pierdut toţi banii pe care Dumnezeu vi-I dăduse mai 

înainte , cu milostivire. Dacă v-a plăcut ce-aţi păţit, să mai faceţi și altădată tot așa, adăugă consăteanul lor cu durere. Cred că ar fi bines ă mulţumiţi lui 

Dumnezeu că aţi primit o lecţie și aţi scăpat cu viaţă.Putea să fie si mai rău! 

 

(Ziua Domnului din “Pilde și povestiri pentru copii”, vol.2.Editura “ Credinta Strămoșească) 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4425 
 

VIZITĂ  

                      de I.L.Caragiale 

 

                                                                                     Prof.Ciangu Ionuț 

                                                                                                                           Școala Gimnazială, Comuna Rediu, Jud.Neamț 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Etapele lecţiei 

 

Durata 

 

Ob. 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

Strategia didactică Evaluare 

Metode 

didactice 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

1.Captarea 

atenţiei 

 1 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul cere elevilor să spună tot ce 

le vine în minte  în momentul în care 

aud cuvântul copilărie şi notează pe 

tablă ce spun elevii. 

Li se cere elevilor să-şi amintească 

lecturi care înfăţişează figuri de copii şi 

să-şi împărtăşească impresiile de 

lectură. 

Profesorul comunică elevilor că mulţi 

dintre scriitorii români au evocat 

universal copilăriei, că, alături de Ion 

Creangă, un alt clasic al literaturii 

noastre a scris opera în care apar figuri 

de copii, surprinşi în situaţii care 

Elevii dau diverse cuvinte 

în funcţie de conexiunile 

făcute. 

 

 

 

 

Elevii amintesc lecturi ca: 

“Harry Potter”, “Cuore”, 

“Amintiri din copilărie”, 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

 

 

Frontală  
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OA2 

stârnesc râsul, prin comportamentul 

personajelor. Unul dintre aceşti clasici 

este I.L.Caragiale, inegalabil autor de 

proze, precum Momente şi schiţe, piese 

de teatru ca: O noapte furtunoasă, O 

scrisoare pierdută, capodopere ale 

genurilor şi speciilor pe care le 

reprezintă.  

 

 

Elevii ascultă cu atenţie. 

Explicaţia 

2.Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 2 min.  

 

OM

2 

Profesorul anunţă tema lecţiei, Vizită 

de I.L.Caragiale şi enumeră 

 obiectivele. Profesorul notează titlul 

lecţiei la tablă. 

 

Elevii ascultă cu atenţie 

obiectivele lecţiei şi îşi 

notează titlul pe caiete. 

 

 

Explicaţia 

 

 

Tablă  

 

 

Frontală  

 

3.Actualizarea 

cunoştinţelor 

 

3 min. 

 

OM

2 

Se cer elevilor date privind viaţa şi 

activitatea literară a scriitorului 

I.L.Caragiale. 

Profesorul notează pe tablă date despre 

autor si opera sa. 

 Elevii prezintă date despre 

operă şi scriitor din fişa de 

autor. 

 

Elevii notează pe caiete. 

Conversaţia 

 

Explicaţia  

 

Exerciţiul  

 Fişe de 

autor  

 

Tablă  

Caiete  

Frontală  

 

 

 

Frontală  

Orală  

4.Prezentarea 

conţinutului 

 

4 min. OA1 

OA2 

Profesorul prezintă detalierea 

obiectivelor şi planul de lucru al orei: 

astăzi veţi cunoaşte acţiunea şi 

personajele schiţei Vizită, de I.L. 

Elevii ascultă cu atenţie 

detalierea obiectivelor şi 

planul de lucru al orei.  

 

 Explicaţia  Planşă  Frontală   
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Caragiale, vom stabili timpul şi spaţiul 

în care se petrec întâmplările, vom 

surprinde câteva trăsături ale 

personajului principal.         

5.Dirijarea 

învăţării 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

OC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

OC1 

 

OC2 

Profesorul citeşte expresiv textul din 

manual. 

Profesorul explică elevilor noţiunea de 

schiţă. 

Profesorul antrenează elevii într-o 

lectură selectivă,  explicând termenii 

necunoscuţi.  

Profesorul întreabă elevii care sunt 

modurile de expunere din text. 

Se cere elevilor să precizeze timpul şi 

locul unde se petrece actiunea şi 

personajele schiţei Vizită. 

 Elevii urmăresc 

 interpretarea textului. 

Elevii citesc corect, 

 expresiv şi coerent. 

Elevii precizează 

modurile de expunere din 

text. 

Modurile  de expunere sunt 

dialogul şi naraţiunea. 

Elevii precizează că 

acţiunea se petrece iarna, 

mai precis de Sfântul Ion în 

locuinţa doamnei Maria 

 Popescu.  

Elevii enumeră 

 personajele. 

 

 Lectura 

expresivă 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 Explicaţia 

 

 

 

 

 

Expunerea    

Manual 

 

 

 

 

 

Manual   

Indivi-

dual 

 

 

 

 

 

Frontală   
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6. Obţinerea 

 performanţei 

 

 

 

 7 min. 

    

 

 

 

OC4 

OM

1 

 

 

 

 

OC3           

Se antrenează elevii în exerciţii de 

lectură pe roluri(a unor fragmente), 

căutând ca ei să dea expresie prin ton, 

accente, pauze, debit verbal intenţiilor 

personajelor şi punându-i să motiveze 

felul în care au interpretat unele 

replici(cuvinte, expresii). 

Se adresează câteva întrebări elevilor :  

-Ce vă surpinde la comportamentul lui 

Ionel ? 

-Care este atitudinea mamei faţă de 

purtarea lui Ionel? 

-Dar a vizitatorului ? 

Profesorul cere elevilor să identifice 

faptele şi replicile ce surprind 

trăsăturile personajului principal. 

Se insistă asupra laturii morale a 

comportamentului personajului 

principal. 

Elevii citesc expresiv pe 

roluri. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii raspund la 

intrebări. 

 

 

 

Elevii identifică 

pasajele respective. 

 Lectura 

explicativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

Manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual  

Frontal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală  

7.Feedback 4 min OM

2 

Cu ajutorul unui rebus la flipchart. Elevii rezolvă rebusul. Exerciţiul  Flipchart Frontală Scrisă/ 

orală 
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8.Evaluare  10 min. OC1 

OC2 

Profesorul împarte elevilor fişe de 

lucru.(Anexa 1) 

Elevii rezolvă fişa.  Exerciţiul  Flipchart  Individual

ă  

Scrisă 

9.Retenţia  

1 

min. 

 

OM

2 

Profesorul concluzionează cele predate 

folosind ca metodă de lucru explozia 

stelară. (Anexa 2) 

Profesorul explică elevilor subiectul 

schiţei vizită, şi anume, lipsa de 

educaţie familială, haosul din interiorul 

familiei prezentată în text. 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenţie 

 

 

Explozia 

stelară 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

Flipchart  

 

 

 

Frontală  

 

 

 

Orală  

10. Transferul   3 

min. 

 

 

 

 

 

OA1 

OA2 

Extern: Profesorul dă elevilor ca temă 

exerciţiile de la pag.162. 

Intern:După analiza acestei schiţe 

elevii au înţeles mesajul transmis de 

I.L.Caragiale, şi anume: educaţia 

reprezintă trăsătura de bază a 

personalităţii fiecăruia. 

 Elevii notează tema  Explicaţia   Frontală   
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Anexa 1 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

 

Rezolvă cerinţele următoare: 

 

Timpul şi spaţiul: 

 

1,5p.   1.Identifică  în text cuvintele care arată momentul şi locul de desfăşurare a întâmplării povestite în Vizită. 

 

1,5p.   2.Ce detalii ale mobilierului şi ale altor obiecte sunt surprinse în descrierea salonului doamnei Popescu ? 

 

Personajele:  

 

3.Identificaţi personajele din text  

    0,5p.    în ordinea apariţiei- 

      

 

 

  0,5p.        în ordinea importanţei-   

 

  

  

   

    0,5p.      Clasificaţi-le în: - principale-                                                                                          0,5p.       - secundare- 
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4.Răspundeţi la întrebările:  

  Cine este? 

Cine este? 

 

 

 Ce face? 

Ce face? 

 

 

 De ce face? 

 

 

 

De ce face? 

 

 Cum este? 

 

  

 

 

                         Cum este? 

 

 

 

 

Pentru fiecare răspuns corect primeşti 0,5p (8x0,50p.) 

 

Se acordă 1 punct din oficiu! 

 

  

Ionel 

 

 d-na 

  

Popes 

     cu 
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VIZITĂ 

                de I.L.Caragiale  

 

EXPLOZIA STELARĂ 

 

 

 

 

 

                                                             Când  se  petrece  acţiunea ? 

                        

                      

      

       Cum se termină actiunea?                                                                       Unde  se  petrece  acţiunea ?                                                                           

 

            

                                    

                                                      

 

 

 

 

 

 

         Ce  face  personajul principal ?                                            Care  sunt  personajele? 

 

 

 

VIZITĂ 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                              Popa Laura-Florina 

                                                               Școala Gimnazială Nr.1 Lazuri de Beiuș 

 

Clasa: pregătitoare Clasa: I 

Disciplina: Dezvoltare personală Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Subiectul: Trăire și manifestare emoțională, starea de bine Subiectul  Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor 

Unitatea de invatare: Primăvara Unitatea de învăţare  Scăderea numerelor naturale în concentrul -

100, cu trecere peste ordin 

Tipul lectiei: : mixtă Tipul lectiei: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor 

 

Obiectiv fundamental: Recunoașterea  și exprimarea emoțiilor 

de bază 

Obiectiv fundamental: Consolidarea priceperilor si deprinderilor 

de a rezolva exerciții de scădere în concentrul 0-100, cu trecere 

peste ordin 

 

Competenţe generale:                         

    1. Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a 

atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi 

adulţi cunoscuţi 

3. Utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în 

context şcolar. 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea numerelor în calcule 

2.Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor 

date 

 

Competenţe specifice: Competenţe specifice: 
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2.1. Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple, familiare; 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate. 

 

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100  

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 

0-100, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este 

necesar 

 

Obiective operaţionale:  

 

O1 – să identifice anumite stări emoționale de bază; 

O2 – să simbolizeze grafic o bucurie sau o tristeţe; 

O3 – să dea exemple de situații în care au trăit emoții diverse; 

O4 – să mimeze anumite emoții. 

 

 

Obiective operaţionale:  

  

 O1- să aplice algoritmul de calcul, oral şi scris, pentru operaţiile 

învăţate în concentrul 0-100; 

 O2 -să  utilizeze terminologia matematică în diferite contexte; 

  O3 -să utilizeze algoritmul de calcul în rezolvarea de  exerciții și 

probleme cu operaţia de scădere în concentrul 0-100. 

O4 – să participle în mod activ şi efficient în activitatea de rezolvare a 

sarcinilor. 

    

Metode:  conversaţia, discuţia colectivă, explicaţia, descrierea, 

observarea, exercițiul , jocul didactic. 

 

Metode : conversatia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, știu, vreau 

să știu, am aflat, munca independentă, problematizarea. 

Mijloace de învăţământ: : planşe, zarul emoțiilor, figuri care 

redau emoţiile de bază, fişe individuale , cutia emoțiilor,  

computer, flori pentru Zâna Primăvara, cartonașe cu 

emoticoane. 

Mijloace:  flori cu exerciții pentru Zâna Primăvara, rebus, fișe de 

lucru, caiete. 
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Forme de organizare: frontal, individual Forme de organizare:  frontal, individual 

Resurse umane: 8 Resurse umane: 6  

Resurse temporale: 45 minute Resurse temporale: 45 minute 

Bibliografie:  

❖ Auxiliar pentru clasa pregătitoare, Alexandra Manea, Liliana 

Ioan, Editura Delta Cart Educațional. 

❖  Manea, Alexandra, Matache, Claudia, Ioan,  Liliana, Ruse, 

Clara, Ghid pentru clasa pregătitoare, Editura Delta Cart 

Educaţional, Piteşti, 2020; 

 

 

❖ M.E.C.T.S., Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare 

personală – clasa pregătitoare, Bucureşti, 2013. 

Bibliografie: Programa școlară pentru clasa I,O.M.E.N. NR. 

3418/19.03.2013 

Manual pentru clasa I ,Olga Pîrîială, Mihaela Ada Radu, Rodica 

Chiran, Editura Didactică și Pedagogică S.A. 

 

 

SCENARIU DIDACTIC  

CLASA Pregătitoare CLASA I 

1.MOMENT ORGANIZATORIC: 

     Pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei. 

     Asigurarea cadrului organizatoric necesar desfăşurării în 

condiţii optime a lecției. 

1. MOMENT ORGANIZATORIC: 

Asigur condițiile necesare pentru buna desfășurare a orei de 

curs. 
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2. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ 

    Azi, e un eveniment important pentru noi, avem musafiri. 

Aceștia vor să afle  cât de frumos răspundeți și cât de cuminți 

sunteți. 

     Pe lângă acești musafiri, a venit la noi și Zâna Primăvara 

care este foarte supărată deoarece nu este înconjurată de flori și 

insecte. Ca să-i aducem bucuria în suflet trebuie sa răspundem 

la niște întrebări. Pentru fiecare răspuns corect , îi vom da Zânei 

câte o floare sau o insectă. 

 

3.REACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR 

Joc : Zarul emoțiilor 

 Fiecare  copil dă cu zarul, identifică emoția, apoi desenează o 

întâmplare ce exemplifică emoția .(activitate indirectă) 

 

 

2. VERIFICAREA TEMEI ȘI A CUNOȘTINȚELOR 

ANTERIOARE 

     Se verifică daca toți elevii au efectuat tema dată, felul în care 

au scris, atrag atenția asupra eventualelor greșeli apărute. 

 

3. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ 

    Azi, e un eveniment important pentru noi, avem musafiri. 

Aceștia vor să afle  cât de frumos răspundeți și cât de cuminți 

sunteți. 

     Pe lângă acești musafiri, a venit la noi și Zâna Primăvara 

care este foarte supărată deoarece nu este înconjurată de flori și 

insecte. Ca să-i aducem bucuria în suflet trebuie sa răspundem 

la niște întrebări. Pentru fiecare răspuns corect , îi vom da 

Zânei câte o floare sau o insectă. 

 

 

 

 

Se prezintă elevilor rebusul , elevii citesc intrebările și  răspund 

iar învățătoarea completează rebusul. 
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4. ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR 

 

 Se anunţă titlul lecţiei: ,,Emoțiile noastre” 

- Se prezintă elevilor obiectivele lecţiei: vom recunoaște 

emoțiile de bază și vom da exemple de situații când am trăit 

anumite emoții. 

5. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 

La final, pe verticală A-B ,vor descoperi titlul lecției pe care îl 

voi nota la tablă iar elevii în caiete -Recapitulare.( activitate 

directă) 

 

 

4.ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR 

   Voi anunța tema și obiectivele operaţionale într-un limbaj 

accesibil.Astăzi la matematică  și explorarea mediului vom 

rezolva exerciții de scădere, vom rezolva probleme cu numerele 

naturale în concentrul 0-100. 

Voi scrie data şi titlul la tablă. 

 

5.CONSOLIDAREA ȘI SISTEMATIZAREA 

CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE ANTERIOR 

 

 

După cum ați observat Zânei  nostre îi lipsesc florile. Putem să o 

ajutăm aducându.i flori doar dacă rezolvăm următoarele sarcini 

corect. 

Pentru aceasta o sa ne jucăm un joc. 

Joc didactic ,,Flori  matematice”(Anexa 2) 
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1.   Se citesc fragmente de opere literare.  Copiii  trebuie să 

recunoască atât emoția, cât și opera literară ilustrată de fragment. 

Fiecare copil care răspunde primul și corect aduce Zânei câte o 

floare. 

 

 2.  Joc de mimă: Micii actori 

Din cutia cu emoţii un copil  va extrage o figură pe care o va 

vedea doar el, va mima în faţa co-echipierilor emoţia sugerată 

de desen, iar aceştia vor ghici emoţia mimată. Dacă reușesc 

acest lucru, aduc Zânei o floricică.  

Copiii sunt antrenați alternativ în acest joc și se va proceda în 

acest fel până se vor extrage toate cele şase emoţii de bază.  

De asemenea, colegii trebuie să consoleze pe cel care mimează 

tristeţea, să-l încurajeze pe  cel care mimează frica sau teama, 

să-l felicite pe cel care mimează bucuria. 

Se cere elevilor să lucreze pe fişele primite. Se explică sarcinile 

de lucru pentru fiecare item. 

 

1. Colorează figura care exprimă  tristeţea. 

2. Realizează corespondenţa de la imagine la figura potrivită. 

3. Desenează  figura  de mai jos, (nas,ochi, gură, sprâncene), în așa 

fel încât să arate starea în care te afli tu acum.  

     Pe fiecare floare sunt scrise diferite exerciții pe care le veți 

rezolva pe floare  și în caiete. Dacă veți rezolva exercițiile 

corect, veti atașa  floarea Zânei Primăvara. 

Floarea nr.1 

 

  *Efectuați: 

34-          61- 

  6             4 

Floarea nr. 2   

  *Calculaţi: 

      43-            73- 

      15             44 

Floarea nr. 3 

  *Puneți semnul „< „ ; „> „ 

56 -38            43-24 

  Floarea nr. 4 

   *Unește cu rezultatul corect: 

34-25          19 

38-19            9 

71-44           27 

Verificăm frontal rezultatele obținute, corectăm pe tablă 

exercițiile incorecte, atașăm flori Zânei Primăvara. 
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Se discută frontal și se fac aprecieri asupra completării fișelor de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI A TRANSFERULUI 

      Copiii vor avea de colorat Zâna Primăvara  și emoticonul care 

reprezintă starea  emoțională a acesteia , la sfârșitul orei. 

 

7.APRECIERI  FINALE 

Se fac aprecieri generale asupra lecției și a participării lor. 

 

 

6.OBȚINEREA PERFORMANȚEI 

 

Maria are 71 de lalele iar zambile cu 14 mai puține. 

Câte zambile are Maria? 

Ce stim? 

 

CONDIŢIA 

Ce nu stim? 

 

INTREBAREA 

Rezolvarea 

problemei 

 

REZOLVAREA 

Rezultatul 

 

 

RĂSPUNSUL 

 

7.EVALUAREA 

a)Din diferența numerelor 72 și 18, ia 36. 

b)Micșorează cu 27 numerele 61,45,83 și 56 

8.ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII 

      Se verifică oral cum au realizat fișa de lucru. 

Se fac aprecieri globale și individuale asupra participării 

elevilor la lecție precum si a comportamentului pe parcursul 

orei. 

9.TEMA PENTRU ACASĂ 

      Tema pentru acasă. 
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PROIECT DIDACTIC (ERR) 

 

MODOC MARIA-AURELIA 

Școala Gimnazială Specială Baia Mare 

Clasa: a X-a sever 

Arii curriculare: Matematică și științe ale naturii, Tehnologii 

Discipline: Explorarea mediului înconjurător  EMÎ  

                   Tehnologii informatice asistive și de acces TIAA 

                   Activități practice și de preprofesionalizare APP 

Unitatea de învățare: Fenomene ale naturii 

Titlul lecției: Circuitul apei în natură. Transformările apei 

Tipul lecției: consolidare și sistematizare 

Forma de organizare: activitate integrată 

Competențe generale 

1. Dezvoltarea capacităților de observare, de explorare și de înțelegere a lumii înconjurătoare  

2. Cunoașterea, înțelegerea și redarea fenomenelor observate în mediul înconjurător în context socio-

integrator  

3. Formarea unei atitudini pozitive prin stimularea interesului față de păstrarea unui mediu sănătos și 

echilibrat 

Competențe specifice 

1.1. Descrierea caracterisiticilor mediului social și cultural: 

2.1. Utilizarea unui limbaj specific în descrierea unor corpuri/ viețuitoare din mediul înconjurător 

2.2. Înțelegerea transformărilor care au loc în mediul apropiat 

2.3. Dezvoltarea unor conduite ca răspuns la fenomenele din mediul înconjurător în scop socio-integrator 

3.2. Identificarea căilor prin care se poate contribui la menținerea unui mediu sănătos 

3.3. Formarea comportamentului ecologic 

Obiective operaționale: 

- să numească fenomenele prin care trece apa dintr-o stare de agregare în alta EMÎ 

- să observe și să identifice în cadrul unui experiment simplu trecerea apei dintr-o stare de agregare în alta 

EMÎ 

- să explice drumul făcut de apă în natură, folosind planşa „Circuitul apei în natură” EMÎ 
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- să lucreze la calculator pentru a realiza  cartea lecției TIAA 

- să realizeze produse practice pentru a evidenția circuitul apei în natură APP 

 

Strategia didactică 

Metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, munca independentă, rebus, experimentul 

Mijloace de învățământ: fișe de lucru diferențiate, materiale de pe Youtube, PPT,  tabla interactivă, apă, 

cuburi de gheață, reșou, oala cu capac transparent, farfurie de carton, pioneze 

Evaluare: aprecierea verbală, observație sistematică, notare  

Resurse:  

• umane: elevii clasei 

• temporale: 4 ore 

• locul de defăşurare: sala de clasă 

Bibliografie: 

Ordinul ministrului educației nr. 3.702/2021 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul 

special preșcolar, primar și gimnazial  

www.twinkl.ro 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HNyBm5tfl9E 

https://www.storyjumper.com/book/read/125328602 

Materiale Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twinkl.ro/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HNyBm5tfl9E
https://www.storyjumper.com/book/read/125328602
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SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

Moment organizatoric 

Pregătirea elevilor pentru activitate, pregătirea materialelor de lucru. 

 

Spargerea gheții 

Li se citesc elevilor căteva ghicitori despre apă și utilizările ei 

În natură existentă, 

Incoloră, transparentă 

Fără gust, fără miros, 

Lichidă şi de folos 

Când spălăm sau când gătim, 

Setea când ne-o potolim. 

Fără ea nimic nu creşte, 

Mugurul nu înfloreşte, 

Şi pământul, să vezi, crapă, 

Dacă lipsă e de…. 

O bem lacom când ni-i sete, 

Cu ea noi scăpăm de pete, 

Dinţii, mâinile şi faţa, 

Ni le spală, dimineaţa. 

 

Evocare 

Pentru descoperi titlul lecției elevii trebuie să rezolve un rebus Anexa 1 

Odată descoperit titlul lecției sunt anunțate obiectivele acesteia și produsele ce vor fi realizate în cadrul 

acestei activități integrate. 

 

Realizarea sensului 

Elevii urmăresc PPT- Circuitul apei în natură 
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Elevii urmăresc de pe youtube lecția Circuitul apei în natură. Se discută cu elevii despre stările de agregare 

ale apei și modul în care aceasta se transformă. Elevii văd apă în stare lichidă, solidă- cuburi de gheață, 

gazoasă – vapori obșinuți prin fierbere 

Se realizează un experiment cu apa care fierbe cu capac deasupra pentru a putea fi observate stările apei: 

lichidă, vapori, cum se condensează apa. Se discută împreună cu elevii despre transformările apei.  

Elevii vor decupa un fișa de la Anexa 2 și vor citi fiecare câte o parte din fișă în funcție de starea pe care 

au tras-o la sorți. 

La ora de Tehnologii informatice asistive și de acces folosind platforma storyjumper elevii vor realiza 

cartea lecției. Elevii își vor personaliza pagina și se vor înregistra citind fiecare câte una din transformările 

apei: evaporare, condensare, înghețare și topire. 

Elevii vor discuta împreună cu profesorul despre circuitul apei în natură folosind fișa de la Anexa 3, apoi 

vor rezolva singuri fișa de la Anexa 4. 

 

Reflecție  

Elevii primesc din nou fișe de lucru diferențiate. Vor decupa o carte sub forma unei picături de apă Anexa 

5, apoi studiind cele 2 fișe de la Anexa 6 vor nota fiecare pe cartea lor câteva utilizări ale apei.  

Pe fișa de la Anexa 7 elevii vor colora modalități adecvate de utilizare a apei. 

La ora de Activități practice și de preprofesionalizare elevii vor realiza un craft despre Circuitul apei în 

natură folosindu-se de fișa de la Anexa 8. 

Li se prezintă elevilor PPT-ul despre Ziua Mondială a Apei. Se discută cu aceștia pe marginea materialului 

vizionat, subliindu-se aspectele importante legate de folosirea în mod conștient a apei, evitarea poluării 

apelor, modalități de prevenire a poluării apelor. 

 

Încheierea activității 

Se fac aprecieri verbale pe marginea activității realizate în aceaste ore. Se notează activitatea elevilor la 

ore. 

Anexa 1  

            

        1       

        

   

2 
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                              3       

              4      
 

       

 

1. Se formează când norii trec prin straturi de aer mai reci 

2. Precipitatii sub forma de fulgi 

3. Iarna ,cad ca niste fluturi albi din cer 

4. Fără ei nu există nici ploaie, nici ninsoare 

5. Ninge si ploua in acelasi timp 

Anexa 2                                                                                    Anexa 3 

       

 

Anexa 4                                                                   Anexa 5  

 

5 
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Anexa 6  
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Anexa 7                                                                                                Anexa 8 
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Fișe 
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 PROIECT DE LECŢIE 

                                                       

DATA: 16.12.2021 

PROPUNĂTOR: Profesor învățământ primar, Bunea Elena- Mădălina                                                                    

UNITATEA  DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Tărtășești 

CLASA: a III- a  

DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Plantele și animalele au povestea lor 

SUBIECTUL/ TEMA LECŢIEI: Textul nonliterar- Floarea-soarelui 

TIPUL LECȚIEI: lecție de comunicare- însușire de cunoștințe 

SCOPUL LECȚIEI: formarea deprinderii de a distinge un text literar de un text nonliterar 

 

Competențe generale vizate: 

  

Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 

Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

  

Competențe specifice vizate: 

  

1.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare 

3.4. Evaluarea conținutului unui text pentru a evidenția cuvinte-cheie și alte aspecte importante ale 

acestuia 

 

Obiective operaţionale: 

1.1.1- să sesizeze diferențe între textul literar și textul nonliterar- obiectivul se consideră realizat dacă 

fiecare elev sesizează cel puțin o diferență din trei; 

1.1.2- să extragă informații din textul nonliterar- obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev 

extrage cel puțin două informații din cele patru din text; 

3.4.1- să recunoască un text literar/ nonliterar audiat; obiectivul se consideră realizat dacă   fiecare elev 

recunoaște cel puțin trei texte din cinci; 
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Strategia didactică: 

Metode, procedee și tehnici didactice: conversația, explicația, învățarea prin descoperire, Știu/ Vreau 

să știu/ Am aflat, jocul didactic, munca independentă. 

Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, material PPT, tabla, creta, caietele elevilor, manuale, 

coală flipchart, post-it-uri, fișe de evaluare. 

Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual 

Durata: 45 minute 

Resurse umane: 17 elevi 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bibliografie: 

• Programa școlară pentru Limba și literatura română, clasele III-IV, aprobată prin ordin al ministerului 

nr. 5003/ 02.12.2014 

•  Manual pentru clasa a III –a, Limba și literatura română, Editura Intuitext, București, 2016 

• Nuţă, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001; 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  DIDACTICE 

ETAPELE 

LECȚIEI/ 

DURATA 

 

Ob. 

op. 

EȘALONAREA CONȚINUTULUI STRATEGII DIDACTICE  

FORME ŞI 

INSTRUMEN-

TE DE 

EVALUARE 
Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Metode, 

procedee și 

tehnici 

didactice 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare a 

activităţii 

1. Moment 

organizatoric 

1’ 

     Se asigură condiţiile necesare pentru 

desfăşurarea optimă a lecţiei. Se va 

asigura ordinea și disciplina, se pregătesc 

materialele necesare. 

  Elevii își pregătesc 

materialele necesare pentru 

lecție. 

 

Conversaţia 

Explicația 

 

Caietele 

elevilor 

 

Activitate 

frontală 

 

 

2. 

Reactualizarea 

cunoștințelor și 

deprinderilor 

3’ 

     Voi verifica tema copiilor calitativ și 

cantitativ. 

  Elevii citesc tema și fac 

corecturile necesare. 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Caietele 

elevilor 

 

Activitate 

frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Activitate/ 

discuție 

introductivă 

5’ 

 

1.1.1 

 

 

    Prezint cu ajutorul videoproiectorului 

două texte, un text literar și un text 

nonliterar, insistând asupra diferenţei 

dintre cele două în ceea ce priveşte tipul 

   Elevii ascultă cu atenție 

indicațiile profesorului. 

   Elevii citesc cele două 

texte. 

 

Conversația 

 

 

 

Videoproiector 

Material PPT 

 

Activitate 

frontală 

 

Aprecieri 

verbale 
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 de text. Se discută pe baza celor două 

texte, se lansează întrebări pentru a 

implica cât mai mulţi elevi în discuţie. 

(Anexa 1) 

1. Care text v-a impresionat mai mult? 

De ce? 

2. În care text imaginația se îmbină cu 

realitatea? 

3. Care text prezintă doar informații 

reale? 

   

    Elevii răspund la 

întrebări. 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

frontale și 

individuale 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

2’ 

 

 

 

 

      Se anunță titlul lecţiei- ,,Textul 

nonliterar- Floarea-soarelui’’. 

     Se prezintă obiectivele operaționale 

pe înțelesul copiilor. 

    Se scrie la tablă data și titlul lecției. 

      Elevii ascultă, apoi 

notează data și titlul lecţiei în 

caiete. 

 

 

 

Conversația 

 

Tabla 

Creta 

Caietele 

elevilor 

 

Activitate 

frontală 
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5. Prezentarea 

optimă a 

conținutului și 

dirijarea 

învățării 

20’ 

 

 

 

 

1.1.2 

    Se prezintă elevilor modalităţile de 

lucru, organizând grupele (3 grupe), 

oferind indicaţii asupra modului în care 

vor fi rezolvate sarcinile didactice. 

   Pe tablă se află o coală albă, pe care 

este reprezentat un tabel cu cele trei 

rubrici ale metodei Știu/ Vreau să știu / 

Am aflat.  (Anexa 2) 

    Solicit elevilor să deschidă manualele 

la pagina 64 pentru a citi textul ,,Floarea-

soarelui’’. 

   Fiecare grupă notează pe post-it-uri 

toate informațiile pe care le știe despre 

floarea-soarelui, după care le lipesc la 

rubrica ȘTIU. 

   Pe alte post-it-uri se notează ceea ce 

elevii doresc să afle din noul fragment, 

acestea adăugându-se la rubrica VREAU 

SĂ ȘTIU. 

     Elevii ascultă indicațiile 

profesorului. 

 

 

  

 

   Elevii deschid manualele. 

 

   Elevii notează pe post-it-

uri informațiile cunoscute. 

    Elevii notează pe post-it-

uri întrebările. 

   Elevii citesc textul în 

gândul lor, apoi cu voce tare. 

   

   Elevii notează pe post-it-

uri informațiile aflate. 

   

 

 

 

Explicația 

 

 

Știu/ Vreau 

să știu/ Am 

aflat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale 

 

Coala flipchart 

Post-it-uri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

Creta 

Caietele 

elevilor 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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   După citirea textului, sunt notate noile 

informații, iar post-it-urile se lipesc la 

rubrica AM AFLAT. 

    Elevii vor fi îndrumați spre 

descoperirea caracterului nonliterar al 

textului Floarea-soarelui, respectiv spre 

evidenţierea trăsăturilor nonliterare. 

  Se scrie la tablă definitia textului 

nonliterar. 

   Elevii notează în caiete 

definiția textului nonliterar. 

 

6. Fixarea 

cunoștințelor 

           5’ 

 

 

 

 

3.4.1 

      Pentru acest moment al lecției, se 

propune elevilor audierea unor pasaje 

scurte din texte literare și nonliterare. 

     Pentru fiecare răspuns corect, se oferă 

recompense. (jetoane floarea-soarelui) 

 

    Va fi desemnată câștigătoare echipa 

care strânge cele mai multe flori. 

   Elevii vor audia pasaje 

scurte din texte atât literare, 

cât și nonliterare și vor trebui 

să recunoască tipul de text 

ascultat. 

  Elevii răspund. 

 

Jocul 

didactic 

 

 

Laptop 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Recompense 

- jetoane 

floarea-

soarelui 

7. Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

1.1.1 

1.1.2 

    Propun elevilor rezolvarea sarcinilor 

din fișa de evaluare. Se explică sarcinile 

și se precizează timpul de lucru.  

  Elevii rezolvă fișele 

primite. 

 

Explicația 

 

 

Fișe de lucru 

 

Activitate 

individuală 
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7’ (Anexa 3) Munca 

independentă 

 Evaluare 

formativă 

 

 

8. Aprecieri și 

recomandări 

2’ 

 

 

 

     Elevii vor primi temă pentru acasă și 

primesc indicații pentru rezolvarea ei 

(Ex. 3/ pagina 58). 

Se fac aprecieri generale și individuale cu 

privire la desfășurarea lecției. 

Se fac aprecieri. 

  Elevii notează tema pentru 

acasă. 

 

 

 

Conversația 

Manuale 

Caiete de lucru 

 

Activitate 

frontală 

 

Temă pentru 

acasă 
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PROIECT DE LECȚIE 

Diamica albiei râului Argeş sub influența factorului antropic.  

Efecte măsurabile ale intervenției omului: coeficient de meandrare şi ramificație 

 

 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu 

Unitatea de învăţare : Geografia României (opțional) 

Clasa: a XIIa  

Tipul lecției: lecție mixtă  

Profesor: Grigore Andreea Narcise 

 

COMPETENȚE SPECIFICE 

2.2. Explicarea relațiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic local, 

utilizând date statistice, modele geografice şi reprezentări cartografice adecvate. 

2.3. Interpretarea unor date statistice şi a unor măsuratori pe hartă  referitoare la coeficientul de 

meandrare şi ramificare a râului sub influența factorului antropic 

 

 La sfârşitul lecției elevii vor fi capabili : 

    – să definească noțiunile de: albie minoră, albie majoră, insulă, ostrov, meandre, coeficient de 

meandrare, coeficient de ramificare 

    -  să descopere şi să asocieze procesele de tip cauză - efect între elementele caracteristice unui râu si 

intervenția factorului antropic 

   -  să deprindă şi să stăpănească  metode şi tehnici de calcul  

 

Materiale didactice: retroproiector, caietul special al elevului, harta fizico geografică a României; hărți 

hidrologice 

Metode:  conversația, comparația, dezbaterea, explicația, problematizarea 

Structura organizatorică și metodică 
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Momente

le lecției 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii 

didactice 

Evaluare 

Moment 

organizat

oric 1’-2’ 

Notează absenții, pregătește materialele 

pentru lecție 

Pregătesc caietele și manualele Observația   

 

 

Verificar

ea 

cunoştinț

elor 

anterioare  

10’ 

Verificarea cunoştințelor dobândite în 

lecția anterioară se face de către profesor 

prin adresarea de întrebări elevilor. 

Aceştia analizează si răspund corect la 

întrebări din lecția” Influența factorului 

antropic asupra râului prin lucrări 

hidroenergetice, amenajări, utilizarea 

resurselor” 

 

 “Dati exemple de elemente, factori sau 

procese pe care le cunoaşteți care au 

influențat sau modificat aspectul albiei 

râului Argeş” 

“ Realizați o comparatie a acestora 

numind care sunt influențele pozitive şi 

care sunt cele negative” 

 

    Elevii sunt atenți si răspund la 

întrebarile adresate de către 

profesor numind factorii 

antropici care au influențat, în 

timp, cursul râului Argeş 

  “Principalele influențe care au 

afectat aspectul reliefului în zona 

albiei râului sunt: inundațiile, 

viiturile, amenajările 

hidroenergetice, exploatarea 

albiei râului cu agregate de 

balastieră” 

 

Aspecte pozitive:  prevenirea şi 

stoparea fenomenelor de 

inundație 

 

Aspecte negative: despădurirea  

şi dispariția unor zăvoaie, 

surparea malurilor, poluarea, etc 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orală 

 

Anunțare

a temei  

1’ 

Notează pe tablă titlul lecției  Notează pe caiete și sunt atenți   
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Dirijarea 

învațării-

transmite

rea de noi 

cunoștinț

e 25’ 

 Se face trecerea la lecția de zi, 

profesorul dirijând discuția către 

principalele aspecte pe care le va 

dezvolta în lecția propusă. 

Profesorul intreabă elevii: care sunt 

principalele elemente ale unui râu? 

 

La aceste elemente, pe care deja le 

cunoaşteți, astazi vom adăuga câteva 

elemente noi, care vă vor ajuta in 

obținerea unor informații şi învățarea 

unor metode şi tehnici noi de calcul care 

vor fi utile în aplicațiile practice, dar şi în 

cabinetul de geografie. 

   

In urma operațiilor matematice de calcul 

profesorul împreună cu elevii analizează 

şi stabilesc legăturile de tip cauză-efect 

între elementele unui râu şi inflențele 

antropice. 

 

“Observăm că, coeficientul de meandrare 

scade. Cărui fapt credeți că se datorează 

acest lucru?”, “ Numiți câteva elemente” 

“ In urma calculelor pe care le-ați 

efectuat obervați că, coeficientul de 

ramificare se menține aproximativ la fel. 

Cărui fapt credeți că se datorează acest 

aspect?” 

  

 

Notează pe caiet și sunt atenți. 

 

Elevii răspund la întrebările 

adresate de profesor: izvor, 

curs/albie minoră, majoră; 

afluent, gură de vărsare. 

Elevii îşi notează elemente pe 

care nu le-au numit: ostroave, 

grinduri, insule, meandre, 

belciuge. 

 

Vizionează o prezentare power-

point care este utilizată pentru 

întelegerea mai exactă a acestor 

tehnici de calcul, hărți grafice şi 

metode de calcul. 

 

In urma înțelegerii acestor 

metode şi tehnici de calcul sunt 

îndemnați de către profesor să 

găsească legăturile de tip cauză-

efect  

 

Exemplu:Coeficientul de 

meandrare scade datorită 

intervenției omului prin 

intervenții asupra malurilor 

(îndreptare, îndiguire), defrişări 

ale zonelor din apropiere, 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Conversația  

 

 Dezbaterea 

 

 

Comparația 

 

 

 

 

Harta 

hidrografică 

  

 

 

 

 

 

Observarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

Stimularea 

participării 

elevilor 
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Profesorul explică : Coeficientul de 

ramificare rămâne aproape neschimbat 

datorită faptului că acesta este mai puțin 

dependent de intervenția umană. 

deoarece râul poate să-şi conserve 

anumite caracteristici precum:bancurile 

de nisip, ostroavele, insulele 

efectuarea unor amenajări 

(baraje, poduri, lucrări 

hidrotehnice) 

 

Elevii încearcă să găsească 

răspunsuri la întrebările adresate 

de profesor. 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

Fixarea 

cunoştinț

elor-

asigurare

a 

feedback

ului 

6-7’ 

 

Împărțiți în grupe de câte patru, elevii vor 

primi o fișă de lucru pentru fixarea 

cunoștințelor dobândite pe parcursul 

lecție. 

Profesorul încurajează colectivul clasei, 

apreciază răspunsurile, notează elevii 

care au participat activ la oră. 

 

 

 

Rezolvă exercițiile din fișa de 

lucru folosindu-se de noile 

metode şi tehnici de calcul 

dobândite în timpul lecției 

 

Pe grupe 

 

 

Fișă de lucru 

 

Tema 

pentru 

acasă 2’ 

Profesorul propune ca temă pentru acasă 

realizarea celor două tehnici de calcul 

pentru două hărți care să cuprindă albia 

unui râu din țara noastră, la alegere. 

 

Notează tema pentru acasă 

 

 

Conversație 

 

Frontal 

 

 

Fisa de lucru 

 

I. Analizați hărțile alăturate. Cu ajutorul metodelor şi tehnicilor de calcul învățate deteminați coeficientul de meandrare şi coeficientul de 

ramificare.  

1. Harta…. 

2. Harta…. 

 

II. Menționați două elemente ale unui râu ( forme aluviale ) care se găsesc în interiorul acestuia. 
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Elementele râului (forme aluviale) 

 

 

 

 

          III. Precizați două cauze ale formării albiilor ramificate 

 

 

Cauze ale formării albiilor ramificate 

 

 

 

Schița lecției 

 

Analiza Harții Specht şi câteva din cele care i-au urmat (pentru secolului XIX Harta Szathmary, pentru prima parte a secolului 

XX Harta Planuri tragere) şi pentru momentul actual GoogleEarth,. 

Se pot aduce în discuţie date precise referitoare la dinamica albiei râului Argeş în ultimii  250 de ani.  

Exemplu:  Pe Harta Specht Argeşul este arătat puternic meandrat (coeficient de meandrare 2,00 km), coeficientul de ramificare 

(destul de aproximativ redat pe hartă este de 1.13 km) 

Specht 1791 

Coeficient meandrare = 24 km  / 12 km = 2,00 km 

Coeficient ramificare = 3,22 km+24 km/ 24 km = 1,13 km 

Szathmary 1864 

Coeficient meandrare = 22 km / 12km  = 1,83 km 

Coeficient ramificare = 8,45 km +22 km  / 22 km  = 1,38 km 

Planuri Tragere (1938) 

Coeficient meandrare = 18 km / 12 km = 1,50 km 
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Coeficient ramificare = 7,3 km +18  km / 18 km = 1,41 km 

Google Earth (actual) 

Coeficient meandrare = 17 km  / 12 km  = 1,42 

Coeficient ramificare = 5,1 km +17 km  / 17 km  = 1,30 km 

 

Se observă că în perioada analizată coeficientul de meandrare scade în mod destul de evident, pe când coeficientul de ramificare 

(cu aproximaţia dată de Harta Specht, cea mai puţin fidelă în reproducerea detaliilor dintre toate) se menţine aproximativ în aceleaşi 

limite. Se ţine seama că în acesti 250 de ani  intervenţia umană asupra râului a devenit din ce în ce mai agresivă (lucrări hidrotehnice, 

îndiguiri, baraje, îndreptări ale albiei, poduri etc.) Rezultatele obţinute sunt un efectul direct al factorului antropic. 

Conservarea coeficientului de ramificare se datorează faptului că acesta este mai puţin dependent de intervenţia umană, râul 

putându-şi conserva anumite caracteristici, precum bancurile de nisip, ostroavele şi insulele.  

Cauze ale formării albiilor ramificate ( in urma cercetările geomorfologice care au permis stabilirea următoarelor concluzii ): 

1. diminuarea locală a competenţei râului şi sortarea aluviunilor; 

2.  modificarea secţiunii transversale a albiei de la îngustă şi adâncă la largă şi puţin adâncă; 

3.  creşterea pantei (panta unui sector de despletire-împletire este mai mare decât a unui sector de albie unitară);  

4. creşterea debitului solid (ca, de exemplu, la confluenţe), unele obstacole apărute în albia minoră (formaţiuni de roci mai dure, piloni de 

poduri etc.).  

5. pantele mari şi debitele solide mari sunt cauzele principale ale formării albiilor ramificate.  

 

Formele aluviale caracteristice albiilor despletite-împletite sunt ostroavele. Ele provin, din bancuri submerse, care, la rândul lor, 

se pot transforma, în timp, în insule. Insulele, spre deosebire de ostroave, sunt mult mai stabile, în general ferite de revărsări (numai la 

viituri pot fi inundate), pe care se instalează vegetaţia specifică (zăvoaie) şi pe care se manifestă deja un proces de solificare, cu 

apariţia aluviunilor solidificate şi a solurilor aluviale (Loghin, 2009). 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar Iordache Daniela 

Școala Gimnazială Nr.128, București, Sector 5 

 

Data:  

Clasa: a III-a  

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţele naturii 

Obiectul: Ştiinţe ale naturii 

Unitatea de învăţare: Caracteristici asupra lumii vii 

Subiectul: Influenţa factorilor de mediu asupra corpurilor cu viaţă  

Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: Cunoaşterea de către elevi a factorilor de mediu care pot influenţa creşterea şi dezvoltarea corpurilor cu viaţă şi a felului 

în care aceştia pot influenţa plantele şi animalele 

Obiective operaţionale : 

La sfârşitul activităţii de instruire elevii vor trebui :  

O1. să identifice factorii de mediu care influenţează corpurile cu viaţă; 

O2. să identifice legătura dintre factorii de mediu din anumite zone şi plantele şi animalele din acea zonă; 

O3. să numească reacţiile corpurilor cu viaţă la unele variaţii ale factorilor de mediu; 

O4. să descrie o planta sau un animal sub influenţa factorilor de mediu; 

O5. să semene în ghivechi boabe şi seminţe; 

O6. să reprezinte prin desen mediul de viaţă specific vieţuitoarelor; 

O7. să scrie un slogan de protejare a vieţuitoarelor. 

Motivaţia ( scurtă justificare pentru lecţie ) 
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• Încurajarea atitudinii elevilor de grijă şi respect pentru mediile de viaţă ale plantelor şi animalelor, dezvoltarea interesului şi a 

responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii. 

Resurse: 

A. Metodologice 

Metode şi procedee: observaţia, experimentul, explicaţia, conversaţia, braistormingul, expunerea, problematizarea, analiza, munca 

independentă, învăţarea prin descoperire, cadranele, observarea 

Materiale şi mijloace de învăţământ: fişe de lucru, ghiveci, pământ, boabe de grâu, imagini Ppt, videoclip, laptop, videoproiector 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe echipe, în perechi; 

B.  Bibliografice:  

*Programa şcolară pentru clasa a III-a, www.edu.ro. 

* Mihaela Garabet, Olguța Șchiopu, Paula Copăcel– Ştiinţe ale naturii, manual pentru clasa a III-a, Editura Litera, Bucureşti, 2021; 

* Stănculescu, Carmen; Ştiinţe ale naturii – auxiliar pentru toate manualele alternative – clasa a III-a, Editura Carminis, Piteşti, 2006; 

C. Temporale: 45 minute; 

D. Umane: 24 elevi. 

E. Spaţiale: Sala de clasă 

 

  MOMENTELE 

      LECŢIEI 

OB. 

OPER. 

                DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚII 

 METODE ȘI 

PROCEDEE 

FORMA DE 

ORGANIZ. 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

1. Moment 

organizatoric 

 

 

 

Asigur ordinea şi disciplina necesare 

desfăşurării optime a lecţiei. 

Verific materialele necesare elevilor, 

cantitativ şi calitativ. 

-conversatia 

 

 

-frontal 

 

 

 

http://www.edu.ro/
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2. Captarea atenţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anunţarea temei 

 

 

4. Dirijarea 

învăţării. Însuşirea 

de noi cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va prezenta elevilor un material PPT cu 

cele 4 anotimpuri. 

-Ce observaţi ?  

-Cine dă această variaţie, succesiune a 

anotimpurilor ?  

-De ce într-o parte a Pământului e noapte, 

într-o parte e zi ? 

Prin metoda ciorchinele vor fi reamintite 

cunoştinţe despre factorii de mediu şi 

despre corpurile cu viaţă. (anexa 1) 

-Ce legatură există între factorii de mediu 

şi corpurile cu viaţă ? 

Elevii sunt anuntaţi ca astăzi vom discuta 

despre “Influenţa factorilor de mediu 

asupra corpurilor cu viaţă” .  

Se noteaza titlul pe tablă şi pe caiete. 

Lecţia este prezentată în format ppt 

¤ imagini cu anotimpul Primăvara. 

-Ce prezintă imaginea ?  

-De ce se intorc păsările călătoare ? 

-Ce a ajutat pomii să înmugurească ? -

Prin ce se caracterizează primăvara ?  

-conversatia 

-explicatia 

 

 

 

 

-metoda 

ciorchinele 

 

 

 

 

 

-exercitiul 

 

 

 

-observarea 

-conversatia 

-explicatia 

-invatarea prin 

descoperire 

 

-frontal 

 

 

 

 

 

-în echipe 

 

 

 

 

 

-în echipe  

 

 

 

 

 

 

-frontal si 

individual 

 

 

Capacitatea de a 

recunoaşte şi 

denumi 

caracteristicilor 

anotimpurilor 

 

Denumesc 

factorii de mediu 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii descriu 

semnele 

primăverii 

 

 

 

Elevii recunosc 

plante şi animale 
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5. Realizarea 

performanţelor 

 

 

 

 

6. Asigurarea 

feedbak-ului 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

O5 

O6 

O7 

 

-Cum influenţează caracteristicile fiecărui 

anotimp plantele şi vieţuitoarele ? etc.  

Se prezintă imagini cu globul pământesc şi 

harta României, pe care sunt fixate anumite 

animale. 

-Credeţi că peste tot sunt aceleaşi 

anotimpuri ? Aceleaşi plante, animale? 

De ce? 

-Cine influenţează aceste corpuri cu 

viaţă ? 

¤ Sunt prezentate imagini  cu influenţa pe 

care o are fiecare factor de mediu asupra 

corpurilor cu viaţă. După fiecare 

prezentare vor fi notate informaţiile 

esenţiale. 

Aerul 

Temperatura 

Lumina 

Apa 

Solul  

Sunt extrase plante si animale iubitoare 

sau nu de apa, adaptate la seceta, care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exercitiul 

-metoda 

cadranelor 

-exerciţiul 

 

conversaţia 

 

 

-frontal 

 

 

-perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în echipe 

 

 

 

individual 

frontal 

 

 

 

şi zonele unde 

trăiesc. 

 

Elevii observă şi 

scriu influenţele 

factorilor de 

mediu asupra 

corpurilor cu 

viaţă 

 

 

 

 

 

Elevii potrivesc 

în cadrane 

plantele şi 

animalele 

respectând 

cerinţele 

Elevii semănă în 

ghivece seminţe 
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7. Încheierea acti-

vităţii 

 

 

 

prefera temperaturi scazute sau ridicate, 

nocturne sau diurne.  

Se vor forma două grupe. Fiecare grupă va 

alege o plantă şi un animal (imagini). Prin 

metoda cadranelor vor rezolva patru 

sarcini. (anexa 2) 

 

Însămânţăm! 

➢ Vom  semăna în două ghivece boabe de 

grâu. 

Videoclip “Protecţia mediului” 

-  Aerul, apa, solul  trebuiesc protejate, 

mediul înconjurător trebuie protejat! 

 

 

Fac aprecieri asupra desfăşurării lecţiei şi  

partici-parea elevilor la activitate. Notez 

elevii care s-au evidenţiat. 

Tema 

Completează fişa de lucru! (anexa 3) 

 

 

 

 

 

observaţia  

conversaţia  

explicaţia  

 

 

 

frontal 

individual 

Capacitatea de 

observa efectele 

poluării asupra 

factorilor de 

mediu 

 
ANEXA 1  – metoda “Ciorchinele” 
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factorii de mediu 

şi 

corpurile cu viaţă animale 

apa 

aerul 

plante 

solul 
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ANEXA 2 – metoda Cadranelor 

1. Descrie planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reprezintă printr-un desen mediul său de viaţă 

3. Scrie acţiuni de comportare ale animalului   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Scrie câte un slogan de protejare a acestor plante şi animale 
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ANEXA 3 – Fişa de lucru 

 

Exemplifică : 

 

- plante iubitoare de apă _________________________________________________________________ 

- plante adaptate la secetă _______________________________________________________________ 

- animale active noaptea _________________________________________________________________ 

- animale care trăiesc în apă ______________________________________________________________ 

- animale rezistente la temperaturi scăzute __________________________________________________ 
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Proiect didactic 

Prof. înv. primar: Pavlovici-Pătruț Maria 

Prof. itinerant: Pavlovici-Pătruț Marina-Adriana 

Școala Gimnazială Mașloc  

Clasa: CP 

Data: 23.05.2022 

Tipul activității: Stimulare cognitivă  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Unitatea tematică: ,,Împărăția sunetelor 

Disciplina: Limba și literatura română  

Subiectul lecției:,,Recunoaște sunetele” 

Tipul lecției: Fixarea și sistematizarea cunoștințelor  

 

Obiective operaţionale: 

a. Cognitive : 

• 1.1. Să identifice sunetul inițial şi/sau final dintr-un cuvânt; 

• 1.2. Să recunoască poziția sunetului în cuvântul ilustrat; 

• 1.3. Să formuleze răspunsuri corecte, precise şi clare la întrebări. 

b. Motrice: 

• să utilizeze corect laptop-ul și să mânuiască corect instrumentele de scris/colorat. 

 

c. Afective: 

• să colaboreze în rezolvarea sarcinilor; 

• să respecte normele de comportament. 

 

Resurse: 

IV. Metodologice  

Strategii didactice: 

            a)   Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, expunerea, observația. 

            b)  Mijloace de învăţământ: fişe de lucru/(online),  creioane colorate,  laptop,  jocuri interactive.  

c) Forme de organizare: individual 

V. Temporale: 50 minute 
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VI. Umane:  1 elev 

VII. Forme şi tehnici de evaluare : obesrvarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare. 

 V.       Bibliografie/Webografie:  

• Alexandra Manea, Claudia Matache - ,,Ghid practic pentru clasa CP", Ed. Delta Cart Educațional, Pitești 

2019 

• Mihaela Bucinschi, Gabriela Dumitru, ,,Caiet de activități interdisciplinare pentru clasa CP", Ed. 

Kreativ,Târgu-Mureș, 2015 

• George Tatoma, Minerva Elena Rizea, Fișe de lucru interdisciplinare și transdisciplinare pentru clasa 

CP", Ed. Paralela 45, Pitești 2016 

• Anca Veronica Tăut, ,,Comunicare în limba română" – CP, Ed. Sinapsis, 2018  

• https://www.youtube.com/watch?v=rcu5DBUGfJ4 

• https://web.facebook.com/cottontree.ro/videos/salutare-

prim%C4%83var%C4%83/1133912486776232/?_rdc=1&_rdr 

• Recunoaste sunetul - Roata aleatoare (wordwall.net) 

• https://materialelogopedie.com/2020/04/27/fise-pentru-exersarea-auzului-fonematic-unde-se-aude-

sunetul/ 

• sunetele-c-g-t-d.pdf 

• sunet-initial-cuvinte-3.pdf 

• https://wordwall.net/ro/resource/12621109/sunet 

• https://wordwall.net/ro/resource/21182612/care-este-ultimul-sunet-partea-1 

• https://wordwall.net/ro/resource/6631774/sunete 

• https://wordwall.net/ro/resource/6225421/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele 

• https://wordwall.net/ro/resource/13710567/sunete-litere 

• auz-fonematic.pdf 

• https://wordwall.net/ro/resource/6504116/sunete/sunetul-%c8%99i-litera-a 

• https://wordwall.net/ro/resource/13870854/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele-a-%C8%99i-m 

• https://wordwall.net/ro/resource/2576533/sunete 

• https://wordwall.net/ro/resource/1796695/sunete-nazdravane 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rcu5DBUGfJ4
https://web.facebook.com/cottontree.ro/videos/salutare-prim%C4%83var%C4%83/1133912486776232/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/cottontree.ro/videos/salutare-prim%C4%83var%C4%83/1133912486776232/?_rdc=1&_rdr
https://wordwall.net/ro/resource/9608781/recunoaste-sunetul
https://materialelogopedie.com/2020/04/27/fise-pentru-exersarea-auzului-fonematic-unde-se-aude-sunetul/
https://materialelogopedie.com/2020/04/27/fise-pentru-exersarea-auzului-fonematic-unde-se-aude-sunetul/
file:///E:/MARINA%20ALIOS/SCOALA%20ONLINE/sunetele-c-g-t-d.pdf
file:///E:/MARINA%20ALIOS/SCOALA%20ONLINE/sunet-initial-cuvinte-3.pdf
https://wordwall.net/ro/resource/12621109/sunet
https://wordwall.net/ro/resource/21182612/care-este-ultimul-sunet-partea-1
https://wordwall.net/ro/resource/6631774/sunete
https://wordwall.net/ro/resource/6225421/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele
https://wordwall.net/ro/resource/13710567/sunete-litere
file:///E:/MARINA%20ALIOS/SCOALA%20ONLINE/auz-fonematic.pdf
https://wordwall.net/ro/resource/6504116/sunete/sunetul-%c8%99i-litera-a
https://wordwall.net/ro/resource/13870854/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele-a-%C8%99i-m
https://wordwall.net/ro/resource/2576533/sunete
https://wordwall.net/ro/resource/1796695/sunete-nazdravane
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Evenimentul 

Didactic 

Comp

et. 

specif

ice 

 

Conţinutul ştiinţific Strategia didactică Evaluare  

Metode Mijloac

e 

Forme 

 de 

organiza

re 

1.Moment 

organizatori

c 

2 min. 

 Se asigură climatul favorabil 

desfăşurării lecţiei,  a materialelor 

didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Captarea 

atenţiei 

6 min. 

 

 

 

 

 

1.3. 

 Elevul ascultă și vizionează 

videoclipul cu atenție. 

https://www.youtube.com/watch?v

=rcu5DBUGfJ4 

Care sunt vestitorii primăverii? Ce 

alte caracteristici ale anotimpului 

primăvara cunoști? 

https://web.facebook.com/cottontre

e.ro/videos/salutare-

prim%C4%83var%C4%83/113391

2486776232/?_rdc=1&_rdr 

 

Convers

aţia 

 

 

Expuner

ea 

 

 

 

Observaț

ia 

Laptop 

 

Individu

al 

Observar

ea 

comporta

men – 

tului 

verbal şi 

nonverba

l 

3.Anunţarea 

temei 

3 min. 

 

 

. 

 

1.1. 

Se anunţă tema şi obiectivele 

activităţii, în termeni accesibili 

elevului. 

Elevul va recunoaște sunetul inițial 

al imaginii date.  

Recunoaste sunetul - Roata 

aleatoare (wordwall.net)  

 

Observaț

ia 

 

 

 

Conversa

ţia 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

Individu

al 

Observar

ea 

focalizări

i şi 

menţineri

i atenţiei 

https://www.youtube.com/watch?v=rcu5DBUGfJ4
https://www.youtube.com/watch?v=rcu5DBUGfJ4
https://web.facebook.com/cottontree.ro/videos/salutare-prim%C4%83var%C4%83/1133912486776232/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/cottontree.ro/videos/salutare-prim%C4%83var%C4%83/1133912486776232/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/cottontree.ro/videos/salutare-prim%C4%83var%C4%83/1133912486776232/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/cottontree.ro/videos/salutare-prim%C4%83var%C4%83/1133912486776232/?_rdc=1&_rdr
https://wordwall.net/ro/resource/9608781/recunoaste-sunetul
https://wordwall.net/ro/resource/9608781/recunoaste-sunetul
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4.Dirijarea 

învăţării 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 Elevul va recunoaște poziția 

(inițială, mediană, finală)  pe care o 

are sunetul în cuvântul ilustrat.  

https://materialelogopedie.com/202

0/04/27/fise-pentru-exersarea-

auzului-fonematic-unde-se-aude-

sunetul/ 

 

sunetele-c-g-t-d.pdf 

 

Elevul va unii cu o linie cuvintele 

care încep cu același sunet.  

sunet-initial-cuvinte-3.pdf 

 

https://wordwall.net/ro/resource/12

621109/sunet 

 

https://wordwall.net/ro/resource/21

182612/care-este-ultimul-sunet-

partea-1 

 

https://wordwall.net/ro/resource/66

31774/sunete 

 

https://wordwall.net/ro/resource/62

25421/ne-juc%C4%83m-cu-

sunetele 

 

https://wordwall.net/ro/resource/13

710567/sunete-litere 

Observaț

ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicați

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa

ţia 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

Individu

al 

Observar

ea 

sistemati

că a 

elevului 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

https://materialelogopedie.com/2020/04/27/fise-pentru-exersarea-auzului-fonematic-unde-se-aude-sunetul/
https://materialelogopedie.com/2020/04/27/fise-pentru-exersarea-auzului-fonematic-unde-se-aude-sunetul/
https://materialelogopedie.com/2020/04/27/fise-pentru-exersarea-auzului-fonematic-unde-se-aude-sunetul/
https://materialelogopedie.com/2020/04/27/fise-pentru-exersarea-auzului-fonematic-unde-se-aude-sunetul/
file:///E:/MARINA%20ALIOS/SCOALA%20ONLINE/sunetele-c-g-t-d.pdf
file:///E:/MARINA%20ALIOS/SCOALA%20ONLINE/sunet-initial-cuvinte-3.pdf
https://wordwall.net/ro/resource/12621109/sunet
https://wordwall.net/ro/resource/12621109/sunet
https://wordwall.net/ro/resource/21182612/care-este-ultimul-sunet-partea-1
https://wordwall.net/ro/resource/21182612/care-este-ultimul-sunet-partea-1
https://wordwall.net/ro/resource/21182612/care-este-ultimul-sunet-partea-1
https://wordwall.net/ro/resource/6631774/sunete
https://wordwall.net/ro/resource/6631774/sunete
https://wordwall.net/ro/resource/6225421/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele
https://wordwall.net/ro/resource/6225421/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele
https://wordwall.net/ro/resource/6225421/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele
https://wordwall.net/ro/resource/13710567/sunete-litere
https://wordwall.net/ro/resource/13710567/sunete-litere
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Elevul va completa căsuțele cu 

literele inițiale ale cuvintelor 

ilustrate. 

litera-initiala-1.pdf  

5. Obţinerea 

performanţe

i 

3 min. 

 

 

 

1.1. 

 

 

Elevul va tăia cu o linie imaginea a 

cărei denumire nu începe cu 

sunetul reprezentat de litera din 

stânga. 

auz-fonematic.pdf  

 

Conversa

ția 

 

 

Observaț

ia 

Laptop 

 

Fișe de 

lucru 

Individu

al 

 

Observar

e 

sistemati

că 

 

Aprecieri 

verbale 

 

6. 

Asigurarea 

feed-

backului 

8 min. 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

1.1. 

https://wordwall.net/ro/resource/65

04116/sunete/sunetul-%c8%99i-

litera-a 

 

https://wordwall.net/ro/resource/13

870854/ne-juc%C4%83m-cu-

sunetele-a-%C8%99i-m 

 

https://wordwall.net/ro/resource/25

76533/sunete 

 

https://wordwall.net/ro/resource/17

96695/sunete-nazdravane 

 

 

 

Elevul va colora fișa. (Anexa 1)  

Conversa

ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaț

ia 

 

 

 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa de 

colorat 

Individu

al 

 

 

Aprecieri 

verbale 

file:///E:/MARINA%20ALIOS/SCOALA%20ONLINE/litera-initiala-1.pdf
file:///E:/MARINA%20ALIOS/SCOALA%20ONLINE/auz-fonematic.pdf
https://wordwall.net/ro/resource/6504116/sunete/sunetul-%c8%99i-litera-a
https://wordwall.net/ro/resource/6504116/sunete/sunetul-%c8%99i-litera-a
https://wordwall.net/ro/resource/6504116/sunete/sunetul-%c8%99i-litera-a
https://wordwall.net/ro/resource/13870854/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele-a-%C8%99i-m
https://wordwall.net/ro/resource/13870854/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele-a-%C8%99i-m
https://wordwall.net/ro/resource/13870854/ne-juc%C4%83m-cu-sunetele-a-%C8%99i-m
https://wordwall.net/ro/resource/2576533/sunete
https://wordwall.net/ro/resource/2576533/sunete
https://wordwall.net/ro/resource/1796695/sunete-nazdravane
https://wordwall.net/ro/resource/1796695/sunete-nazdravane
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7. Incheierea 

activităţii 

3 min. 

 

 

Se vor face aprecieri asupra 

participării elevului la lecţie, 

precum şi asupra comportamentului 

pe parcursul orei. 

Conversa

ţia 

Laptop Individual 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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Proiect de activitate didactică 

 
                                                                                                     Prof. Sandu Florin 

                                                                               Școala Gimnazială ”Smaranda Dumitru    Roman” 

Vizurești, Dâmbovița 

Clasa: a VIII-a  

Disciplina: Matematică 

Titlul lecţiei: Formule de calcul prescurtat - exerciții 

Tipul lecţiei: de formare a deprinderilor și priceperilor; 

Durata: 50 minute 

Competenţe specifice: 

2.2. Aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale exprimate prin litere 

3.2. Utilizarea formulelor de calcul prescurtat şi a unor algoritmi pentru rezolvarea ecuaţiilor şi a 

inecuaţiilor 

4.2. Exprimarea matematică a unor situaţii concrete prin calcul algebraic 

5.2. Interpretarea unei situaţii date utilizând calcul algebric 

6.2. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea ecuaţiilor sau a formulelor de 

calcul prescurat 

Obiectivele lecţiei – la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

 O1 - să utilizeze corect terminologia ştiinţifică şi simbolistică; 

 O2 - să aplice corect regulile de calcul pentru operațiile cu numere reale; 

 O3 - să utilizeze regulile de calcul prescurtat; 

 O4 - să respecte ordinea efectuării operațiilor; 

 O5 - să determine valoarea unor parametri din anumite condiții matematice; 

 O6 - să aplice cunoștințele dobândite în rezolvarea unor probleme de la examenele naționale, etc. 

Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, observaţia. 

Forme de organizare:  frontal, individual 

                        Mijloace de învățământ: manualul, tabla, cretă, fişe de lucru, culegere. 

Bibliografie: 

- programa școlară 

- www.didactic.ro 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

ETAPA 

LECŢIEI 
TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
METODE 

ŞI PROCEDEE 

ORGANIZAEA 

ÎNVĂŢĂRII 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Momentul 

organizatoric 
3 min 

- notează absenţii şi asigură cadrul necesar desfăşurării lecţiei în 

bune condiţii. 

- distribuie fişa de lucru şi conver-sează cu elevii pe marginea ei 

conversaţia 
frontal 

individual 
 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

8 min 

- propune completarea primului exercițiu de pe fișa de lucru.  

1.. Completați: 

(𝑎 + 𝑏)2 = + 2𝑎𝑏 +  

(𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − +  

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2  𝑏2 

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2 = 𝑎2 + + 𝑐2 + 2 𝑏 + 2𝑎 + 2𝑏   

- propune realizarea la tablă a unui ciorchine cu titlul  ”Formule de 

calcul prescurtat”. 

exercițiu, 

conversaţie 
frontal 

Fișă de 

lucru 

Analiza 

răspun-

surilor 

Anunţarea 

lecţiei noi 
2 min - anunţă tema lecţiei şi obiectivele urmărite explicația frontal 

tablă, cretă, 

caiet de 

notiţe 

 

Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

30 min 

- propune spre rezolvare celelalte exerciții din fișa de lucru: 

2. Se consideră 𝐸(𝑛) = (3𝑛 + 7)2 − 2(3𝑛 + 7) + 1, 𝑛 ∈ 𝑵. 

Arătați că 𝐸(𝑛) este pătrat perfect divizibil cu 9, pentru orice 

număr natural n. (E.N. sesiunea iunie 2015, subiect de rezervă). 

3.  Se consideră 𝐸(𝑥) =
(2𝑥+1)2−(2𝑥−1)2

(𝑥−1)2−(𝑥+1)2 unde 𝑥 ∈ 𝑹, 𝑥 ≠ 0. Arătați 

că 𝐸(𝑥) = −2 pentru orice 𝑥 ∈ 𝑹, 𝑥 ≠ 0. (E.N. sesiunea iunie 

2012). 

4. Arătați că numărul 𝑎 = (√3 + √2)(5 − √6) + (√2 − 1)
2

− 3√3 

este natural. (E.N. sesiunea iunie 2011). 

5. Se consideră E(x) = (1 + x)(1 − x) + (x + 2)2 − 2(x + 2) unde 

x este număr real. Determinați numărul real a pentru care E(a) =
−1. (Simulare E.N. 2014) 

 

expunere, 

conversaţia 

 

explicaţia 

problemeti-

zarea 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

fişă de 

lucru, 

tablă, caiet 

de notițe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare

a modului 

de lucru 

Aprecieri 

verbale 
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ETAPA 

LECŢIEI 
TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI 

STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 
METODE 

ŞI PROCEDEE 

ORGANIZAEA 

ÎNVĂŢĂRII 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

6. Arătați că numărul a = (√3 + √2)(5 − √6) + (√2 − 1)
2

− 3√3 

este natural. (E.N. Iunie 2014) 

7. Dacă p = (√5 + √2)
2

− √2(√5 + √2) − √5(√2 − 2√5), atunci 

arătați că p este natural. (E.N. Iunie 2010). 

8. Se consideră E(𝑥) = (𝑥2 + 𝑥 + 1)2 − (𝑥2 + 𝑥)2 − 𝑥2 unde x 

este număr real. Arătați că E(n) este pătrat perfect pentru orice 

număr natural n. (Simulare E.N. 2015). 

9. Calculați: 

a) (3x − 2)2 − 5(x − 3)(x + 3) − (2x + 3)2; 

b) (x −
1

2
)

2
− (x +

1

2
)

2
; 

c) (5x − 7)[2(x + 2) + 3(x + 1)] − (4x − 3)[3(x + 3) +
x − 6]; 

d) (x√3 + 1)2 − (2x − 1)2 − 2x(√3 + 2); 

e) (
1

√2
+ 1)

2
+ (

1

√2
− 1)

2
−

1

2
. 

Supraveghează și îndrumă activitatea elevilor: 

- atrage atenţia elevilor asupra modului de lucru cu fişa 

- supraveghează rezolvarea în caie-te și la tablă a exercițiilor din fișa 

de lucru 

- face precizările și corecturile necesare atunci cînd situația o cere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicaţia 

problemeti-

zarea 

exercițiul 

 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fişă de 

lucru, 

tablă, caiet 

de notițe 

 

Analiza 

răspunsu-

rilor 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Observare 

sistematică 

 

Analiza 

răspunsu-

rilor 

Observare 

sistematică 

Fixarea 

cunoştinţelor 
4 min 

- verifică împreună cu elevii com-pletarea fişelor de lucru 

- cere elevilor să prezinte con-cluziile desprinse din rezolvarea fișei 

de lucru 

conversaţia 
frontal 

individual 

fişă de 

lucru 

Aprecieri 

verbale 

Tema pentru 

acasă 
1 min 

- indică drept temă pentru acasă exerciţiile nerezolvate din fișa de 

lucru 
conversaţia frontal manual 

 

Concluzii şi 

aprecieri 

asupra lecţiei 

2 min 
- face aprecieri asupra desfăşurării lecţiei 

- notează elevii activi 
conversaţia frontal catalog 

Aprecieri 

verbale, 

note 
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FIŞĂ DE LUCRU  
clasa a VIII-a 

 

1.  Completați: 

a) (a + b)2 = + 2ab +  

b) (a − b)2 = a2 − +  

c) (a + b)(a − b) = a2 b2 

d) (a + b + c)2 = a2 + + c2 + 2 b + 2a + 2b   

2. Se consideră 𝐸(𝑛) = (3𝑛 + 7)2 − 2(3𝑛 + 7) + 1, 𝑛 ∈ 𝑵. Arătați că 𝐸(𝑛) este pătrat perfect divizibil cu 

9, pentru orice număr natural n. (E.N. sesiunea iunie 2015, subiect de rezervă). 

3. Se consideră 𝐸(𝑥) =
(2𝑥+1)2−(2𝑥−1)2

(𝑥−1)2−(𝑥+1)2 unde 𝑥 ∈ 𝑹, 𝑥 ≠ 0. Arătați că 𝐸(𝑥) = −2 pentru orice 𝑥 ∈ 𝑹, 𝑥 ≠

0. (E.N. sesiunea iunie 2012). 

4. Arătați că numărul 𝑎 = (√3 + √2)(5 − √6) + (√2 − 1)
2

− 3√3 este natural. (E.N. sesiunea iunie 

2011). 

5. Se consideră E(x) = (1 + x)(1 − x) + (x + 2)2 − 2(x + 2) unde x este număr real. Determinați numărul 

real a pentru care E(a) = −1. (Simulare E.N. 2014) 

6. Arătați că numărul a = (√3 + √2)(5 − √6) + (√2 − 1)
2

− 3√3 este natural. (E.N. Iunie 2014) 

7. Dacă p = (√5 + √2)
2

− √2(√5 + √2) − √5(√2 − 2√5), atunci arătați că p este natural. (E.N. Iunie 

2010). 

8. Se consideră E(𝑥) = (𝑥2 + 𝑥 + 1)2 − (𝑥2 + 𝑥)2 − 𝑥2 unde x este număr real. Arătați că E(n) este pătrat 

perfect pentru orice număr natural n. (Simulare E.N. 2015). 

9. Calculați: 

a) (3x − 2)2 − 5(x − 3)(x + 3) − (2x + 3)2; 

b) (x −
1

2
)

2

− (x +
1

2
)

2

; 

c) (5x − 7)[2(x + 2) + 3(x + 1)] − (4x − 3)[3(x + 3) + x − 6]; 

d) (x√3 + 1)2 − (2x − 1)2 − 2x(√3 + 2); 

e) (
1

√2
+ 1)

2

+ (
1

√2
− 1)

2

−
1

2
. 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                                                                                                         Profesor Sandu Nicoleta 

                                                                                                                                 Școala Gimnazială ”Smaranda Dumitru Roman” Vizurești, Dâmbovița 

Clasa: a VI-a  

Disciplina de învăţământ: Educație muzicală 

Unitatea de învățare: Elemente de limbaj muzical: Melodia 

Subiectul/Tema lecției: MINIATURA INSTRUMENTALĂ 

Tipul lecției: lecție de comunicare-însușire de cunoștințe 

Competențe specifice vizate:  

2.4. Observarea unor procedee componistice 

3.1. Perceperea unor noțiuni muzicale prin audiție direcționată  

Obiective operaţionale:   

O1  - să formuleze definiția miniaturii; 

O2 - să cunoască denumirile miniaturii instrumentale în literatura de specialitate; 

O3  - să  recunoască, după audiție, miniaturi instrumentale; 

O4  - să  rețină nume ale compozitorilor care au compus miniaturi instrumentale; 

➢ Metode, procedee și tehnici didactice:  conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, audiția, observația;  

➢ Mijloace de învăţământ: manualul de Educație muzicală-clasa a VI-a, caiet de muzică, tabla, laptop, fișe, boxă, planșă, flipchart; 

➢ Forme de organizare: frontală și individuală 

➢ Durata: 50 de minute
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➢ Bibliografie:  

• Programa şcolară pentru clasa a VI-a,  2017, Bucureşti 

• Munteanu Gabriela  ,,Ghidul profesorului de educație muzicală” Sigma 1999  

• Manual de educație muzicală pentru clasa a VI-a  Editura Litera, Bucureşti, 2019  

• Manual de educație muzicală pentru clasa a VI-a  Editura CD Press, Bucureşti, 2019  

• Vasile Vasile  -"Metodica educației muzicale” , Ed. Muzicală, Bucureşti, 2004 

 

Desfășurarea lecției 

Nr. crt Etapele lecției 
Ob. 

Op. 

Activitatea profesorului Strategia didactică 

Evaluare 
Metode, procedee 

și tehnici did. 

Mijloace 

de înv. 

Forme 

de 

organi-

zare 

1. Momentul organizatoric 

(2 min) 

  - asigurarea ordinii și notarea absenților; 

- pregătirea materialului pentru lecție; 

  

 Conversația 

  

 Frontală   

2. Moment aperceptiv 

(5 min) 

 Profesorul propune spre  rezolvare un rebus, pentru a găsi titlul noii 

lecții (vezi anexa 1), pe un panou de  flipchart. 

-    

Conversația    

3. Anunțarea temei şi a 

obiectivelor 

(2 min) 

  -profesorul comunică titlul lecției –  Miniatura instrumentală, precum 

și obiectivele lecției; 

 

Conversația 

  

 Frontală   

 

4. 

 

Dirijarea învățării 

(26 min) 

 O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-profesorul dă definiția miniaturii instrumentale = piesă/lucrare 

muzicală instrumentală de mici dimensiuni caracterizată prin finețe, 

delicatețe, simplitate. Conținutul de idei și sentimente este variat și 

exprimat într-o formă concentrată 

Profesorul  menționează următoarele  aspecte teoretice despre noul gen 

muzical:  

-  în literatura de specialitate, miniatura instrumentală este întâlnită fie 

sub denumirea de miniatură pentru un instrument, spre exemplu 

pentru pian, fie sub alte denumiri, precum: bagatelă, invențiune, 

nocturnă, studiu, humorescă, impromptu, vals, barcarola, noveletă, 

menuet, momente muzicale 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 
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O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

Încă de la începutul secolului XVIII aveau succes piesele muzicale  

miniaturale cu caracter ilustrativ, descriptiv.  

În secolul XIX, creația compozitorilor abundă de lucrări miniaturale.  

Profesorul face precizări suplimentare cu privire la celelalte denumiri 

ale miniaturii. 

-invențiunea = piesa instrumentală fără o formă (structură, 

arhitectură) precisă pentru instrumente cu claviatură;- profesorul 

propune pentru audiție un fragment un fragment din lucrarea 

Invențiunea nr 1 de J.S. Bach. 

https://www.youtube.com/watch?v=PpgEPdidSfE 

-menuet =  un dans de salon, o melodie cantabilă în măsura de 3 timpi; 

- profesorul propune  pentru audiție un fragment din lucrarea Menuet 

de Luigi Boccherini. 

https://www.youtube.com/watch?v=rmkOHzmorCk 

-bagatela = piesă instrumentală mică, ușoară, variată ca expresie și 

formă, cu caracter apropiat de divertisment; 

- profesorul propune  pentru audiție un fragment din lucrarea Fur Elise 

de Ludwig van Beethoven. 

https://www.youtube.com/watch?v=s71I_EWJk7I 

- studiul = piesă instrumentală având drept scop perfecționarea unor 

anumite probleme de ordin tehnic (și uneori de expresie), ale 

instrumentistului în vederea interpretării. 

- profesorul propune pentru  audiție un fragment din Studiul nr.3, de N. 

Paganini. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQlkWlQ9lT0 

- valsul = lucrare muzicală  în măsura de 3 timpi, cu o linie melodică 

cantabilă și expresivă într-un tempo  potrivit. Nu este vorba de valsul 

dansant, ci de valsul ca piesă de concert; 

- profesorul propune  pentru audiție un fragment din Valsul op.18 de 

Fr. Chopin. 

https://www.youtube.com/watch?v=LG-E4PVGQSI 

- nocturna = este o piesă instrumentală cu caracter nostalgic, visător, 

romantic; 

- profesorul propune  pentru audiție un fragment din lucrarea Nocturna 

op.9 No.2 de Fr. Chopin 

https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg 

- barcarola = piesă instrumentală scurtă  ce sugerează atmosfera unei 

plimbări cu barca (cântecul gondolierilor) 

Explicația 

Conversația 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

Audiția 

Demonstrația 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

Audiția 

Demonstrația 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

Audiția 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxa 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxa 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

curentă 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpgEPdidSfE
https://www.youtube.com/watch?v=rmkOHzmorCk
https://www.youtube.com/watch?v=s71I_EWJk7I
https://www.youtube.com/watch?v=EQlkWlQ9lT0
https://www.youtube.com/watch?v=LG-E4PVGQSI
https://www.youtube.com/watch?v=9E6b3swbnWg
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O3 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

- profesorul propune pentru  audiție un fragment din lucrarea Barcarola 

de P.I Ceaikovski 

https://www.youtube.com/watch?v=KMb_TPrqMZI&list=RDKMb_

TPrqMZI&start_radio=1 

- humoresca = piesă muzicală de proporții reduse cu caracter de 

glumă, de umor. 

- profesorul propune pentru audiție un fragment din lucrarea 

Humoresque de A. Dvorak 

https://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs 

- impromptu =  piesă instrumentală cu caracter improvizatoric. 

- profesorul propune pentru  audiție un fragment din lucrarea 

Impromptu fantezie de Fr. Chopin 

https://www.youtube.com/watch?v=B-HosIOod_A 

- poloneză = dans popular polonez în măsura de trei timpi, cu caracter 

sărbătoresc, apropiat de marș 

- profesorul propune pentru  audiție un fragment din lucrarea Poloneza 

nr.1 op.40 de Chopin 

https://www.youtube.com/watch?v=F_e9WGmZf7k 

- mazurka = dans național polonez în măsura de trei pătrimi dar in 

mișcări mai lente decât valsul, având drept caracteristica mutarea 

accentelor de pe timpul tare pe timpi slabi. 

- profesorul propune pentru audiție un fragment din lucrarea Mazurka 

nr,1 op.6 

https://www.youtube.com/watch?v=lv09_85GT6A 

 

-elevii audiază și exprimă stările resimțite și precizează care este 

lucrarea scrisă în tonalitatea majoră și minoră; 

- elevii  audiază și exprimă stările resimțite și apoi notează în caiete 

 -elevii audiază și exprimă stările resimțite și precizează care este 

lucrarea scrisă în tonalitatea majoră și minoră; 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

Audiția 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxa 

Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Observare 

curentă 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

5. 

 

Asigurarea retenției și a 

transferului 

informațional 

(10 min) 

O1 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

-profesorul poartă o discuție recapitulativă cu 

elevii, asigurându-se că aceștia au asimilat 

conținutul informațional predat; 

-profesorul aplică  elevilor o fișă de lucru, prin 

care se evaluează cunoștințele dobândite  (vezi 

anexa 2); 

 -elevii participă 

activ la discuții; 

- elevii rezolvă fișa 

de lucru 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul 

  

  

 

 

 

Fișă de 

lucru 

Frontală 

 

 

 

Individua

lă 

 Aprecieri 

verbale 

 

 

Evaluare 

scrisă 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KMb_TPrqMZI&list=RDKMb_TPrqMZI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=KMb_TPrqMZI&list=RDKMb_TPrqMZI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs
https://www.youtube.com/watch?v=B-HosIOod_A
https://www.youtube.com/watch?v=F_e9WGmZf7k
https://www.youtube.com/watch?v=lv09_85GT6A
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*Notă: Pentru încadrarea în timp, a etapei a patra (dirijarea învățării), se recomandă descărcarea lucrărilor și convertirea acestora, în fișiere mp3 sau mp4 

  

 

6. 

 

Aprecieri şi 

recomandări 

(2 min) 

   -profesorul face aprecieri asupra modului de 

manifestare a elevilor pe tot parcursul lecției și 

cum și-au însușit noile cunoștințe muzicale; 

- profesorul recomandă elevilor să reaudieze 

lucrările ascultate la oră. 

-elevii ascultă 

aprecierile 

profesorului; 

 Conversația 

  

 Frontală  Aprecieri 

verbale 
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Anexa nr.1 

REBUS  

 Completează careul pe orizontală, conform cerințelor și vei obține pe verticală, un gen al muzicii culte. 

      A         

   1            
    2           
   3            
    4           
5               
  6             
7               
   8            
  9             

      B         
 

1. Succesiunea a șapte sunete/note muzicale așezate în ordinea înălțimii, începând cu tonica și terminând cu repetarea ei la 

interval de octavă. 

2. Una dintre calitățile sunetului muzical.  

3. Reprezintă totalitatea sunetelor/notelor muzicale dintr-un cântec/lucrare muzicală.  

4. Contopirea unui timp accentuat cu unul neaccentuat precedent formează …………………. pe timp.  

5. Prima treaptă din gamă/tonalitate.  

6. …………………  de leagăn.  

7. Notă sau grupul de note care pregătește timpul accentuat.  

8. Interval muzical care stabilește modul major sau minor al gamei.  

9. Termen de mișcare.  
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Anexa 2 

Numele și prenumele: 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

1. Alege răspunsul corect. 

Miniatura este  

a) o lucrare muzicală de mici dimensiuni caracterizată printr-un discurs muzical amplu; 

b) o lucrare muzicală vocală sau instrumentală de mici dimensiuni caracterizată prin finețe, delicatețe, simplitate; 

c) o lucrare muzicală  instrumentală, de dimensiuni moderate. 

2. Menționează, mai jos, denumirile sub care mai este întâlnită miniatura instrumentală. 

-  

 

3. Alege numele compozitorilor ale căror miniaturi instrumentale le-ai ascultat: 

a) Johann Sebastian Bach 

b) Luigi Boccherini 

c) Ludwig van Beethoven 

d) Johannes Brahms 

e) Frédéric Chopin 

 f) Antonin Dvorak 

g) Piotr Ilici Ceaikovski 

h) Antonio Vivaldi 

g) Edvard Grieg 

4.  Notează  mai jos numele lucrării muzicale audiate. 

    -  
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PROIECT DE LECȚIE 

 
Prof. Înv. Primar:Andrei Nicoleta-Alina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Adunații-Copăceni, Jud. Giurgiu 

 

”Nu există o proiectare model. Există doar o logică a proiectării.” 

Marin Manolescu 

DATA:  

CLASA: a IV-a B  

ARIA CURRICULARĂ: Educație fizicǎ, sport și sǎnǎtate 

DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Joc și mișcare 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri 

 SUBIECTUL: Minte sănătoasă în corp sănătos 

TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi și deprinderi 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

1.1. Utilizarea deprinderilor locomotorii în condiții variate; 

1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de întrecere între echipe; 

2.1. Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor individuale repartizate în cadrul grupului, în 

activitățile de joc și mișcare  

2.2. Organizarea și adaptarea unor jocuri de mișcare în activitățile ludice școlare și extrașcolare 

Pe parcursul și la sfârșitul orei, elevii vor fi capabili: 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

➢     COGNITIVE: 

OC1: să efectueze corect sărituri cu desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare,  în lungime, 

înălțime și adâncime, cu coardă; 

OC2: sǎ execute corect, exerciţiile de dezvoltare fizicǎ, conform comenzilor (sincronizare atunci 

când sunt și cu alți parteneri) ; 

OC3: să mânuiască în mod corespunzător mijloacele didactice (sau obiectele casnice aflate la 

îndemână, sub supravegherea unui adult) necesare pe parcursul orei; 

OC4 : să adapteze și să organizeze jocuri diverse în condiții variate. 

➢ PSIHOMOTORII: 

OP: să păstreze o poziție corectă în timpul desfășurării activității; 

➢ AFECTIVE: 

OA1: să manifeste interes pentru lectie; 

OA2: să se implice activ și conștient în activitate. 

STRATEGIE DIDACTICĂ: 
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• Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, demonstrația, metoda Cubului, jocul  

didactic; 

• Resurse: 

➢ Materiale: mingi, jaloane, cercuri, elastic, coarde, fluier, laptop/telefon, fișă de lucru – cubul, 

aplicații/canale online (CLASSROOM, YOU TUBE) 

➢ Temporale: 45 minute (30 minute pentru activitate online) 

➢ Umane: învățătoarea, 13 elevi //  Spațiale: sala de clasă (spațiul online) 

➢ Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe. 

➢ Bibligrafie:  

• 1. Programa şcolară pentru disciplina Joc şi mişcare, clasele a III-a – a IV-a. Anexa nr.2 la ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr.5003/02.12.2014, Bucureşti, 2014 

• 2. Ailincăi, E. ﴾2015﴿  -,, Joc și mișcare” -culegere de jocuri, Galați    
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•  

 

ETAPELE 

LECȚIEI / 

Dozare / Ob. 

 

ELEMENTE DE CONȚINUT 

STRATEGII DIDACTICE  

Evaluare Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

1 min. 

   Se organizeazǎ sala/spațiul pentru începerea orei 

de Joc și mișcare. 

   Se asigură un climat afectiv pozitiv, favorabil 

bunei desfăşurări a lecției: 

 -alinierea 

 -verificarea stării de sănătate și a ținutei; 

 - exerciții de atenție; 

Conversația Laptop/ 

telefon 

 

fluier 

Frontal 

 

Linie pe un 

rând.  

 

 

   

Observarea 

sistematică a 

elevilor 

2.  Încǎlzirea 

organismului 

pentru efort 

5 min. 

 

 

 

OA1 

 

OC1 

 

 

OP 

 

 

 

 

 

OA2 

   Încǎlzirea organismului pentru efort este realizatǎ 

prin exerciții de mișcare având în vedere încǎlzirea 

fiecarei pǎrți a corpului: 

 alergare uşoară  

 mers cu rotirea braţelor înainte şi  

înapoi  

 joc de glezne  

 alergare cu pendularea gambelor 

înainte  

 Alergare cu  pendularea gambelor 

înapoi  

 Alergare cu genunchii  sus  

 Mers pe vârfuri  

 Mersul  pit icului  

 

*Material  ajutător în CLASSROOM pentru 

activitatea online.  (Anexa1)  

https:/ /classroom.google.com/c/MTUyNzY

1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/det

ails  

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

Exercițiul 

Laptop/ 

Telefon 

 

Aplicație 

online 

CLASSR

OOM 

 

Canal 

YOU 

TUBE 

 

fluier 

 

Frontal 

 

Coloană 

câte 1  

.  

 
             

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

Observarea 

sistematică  

https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details
https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details
https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details
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3. Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

locomotor 

5 min 

 

 

 

OP 

   Deplasare în șir, cu oprire la capătul terenului și 

grupare în formația de lucru. 

Elevii se grupează în  două coloane pentru a efectua 

complexul de exerciții  

Ex.1.  – stând cu mâinile pe șold: 

• rotiri ale capului spre dreapta. 

• rotiri ale capului spre stânga; 

2 x 4 T 

 

Ex.2. – stând cu mâinile pe șold: 

• aplecări ale capului înainte; 

• aplecări ale capului pe spate; 

• îndoiri ale capului spre stânga; 

• îndoiri ale capului spre dreapta; 

2 x 8 T 

Ex.3.  – stând depărtat cu brațele sus: 

• rotiri simultan de brațe înainte; 

• rotiri simultan de brațe înapoi;  

2x 4 T 

Ex.4.  – stând: 

• mâinile pe șold; 

• mâinile pe umăr; 

• ridicare pe vârfuri cu brațele sus; 

• revenire în poziția inițială 

2x 4 T 

 

Ex.5.  – stând depărtat cu mâinile pe șold: 

• îndoiri ale trunchiului spre stânga; 

• îndoiri ale trunchiului spre dreapta; 

• îndoirea trunchiului înainte, palmele ating solul; 

• extensia trunchiului cu brațele sus. 

2x 4 T 

Ex.6..-stând, ușor depărtat, brațele pe lângă corp 

Conversația 

 

Explicația 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

  

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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• fandare laterală spre dreapta, brațul drept sus cel 

stâng pe lângă corp 

• revenire în stând, brațele pe lângă corp,                                                

• fandare laterală spre stânga, brațul stâng sus cel drept 

pe lângă corp          2 x 4 T 

• revenire în poziția inițială 

 Ex.7. –stând, în pozitie de drepți 

    T1-T8-sărituri depărtat-apropiat cu ducerea 

pamelor deasupra capului                               2 x 8 T 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Repetarea 

jocurilor 

învǎțate 

      5 min. 

 

 

 

OP 

   Se grupeazǎ elevii în două echipe. 

1. „Calculatoarele”  

Învățătoarea reamintește regulile jocului: 

Elevii fiind împărţiţi în 2 echipe, fiecare echipă se 

așază în coloană câte unul în spatele unei linii de 

plecare-sosire. În faţa fiecărei echipe se aşază un 

reper (jalon) care să poată fi ocolit. Elevii din fiecare 

echipă numără în continuare, fiecare component 

reţinând numărul care îi aparţine. Se numără din 1 în 

1. Elevii din fiecare echipă pornesc în cursă atunci 

când profesorul rosteşte o operaţie matematică  din 

care rezultă numărul copilului.( ex. jumătatea lui 10, 

dublul lui 2, sfertul lui 4, operaţii pe care şi le-au 

însuşit elevii la lecţiile de matematică. Elevul care 

ajunge primul la locul său după ce porneşte în cursă 

şi ocoleşte jalonul aduce un punct echipei sale. 

 Câştigă echipa care acumulează cel mai mare număr  

de puncte. 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

Joc didactic 

 

Flipchart  

marker 

Jaloane 

Minge 

 

 

Pe echipe 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Aprecieri verbale 

    5. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

        1 min. 

 

 

 

         Elevii sunt anunțați că astǎzi vor învăța jocuri 

noi. Fiecare, în parte, trebuie să își ajute echipa 

pentru a ieși triumfătoare. Se enunță obiectivele 

lecției: să execute corect sărituri, să respecte regulile 

jocului, să manifeste fair-play pe parcursul jocului 

concurs, să coopereze în interiorul echipe. 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

 

 

 

Laptop/ 

telefon 

 

 

frontal 

 

Observarea 

sistematică 
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OA2 

Pentru activitatea online elevii vizualizează jocurile 

propuse în descriere aplicație CLASSROOM, cu 

material de sprijin: canal YOU TUBE. 

(Anexa 2) –

https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5N

TY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details 

 

6.Dirijarea 

învățării 

 

 

Explicarea 

noilor jocuri și 

executarea lor  

   18 min 

 

 

OA1 

 

OC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP 

 

 

 

 

 

 

 Se explică elevilor noul joc: ,, Șotron”.   

Pe suprafața de joc se trasează 2-3 contururi. Jocul 

constă în realizarea de către fiecare elev a unor 

variante de sărituri (cu desprindere și aterizare de pe 

și pe unul sau ambele picioare; în depărtat; din 

depărtat în apropiat; cu întoarcere).   

 

Întrecerea între echipe vizează atât corectitudinea 

execuțiilor (se înregistrează numărul erorilor fiecărei 

echipe) cât și viteza cu care echipa a realizat, cu toți 

membrii săi, parcurgerea traseului respectiv.  

  Se execută jocul mai întâi de probă , apoi sub 

formă de concurs. Se repetă jocul de 3 ori. Se va 

scrie pe flipchart câte un punct în dreptul echipei 

câștigătoare. 

2.Jocul ”Cercurile zburătoare” 

• Organizarea colectivului 

Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare fiind 

dispusă în formație de cerc, cu fața spre interior. 

Fiecare echipă desemnează un elev care se situează 

în centrul cercului unde se găsește o coardă. 

• Explicarea jocului 

La semnal, copilul din centrul cercului apucă coarda 

de capătul liber și o învârte pe sub picioarele 

coechipierilor. Cercul (echipa) care stă mai mult în 

aer, câștigă un punct.Copilul care a fost atins de 

coardă și a întrerupt zborul echipei sale schimbă rolul  

cu elevul care învârte coarda. 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Exercițiul 

 

Observația 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Exercițiul 

 

 

Creta  

Jaloane 

 

 

 

 

Fluier 

 

 

Flipchart 

 

Carioci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe echipe 

individual 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Proba practică 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details
https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details
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       OA2 

 

 

OC2 

• Demonstrarea  

Se execută o dată, de probă, pentru înțelegerea 

jocului. 

• Executarea  

Jocul se desfășoară  de câteva ori 

• Evaluarea 

Se stabilește scorul final, se desemnează 

câștigătorii, care sunt aplaudați. Învinșilor li se dau 

unele sfaturi și sunt încurajați. 

Joc – Cubul cu provocări 

Pentru activitatea online, elevii folosesc fișa 

primită din care vor realiza un cub. Pe fiecare față 

a cubului se află o cerință. In funcție de fața pe 

care cade cubul prin aruncare, elevul va realiza 

acea sarcină. 

 
(Anexa 3) 

Observația 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda cubului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop/ 

Telefon 

 

Fișă cub 

7.Obținerea 

performanței 

5 min 

 

 

 

OA2 

 Se va efectua jocul Elasticul. Se joaca în trei. Doi 

copii întind elasticul între ei, iar al treilea trebuie să 

execute, fără greşeală, 6 exerciții. Câştigător este cel 

care executa exercițiile fără să se încurce. 

 

 

Pentru activitatea online, dacă ceilalți membri ai 

familiei nu sunt disponibili, se pot folosi două 

scaune, care să susțină elasticul. 

 

Conversația 

Explicația 

 

Demonstrația 

Exercițiul 

Elastic 

 

 

 

 

Laptop/ 

Telefon 

 

scaune 

 

 

 

Pe echipe 

 

  

 

 

 

 

   

Individual 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

Aprecieri verbale 
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Anexa 2 

https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details 

https://www.youtube.com/watch?v=XRsx_kNndLE 

 

8. Revenirea 

organismului 

după efort 

         3 min 

 

OC2 

Pași de dans pe muzică :”Statuile” 

 

 

 

Elevii se vor deplasa în pași de dans, în cerc, pe 

muzică. La oprirea muzicii se opresc și rămân 

nemișcați timp de 5  secunde. 

Explicația 

 

Jocul 

Laptop/ 

/Telefon/ 

Tabletă 

Frontal  Observarea 

sistematică 

9. Concluzii, 

aprecieri și 

recomandări 

2 min 

    Se prezintă clasamentul echipelor. 

    Cadrul didactic  apreciază activitatea elevilor. 

Se face alinierea, salutul şi părăsirea terenului de 

sport/spațiului online în mod disciplinat. 

 

Conversația 

 Frontal 

   

 

Aprecieri verbale 

globale 

https://classroom.google.com/c/MTUyNzY1MTI5NTY5/m/NDIxMzAzMzQxNjU1/details
https://www.youtube.com/watch?v=XRsx_kNndLE
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PROIECT DE LECȚIE 

     

PROFESOR    HÎRSU ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRENI 

 

DATA:  

CLASA: a VI-a 

PROFESOR:  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Biologie 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Organismul- un tot unitar 

SUBIECTUL:Celule și țesuturi (vegetale și animale)- Evaluare sumativă 

TIPUL LECȚIEI: lecție de verificare, evaluare și notare 

SCOPUL LECȚIEI: Cunoașterea de către elevi a componentelor celulei vegetale și animale, tipurile de 

țesuturi vegetale și animale pentru a înțelege rolurile și importanța lor. 

 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor, cu instrumente și metode științifice; 

2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale; 

3. Rezolvarea unor situații-problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativității; 

4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1 Selectarea unor texte, filme, tablete, desene, scheme, grafice, diagrame ca 

surse pentru extragerea unor informații referitoare la unele procese, fenomene și sisteme biologice; 

1.2 Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de 

lucru date; 

1.3 Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii; 

2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu; 

2.2 Realizarea de produse de prezentae a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte, produse 

artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei; 

3.1 Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice; 

3.2 Aplicarea unor algoritmi selectați în investigarea lumii vii; 

4.1 Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi; 

4.2 Identificarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate. 

 

COMPETENȚE DERIVATE: 

- Să identifice componentele specifici celulei vegetale și animale, structura acestora pe planșe; 

- Să cunoască tipurile de țesuturi vegetale și animale, structura și rolul fiecăruia; 

- Să realizeze câte un preparat microscopic proaspăt, pentru evidențierea peretelui celular, vacuole. 

 

DEMERSUL DIDACTIC: 

A.Resurse procedurale: 

- observația; 

- conversația euristică; 

- explicația; 
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B. Resurse materiale: 

- fișa de evaluare 

 

C. Forma de activitatea: individuală; 

 

EVALUARE:  prin fișa de evaluare. 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: laboratorul de biologie. 

TIMP: 45 MINUTE 

COMPONENȚA CLASEI : ….. elevi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

- Elena Crocnan, Caietul elevului biologie, clasa a VI a, editura SIGMA, 2018; 

- Silvia Olteanu, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Ștefania Giersch, Camelia Manea, Elena Camelia Afrim, 

Manual de biologie pentru clasa a VI-a, editura DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, Bucuresti 2017; 

-  Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE, clasele V, VI, VII, VIII  București, 2017 

- Rodica Sandu, Caietul de biologie, clasa a VI a, editura ART EDUCAȚIONAL; 

- Viorel Lazar, Mariana Nicolae, Lectia- forma de baza a organizarii procesului de predarea-invatare-

evaluare la disciplina biologie, editura ARVES, 2007. 

 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

Organizarea 

clasei 

-Verifică dacă sunt condiții optime pentru 

desfășurarea orei. 

- Solicită elevului de serviciu să numească elevii 

absenți și îi notează în catalog. 

- Pregătește materialul didactic pentru lecție. 

-Își pregatesc caietul de 

biologie, manualul, 

planse, atlasul, material 

natural. 

Pregătirea 

elevilor 

pentru 

verificare 

-Elevii au fost anunțați de la ora precedentă în 

legătura cu desfășurarea unei lecții de verificare, 

evaluare și notare cu tema: „Celule și țesuturi  

vegetale și animale”. 

- Au recapitulat lecțiile 

legate de celule, vegetală 

și animală, țesuturi, 

vegetale și animale și sunt 

pregătiți pentru a completa 

testul. 

Prezentarea 

competențelor 

urmărite 

-Se reactualizează cunoștințele despre celula 

vegetală, celula animală, țesuturi vegetale și 

țesuturi animale și se anunță competențele care 

vor fi urmărite pe parcursul lecției. 

- Urmăresc competențele 

lecției. 

Obținerea 

performanței 

prin activitate 

independentă 

-Distribuie fiecărui elev testul de evaluare pe care 

urmează să-l completeze în timpul specificat pe 

test. 

-Se gândesc și rezolvă 

testul după care își trec 

nota la autoevaluare. 
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Asigurarea 

transferului 

-După ce elevii predau testele prin conversație 

euristică stabilește răspunsurile corecte. 

-Urmăresc răspunsurile și 

identifică greșelile pe care 

le-au făcut. 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor Andrei Carmen 

Liceul Teoretic Callatis Mangalia 
 

Data:   

Clasa:  a VIII -a 

Profesor consilier școlar:  ANDREI CARMEN 

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Callatis Mangalia  

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

Disciplina: Consiliere şi dezvoltare personală 

Modulul tematic: Managementul carierei 

Unitatea de învățare: Trasee educaționale din perspectiva alegerii carierei 

Tema: Aleg conştient pentru un viitor luminos! 

Tipul lecţiei:  consiliere frontală – transmitere și însușire de noi cunoștințe 

Durata: 45 minute 

 

Competenţa generală:  

         Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre 

sine, educație și ocupații 

 

Competențe specifice : 

 1.Explorarea resurselor personale și  identificarea aptitudinilor ; 

 2. Identificarea relaţiei dintre calităţile personale, valorile personale şi reuşita personală; 

Competențe operationale/ derivate: 

C 1 . să proiecteze un vis de carieră ; 

C 2. să reorganizeze imaginea de sine prin autoevaluare; 

C 3. să recunoască noi capacităţi/aptitudini; 

C 4. să propună un profil ocupaţional pentru o profesie; 

C 5. să argumenteze importanţa visului de perspectivă în atingerea obiectivelor propuse. 

STRATEGII  DIDACTICE:  

         a) resurse procedurale:conversația, observația, explicația, exercițiul, problematizarea, jocul 

didactic,observaţia, expunerea, invăţarea prin descoperire 

         b) resurse materiale: jetoane,fişe de lucru,  laptop, markere, carioca, postit-uri. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4501 
 

         c) forme de organizare:  frontal, individual. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

•  Adriana Băban, Consiliere educaţională - Ghid metodologic pentru orele de consiliere, Editura 

Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România,2008 

• Gabriela Lemeni; Anca Tarău, Consiliere şi Orientare, Ghid de educație pentru carieră. Activităţi 

pentru clasele IX-XII, Editura Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România, 2008 

 

Nr. 

crt. 

Secvenţele 

didactice 

Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică  

Evaluare Activitatea profesorului 

psiholog 

Activitatea 

elevilor 

Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organi-

zare 

1. Moment 

organizatoric 

2min. 

Salut elevii. 

Verific dacă au pregătite 

materialele (coli,creioane 

colorate,lipici) 

Se pregătesc 

pentru ora 

de consiliere. 

 

Conversaţia 

  

Frontal 

 

 

 

 

2. 

 

Captarea 

atenţiei 

4 min. 

 

    Jucăm joculețul “Din 

fericire….. ,din nefericire….”.  

Încep eu apoi continuă fiecare. 

Elevii trebuie să completeze 

itemii adăugând ceea ce simt și 

gândesc în acel moment.Încep eu. 

 

 

Transmit 

gândurile şi 

trăirile 

personale. 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

3. 

 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

2min. 

     Anunț  tema “Popas printre 

meserii ” precum și competențele 

ce și le vor dezvolta în urma 

acestei activități: 

 

C 1 . să proiecteze un vis de 

carieră ; 

C 2. să reorganizeze imaginea de 

sine prin autoevaluare; 

C 3.să recunoască noi capacități/ 

aptitudini; 

 

 

   

Ascultă cu 

interes 

 

 

Conversația  

  

Frontal 
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C 4. să propună un profil 

ocupaţional pentru o profesie; 

C 5. să argumenteze importanţa 

visului de perspectivă în 

atingerea obiectivelor  propuse. 

 

 

4. 

 

 

Reactualizarea 

informaţiilor 

 

4 min. 

 

 

 

 

 

 

Le reamintesc faptul ca la ultima 

ședință de consiliere , am discutat 

pe tema „ Motivația si succesul 

scolar” și am discutat despre 

corelația dintre motivația 

intrinsecă și rezultatele la 

învățătură . Întreb elevii folosind 

itemii: 

 

Mama și  tata mă încurajează 

spunându-mi ....... 

 

Dacă învăț……………………… 

 

Îmi pregătesc temele 

deoarece………………………… 

 

 

Elevii răspund 

completând 

itemii. 

 

 

Conversaţia 

  

 

Frontal 

 

 

 

5. 

 

 

Dirijarea 

invățării 

 

10 min. 

Activitatea continuă pornind de 

la ideea că pentru a reuşi în viaţă 

este necesar să își  cunoască 

calităţile, aptitudinile, interesele, 

le explică   și le  cere elevilor să 

completeze fișa de lucru (Anexa 

). După aceea,elevii vor viziona o 

prezentare despre profesii și 

cariere. 

    

 

Completează 

fişa şi prezintă 

informaţiile 

descoperite. 

 

 

 

Conversația  

 

Explicația  

 

 

 

Fișă de 

lucru 

 

Frontal 
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6. 

 

 

 

 

 

Obținerea 

performanțelor 

 

10 min. 

 

      Elevii vor spune pe rând câte 

un număr de la 1 la 5 , apoi se vor 

forma echipe de câte 5 elevi . Vor 

extrage câte un jeton(Spunînd un 

număr de la 1 la 6)și se va alege 

astfel un jeton  pe care este 

redactat un domeniu de activitate. 

Își vor  imagina  că sunt 

directorii(patronii) unei societăți 

care prestează servicii în acel 

domeniu și că au nevoie de 

personal , organizând 

astfel,angajări. 

Ei vor trebui să menționeze : 

 - de  ce specialiști au nevoie 

 - ce aptitudini trebuie să posede 

aceștia ,ce atribuții să aibă la locul 

de muncă , ce studii trebuie să 

aibă. 

 - ce salariu oferă și ce program 

 - alte beneficii. 

 

 

 

Lucrează în 

echipe,adresează 

întrebări 

suplimentare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Învăţarea prin 

descoperire. 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

Expunerea 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

Coli albe 

 

Jetoane  

“Sunt 

patron,deci 

pun 

condiții “  

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

  

 

 

Aprecieri 

verbale 

Auto-

evaluarea 

 

 

Interevaluarea 

 

 

 

7. 

 

 

 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

10 min. 

  

 

    Ascult prezentările elevilor și 

realizez observații acolo unde 

este necesar să fac adăugiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezintă 

produsele 

activității . 

 

 

 

 

Conversaţia 

Introspecţia 

 

 

Fișe  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

8. 

 

Evaluarea 

performanțelor. 

3 min. 

 

 

 

Fac aprecieri verbale privind 

implicarea  elevilor la lecţie, 

modul în care au rezolvat sarcinile 

individuale şi frontale.  

Rog elevii să  menționeze verbal 

cum s-au simtit la activitate. 

 

 

Oferă feed-back. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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 Anexa 1  
 

 

 

1 .Harta inimii  - Desenați o inimă și împărțiți-o în 4 cadrane în care veți scrie: 

  

 

 

          A—ce calități  cred eu că am 

          B—ce calități cred altii că am  

          C—cel mai bine mă pricep să…. 

          D—mi-ar plăcea să devin….. 

 

 

2.Cele mai căutate profesii, la ora actuală 

sunt :…………………………………………………..  

 

 

 Motivele 

sunt :…………………………………………………………………………………..  

 

 
 

 

Anexa 2 – Sunt patron, deci pun condiții! 

 

 

 
1. 

 

S.C. OLIMP TOUR . SRL -  RECEPȚIONERI HOTEL , CAMERISTE, OSPĂTARI, 

BUCĂTARI, ANIMATOR SOCIO- EDUCATIV 
 

 

2. 

 

S.C. MOTO SERV SRL – MECANICI AUTO ,ELECTRICIENI AUTO, TINICHIGII 

AUTO,VOPSITORI AUTO  
 

3. 

S.C.  HORIZON BLUE  SRL – CONTABIL, JURIST, AGENT DE PAZĂ 
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4. 

 S. C. NAVOMAR SRL – OFIȚERI PUNTE, MARINARI , COMANDANT 
 

 

5. 

SC INSTAL SERV SRL – INSTALATOR SANITAR, ZIDAR,FAIANȚAR-

MOZAICAR,TÂMPLAR 
 

 

6. SC  JOY SCHOOL SRL – EDUCATOR,PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ, 

MANAGER  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

PROF. ÎNV. PREŞC. EMILIA SAVIN 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7, GALAŢI 

 

NIVELUL/GRUPA: II/ Grupa mare 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum  ce și cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA PROIECTULUI: „Iarna, anotimp de sărbătoare” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Vin sărbătorile!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Un cadou minunat” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: mixtă 

FORMA DE REALIZARE: activitatre integrată 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE, MIJLOACELE DE REALIZARE: 

 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:  

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: “Ajutoarele lui Moș Crăciun”              

RUTINE: *“Mă pregatesc pentru activitate”  

CALENDARUL NATURII 

NOUTATEA ZILEI: “Și eu pot să ajut!” 

 JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 

Știință: „Alege și potrivește” (DȘ) 

Construcții: „Poteca magică” (îmbinare pietricele forme și mărimi diferite) 

Artă : „Bradul de Crăciun”(DEC) - pictură                                

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

DLC –Educarea limbajului:,,Aventura de Crăciun” (povestirea educatoarei)   

DOS- Activitate practică  :,,Un dar de Crăciun” (decupare, asamblare, lipire ) 

 JOC DE MIȘCARE: „Spiridușii pricepuți”          

 MOMENT DE LITERAȚIE: „Așteptând Crăciunul  ”, de Sabine Cuno (poezie) 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A.1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;  

A.2.Conduita senzorio-motorie pentru orientarea mişcării; 

B.2.Comportamente prosociale, de acceptare şi de respectare a diversităţii; 

B.3.Conceptul de sine;  
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C.2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);  

C.3.Activare și manifestare a potențialului creativ;  

D.2.Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;  

A.1.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;  

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități; 

A.2.1. Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul, etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat; 

B.2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de negociere şi de participare la luarea deciziilor; 

B.3.2.Își promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice;  

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;  

C.3.1. Manifestă creativitate în activități diverse;  

D.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1- să recepteze conținutul povestirii, urmărind imaginile și ascultând povestirea educatoarei;  

O2- să formuleze răspunsuri logice, valorificând conținutul audiat; 

O3- să realizeze corect o lucrare practică, utilizând tehnicile de lucru însușite anterior; 

O4 – să aplice informațiile dobândite despre animale/Crăciun în rezolvarea sarcinilor din fișa de lucru  

(Știință); 

O5 – să realizeze un drum, folosind pietricele de mărimi și forme diferite (Construcții); 

O6 – să picteze liber, respectând etapele de lucru și utilizând diferite tehnici însușite anterior(Artă); 

O7-să se deplaseze respectând indicațiile primite și utilizând deprinderile motrice învățate în diferite 

contexte. 

STRATEGII DIDACTICE:  

METODE ȘI PROCEDEE: observația, conversația, expunerea, explicația, demonstrația, exercițiul, 

problematizarea. 

MATERIAL DIDACTIC: calendarul naturii, calculator, televizor, acuarele, pensule, palete, creioane 

colorate, lipici, bețișoare, dischete, hârtie colorată, hârtie creponată, arici și vevriță pluș, pietricele, brazi 

din lemn, polistiren, stimulente, carte ce ilustrează povestea, imagini din poveste. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂŢII 
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“ UN CADOU MINUNAT” 

Ne pregătim pentru activități. Copiii se așază în cerc și rostesc următoarele versuri: „Dimineața a sosit/ 

Toți copiii au venit/ Haideți să ne adunam/ Cu toți să ne salutăm!” 

1. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  

Salutul: “Bună dimineața, spiridușilor! ” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. 

Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din 

partea dreapta,  dându-și din mână în mână  un  arici din pluș, care a venit de departe, să-i vadă și să le 

istorisească aventurile prin care el a trecut, alături de prietenii lui(se explică cuvintele  aventură - a 

întreprinde o acțiune riscantă, care te expune unor pericole; avalanșă- cantitate mare de zăpadă care se 

desprinde de pe coasta unui munte și se rostogolește la vale antrenând copacii, pietrele; ilice-flori folosite 

pentru a simboliza Crăciunul). 

Se completează Panoul prezenței, fiecare copil așezându-și poza aici. Apoi se completează 

Calendarul naturii, verbalizându-se acțiunea: „Suntem în anotimpul…, data de…, luna…”, „Astăzi este 

...., a .... zi a săptămânii”. Li se precizează că nu mai este foarte mult până la Crăciun. Moșul a devenit din 

ce în ce mai aglomerat, spiridușii trebuie să împacheteze tot mai multe cadouri. De asemenea, musafirii 

noștri au povestit că și în pădure este zarvă foarte mare, animalele pregătindu-se și ele pentru această 

sărbătoare. Astfel, educatoarea le propune  să-și închipuie că și ei sunt niște spiriduși , care îl ajută pe Moș 

Crăciun și ajută și animalele din pădure să termine toate pregătirile. Li se cere să spună, pe rând, ce ar face 

din această postură. 

 Împărtășirea cu ceilalți: fiecare copil va preciza ce ar face dacă ar fi un spiriduș al lui Moș Crăciun.   

 Noutatea zilei: “Și eu pot să ajut!” 

 Copiilor li se va preciza că,  pentru a putea fi spiridușii lui Moș Crăciun , trebuie să treacă prin mai multe 

probe. 

 Astăzi, vor  încerca, încă o dată, să-i demonstreze Moșului că sunt cuminți și pricepuți , asfel  vor ajuta 

animăluțele din pădure să se pregătească pentru Crăciun și vor rezolva toate provocările.  

Mesajul zilei:  “ Multe lucruri știm/ Ajutoarele Moșului vrem să fim!”  

Tranzitie: „Pe la centre ne mutăm/ Multe, multe să-nvățăm!”. 

JOCURI SI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE  

Știință: „Alege și potrivește” (DȘ)– fișă de lucru–  (O4)- Preșcolarii vor primi o fișă, lipici și jetoane.  

Aceștia vor identifica și vor lipi adăpostul și hrana potrivită pentru animalele prezente în poveste: arici, 
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veveriță, vulpe. De asemenea, vor colora doar simbolurile specifice Crăciunului și vor desena, în cele două 

cercuri, două obiecte specifice acestei sărbători. 

Construcții: „Poteca magică” – Copiii vor realiza un drum, prin alăturarea unor pietricele de dimensiuni 

diferite, pentru a ajuta animalele să se deplaseze mai repede prin pădure. (O5) 

Artă: „Bradul de Crăciun”(DEC)-pictură. Fiecare copil va trebui  să picteze un brad din lemn și să-l 

împodobească pentru a fi pregătit de Crăciun. (O6) 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENTIALE: 

              DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE- Educarea Limbajului (povestirea educatoarei- 

,,Aventura de Crăciun” . 

Se precizează faptul că, Micul Arici le-a pregătit o surpriză și a adus cu el o prietenă, veverița. Cei doi, de 

curând, în toiul pregătirilor de sărbători, au trecut prin mai multe aventuri. Dacă vor asculta povestea, vor 

descoperi ce li s-a întâmplat. 

Se anunță titlul poveștii ,,Aventura de Crăciun”. 

Conținutul povestirii va fi expus  de către educatoare clar,coerent, corect și expresiv, cu un ton și o mímică 

adecvată,  cu ajutorul imaginilor derulate la televizor.(O1) 

  Pentru fixarea conținutului, se vor  adresa întrebări generalizatoare. 

Se va cere copiilor să ordoneze imaginile ce prezintă aspectele principale din poveste. 

 Obținerea performanței se va realiza cu ajutorul unui joc pe wordwall.(O2) 

https://wordwall.net/resource/8120932/aventura-de-craciun-povestea-buburuzelor 

Pentru asigurarea retenței si a transferului se va apela la un alt joc pe wordwall ce se numește „Cum te-ai 

simțit când....?” (O2) https://wordwall.net/resource/8270329/aventura-de-craciun-cum-te-ai-simtit-cand 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE- Activitate practică  :,,Dar de Crăciun” (decupare, asamblare, lipire) 

(O3) 

Se precizează copiilor că prietenii Micului Arici vor să-i mulțumească pentru generozitatea de care a dat 

dovadă și vor să-i realizeze un dar prețios de Crăciun. 

Se comunică faptul că, astăzi , vor  realiza  un tablou care îl înfățișează pe Micul Arici.  

a) Intuirea materialului didactic 

Copiii descoperă și intuiesc materialele de care au nevoie pentru a realiza acest lucru.: coală A4, hârtie 

colorată maro,bej, pom-pom  negru, ochi din plastic,foarfecă, lipici, bețișoare. 

b) Prezentarea modelului 

Se prezintă și se analizează un tablou ce îl prezintă pe Micul Arici.  

https://wordwall.net/resource/8120932/aventura-de-craciun-povestea-buburuzelor
https://wordwall.net/resource/8270329/aventura-de-craciun-cum-te-ai-simtit-cand
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c) Demonstrarea modului de lucru 

 Se  demonstrează modul în care  trebuie realizat tabloul: decuprea, asamblarea și lipirea  pieselor pentru 

a realiza ariciul. Se va fixa tehnica de aplicată, solicitând unui copil să repete etapele de lucru.   

Se precizează faptul că fiecare copil va realiza lucrarea  așa  cum va dori.  

d) Realizarea exercițiilor de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor:                                    interpretarea 

unui cântec scurt ce presupune mișcări ale degetelor și mâinilor ( morișca, cântatul la pian etc.) 

e) Efectuarea lucrării de către copii:            

Se va dirija activitatea și se va interveni  acolo unde e cazul. Se vor încuraja  cei mai puțin abili. Se va 

avea în vedere și poziția corespunzătoare a corpului copiilor în timpul activității. 

Tranziție : “Iarna”(cântec)   

JOCUL DE MIȘCARE 

Copiii vor fi supuși la ultima probă  cu titlul: “Spiridușii pricepuți”   

             Regulile jocului: 

• copiii sunt împărțiți în două echipe; 

• fiecare copil transportă la casa bunicului veveriței cadourile pe care Micul Arici și prietenii lui le-

au uitat; 

• copiii se vor deplasa, respectând indicațiile primite și utilizând deprinderile motrice învățate în 

diferite contexte; 

• câștigă cei care reușesc să termine traseul, respectând regulile jocului. 

     Pentru ca au indeplinit toate probele propuse la inceputul activitatii, copiii  vor primi însemnul de 

spiriduș. 

MOMENT DE LITERAȚIE: „Așteptând Crăciunul  ”, de Sabine Cuno (poezie) 

Evaluarea activității 

Educatoarea va face aprecieri generale asupra modului de defășurare a activității. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru educație timpurie 2019; 

2. Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 

pentru educație timpurie; 

3.  https://wordwall.net 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN PLATON,, BACĂU 

PROFESOR: ȘTEFANCU IOANA ALINA  

DISCIPLINA: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 DATA: 08.04.2022 

CLASA:  a VI-a A 

EFECTIVUL: 28 elevi (13  băieti, 15 fete) 

LOC DE DESFĂȘURARE – teren de sport 

MATERIALE DIDACTICE - fluier, jaloane, mingi medicinale, bastoane, garduțuri, cercuri, mingi de baschet 

TEMELE LECŢIEI 

1. Consolidarea deprinderilor motrice de bază - alergare cu ocolire de obstacole şi purtare de obiecte 

2. Consolidarea aruncării la coş de pe loc - joc sportiv-baschet 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

A. PSIHOMOTRICE: 

- să demonstreze o execuţie corectă a aruncării la coş;  

            -     să reacţioneze prompt la indicaţiile profesorului ; 

            -     să adopte poziţii corecte ale corpului şi ale segmentelor acestuia în timpul jocului;                                     

B. COGNITIVE: 

-     să creeze situaţii noi pentru ştafetă; 

            -     să definească un concept cu care operează;. 
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            -     să spună greşelile personale sau ale colegilor; 

C. AFECTIVE: 

-  să se bucure pentru reuşita unui adversar, într-o întrecere importantă; 

-  să manifeste satisfacţie pentru realizarea unei mişcări armonioase; 

D. SOCIALE: 

-      să colaboreze cu profesorul şi coechipierii; 

            -      să conlucreze cu partenerii de joc; 

            -      să dea dovadă de fair-play; 

E. ESTETICE: 

- să remarce o execuţie frumoasă a exerciţiilor fizice; 

-  să-şi formeze o ţinută corectă; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

a. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, jocul, aprecierea verbală. 

b. Material didactic: corzi,cercuri fluier, mingi de diferite dimensiuni, jaloane . 

c. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, pe perechi 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

ORGANIZAREA 

COLECTIVULUI 

DE ELEVI 

(2-3’) 

− alinierea; 

− salutul; 

− controlul echipamentului şi verificarea stării de sănătate; 

− anunţarea temelor şi a obiectivelor; 

− explicarea-demonstrarea  noțiunilor de linie și coloană; 

− întoarceri la comandă cu indicații suplimentare (spre puncte 

stabile – spre fereastră, saltele, profesor, scară fixă etc.), pe loc,  

la stânga, la dreapta şi stânga împrejur; 

 

 

30’ 

10’ 

30’ 

30’ 

30’ 

30’ 

 

 

 

 

 

✓în linie pe un rând 

 (fetele în dreapta în continuare 

băieții) 
 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

 

✓fetele în flancul drept, respectiv 

băieții în flancul stâng, în ordine 

descrescătoare a înălțimii, de la cel 

mai înalt la cel mai scund; 

 

Clasă drepţi! 

 

Spatele drept! 

 

Capul sus! 

 

Privirea 

înainte! 

 

 

 

 

 

✓aprecieri 

verbale; 

 

 

 

PREGĂTIREA 

ORGANISMULUI 

PENTRU EFORT  

(6’) 

VARIANTE DE MERS ŞI ALERGARE 

− mers de voie; 

− mers cu spatele spre direcția de deplasare; 

− opriri și porniri în coloană câte unul; 

 

  1L 

   

1d 

     

 

 

✓în coloană câte unu; 
 

                                                                                                               ⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

✓atenționarea 

colectivului                    

de elevi cu 

privire la 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

− la semnal, mers cu mâinile pe șold, pe umăr, la ceafă, pe 

coapsă, pe abdomen; 

− mers pe vârfuri cu braţele sus; 

− mers pe călcâie cu mâinile la spate; 

− mers ghemuit cu palmele pe genunchi; 

 

VARIANTE DE ALERGARE: 

− alergare uşoară;  

− alergare ușoară cu spatele spre direcția de deplasare; 

− alergare cu genunchii sus; 

− alergare cu pendularea gambelor înapoi; 

− alergare ușoară cu pas săltat; 

− mers cu mişcări de relaxare. 

  

1L 

1L   

1L 

1L 

1L 

 

 

 

1d 

1d 

1L 

1L 

 

1d 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

⚫ 

 

 

  ✓  1 diagonală 
 

 

              ⚫ 

 

 

 

 

                    ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

ocolirea 

colțurilor sălii 

și păstrarea 

distanței de o 

lungime de 

brațe 

 

 

✓spatele drept, 

palmele pe 

genunchi 

 

 

 

 

 

✓braţ şi picior 

 

 

 

 

✓aprecieri  

individuale 

şi generale ; 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

                                                       

 

opus   

 

INFLUENȚAREA 

SELECTIVĂ A 

APARATULUI 

LOCOMOTOR 

 (7-8’) 

Exercitiul 1:  

P.I. Stând depărtat : 

T1,3 – aplecarea capului înainte-înapoi; 

T2,4,6 – revenire în P.I; 

T5,7 - îndoirea picioarelor şi ridicarea braţelor sus cu percuţie; 

T8 – revenire în P.I 

 

Exercitiul 2:  

P.I. Stând depărtat: 

T1,3 - ducerea mainilor pe umeri 

T2   - intinderea brațelor sus 

T4   - revenire in P.I. 

 

Exercitiul 3: 

 

 

 

 

3 x 8T 

 

 

 

 

 

 

4 x 4T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓corectarea 

greșelilor de 

bază  a tuturor 

exercițiilor 

efectuate de 

către elevi 

 

 

 

 

✓obs. 

sistemică ; 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

P.I. Stând depărtat cu mâinile pe şolduri: 

T1,2 - îndoirea trunchiului spre stânga cu ducerea braţului 

drept sus cu arcuire; 

T3,4 - îndoirea trunchiului spre dreapta cu ducerea braţului 

stâng sus cu arcuire. 

 

Exercitiul 4: 

P.I. Stând depărtat cu braţele lateral, trunchiul aplecat: 

T - T2 - îndoirea răsucită a trunchiului spre stânga, cu ducerea 

mâinii drepte spre vârful piciorului stâng cu menținere 

T3 -T4 - îndoirea răsucită a trunchiului spre dreapta, cu 

ducerea mâinii stangi spre vârful piciorului dreapt cu 

menținere 

 

Exercitiul 5:  

P.I.  Pe genunchi: 

 

 

4 x 4T 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 4T 

 

 

 

 

 

 

3 x 8T 

✓în linie pe şapte rânduri 

 

 

⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ 

⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ 

⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ 

⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ 

⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ 

⚫    ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ 

                       ⚫    ⚫    ⚫    ⚫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓să păstreze 

ritmul de 

execuţie 

 

✓aprecieri 

verbale; 
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T1,3 – întinderea piciorului stâng (drept) lateral şi ridicarea 

braţelor sus cu percuţia palmelor; 

T2,4,6 – revenire în P.I; 

T5,7 - întinderea piciorului stâng (drept) lateral şi ridicarea 

braţelor lateral 

T8 - revenire în P.I 

 

Exercitiul 6: 

P.I Sprijin aşezat: 

T1,5 - depărtarea picioarelor lateral; 

T2,4,6,8 - revenire in P.I; 

T3,7- ridicarea picioarelor; 

 

Exerciţiul 7: 

P.I. Stând : 

T1- ghemuire cu ducerea braţelor lateral 

T2 - ridicare pe vârfuri cu ridicarea braţelor sus 

T3 - ghemuire cu ducerea braţelor înainte 

T4 - revenire în P.I 

T5 - ghemuire cu ducerea braţelor lateral 

T6 - ridicare pe vârfuri, cu ridicarea  braţelor sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 x 8T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓să 

urmărească 

direcţia de 

execuţie 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

T7 - ghemuire cu ducerea braţelor înainte 

T8 - revenire în P.I 

 

Exercitiul 8: 

 P.I. Stând depărtat cu mâinile pe şolduri: 

  T1-8 - sărituri ca mingea pe loc; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 x 8T 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

 

ÎNVĂŢAREA, 

CONSOLIDAREA, 

PERFECŢIONARE

A ŞI EVALUAREA 

DEPRINDERI-LOR 

MOTRICE 

(25’) 

 

Tema 1. Consolidarea deprinderilor motrice de bază- 

alergare cu ocolire de obstacole şi purtare de obiecte  . 

Ştafetă: 

-alergare şerpuită printre jaloane 7m, transportând într-o mână 

o minge medicinală 

-săritură pe ambele picioare peste bastoanele aşezate pe sol  

-aşezarea mingii în interiorul primului cerc 

-trecerea pe sub gărduţ 

-ocolirea celui de-al doilea cerc 

-recuperarea mingii medicinale 

-alergare înapoi până la linia de plecare 

-predarea mingii coechipierului şi trecerea  la coada şirului 

Tema 2.  Consolidarea aruncării la coş de pe loc, joc 

sportiv-baschet. 

     -aruncare la coş, recuperare, pasă la următorul din şir, 

revenire la coada şirului 

 

 

 

 

 

 

2-3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

✓în linie pe două 

rânduri 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓în linie pe patru 

rânduri 

 

 

 

 

 

 

 

✓să execute 

corect conform 

indicaţiilor 

profesorului 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

      -aruncare la coş cu o mână din dreptul umărului,cu 

schimbarea poziţiei pentru a arunca din toate unghiurile 

      -pase cu aruncare la coş de pe loc fără dribbling 

      Joc cu temă 3x3 la un panou 

 

 

✓semicerc 

 

 

REVENIREA 

ORGANISMULUI 

DUPĂ EFORT  

(3’) 

 

− mers cu mişcări de relaxare a membrelor inferioare şi 

superioare; 

− alergare uşoară; 

− mers cu exerciţii de respiraţie. 

 

1L 

1L 

1L 

 

✓în coloană câte unul; 
 

 

 

✓exerciţiile de 

respiraţie să fie 

ample 
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VERIGILE 

LECȚIEI 

(DURATĂ) 

CONȚINUTUL LECȚIEI DOZARE 

STRATEGII DIDACTICE 

 
 

 

OBS 

 

                     FORMAȚII DE LUCRU 

 

     

INDICAȚII 

METODICE 

 

 EVALUARE 

CONCLUZII, 

APRECIERI  

ȘI 

RECOMANDĂRI  

(2’) 

 

− aprecieri asupra desfăşurării orei; 

− evidenţieri pozitive şi deficienţe; 

− recomandări pentru elevii care nu execută corect; 

− aprecieri asupra comportamentului elevilor; 

− alinierea, salutul şi părăsirea sălii de sport în mod disciplinat.  

 

20” 

30” 

20” 

30” 

20” 

✓în linie pe un rând, 

ADUNAREA!  

 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

 

 

 

 

 

✓autoaprecieri 
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PROIECT  DE LECȚIE 

      Prof. SZAKÁCS RÉKA-JUDIT 

Liceul de Arte ’’PLUGOR SÁNDOR’’Sf. Gheorghe Jud: Covasna 

 

Teme: 1. Dezvoltarea vitezei de deplasare 

2. Consolidarea driblingului cu mingea de fotbal 

Clasa: VI.a 

Efectiv: 21 elevi (5 fete, 16 băieţi)      

Locul de desfăşurare: teren de sport 

Materiale folosite: mingi de fotbal,  jaloane, fluier 

Obiective operaționale:      

Psihomotrice:  

- să perceapă propria viteză, 

- să execute driblingul printre jaloane, 

- să execute cu deplin control mișcările simple și complexe.  

Cognitive: 

-să știe să descrie exerciții pentru dezvolatrea vitezei de deplasare, 

- să prezinte cum se protejează mingea, 

- să indice greșelile în realizarea acțiunilor motrice. 

Afective: 

- să manifeste bucurie pentru reușită, 

- să manifeste satisfacție la reușita driblingului printre jaloane, 

- să aprecieze eforturile celorlalți colegi. 

Sociale: 

- să fie disciplinat, 

- să manifeste sociabilitate și spirit de colaborare în relațiile cu colegii. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Verigi şi 

durată 

Conţinut Dozare Formaţii de lucru Metode Indicații 

metodice 

Obs. 

1.Organizarea 

colectivului 

de elevi   

2 min. 

- adunarea, alinierea, raportul și salutul, 

- verificarea echipamentului şi a stării de sănătate, 

- anunţarea temelor şi obiectivelor, 

- diferite jocuri de atenție. 

 

30'' 

    10''  

20'' 

1' 

În linie pe      un rând 

 

 

Grup împrăștiat, grup 

aliniat. 

Exersare 

frontală 

  

2.Pregătirea 

organismului 

pentru efort  

6 min. 

Alergare ușoară 

 

- diferite variante de mers, 

 

- alergare cu joc de glezne;  

- alergare cu genunchii sus,  

- alergare cu pendularea gambei înapoi; 

- pas săltat; 

- pas sărit; 

- alergare accelerată; 

- alergarea lansată.  

- 1 tură de 

teren 

- 1 tură de 

teren 

- 25m 

- 25m 

- 25m 

- 25m 

- 25m 

- 25m 

- 25m 

În coloană câte 2  Explicație, 

demonstrație, 

explicație 

Se păstrează o 

distanță față de 

colegul 

dinainte. 

 

Se execută cu 

pași mici și 

rapizi. 

 

3.Influenţarea 

selectivă a 

aparatului 

I. Stând depărtat cu mâinile pe şolduri: 

1.-4. Rotarea capului spre stânga 

5.-8. Rotarea capului spre dreapta. 

4 x 8 T 

 

 

În linie pe două rânduri Demonstrație 

însoțită de 

descriere. 

Se execută la 

comenzi. 
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locomotor  

8 min. 

II. Stând: 

1.-4. Rotarea braţelor spre înainte 

5.-8. Rotarea braţelor spre înapoi. 

III. Stând depărtat cu mâinile pe şolduri: 

1. Aplecare lateral dreapta cu ducerea braţului 

stâng arcuit deasupra capului 

2. şi 4. Arcuire 

3. Aplecare lateral stânga cu ducerea braţului drept 

arcuit deasupra capului 

5.-8. Idem 1.-4. 

IV. . Stând depărtat cu mâinile pe şolduri: 

1-2 şi 5-6 Răsucirea trunchiului spre stânga cu 

arcuire 

3-4 şi 7-8 Răsucirea trunchiului spre dreapta cu 

arcuire. 

V. Stând depărtat cu braţele sus: 

1. Aplecarea trunchiului înainte cu ducerea 

mâinilor la vârful picioarelor 

2. şi 4. Arcuire 

3. Extensia trunchiului cu ducerea braţelor sus 

5.-8. Idem 1-4. 

VI. Stând depărtat: 

1.-5. Ridicarea piciorului drept oblic înainte cu 

4 x 8 T 

 

 

4 x 8 T 

 

 

 

 

 

 

4 x 8 T 

 

 

 

 

4 x 8 T 

 

 

 

 

 

4 x 8 T 

 

Exersare 

frontală. 

Se păstrează 

ritmul de 

execuție. 

 

Se păstrează 

distanța între 

elevi. 

 

Se urmărește 

direcția de 

execuție. 

 

Se urmărește 

ritmul de 

execuție. 
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atingerea mâinii stângi 

2.-4-6-8. Revenire în stând depărtat 

3.-7. Ridicarea piciorului stâng oblic înainte cu 

atingerea mâinii drepte 

VII. Stând: 

Sărituri pe loc cu ridicarea genunchilor cât mai sus. 

VIII. Stând: 

1-4 Inspiraţie cu ducerea braţelor prin lateral sus 

5-8 Expiraţie cu aplecarea trunchiului înainte şi 

ducerea braţelor prin lateral jos. 

 

 

 

 

10x 

 

4 x 8 T 

 

 

 

4.Dezvoltarea 

vitezei de 

deplasare 

10 min. 

1. Efectuarea următoarelor exerciţii: 

a. Alergare accelerată pe 15 m 

b Alergare de viteză pe 15 m, 

c. Alergare de viteză pe 20 m, 

d. Alergare de viteză pe 25 m, 

 

 

2x fiecare 

exercițiu 

  

(revenire 

în mers)  

 

 

 

 

Pe perechi toate exercițiile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicație, 

demonstrație, 

descriere, 

exersare. 

Se urmărește 

creșterea 

trepatată a 

vitezei. 

Se urmărește 

Se urmărește 

respectarea 

corectă a 

sarcinii de 

lucru. 

 

5.Consolidare

a driblingului 

cu mingea de 

a. Exersarea driblingului din mers şi din alergare, 

cu schimb de locuri. 

b. Dribling printre jaloane cu schimb de locuri. 

2 min. 

2 min. 

2 min 

În coloană câte unul, grupe 

de 6 elevi 

 

Explicație, 

demonstrație, 

descriere, 

Să execute 

corect 

conducerea 
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fotbal  

20 min. 

c. Dribling printre jaloane, pasă, revenire la coada 

șirului propriu. 

d. Concurs: 

Conducerea mingi de fotbal printre jaloane.  

Conducerea mingii de fotbal dus-întors, sub formă 

de ștefetă. 

4 min 

 

5 min 

5 min 

 

 

 

În coloană câte 5-6 

În coloană câte 5-6 

exersare. mingii. 

 

 

6. Scăderea 

treptată a 

nivelului de 

efort  

2 min. 

1. Alergare ușoară. 

 

2. Mers cu exerciţii de respiraţie. 

O tură de 

teren 

O tură de 

teren 

În coloană câte unul 

 

În coloană câte unul 

Conversație. 

 

Exersare 

individuală. 

Se păstrează 

distanța. 

Exercițiile de 

respirație sunt 

ample și lente. 

 

7.Încheierea 

lecţiei  

2 min. 

1. Adunarea elevilor, 

2. Aprecieri şi evidenţieri, 

3. Salutul. 

 În linie pe un rând Conversație. 

Aprecieri și 

recomandări 

stimulative. 

 

Se pot face și 

autoaprecieri, 

sau aprecieri 

între elevi. 
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Proiect de activitate 

 

Data: 11.05.2022.  

Unitatea de învăţământ: Grădinița cu Program Prelungit Toldi 

Grupa: Ciupercuțe 

Nivelul grupei: grupa mixtă 

Educatoare: Rajos Andrea Anikó 

Tema de studiu: Cine sunt/suntem? 

Tema săptămânală: Sănătate 

Tema activității: Igienia personală 

Mijloc de realizare: Lectură după imagini 

Tipul activității: de fixare și consolidare 

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii 

și scrierii 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

2. Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

Comportamente: 

1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, 

Emoțiilor, semnificațiilor (comunicare expresivă) 

2.1 Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, 

acțiuni emoții proprii (comunicare expresivă) 

Subdomeniul: 

D1. :Dezvoltarea limbajului și a comunicării 

D1.1 Aspect specific: Dezvoltarea capacității de ascultare și înțelegere (comunicare 

receptivă) 

D1.2. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de vorbire și comunicare (comunicare 

expresivă) 

Reper: 

R1. Copilul ar trebui să fie capabil să asculte în scopul înțelegerii limbajului 

R2. Copilul ar trebui să fie capabil să înțeleagă semnificația limbajului vorbit 
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R5. Copilul ar trebui să fie capabil să-și extindă progresiv vocabularul 

Obiectivul fundamental: Fixarea și consolidarea cunoștințelor despre Igienia personală 

Obiective operaționale: 

O1- să răspunde la întrebări 

O2- să recunoască instrumentele de îngrijire personală 

O3- să unească instrumentele de îngrijire cu activitatea potrivită 

O4- să folosească corect instrumentele de îngrijire personală 

O5- să reamintească pe cuvintele noi învâțate  

Forma de organizare; frontală, individuală 

Strategii didactice 

-metode de predare: conversația, explicare, întrebare 

-mijloace didactice: cutie, periuta de dinți, pastă de dinți, săpun, prosop, pahar, pieptene, 3 planșe, 

păpușa 

-forme și metode de evaluare: formativă 

Durata: 20 minute
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Evenimentul didactic Obiective Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluarea 

metode de 

predare 

mijloace 

didactice 

1. Moment organizatoric  Pregătirea sălii, copiilor și a materialele didactice pentru 

activitate. 

   

2. Captarea atenţiei O1 Aduc o cutie în care vor fi instrumente de îngrijire 

personală. Vin copiii și vor alege una din cutie. Vom 

discuta ce sunt acestea, voi intreba pe care le folosesc ei 

acasa. 

Ce sunt acestea? 

Pe care le folosiți acasă? 

conversația 

explicare 

 

cutie 

periuța de 

dinți 

pastă de 

dinți 

dinții 

săpun 

prosop 

pahar 

pieptene 

aprecieri 

individuale şi 

colective. 

oral 

3. Anunţarea   temei şi a 

obiectivelor: 

 Astăzi vom învâța despre Igienia personală. Haideți să 

ne uităm, ce fel de imagini v-am adus vouă. 

   

4. Desfăşurarea 

activităţii 

O1 

O2 

 

Ne uităm la prima imagine și voi pune aceste întrebâri: 

 

Ce fel de instrumente sunt pe imagine? 

La ce le folosim ? 

Unde le putem găsi pe acestea? 

conversația 

explicare 

întrebarea 

 

3 planșe 

despre 

igienia 

personală 

aprecieri 

individuale şi 

colective. 

oral 
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Sinteza parțială 

Pe imagine vedem  instrumente de îngrijire personală: 

periuța de dinți, pastă de dinți, săpun, prosop, pahar, 

pieptene. Le folosim pentru a menține igiena personală 

Pe ele le găsim în baie. 

 

Urmează imaginea a doua: 

 

Pe cine vedem in imagine? 

Ce face el? 

Cu ce se spală pe dinți? 

Ce mai este pe imagine? 

De ce este important să ne spălăm pe dinți? 

Ce se poate întâmpla dacă nu ne spălăm pe dinți? 

 

Sinteză parțială 

Pe imagine este băiatul, care se spală pe dinți, cu periuța 

de dinți și cu pasta de dinți. Pe imagine este și un pahar 

cu apă. Spălarea dințiilor este importantantă, pentru că 

asa păstrăm sănătatea lor, dacă nu ii spălăm, se strică. 

 

Ne uităm la imaginea a treia: 
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Cine este pe imagine? 

Ce face el? 

Cu ce spală pe mâinile? 

Cu ce își șterge mâna? 

De ce ne spălăm pe mâini? 

 

Sinteza parțială 

Pe imagine este un băiat, care se spală pe mâini cu 

săpun. După aceasta își șterge mâinile cu prosop. Ne 

spălăm pe mâini ca să nu se murdărească și să ne 

protejăm de bacterii. 

 

Sinteza finală 

 

Este important să folosim instrumente de îngrijire 

personală, pentru a îngriji  sănătatea noastră. Cu 

spălarea mâinilor și dinților putem să ținem o viață mai 

sănătoasă, putem evita stricarea dinților, sau 

îmbolnăvirea cu bacterii. 

 

5. Aplicarea O3 

O4 

 conversația  

explicare 

păpușa oral 
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Jucăm un joc, în care copii trebuie să unească 

instrumentele de îngrijirea personală cu activitatea 

potrivită și să arate activitatea pe păpușa,Dorina. 

Haideți copii să o ajutăm pe Dorina, să-și protejeze 

igienia personală. Alege instrumentele pentru spălarea 

dinților și arată-mi cum se spală pe dinți păpușa. 

Alege instrumentele pentru spălarea mâinilor și arată-

mi pe păpușa cum trebuie să ne spălăm pe mâini! 

 

periuța de 

dinți 

pastă de 

dinți 

săpun 

prosop  

pahar 

pieptene 

 aprecieri 

individuale şi 

colective. 

6. Fixarea cunoștințelor O5  

Vom repeta denumirea instrumentelor. 

 

conversația  oral 

aprecieri 

individuale şi 

colective. 

7. Evaluarea   

Astăzi ați fost foarte activi, ați dat răspunsuri bune, și 

vă dau pentru toți ceva recompensă, pentru activitatea 

voastră de astăzi. 

 

conversație recompens

ă 

oral 

aprecieri 

individuale şi 

colective. 
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PROIECT DIDACTIC INTEGRAT 

                          

                                                                                                                                          Prof. 

psihopedagog: Silvia Ficuț 

                                                                                                                                    Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă nr.1 Oradea 

        

          PROPUNĂTOR: Silvia Ficuț 

          UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Oradea 

          CLASA: Grupa I A -preșcolari 

          DISCIPLINA: Psihodiagnoză-Dezvoltare personală 
          UNITATEA TEMATICĂ: Despre mine, despre tine, despre noi (sănătate- controlul 
emoțiilor) 

          SUBIECTUL LECŢIEI: Trăire şi manifestare emoţională/Emoţii de bază: bucurie, tristeţe, 

frică, furie, dezgust 

          FORM A DE REALIZARE: Activitate integrată 

          TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare 

          DISCIPLINE /DOMENII INTEGRATE:- Domeniul Limbaj și Comunicare;  

                                                                               - Domeniul cognitiv-experențial şi de explorarea 

mediului;  

                                                                               -Domeniul psihomotric- activități de expresie 
grafică și plastică; 
                                                                                        - Domeniul socio-emoțional -muzică şi mişcare; 

                                                                                

            SCOP : Stimularea copiilor în vederea exprimării emoţionale deschise, autentice, spontane şi 

descoperirea abilităţilor empatice; 

            

           COMPETENŢE GENERALE: 

           3.Recunoașterea comportamentelor și abilităților socio-emoționale; 

          3.1. Identificarea abilităţilor de recunoaştere și exprimare a emoţiilor; 

           

           COMPETENŢE SPECIFICE: 

            Evaluare și consiliere psihopedagogică-Dezvoltare personală: 

  -Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

  -Utilizarea unor elemente de ascultare activă; 

  -Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 

 

           Comunicare în domeniul limbaj și comunicare: 

          -Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute; 

  -Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare; 

  -Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine; 

 

          Activități de cunoaștere și explorarea mediului: 

          -Manifestarea grijei pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social; 

 

           Activități de dezvoltare a comportamentelor ludice și adaptative- muzică şi mişcare: 

           - Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical; 

 

          Arte vizuale-Activității de dezvoltare senzorio-motorie şi abilităţi practice: 
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              -Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente 

de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică; 

 

        OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 cognitive: - 

       O1: - să identifice propriile emoţii produse de mesajul transmis;  

       O2: - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale; 
       O3: - să verbalizeze ideile, gândurile faţă de unele situaţii de viaţă întâlnite; 

       O4: - să aplice tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale; 

 afective:- să prezinte interes pentru activitate şi dorinţă de afirmare; 

                     - să participe activ la jocuri; 

 motrice: - să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare; 

          STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 RESURSE  PROCEDURALE:  conversaţia, observaţia,  expunerea, explicaţia, jocul de rol, 

povestirea cu predicții, exprimarea corporală, tehnici expresiv-creative, autoanaliza; 
 RESURSE MATERIALE: laptop, imagini etichete cu denumirea emoțiilor, film, coli flipchart, fișe de lucru, 
markere colorate, benzi cu emoticoane, zaruri cu emoticoane, joben cu biletele,, poveste, lectură; 

 RESURSE TEMPORALE: 35 minute activitate+10 minute activităţi în completare; 

 RESURSE UMANE: Grupa de elevi; 

1.          FORME DE ORGANIZARE: individual, pe grupe, frontal; 

         FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului 

copiilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale; 

 
BIBLIOGRAFICE: 

     ☺Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală; 

     ☺Băban Adriana, ,,Consiliere educaţională”, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2003; 

     ☺Br e be n S i l vi a , , , Jocuri  pentru d ez voltarea inteligenţei  emoţionale la vârsta 

preşcolară şi şcolară mică” , Ed. 
        Reprograph, Craiova, 2010; 

         http://clasamea.eu/clasa-a-doua/ 

 

 

 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  TERAPEUTICE 

 

 

Nr. 

Crt

. 

 

Demersul 

terapeutic 

Compete

nţe 

specifice 

discipline

lor 

integrate 

 

Conţinuturi / Activităţi integrate 

 

Strategia 

didactică 

 

Forme 

de 

evaluar

e 

1. Moment 

organizatoric 

 Se amenajează spaţiul clasei/grupei într-o manieră

 optimă  desfăşurării 

activităţilor propuse, oferind un climat adecvat de a participa cu 

interes și plăcere la activitate. 

 Observar

ea 

sistemati

că 

http://clasamea.eu/clasa-a-doua/
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2. C Captarea 

atenției  

MEM 3.2 

CLR 2.2 

 DP 2.1 

Elevii    vor urmări   câteva secvențe din filmul de desene 

animate „Intors pe dos”, în care apar  personaje  reprezentând  

emoțiile  de bază.Se poartă o scurtă conversație pe baza filmului: 

- Cum ne naștem? (bucuroși, fericiți) 

-Care sunt emoțiile de baza?(bucuria, tristețea, frica, 

dezgustul, furia); 

-Ce ați văzut că se întamplă cu emoțiile de baza? (se  transformă  în 

amintiri); 

De  ce  anume sunt legate amintirile? (de familie, de scoală, de 

sporturile pe care le practicăm); 

a.metode:conversa

ţia, b.mijloace 

didactice: 

videoproiector, 

ecran,film, 

c.forme de 

organizare: 

frontal 

Observa

rea 

sistemati

că 

Aprecier

i verbale 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

activității 

terapeutice 

 Copiii sunt anunţaţi că, astazi, vom trai emotii de primavara, 

vom reuși 

să  le  recunoaștem, să  le  exprimăm  și  să  le   controlăm   utilizând 

anumite tehnici.  

a.metode: 

explicaţia 

c.forme de 

organizare. frontal 

 

4. Dirijarea 

activității 

terapeutice 

CLR 3.2. 

MEM 4.2.  

DP 

2.1.,3.2. 

a) „Borcanul cu emoții” 

Printre emoțiile descoperite sunt și cele pe care  le-ați  trăit  zi  de zi și 

le-ați marcat prin colorare  timp de o luna. Să privim  cum  arată   

borcanele cu emotii! Ce  emoții  predomină?  Ați  avut  și  zile  proaste, 

când  v-ați  simțit  speriați  sau  furioși?  Din  ce  cauză?  Ați  simțit  că 

emoția negativa v-a marcat pentru toată ziua? Cum ați reușit să  vă  

controlați furia atât în clasă cât și în situațiile de acasă? 

b) Studiu de caz 

Ca să răspundeți la  această  întrebare,  mai  întâi ar trebui să 

recunoasteți ce vă înfurie  cel mai  tare, colorați cât de  tare  vă  

înfuriați,  termometrul  emoțiilor.  

Bilețelele vor fi închise într-un borcan și scoase afara din clasă. 

Furia pornește totdeauna de la o  problemă  practică,  de  exemplu:  

când am deschis acuarelele  și îmi folosesc pensula, din neatenție mi-am 

pătat foaia de lucru. Cum rezolv problema practică?  Dacă  mă înfurii 

o transform într-o  problemă  emoțională, care nu este soluția pe 

care o caut. 

a.metode: 

elemente de 

problematizare, 

reflecţia personală, 

conversaţia euristică 

 b.mijloace 

didactice: coală 

flipchart, fisa cu 

borcanele cu emotii, 

postituri tip  frunze/ 

flori, 

fisa cu articolul 

„Cum ne 

controlam 

emotiile?”, fisa de 

lucru pe grupe, 

joben cu biletele, 

diplme Comper 

c.forme de 

organizare: pe 

grupe, 

individual 

Observar

ea 

sistemati

că 

 

 

 

 

 

Aprecier

i verbale 
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   1. Controlez focul care se aprinde, fără a trece de 3! 

(Nu-mi vărs focul pe acuarele sau pensulă); 

2. „E groaznic”, „e catastrofal” se înlocuieşte cu  „se  

poate  şi mai  rău, hai să văd ce se poate face”; 

3. E neplăcut, dar pot suporta!; 

4. Soluții: cer ajutorul educatoarei/profesoarei, folosesc 

sugativa, folosesc un șervețel, folosesc picul, 

înlocuiesc foia, etc.; 

c) Muzica ”Păsările cântă” 

Cântatul este o modalitate de a alunga supărare și de 

a ne înveseli. Haideți să cântăm acum un cântecel 

potrivit( Primavara)”; 

Nu-i așa că ne simțim mai veseli, mai bucuroși?; 

d) Joc „Jobenul emoțiilor” 

-Deseori v-ați recunoscut colegii când au fost 

supărați sau veseli. Haideti să identificăm emoțiile 

pe care le vor interpreta colegii voștri; 

-Pe catedră se află un  joben  cu  surprize.  Vă  alegeți  

câte  un reprezentant din fiecare grupă, care  să  fie  și 

un  bun  actor,  iar  acesta va extrage o surpriză. Va  

mima și   interpreta  emoția  scrisă  pe biletel, iar voi o 

veți ghici; 

Un copil ceva mai mare/M-a lovit; mă doare 

tare/Îl privesc neputincios,/Și simt că 

sunt…..furios; 

”Când apa mi s-a vărsat/Peste planșa ce-am 

lucrat/ Nu m-am mai simțit artist…/ Ci am fost 

un pic cam…..trist; 

”Un creion am rătăcit,/Un coleg mi l-a găsit, /Eu 

i-am mulțumit frumos/Și-am fost tare…bucuros; 

După uță furișat/Mihai m-a așteptat/și când tare a 

țipat/M-am simțit rău speriat; 

Când la munte am plecat/Tare am fost 

fascinat/De peisajul minunat/Pe care l-am 

admirat; 

Când la mine s-a strâmbat/ Am rămas cam 

dezgustat/ Și spatele i-am arătat; 

 

 Joc „Cum sunt?” 

Dacă v-ați deprins foarte bine cu emoțiile, trebuie să 

știm că ele se datorează modului nostru de a fi. Pe 

banca  fiecarei grupe aveti mai multe emoticoane. 

Cum sunteti când traiți emoțiii negative? 
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(egoiști,................) Tragem concluzia că n-ar trebui 

să  fim: leneși, egoiști, ...; 

Elevii descoperă  emoticonul  pe  care  scrie  

”mândru”.  Cand  v-ati simtit mandri? Aceasta  

emotie poate sa fie buna atunci cand are acoperire in 

fapte; 
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    Pe băncuță  aveți diplomele de care sunteti 

mandri, pentru că ați muncit pentru ele. Dar aceasta 

emoție poate să fie si rea, atunci când nu are 

acoperire în  fapte:  mama  v-a  făcut  tema,  sau  când 

ați obținut un calificativ fb  și ați făcut  în  necaz  celor  

care  nu  au luat  la fel ca voi; 

O altă emoție de pe emoticoane este plăcerea. Dați 

exemple de situații când plăcerea este o emoție 

pozitivă: ( gust o bucatica de ciocolata, interpretez un 

cantec, citesc o carte....) Când ea este in exces, ea 

se diminueaza sau dispare; 

f) Joc „Compune un emoticon!” 

 

Jocul constă în asocierea corectă a expresiei 

exprimate de ochi cu cea exprimată  de gurițe.   

Copiii  observă  că în  expresia  facială   specifică 

unei  emoții  există  conordanță  între  toate  

elementele (un zâmbet larg nu poate fi asociat cu 

o privire încruntată). 

 

Joc “Spune/arată ce emoţii trăiesc personajele, 

în funcție de imaginea de pe zar” 

 

Am să citesc fragmente din texte literare şi după 

conţinutul şi intonaţia lecturii, copiii vor deduce 

emoţiile diferite ale personajelor şi le vor alege pe 

acelea  care se potrivesc emoticonului de pe zar. 

a) “ – Ia fata asta şi du-o în adâncul pădurii, că 

nu rabd s-o mai văd în faţa ochilor! Omoar-o!” 

(furie); 

b) “ Biata copilă rămăsese singură-singurică în 

pădurea cea nesfârşită şi era atât de înfricoşată, 

că privea la mulţimea frunzelor de pe copaci, ca 

şi când de acolo ar fi putut să se ivească vreo 

primejdie şi nu ştia în ce chip şi-ar putea găsi 

scăparea.” (frică); 

c) “ Piticii îndreptară spre Albă ca Zăpada 

lumina celor şapte lumânărele şi rămaseră s-o 

privească; 

– Doamne, Dumnezeule, apucară ei să strige, 

tare frumoasă mai e copila asta. Şi atât de 

bucuroşi erau, că nu se îndurară s-o trezească.” 

(încântarea, curiozitate); 

  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4539 
 

d)“ Domniţa deschise ochii şi era din nou vie; 

– Vai, Doamne, unde mă aflu? strigă ea nedumerită; 

Cu ochii râzând de bucurie, feciorul de împărat 

se apropie de dânsa şi îi spuse: 

– Cu mine eşti! Cu mine…!” (mirare, bucurie); 

e) “Zebrele cu dungi au poreclit-o zebra cu 

pistrui. Ea era tristă, umbla cu capul plecat și 

fugea de celelalte.”(rușine); 

5. Obținerea 

performan

ței 

CLR 

3.2. 

MEM 

4.2. 

 

Mai departe vă voi citi o lectură despre un 

iepuraș care s-a simțit și el 

mândru   ca   și  voi   la   un moment  dat.„Cum s-a 

simțit iepurașul Urechilă?”. 

a.metode: 

conversaţia 

povestirea, 

jocul didactic, 

reflecţia 
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DP 

2.1.,3.2. 

Un membru de la fiecare grupă vine și își alege un 

bilet pe care este 

scrisă o emoție. Intreaga grupa se va numi Bucuria, sau 

Frica, sau Tristetea... Vă voi citi povestea și când auziți 

cuvântul care denumește numele grupei voastre vă ridicați 

în picioare. 

Într-o zi iepuraşul Urechilă s-a trezit de dimineaţă după 

ce a visat ceva frumos.Se simtea tare bucuros!; 

Îi era foarte foame şi i-a cerut mamei sale  un  morcov.  

Mama sa i-a dat un morcov şi el l-a mâncat cu mare 

plăcere; 

 Iepuraşul a întrebat-o pe mama lui dacă poate să iasă  

la  joacă şi ea i-a spus  că mai  întâi  trebuie să îşi facă 

patul. L-a cuprins atunci tristetea. După ce şi-a făcut 

patul, Urechilă a ieşit afară din casă. Acolo s-a întâlnit cu 

prietenii lui,  alţi iepuraşi mai mici de care era tare 

mândru, Ce mult s-au bucurat, iepurașii  vazându-l!  

Au început  să construiască   un  castel de nisip, dar un 

iepuraș neatent i l-a dărâmat din greşeală.  Urechila  s-a 

înfuriat  pe moment. Muncise asa de mult  pentru  

el!!!Iepurașul  şi-a  cerut scuze şi cei doi s-au împăcat  

şi au decis  să construiască împreună  un alt castel. 

Furia deja se risipise si satisfacția îi luase locul. 

In timp ce se jucau se auzi un urlet ascuțit. Daca era 

lupul despre care îi povestise mama intr-o seara? 

Frica i-a cuprins pe neașteptate. 

Noroc că mama lui tocmai venea sa il cheme acasa. 

Frica a dispărut ca prin farmec. Pe drum îi povesti 

mamei  cât de mult  s-a distrat cu prietenii. Bucuria i se 

citea din nou pe chip. 

personală 

 b.mijloace 

didactice:emotico

ane cu culori 

pentru emotiile de 

baza c.forme de 

organizare: 

frontal, individua; 

 

6. Asigurarea 

fedba 

Feed-back- 

ulu 

DP3.1.  

CLR 

2.3. 

MM2.1 

Joc. O inimă plină de culoare 

Folosiți cele 5 culori reprezentând emoțiile de bază 

pentru a colora inima, astfel încât să arătați  cum v-ați 

simțit  în  timpul  activității. Le amintesc că au trait mai 

multe emoții  în  timpul  orei,  chiar  frica poate i-a 

mobilizat mai mult într-un anumit moment. 

Elevii primesc inimi albe pe care le colorează și apoi 

le expun pe “inima clasei”. 

 

a.metode: 

reflecţia 

personală, jocul 

didactic 

b.mijloace 

didactice:fișă de 

activitate 

independentă, 

culori,  inima  pe 

flipchart 

c.forme de 

organizare: 

frontal, 

Observar

ea 

sistematic

ă 

 

Aprecieri 

verbale 
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individual; 

7. Evaluare 

 

DP 2.1 -De câte ori vă simțiti că  trăiți o emoție negativa, 

strângeti această minge în mâna, apoi aplicați o tehnică 

învățată; 

Așa veți deveni un copil de succes, dar și un copil 

fericit; 

Este firesc să simţim atât emoţii pozitive cât şi 

negative, dar 

important  este  să învăţăm  să ne gestionăm emoţiile 

negative, astfel încât ele să nu ne influenţeze 

comportamentul. Astăzi ați învățat și alte tehnici  de 

autocontrol. Bine  ar fi  să învîțați  să  le  folositi   cu 

orice prilej, ca sa aratati ca sunteti copii care  vă 

dezvoltați  personalitatea, adică aspirați spre un 

comportament civilizat.  

 

c.forme de 

organizare: 

individual 

a.metode: 

explicaţia, 

reflecţia personală  

b.mijloace 

didactice:emotic

oane cu culori 

pentru emotii 

Observar

ea 

sistematic

ă 

Autoeval

uarea 

Apriecier

i 

verbale 

 

 

8. Încheierea 

activității 

terapiei 

integratoar

e 

MM 3.2. 

AVAP 

2.6. 

Se fac aprecieri nominale si colective asupra 

modului de lucru pe parcursul derulării activități 

terapeutice. 

Se încheie ora într-o atmosferă plăcută, prin cânt și 

voie bună. 

Cântecul „Dacă vesel se trăiește”. 

a.metode : 

explicaţia 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT  DIDACTIC 

                                                                                                                 BADEA RAMONA TAMARA 

                                                                              LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE 

BOLINTINEANU”,BOLINTIN VALE,JUD.GIURGIU 

 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu 

Profesor: Badea Ramona 

Clasa: a IX – a C 

Data:    

Unitatea de învățare: Popoare și spații în Antichitate 

                  Lecția: Democrația ateniană 

Tipul de lecție: de comunicare, dobândire de noi cunoștințe 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Competențe generale: 

a. Utilizarea vocabularului și a informației în comunicarea orală sau scrisă 

b. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 

c. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți 

                                                      d.Utilizarea surselor istorice, a metodelor și tehnicilor adecvate istoriei 

pentru rezolvarea de probleme 

                 Competențe specifice:  

                                1.1.  Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scris; 

                                 2.1.  Recunoașterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric; 

                                  2.2.  Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj; 

               2.4. Exprimarea acordului/dezacordului în raport cu un context social. 

 

                          Obiective operaționale: 

                         Cognitive:            O1 – să identifice, prin analiză de text, specificul social  și politic al Atenei; 

                                                      O2 – să opereze cu noțiunile: polis, democrație, ostracism, demos, meteci, reforme, Pericle; 

                                                      O3 – să caracterizeze prin analiză de text, democrația ateniană; 

                         Formative:           O4 – să utilizeze tehnici de lucru cu textul istoric; 

                               O5 – să analizeze evoluția regimului politic atenian, bazat pe înfăptuirea unor reforme ; 

                                                      O6 – să compare evoluția politică a celor două polisuri grecești, Atena și Sparta, identificând cauzele 

luptei pentru hegemonie între cele două polisuri grecești; 

Atitudinale:     O7 – să formuleze aprecieri obiective, argumentând opţiunea proprie   pentru 

rolul civilizator, din Antichitate până în prezent, al  democrației ateniene.  

 

                          Strategii: inductiv - deductivă, explicativ-conversativă. 

                          Metode: expozitiv-euristice:     

  – expunerea; 

             – explicația; 

  – conversația euristică;  

  interactive: 

  – comparația; 
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  – problematizarea; 

  – investigația; 

             – învățarea prin descoperire; 

 

                                       Instrumente de evaluare: verificarea frontală orală, observarea sistematică, 

eseul de cinci minute. 

 

                                       Forme de organizare a activității: frontală; individua 

 

                                       Valori și atitudini vizate: 

           Relaționare pozitivă cu ceilalți; 

          Antrenarea gândirii prospective prin înțelegerea rolului istoriei ca predicție a schimbărilor prin 

raportare la contemporaneitate; 

            Gândire critică și flexibilă. 

 

                                    Resurse: 

➢ umane: 28 elevi 

➢ de timp: 50 minute 

➢ materiale:  

                                    oficiale:  

                                       – Programa școlară 

                                       – Macroproiectarea didactică / Proiectarea unităților de  învățare 

                          – manualul, Alexandru Barnea (coordonator), Istorie, manual  pentru clasa a IX-a, 

Editura Corint,      2004; 

                                        izvoare cartografice: 

– Harta  istorică 

– Atlasul istoric 

 

1. izvoare narative: 

 – Minodora Petrovici, Istoria universală în texte, Editura Corint, București, 2003(Anexa 1 și Anexa 

2) 
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Demersul didactic 

Secvențele 

didactice 

Conținuturi 

vizate 

Ob

i- 

ect

i-

ve 

op

era

țio

-

nal

e/

Oe 

Activitatea profesorului 
Activitatea 

elevilor 

  

Re

- 

su

rse 

ma

te-

ria

le 

 

Re

- 

su

rse  

pr

o-

ce

du

-

ral

e 

Evalu

are 

Moment 

organizator

ic 

  - notează absenții 

- organizează materialele 

- organizează clasa 

- creează un climat cooperant 

- răspund 

cerințelor 

- pregătesc 

materialele 

solicitate 

   

 

Evocare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul lecției : 

Democrația 

ateniană 

 

 

 

 

 

 

 

Oe

1 

O 

2 

- solicită elevilor să localizeze 

pe hartă popoare europene 

formate în Antichitate, în  

bazinul Mării Mediterane. 

-  precizează  că, în aceeași 

perioadă de timp, în Europa se 

produce un amplu proces 

demografic, etnic și lingvistic, 

indoeuropenizarea. 

- solicită elevilor să definească 

democrația, precizând ca pentru 

prima dată în lume, democrația 

a funcționat în Grecia Antică, la 

Atena. 

- Notează titlul pe tablă. 

- Precizează ce vor afla, ce vor 

ști să facă la sfârșitul orei, de ce 

este important să dobândească 

informații despre leagănul 

democrației, Atena. 

 

- identifică și 

localizează pe 

hartă 

 

 

 

 

 

 

 

- pe baza 

cunoștințelor 

anterioare, elevii  

definesc 

democrația  

 

 

 

 

- notează în 

caiete 

har

ta 

 

 

atl

as 

 

 

 

 

ma

nu

al 

 Observ

area 

sistem

atică 

 

 

 

Frontal

ă, orală 
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Dobândirea 

noilor 

cunoștințe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

Polis – 

definiție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea 

socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oe

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

Oe

2 

 

O1 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

-  organizează învățarea în 

vederea formării/dezvoltării 

competențelor propuse: 

 

 Asigură: 

a)  Cunoașterea / învățarea / 

receptarea 

 

- pe baza cunoștințelor 

anterioare, solicită elevilor să 

precizeze forme de organizare 

politică și teritorială specifice 

altor popoare antice  

 

-  definește polisul, precizând 

dublul sens al termenului: 

unitate teritorială și comunitate 

umană (cetățenii). 

 

 

- solicită elevilor opinii despre 

elementele unității 

comunităților umane 

din cadrul polisurilor, făcând 

trimitere la termenul de 

civilizație 

 

- descrie structura populației 

Atenei: 

• aristocrația (eupatrizii), marii 

proprietari de pământuri 

• demosul format din țărani 

(geomori), meșteșugari 

(demiurgi), negustori și 

proprietari de corăbii,   

• sclavii (puteau fi vânduți sau 

omorâți)  

• străini(metecii). 

- asociază originea cu calitatea 

de cetățean; totalitatea 

cetățenilor formează demosul.  

-   solicită elevilor opinii despre 

drepturile și obligațiile 

cetățenilor în perioada actuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

- investighează 

și localizează pe 

hartă Grecia 

Antică: orașul-

stat, Atena 

 

- formulează 

răspunsuri, 

valorificând 

achizițiile 

anterioare 

(orașul-stat, 

regatul). 

 

- interpretează 

textul istoric 

(Aristotel, 

Politica), 

identificând  

elementele care 

asigură 

coeziunea 

comunității 

umane numite 

polis (Anexa 1). 

 

 

 

- pe baza 

achizițiilor 

anterioare, elevii 

formulează 

răspunsuri 

 

- formulează 

opinii referitoare 

la statutul de 

cetățean 

 

 

 

 

 

 

 

fis

e 

 

 

atl

as 

 

 

 

 

 

 

 

fis

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

pu

ner

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv

ata

rea 

pri

n 

des

co

per

ire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co

nv

ers

ati

a 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistem

atică 

 

 

Frontal

ă, orală 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistem

atică 

 

 

 

 

 

Frontal

ă, orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistem

atică 
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Evoluția 

regimului 

politic 

atenian 

 

 

 

 

 

Democrația 

ateniană 

 

 

 

 

Instituții 

politice 

ateniene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O4 

 

Oe

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    creează o problemă: lipsa 

averii poate determina 

pierderea calității de cetățean? 

 

b)  Înțelegerea noilor 

conținuturi 

-  explică elevilor faptul că 

drumul către democrația 

ateniană s-a parcurs treptat, într-

o perioadă în care bazinul Mării 

Negre și al Mării Mediterane 

grecii au înemeiat colonii 

 

 

- interpretează evoluția 

regimului politic atenian: 

monarhic (sec. VIII î.Hr.), 

aristocratic (sec. VII î.Hr.) și 

democratic (sec. V î.Hr.), 

precizând că regimul 

democratic s-a realizat prin 

introducerea unor reforme 

 

c)  Analiza 

 

- analizează :  

• reformele lui Dracon (621 î.Hr.), 

primele legi scrise, limitează 

puterea eupatrizilor 

• reformele lui Solon (594 î.Hr.), 

care împarte populația în 4 

categorii,  în funcție de avere   

→   timocrația        ( puterea 

datorată averii),  înființează 

Consiliul celor 400, 

Tribunalul Juraților, 

consolidează rolul Adunării 

Poporului (ecclesia), interzice 

sclavia din datorii. 

• Reformele lui Clistene (510 

î.Hr) împart poulația după 

criteriul teritorial în 10 triburi, 

fiecare trib în 50 de deme; 

înființează Consiliul celor 500, 

Colegiul celor 10 strategi, 

introduce ostracismul( exilare 

(drepturi și 

obligații). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- interpretează 

textul istoric 

(Platon, Legile), 

identificând 

forme de 

organizare 

(Anexa 2). 

 

 

 

 

 

 

-  formulează 

puncte de vedere 

argumentate 

despre 

importanța 

legilor scrise 

 

 

 

 

 

 

 

- formulează 

opinii 

argumentate 

privind 

importanța 

introducerii 

indemnizației 

pentru 

definitivarea, 

 

ata

ls 

 

atl

as 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis

e 

 

 

ex

pli

cat

ia 

 

 

 

 

co

nv

ers

ati

a 

 

 

bra

ins

tor

mi

ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co

nv

ers

ati

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal

ă, orală  

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistem

atică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal

ă, orală 
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Sparta – 

localizare  

 

 

 

Instituții 

politice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

O2 

 

  

O7 

 

 

Oe

4 

pe 10 ani a celui care se făcea 

vinovat de trădare).   

• Reformele lui Pericle (443-429 

î.Hr)                

Adunarea Poporului devine cea 

mai importantă instituție a 

statului, funcțiile sunt 

remunerate, ocuparea functțiilor 

se făcea prin tragere la sorți  

În timpul lui Pericle, 

democrația ateniană atinge 

apogeul:democrația directă 

(toți cetățenii erau egali în 

drepturi, puteau accede în 

funcții) 

 

- deduce limitele democrației 

ateniene: 

• ocuparea funțiilor prin tragere 

la sorți  

• excluderea de pe scena politică 

a metecilor, femeilor și a 

sclavilor 

 

-  explică elevilor faptul că  

lupta pentru hegemonie între 

Sparta și Atena → războiul 

peloponesiac(431-404î.Hr) 

→războiul, câștigat de Sparta, 

care devine cea mai importantă 

putere în lumea greacă 

 

d)  Sinteza 

 

-    solicită elevilor să  

elaboreze,  în scris, 4 enunțuri 

care să exprime o realitate 

istorică concretă , utilizând  

următoarele noțiuni: 

democrație, Pericle, ostracism, 

meteci, demos,  eupatrizi, 

Adunarea Poporului, Atena 

 

 

 

 

democratizării 

regimului politic 

 

 

 

 

 

- prin 

investigarea 

surselor, elevii 

analizează 

regimul politic 

democratic și 

identifică 

principalele 

trăsături 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- realizează 

sarcina de lucru 

primită  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex

pu

ner

e 

 

An

ali

za 

de 

tex

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro

ble

ma

Frontal

ă 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistem

atică 

 

 

 

Eseul 

de 

cinci 

minute 

 

 

Verific

are 

scrisă 

 

 

 

 

Verific

are 

frontal

ă 
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e) Aplicarea 

 

- solicită elevilor opinii despre 

modul în care democrația 

ateniană a permis cetățenilor 

aplicarea spiritului civic. 

   - formulează 

puncte de vedere 

argumentate 

 

                  

tiz

are 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

pentru 

acasă 

  Recomandă: aprofundarea 

cunoștințeor referitoare la 

evoluția democrației de-a lungul 

timpului 

- notează    

Evaluarea     

(competen

ţelor, 

atitudinilo

r) 

  - Analizează critic, laudă, 

ierarhizează, notează. 

- se raportează la 

aprecierile 

formulate 
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PROIECT  DE  ACTIVITATE  INTEGRATĂ   

 

                                                                                    PIP :BRATU PETRUȚA LILIANA 

                                                                                    GR.P.N. NR.11 ALEXANDRIA 

 

 
UNITATEA DE ÎNVÃŢÃMÂNT:GRAD.P.N. NR.11ALEXANDRIA    

DATA: 20.01.2022 

GRUPA: MIJLOCIE 

TEMA ANUALĂ  DE STUDIU: ,,CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI PE PÃMÂNT” 

TEMA PROIECTULUI: ,,A FOST ODATÃ......” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”LUMEA FERMECATÃ A POVEŞTILOR” 

TEMA ACTIVITÃŢII: ,,FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI”        

de Ion Creanga 

TIPUL ACTIVITĂŢII: MIXTÃ  

FORMA DE REALIZARE: ACTIVITATE INTEGRATÃ  

 

 I. ACTIVITÃŢI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALÃ 

 Întâlnirea de dimineaţã: “Bunã dimineaţa, mici povestitori” 

 Rutine: Sosirea copiilor, curaţi ṣi sãnãtoṣi -deprinderi de igienã personalã 

 Tranziţii :C ântec:” În pãdurea cu alune “ 

                 Joc cu text si cânt:”Bat din palme clap, clap ,clap”     

                   

II. JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI LIBER ALESE (ALA1 ) 

Joc de masã :“Puzzle – uri cu personaje din poveṣti“ 

Artã :“Un ursuleţ, o scufiţa colorãm la grãdiniţã “ 

Bibliotecã :“Personaje minunate sunt în carte adunate “ 

 

III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :  

DOMENIUL LIMBÃ ŞI COMUNICARE : Povestea educatoarei “Fata babei ṣi fata moṣneagului “ de Ion 

Creanga 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE :Activitate practicã-“Pãpuṣi din linguri de lemn”(fata babei ṣi fata 

moṣneagului)-confecţionare 

 

IV.JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI LIBER ALESE (ALA2) 

 “Drag mi-e jocul românesc”-dans popular 

SCOPUL ACTIVITÃŢII: Dezvoltarea capacitãţii de exprimare oralã clarã, corectã ṣi expresivã, de înţelegere 

ṣi utilizare corectã a semnificaţiilor structurilor verbale orale.   

OBIECTIVE : Pe parcursul ṣi la sfarsitul activitãţii copiii vor fi capabili:  

O1: Sã reţina titlul ṣi autorul poveṣtii; 

O2: Sã reţinã desfãṣurarea evenimentelor în succesiunea întâmplãrilor; 

O3: Sã formuleze rãspunsurile la întrebãri în propoziţie ṣi corect din punct de vedere gramatical; 

O4: Sã-ṣi îmbogãţeascã vocabularul cu cuvinte ṣi expresii noi:,,slutã”, „gâlceavã”, ,,mâlit”, ,,lut”, poiană”. 

O5: Sã desprindã mesajul povestirii cu ajutorul întrebãrilor;  

O6: Sã reţinã numele personajelor întâlnite în poveste; 

O7: Sã realizeze lucrãri originale manifestând creativitate în executarea lor. 
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STRATEGII DIDACTICE ;  

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE : Povestirea, conversaţia, explicaţia, dialogul dirijat , demonstraţia , 

exerciţiul, surpriza, metoda “Turul galeriei “,metoda „Ghemul” , jocul, munca în echipã . 

MATERIAL DIDACTIC : decor specific poveṣtilor, marionete cu personajele din poveste, puzzle cu 

personaje din poveṣti, cutia cu surprize, scrisoarea de la Zâna Poveṣtilor, costume populare, ghem, linguri 

din lemn, recompense.  

 

FORME DE ORGANIZARE : Frontal, individual,  pe grupe. 

 

FORME DE EVALUARE: Continuã, aprecieri verbale .  

 

BIBLIOGRAFIE : 

-”Curriculum pentru învãţãmântul preṣcolar (3-6|7 ani) MECT 2008 

-“ Laborator preṣcolar “ ghid metodologic Editura Integral 2001 

-„Aplicaţii ale noului curriculum pentru învãţãmântul preṣcolar”, vol. 3  

Didactica Publising House Bucuresti 20095 

-„Programa activitãţii instructiv educative în gradiniţa de copii”, Bucuresti 2005 

- „Ghid pentru proiecte  tematice” ,Viorica Preda Editura Humanitas –Bucuresti 2005 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

    După sosirea copiilor la grădiniţă se va trece la parcurgerea momentelor care alcãtuiesc activitãţile de 

dezvoltare personalã . 

    Întalnirea de dimineaţã : Salutul. Se vor exersa formulele de salut însuṣite anterior atât între 

educatoare ṣi copii cât si între copii. Educatoarea va saluta copiii folosind un apelativ legat de tema zilei : 

„Buna dimineaţa, mici povestitori!„ dupã care se va recita poezia –Salut: „Dimineaţa a sosit  

                                                                                 Toţi copiii au venit 

                                                                                 În semicerc sa ne adunãm , 

                                                                                 Cu totii sã ne salutãm!” 

    Prezenţa : Se va trece la panoul cu fotografii unde se va face prezenţa copiilor . 

    Calendarul naturii: Se va completa calendarul naturii cu jetoane ce conţin aspecte caracteristice 

anotimpului în care ne aflãm cât si momentele zilei . 

    Noutatea zilei: Se prezintã elementul surprizã: scrisoarea de la Zâna Poveṣtilor:                    

                                               

                                                Dragi copii, 

    Mã numesc Zâna Poveṣtilor ṣi domnesc peste Împãrãţia Poveṣtilor. Îmi pare foarte rãu cã nu am putut 

sã ajung  în vizitã la grupa voastrã, astfel cã, pentru a nu vã supara pe mine, v-am trimis o Cutie cu 

surprize pe care o veţi folosi în activitatea  de astãzi .Totodatã, am rugãmintea sã ascultaţi cu atenţie  

povestea pe care doamna educatoare  doreşte să v-o spună şi să rezolvaţi 

anumite sarcini pe parcursul zilei, pentru a le demonstra invitaţilor de astãzi câte lucruri frumoase ṣi 

minunate despre poveṣti cunoaṣteţi . 

    Mult succes! 

   

    Emoţionaţi de surpriza pregãtitã pentru ei de cãtre Zâna Poveṣtilor ṣi de rugãmintea acesteia, îndrumaţi 

de cãtre educatoare, copiii hotãrãsc sã demonstreze câte lucruri frumoase ṣi minunate despre poveṣti au 
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învãţat la gradiniţã. Se face tranzitia catre centrele de interes cu ajutorul cantecului „Bat din palme clap, 

clap, clap” unde copiii vor lucra în grupuri mici si li se vor explica rand pe rand sarcinile pe care le vor 

avea de indeplinit. 

    La centrul Joc de masa copiii vor avea de rezolvat puzzle-uri cu personaje din povesti, la centrul Arta 

copiii vor colora personaje din povestile cunoscute de acestia, iar la centrul Biblioteca  vor  lipi imagini 

cu personaje din povesti indragite de ei,  realizand astfel cartea „Personaje minunate sunt in carte adunate”. 

    Activitatea copiilor pe centre va fi urmarita indeaproape si se va interveni ori de cate ori va fi nevoie. 

    In final vor fi evaluate  rezultatele activitatilor  la toate centrele de interes, facandu-se aprecieri globale 

si individuale .              

    Copiii  parasesc sala de grupa pregatindu-se pentru masa  (rutine) ”Curati si sanatosi”-deprinderi de 

igiena personala. 

    Cu ajutorul tranzitiei „In padurea cu alune ” se va face trecerea catre ADE.       
    Se va realiza captarea atentiei prin prezentarea unei Cutii cu surprize trimisa de catre  Zana Povestilor 

din care vor iesi rand pe rand personajele (marionetele) povestii ce urmeaza sa fie expusa. Copiii vor fi 

anuntati ca vor asculta povestea „Fata babei si fata mosneagului” de Ion Creanga (DLC) dupa care vor 

confectiona din linguri de lemn papusi, ce vor reprezenta cele doua fete din poveste (DOS) . Educatoarea 

va derula firul epic al povestii, povestind clar si expresiv pentru a trezi emotii si a asigura motivatia 

invatarii, dand viata personajelor intr-un decor mirific de poveste. Pe parcurs vor fi prezentate copiilor 

fiecare personaj in parte, dialogand cu acestia in timp ce povestea este expusa. Se sublinieaza totodata 

intelesul cuvintelor necunoscute cat si a unor fraze si expresii. 

    Rutine: „Curati si sanatosi”. 

    Se trece la activitatea practica: „Papusi din linguri de lemn”  ce se va desfasura pe un fundal muzical 

realizat dintr-un colaj  de cantece populare specifice varstei copiilor. 

    Se realizează intuirea materialelor de lucru, se prezintă modelul şi se explică modul de realizare a temei. 

Se vor executa câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor. 

    Copiii vor fi supravegheaţi şi vor primi sprijin şi îndrumări individuale pentru a putea finaliza lucrările 

începute. 

    La sfarsit vor fi analizate lucrarile copiilor folosind metoda interactiva de grup „Turul galeriei”, dupa 

care vor fi expuse la panoul special amenajat.  

    Pentru fixarea cunostintelor educatoarea adreseaza copiilor intrebari si prezinta pe tabla magnetica 

cateva imagini amestecate din poveste, prescolarii avand ca sarcina sa le aranjeze in ordinea 

corespunzatoare actiunilor din poveste( „Care este titlul povestirii ?”; „De ce credeti ca autorul i-a dat 

acest titlu ?”). 

    În cadrul ALA 2 copiii sunt invitați sa-și demonstreze și talentul artistic de dansatori, astfel că vor dansa 

pe cântecul  “Drag mi-e jocul romanesc” – euritmie.        

    Educatoarea le amintește copiilor că s-a făcut ora de plecat acasă și le mulțumește  acestora pentru 

participare. Se fac aprecieri globale și individuale asupra modului de colaborare a copiilor și se oferă 

recompense. 

    Copiii părasesc sala de grupă pregătindu-se pentru plecarea acasa (rutine).   
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DEMERSUL DIDACTIC 

Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii 

didactice 

Evaluarea 

1. Moment 

organizatoric 

    Asigurarea conditiilor pentru buna desfasurare 

a activitatii: 

-aranjarea mobilierului; 

-aranjarea materialului didactic. 

    Introducerea copiilor in sala de grupa are loc 

pe melodia “In padurea cu alune”. 

 

 - se observă 

comportamentul 

copiilor 

2. Captarea atenţiei     Captarea atentiei copiilor este realizata prin 

prezentarea de catre educatoare a unei Cutii cu 

surprize trimisa de catre Zana Povestilor, din 

care vor iesi pe rand personajele (marionetele) 

povestii „Fata babei si fata mosneagului” de Ion 

Creanga si prin prezentarea decorului ce-i va 

ajuta pe copii sa se transpuna in lumea minunata 

a acestei povesti. 

 

-surpriza 

-conversaţia 

-se observa 

comportamentul 

nonverbal al 

copiilor. 

3. Reactualizarea 

cunoștințelor 

    Prescolarii sunt solicitati sa enumere cateva 

povesti  si personaje cunoscute de ei, sau povesti 

preferate. 

-conversaţia -se observă 

comportamentul 

copiilor 

4. Enunţarea temei 

şi a obiectivelor 

    Prescolarii sunt anuntati ca vor asculta 

povestea“Fata babei si fata mosneagului” de Ion 

Creanga, dupa care, vor confectiona din linguri 

de lemn papusi, ce vor reprezenta cele doua fete 

din poveste. 

 

-conversaţia 

-explicaţia 

-se observă 

comportamentul 

copiilor 
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5. Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DLC.  

    Povestirea se va derula cu intreaga grupa de 

copiii prezentandu-se continutul acesteia pe baza 

unui plan: 

 1-Fata moşneagului este oropsită de mama 

vitregă şi alungată; 

 2-Calităţile fetei moşneagului (frumoasă, 

harnică, bună, ascultătoare, răbdătoare, modestă) 

dezvăluite pe parcursul depănării  poveştii; 

 3-Calităţile fetei babei(urâtă, leneşă, îngâmfată, 

rea, invidioasă) 

 4- Răsplata fetei moşneagului pentru calităţile 

ei; 

 5-Pedeapsa pe care o primeşte mama vitregă şi 

fata ei. 

    Firul epic al povestirii este expus intr-un mod 

cat mai clar si expresiv pentru a trezi emotii si a 

asigura motivatia invatarii. Personajele din 

poveste prind viata cu ajutorul marionetelor din 

cutia cu surprize manuite fiind de catre 

educatoare . 

    Decorul in cadrul caruia se deruleaza intreaga 

poveste  este special amenajat fiind presarat cu 

elemente astfel incat sa fie redata  cat mai clar 

realitatea actiunilor din poveste. 

    Pe parcursul derularii evenimentelor se vor 

explica cuvintele necunoscute cat si unele fraze 

si expresii. 

         Dupa  expunerea povestii, copiii pornesc la 

plimbare catre masute imitand caratul lãzii de 

catre fata babei. 

DOS. 

    Se trece la activitatea practica: „Papusi din 

linguri de lemn”  ce se va desfasura pe un fundal 

muzical realizat dintr-un colaj  de cantece 

populare specifice varstei copiilor. 

    Se realizează intuirea materialelor de lucru, se 

prezintă modelul şi se explică modul de realizare 

a temei. Se vor executa câteva exerciţii de 

încălzire a muşchilor mici ai mâinilor, iar la 

semnalul „Spor la treaba!” copiii vor incepe 

confectionarea papusilor din linguri de lemn sub 

directa supraveghere si indrumare a educatoarei. 

    Copiii vor primi sprijin şi îndrumări 

individuale pentru a putea finaliza lucrările 

începute. 

  

 

 

-dialogul dirijat  

 

 

 

-conversatia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-explicatia                            

 

 

 

 

-demonstratia             

 

 

-auditia 

 

 

 

 

 

 

 

- se observă 

comportamentul 

copiilor  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-aprecieri verbale 
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    La sfarsit vor fi analizate lucrarile copiilor 

folosind metoda interactiva de grup „Turul 

galeriei”, exprimandu-si astfel propriile pareri si 

impresii legate de realizarile colegilor, dupa care 

lucrarile vor fi expuse la panoul special 

amenajat. 

    Pentru fixarea cunostintelor educatoarea 

adreseaza copiilor intrebari si prezinta pe tabla 

magnetica cateva imagini amestecate din 

poveste, prescolarii avand ca sarcina sa le 

aranjeze in ordinea corespunzatoare actiunilor 

din poveste ( „Care este titlul povestirii ?”; „De 

ce credeti ca autorul i-a dat acest titlu ?”). 

 

-exercitiul               

 

 

 

-metoda Turul  

galeriei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-evaluarea 

individuală 

 

 

-evaluarea globală. 

 

-aprecieri verbale 

6. Evaluarea 

performanţelor 

- Se realizeaza cu ajutorul unui ghem  

(metoda interactiva de grup „Ghemul”) ce trece 

de la un copil la altul. Cel care il prinde trebuie 

sa numeasca un personaj din povestea nou 

invatata, dupa care tine ata si arunca ghemul unui 

alt coleg. 

 

-conversaţia 

-explicaţia 

- jocul 

- frontală  

-individuală 

 

7. Încheierea 

activităţii 

-Aprecieri asupra gradului de implicare a 

copiilor la activitate 

-Se dau stimulente. 

-Copiii sunt invitați să-și demonstreze și talentul 

artistic de dansatori, astfel că vor părăsi sala de 

grupă în pași de dans pe cântecul  “Drag mi-e 

jocul romanesc” 

-conversaţia  

-explicaţia 

 

-dansul 

 

 

 

-aprecieri globale şi 

individuale  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4556 
 

PROIECT  DIDACTIC 

                                                                                                                 BADEA RAMONA TAMARA 

                                                                              LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE 

BOLINTINEANU”,BOLINTIN VALE,JUD.GIURGIU 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu 

Profesor: Badea Ramona 

Clasa: a IX – a C 

Data:    

Unitatea de învățare: Popoare și spații în Antichitate 

                  Lecția: Democrația ateniană 

Tipul de lecție: de comunicare, dobândire de noi cunoștințe 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Competențe generale: 

d. Utilizarea vocabularului și a informației în comunicarea orală sau scrisă 

e. Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale 

f. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți 

                                                      d.Utilizarea surselor istorice, a metodelor și tehnicilor adecvate istoriei 

pentru rezolvarea de probleme 

                 Competențe specifice:  

                                1.1.  Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scris; 

                                 2.1.  Recunoașterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric; 

                                  2.2.  Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj; 

               2.4. Exprimarea acordului/dezacordului în raport cu un context social. 

 

                          Obiective operaționale: 

                         Cognitive:            O1 – să identifice, prin analiză de text, specificul social  și politic al Atenei; 

                                                      O2 – să opereze cu noțiunile: polis, democrație, ostracism, demos, meteci, reforme, Pericle; 

                                                      O3 – să caracterizeze prin analiză de text, democrația ateniană; 

                         Formative:           O4 – să utilizeze tehnici de lucru cu textul istoric; 

                               O5 – să analizeze evoluția regimului politic atenian, bazat pe înfăptuirea unor reforme ; 

                                                      O6 – să compare evoluția politică a celor două polisuri grecești, Atena și Sparta, identificând cauzele 

luptei pentru hegemonie între cele două polisuri grecești; 

Atitudinale:     O7 – să formuleze aprecieri obiective, argumentând opţiunea proprie   pentru 

rolul civilizator, din Antichitate până în prezent, al  democrației ateniene.  

 

                          Strategii: inductiv - deductivă, explicativ-conversativă. 

                          Metode: expozitiv-euristice:     

  – expunerea; 

             – explicația; 

  – conversația euristică;  

  interactive: 

  – comparația; 

  – problematizarea; 
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  – investigația; 

             – învățarea prin descoperire; 

 

                                       Instrumente de evaluare: verificarea frontală orală, observarea sistematică, 

eseul de cinci minute. 

 

                                       Forme de organizare a activității: frontală; individua 

 

                                       Valori și atitudini vizate: 

           Relaționare pozitivă cu ceilalți; 

          Antrenarea gândirii prospective prin înțelegerea rolului istoriei ca predicție a schimbărilor prin 

raportare la contemporaneitate; 

            Gândire critică și flexibilă. 

 

                                    Resurse: 

➢ umane: 28 elevi 

➢ de timp: 50 minute 

➢ materiale:  

                                    oficiale:  

                                       – Programa școlară 

                                       – Macroproiectarea didactică / Proiectarea unităților de  învățare 

                          – manualul, Alexandru Barnea (coordonator), Istorie, manual  pentru clasa a IX-a, 

Editura Corint,      2004; 

                                        izvoare cartografice: 

– Harta  istorică 

– Atlasul istoric 

 

2. izvoare narative: 

 – Minodora Petrovici, Istoria universală în texte, Editura Corint, București, 2003(Anexa 1 și Anexa 

2) 
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Demersul didactic 

Secvențele 

didactice 

Conținuturi 

vizate 

Ob

i- 

ecti

-ve 

ope

rați

o-

nal

e/O

e 

Activitatea profesorului 
Activitatea 

elevilor 

  

Re

- 

sur

se 

ma

te-

ria

le 

 

Re

- 

sur

se  

pr

o-

ced

u-

ral

e 

Evalua

re 

Moment 

organizatori

c 

  - notează absenții 

- organizează materialele 

- organizează clasa 

- creează un climat cooperant 

- răspund cerințelor 

- pregătesc 

materialele 

solicitate 

   

 

Evocare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul lecției : 

Democrația 

ateniană 

 

 

 

 

 

 

 

Oe

1 

O 2 

- solicită elevilor să localizeze pe 

hartă popoare europene formate în 

Antichitate, în  bazinul Mării 

Mediterane. 

-  precizează  că, în aceeași 

perioadă de timp, în Europa se 

produce un amplu proces 

demografic, etnic și lingvistic, 

indoeuropenizarea. 

- solicită elevilor să definească 

democrația, precizând ca pentru 

prima dată în lume, democrația a 

funcționat în Grecia Antică, la 

Atena. 

- Notează titlul pe tablă. 

- Precizează ce vor afla, ce vor ști 

să facă la sfârșitul orei, de ce este 

important să dobândească 

informații despre leagănul 

democrației, Atena. 

 

- identifică și 

localizează pe 

hartă 

 

 

 

 

 

 

 

- pe baza 

cunoștințelor 

anterioare, elevii  

definesc 

democrația  

 

 

 

 

- notează în caiete 

har

ta 

 

 

atla

s 

 

 

 

 

ma

nua

l 

 Observ

area 

sistema

tică 

 

 

 

Frontal

ă, orală 

 

Dobândirea 

noilor 

cunoștințe 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

Polis – 

definiție 

 

 

 

 

 

Oe

2 

 

 

-  organizează învățarea în vederea 

formării/dezvoltării competențelor 

propuse: 

 

 Asigură: 

a)  Cunoașterea / învățarea / 

receptarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fise 

 

exp

une

re 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistema

tică 

 

 

Frontal

ă, orală 
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Organizarea 

socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

Oe

2 

 

O1 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pe baza cunoștințelor anterioare, 

solicită elevilor să precizeze 

forme de organizare politică și 

teritorială specifice altor popoare 

antice  

 

-  definește polisul, precizând 

dublul sens al termenului: unitate 

teritorială și comunitate umană 

(cetățenii). 

 

 

- solicită elevilor opinii despre 

elementele unității comunităților 

umane 

din cadrul polisurilor, făcând 

trimitere la termenul de civilizație 

 

- descrie structura populației 

Atenei: 

• aristocrația (eupatrizii), marii 

proprietari de pământuri 

• demosul format din țărani 

(geomori), meșteșugari 

(demiurgi), negustori și proprietari 

de corăbii,   

• sclavii (puteau fi vânduți sau 

omorâți)  

• străini(metecii). 

- asociază originea cu calitatea de 

cetățean; totalitatea cetățenilor 

formează demosul.  

-   solicită elevilor opinii despre 

drepturile și obligațiile cetățenilor 

în perioada actuală 

-    creează o problemă: lipsa 

averii poate determina pierderea 

calității de cetățean? 

 

b)  Înțelegerea noilor 

conținuturi 

-  explică elevilor faptul că drumul 

către democrația ateniană s-a 

parcurs treptat, într-o perioadă în 

care bazinul Mării Negre și al 

- investighează și 

localizează pe 

hartă Grecia 

Antică: orașul-

stat, Atena 

 

- formulează 

răspunsuri, 

valorificând 

achizițiile 

anterioare (orașul-

stat, regatul). 

 

- interpretează 

textul istoric 

(Aristotel, 

Politica), 

identificând  

elementele care 

asigură coeziunea 

comunității 

umane numite 

polis (Anexa 1). 

 

 

 

- pe baza 

achizițiilor 

anterioare, elevii 

formulează 

răspunsuri 

 

- formulează 

opinii referitoare 

la statutul de 

cetățean (drepturi 

și obligații). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atla

s 

 

 

 

 

 

 

 

fise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atal

s 

 

atla

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv

ata

rea 

pri

n 

des

cop

erir

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con

ver

sati

a 

 

 

 

 

 

 

 

exp

lica

tia 

 

 

 

 

con

ver

 

 

 

 

Observ

area 

sistema

tică 

 

 

 

 

 

Frontal

ă, orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistema

tică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal

ă, orală  
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Evoluția 

regimului 

politic atenian 

 

 

 

 

 

Democrația 

ateniană 

 

 

 

 

Instituții 

politice 

ateniene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparta – 

localizare  

 

 

 

Instituții 

politice 

 

 

O2 

 

 

 

O4 

 

Oe

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mării Mediterane grecii au 

înemeiat colonii 

 

 

- interpretează evoluția regimului 

politic atenian: monarhic (sec. 

VIII î.Hr.), aristocratic (sec. VII 

î.Hr.) și democratic (sec. V î.Hr.), 

precizând că regimul democratic s-

a realizat prin introducerea unor 

reforme 

 

c)  Analiza 

 

- analizează :  

• reformele lui Dracon (621 î.Hr.), 

primele legi scrise, limitează 

puterea eupatrizilor 

• reformele lui Solon (594 î.Hr.), 

care împarte populația în 4 

categorii,  în funcție de avere   →   

timocrația        ( puterea datorată 

averii),  înființează Consiliul celor 

400, Tribunalul Juraților, 

consolidează rolul Adunării 

Poporului (ecclesia), interzice 

sclavia din datorii. 

• Reformele lui Clistene (510 î.Hr) 

împart poulația după criteriul 

teritorial în 10 triburi, fiecare trib 

în 50 de deme; înființează 

Consiliul celor 500, Colegiul 

celor 10 strategi, introduce 

ostracismul( exilare pe 10 ani a 

celui care se făcea vinovat de 

trădare).   

• Reformele lui Pericle (443-429 

î.Hr)                

Adunarea Poporului devine cea 

mai importantă instituție a 

statului, funcțiile sunt remunerate, 

ocuparea functțiilor se făcea prin 

tragere la sorți  

În timpul lui Pericle, democrația 

ateniană atinge 

apogeul:democrația directă (toți 

- interpretează 

textul istoric 

(Platon, Legile), 

identificând 

forme de 

organizare 

(Anexa 2). 

 

 

 

 

 

 

-  formulează 

puncte de vedere 

argumentate 

despre importanța 

legilor scrise 

 

 

 

 

 

 

 

- formulează 

opinii 

argumentate 

privind 

importanța 

introducerii 

indemnizației 

pentru 

definitivarea, 

democratizării 

regimului politic 

 

 

 

 

 

- prin investigarea 

surselor, elevii 

analizează 

regimul politic 

democratic și 

 

 

 

fise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sati

a 

 

 

bra

inst

or

mi

ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con

ver

sati

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex

pu

ner

e 

 

An

aliz

a 

de 

tex

t 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistema

tică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal

ă, orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal

ă scrisă 
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O6 

 

 

 

 

O2 

 

  

O7 

 

 

Oe

4 

cetățenii erau egali în drepturi, 

puteau accede în funcții) 

 

- deduce limitele democrației 

ateniene: 

• ocuparea funțiilor prin tragere la 

sorți  

• excluderea de pe scena politică a 

metecilor, femeilor și a sclavilor 

 

-  explică elevilor faptul că  lupta 

pentru hegemonie între Sparta și 

Atena → războiul 

peloponesiac(431-404î.Hr) 

→războiul, câștigat de Sparta, care 

devine cea mai importantă putere 

în lumea greacă 

 

d)  Sinteza 

 

-    solicită elevilor să  elaboreze,  

în scris, 4 enunțuri care să 

exprime o realitate istorică 

concretă , utilizând  următoarele 

noțiuni: democrație, Pericle, 

ostracism, meteci, demos,  

eupatrizi, Adunarea Poporului, 

Atena 

 

 

 

 

 

e) Aplicarea 

 

- solicită elevilor opinii despre 

modul în care democrația ateniană 

a permis cetățenilor aplicarea 

spiritului civic. 

identifică 

principalele 

trăsături 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- realizează 

sarcina de lucru 

primită  

 

 

 

 

 

 

 

 

   - formulează 

puncte de vedere 

argumentate 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro

ble

ma

tiza

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistema

tică 

 

 

 

Eseul 

de cinci 

minute 

 

 

Verific

are 

scrisă 

 

 

 

 

Verific

are 

frontală 
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Tema 

pentru 

acasă 

  Recomandă: aprofundarea 

cunoștințeor referitoare la evoluția 

democrației de-a lungul timpului 

- notează    

Evaluarea     

(competenţ

elor, 

atitudinilor

) 

  - Analizează critic, laudă, 

ierarhizează, notează. 

- se raportează la 

aprecierile 

formulate 
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PROIECT DIDACTIC 

Caracterizarea personajului Gheorghiță din romanul  Baltagul de Mihail Sadoveanu 

 

PANAIT IULIANA 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “HELMUT DUCKADAM” , CLINCENI 

 

CLASA: a X-a  

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

TITLUL LECŢIEI: Caracterizarea personajului Gheorghiță din romanul  Baltagul de Mihail Sadoveanu 

TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe 

MOTIVAȚIA 

Lecţia este foarte importantă din perspectiva tratării la examenul de bacalaureat a unui subiect de tipul II 

- eseu structurat. 

SCOPUL: dezvoltarea capacităţii de receptare a textului narativ 

COMPETENTE GENERALE: 

-  utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare 

monologată şi dialogată; 

- receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse; 

            -    utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje  scrise în diferite contexte 

de realizare, cu scopuri diverse. 

 

COMPETENTE SPECIFICE: 

                      -     asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral; 

                      -     cooperarea în interacţiunile de grup; 

                      -     recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic; 

                      -     exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini; 

                      -     organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică; 

                      -     folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului. 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

1. Cognitive: 

   La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 
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        01:   să clasifice personajele din text în funcţie de participarea lor la momentele acţiunii; 

        02:   să recunoască modalităţile de caracterizare a personajului principal; 

        03:   să enumere trăsăturile personajului; 

        04    să analizeze comportamentul personajului din puncte de vedere diferite. 

       

2. Afective: 

- O1: să participe cu interes la activitate; 

- O2: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei. 

 

În domeniul afectiv: 

1.să dovedească receptivitate afectiv-intelectivă faţă de personajul literar; 

 2.să trăiască emoţionl sentimentul generat de acţiunile  şi comportamentul personajului. 

 

VALORI  ŞI ATITUDINI 

➢ Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii; 

➢ Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

➢ Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare; 

➢ Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi. 

 

MATERIAL DIDACTIC: tabla, creta, secvențe ecranizate din roman, fişe cu extrase din roman, caietele 

elevilor 

 

METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia 

- lectura selectivă 

- dezbaterea 

- dialogul problematizant  

- metoda ciorchinelui 

- cvintetul 

 

MILOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: 

- videoproiector, fișe de lucru, table, caiete 
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FORME DE ORGANIZARE: 

- activitatea frontală combinată cu activitatea individuală. 

- activitatea pe grupe 

 

TIMPUL DE LUCRU: 50 de minute 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă 

 

EVALUARE: - orală 

   - frontală 

   - individuală 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

 

1. *** Repere istorico-literare. Baltagul, în vol. Sadoveanu, Mihail, Hanul Ancuţei. Baltagul, Bucureşti, 

Editura Minerva, 1987. 

2. Bocoș, Mușata-Dacia, Instruirea interactivă, Editura Polirom, Iași, 2013 

3. Călinescu, George, Istoria literaturii române, Bucureşti, Editura Minerva, 1985. 

4. Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, EdituraPolirom, Iași, 2014 

5. Pamfil, Alina, Limba și literature română. Structuri didactice deschise, EdituraParalela 45, Pitești, 

2003 

6. Sadoveanu, Mihail, Baltagul, Editura Agora, București, 2007 

 

 

Desfășurarea lecției 

1.Organizarea clasei. Profesorul va avea grijă ca elevii să-şi pregătească materialele necesare orei de 

limba română şi va nota absenţii. Va asigura liniştea şi disciplina clasei pentru o bună desfăşurare a 

activităţii 

didactice; 

2.Verificarea temei. Se verifică cantitativ, în mod frontal, felul în care elevii au alcătuit tema dată ora 

trecută. 
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3.Captarea atenției. Profesorul solicită elevii să spună fiecare, pe rând, câte un lucru care le este reproşat 

de părinţi: ignoră regulile de bună purtare, nu învață, mint, petrec prea mult timp la calculator/cu prietenii 

etc.(Metoda folosită: Lanțul ideilor). Folosind metoda ciorchinelui, profesorul cere elevilor să completeze 

împreună un ciorchine având ca temă pedepsele aplicate lor de către părinți: interdicție la 

calculator/televizor, interdicția de a ieși cu prietenii, confiscarea telefonului, tăierea bugetului etc. 

4. Anunţarea subiectului lecţiei  şi enunţarea obiectivelor 

Profesorul aduce la cunoștința elevilor faptul că vor studia relația părinte-copil din romanul 

Baltagul, vor vedea că și copiii din roman – Gheorghiță și Minodora au avut neînțelegri cu mama lor și 

vor vedea în ce au constat acestea. Profesorul anunță titlul lecției – Caracterizarea lui Gheorghiță din 

romanul Baltagul și enumeră obiectivele. 

5. Dirijarea învăţării şi dobândirea cunoştinţelor  noi 

Sarcina de lucru: 

Prezentați informația principală cu privire la personajul Gheorghiță în forma de piramidă. 

Completați rândurile după cum urmează: rândul I – numele personajului; rândul al II-lea – ocupația; rândul 

al III-lea – trei caracteristici ale personajului; rândul al IV-lea – comportamentul (într-o situație concretă); 

rândul al V-lea – problema cu care se confruntă; rândul al VI-lea – felul în care soluționează problema. 

1 …………… 

2………………. 

3…………………. 

4……………………. 

5………………………. 

6…………………………. 

Ce sugestii oferă datele portretului, ocupația, comportamentul lui Gheorghiță despre firea, 

temperamentul, statutul social și condiția umană? 

 

Selectați din fragmentele reproduse în manual secvențele care punctează momentele cheie ale 

transformării lui Gheorghiță. Puncte de reper în acest sens pot fi: 

-imaginea pe care o are Gheorghiță despre propria copilărie; 

-educația în spiritul tradiției, ca oier; 

-asimilarea elementelor de civilizație modernă; 

-plăcerea de a fi alături de tinerii de vârsta lui. 
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Indicați câteva dintre probele la care este supus Gheorghiță, referindu-vă și la alte capitole decât 

cele reproduse în manual. 

Precizați momentul în care procesul inițierii lui Gheorghiță se încheie. 

 

Alegeţi ipoteza cu care sunteţi de acord şi justificaţi-o. Gheorghiţă are faţă de Vitoria sentimente 

amestecate: a) o anumită teamă şi un respect care îl fac să nu crâcnească în faţa ei”; b) admiraţie pentru 

felul în care ştie să-i cetească gândurile; c) o oarecare îndoială în privinţa deciziei mamei de a porni în 

căutarea dispărutului (misiune care, potrivit băiatului, ar fi revenit autorităţilor). 

 

Profesorul împarte elevii în 5 grupe, fiecare grupă având de rezolvat câte un exercițiu.–Anexa 1 

Sarcina de lucru: 

Elevii vor primi câte un fragment din romanul Baltagul, fragment primit în funcție de sex. Fetele vor 

analiza fragmentul din punct de vedere al adolescentei de azi, iar băieţii din punct de vedere al 

adolescentului de azi.  

Anexa 2 

Sarcina de învățare vizează realizarea unei pagini de jurnal în care elevii să descrie trăirile interioare a 

două personaje. 

 

 

6.Evaluarea formativă şi asigurarea feed-back-ului 

Profesorul utilizează tehnica Rețeaua discuțiilor și adreseză întrebarea:   

Aţi putea trăi într-un sat de munte în secolul al XIX-lea? 

     DA               NU                                      

Elevii aduc argumente pro și contra. 

 

7. Asigurarea retenţiei şi a transferului și obţinerea performanţei 

Scrieți un text de 20-30 de rânduri în care să vă exprimați părerea personală despre Gheorghiță, referindu-

vă la: 

-comportamentul lui; 

-felul în care evoluează; 
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-atitudinea sa față de alte personaje 

 

 

Anexa 1 

Grupul 1 

Concepeți o scrisoare în numele lui Gheorghiţă adresată surorii sale, Minodora. 

 

Grupul 2 

Creaţi o schiţă de portret al lui Gheorghiţă dupa 10 ani. 

 

Grupul 3 

Ce modificări ar suferi personajul, dacă veţi avea posibilitate să-l creaţi după bunul vostru plac? 

 

Grupul 4 

Concepeţi un interviu de minimum cinci întrebări şi răspunsuri prin care să-i solicitaţi personajului 

Gheorghiţă detalii despre experienţa trăită la descoperirea osemintelor tatălui. 

 

Grupul 5 

Atribuiţi-i lui Gheorghiţă o trăsătură de caracter pe care doriţi s-o aibă, pe care s-o manifeste în momentul 

când descoperă rămăşiţele tatălui şi imaginaţi comportamentul acestuia. 

Anexa 2 

Fișă de lucru pentru fete 

“- Asta-i grija ta acum, fată, să-mi faci asemenea ruşine, să rămânem de râsul satului? Acum ai 

ajuns domnişoară? 

 - Asta nu-i ruşine, mămucă; acum aşa se spune. 

 - Apoi ştiu eu; acum vă strâmbaţi una la alta şi nu vă mai place cătrânţa şi cămeşa; şi vă ung la 

inimă lăutarii când cântă câte-un valţ nemţesc. Îţi arăt eu coc, valţ şi bluză, ardă-te para focului să te ardă! 

Nici eu, nici bunica-ta, nici bunica-mea n-am ştiut de astea – şi-n legea noastră trebuie să trăieşti şi tu.” 

 (Baltagul – fragment, Mihail Sadoveanu) 
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Cerință: 

Ești Minodora, o tânără din secolului al XXI-ea. Scrie pe o foaie de hârtie gândurile legate de 

următoarea idee: mama îşi doreşte ca tu să pastrezi cu sfinţenie obiceiurile strămoşeşti, iar tu îţi doreşti 

libertatea de mişcare. 

 

Fișă de lucru pentru băieți 

„ O nelinişte fierbinte i se porni din măruntaie şi-l fulgeră în creştet. Răsări în picioare şi căută loc 

de trecere pe urmele maică-sa. Zgrepţenând cu unghiile şi împingându-se la deal cu calcâile, ajunse asudat 

şi gâfâind sus. Calul necheza uşurel; cînele veni lângă dânsul. (...)Singurătăţile muntelui pulsau de apele 

primăverii; viaţa tainică îşi întindea iar punţile peste prăpastiile morţii. Sângele şi carnea lui Nechifor se 

întorceau asupra lui în paşi, în zboruri, în chemări.(...) 

 - Arde făclia , Gheorghiţă? Întrebă Vitoria. 

 - Cred că arde...răspunse făclăul cu îndoială. 

 - Vai, băiete, îl mustră femeia, cum nu înţelegi tu o datorie ca asta!” 

(Baltagul – fragment, Mihail Sadoveanu) 

Cerință: 

Ești adolescentul Gheorghiţă, personaj al secolului al XXI-lea. Scrie pe o foaie de hârtie trăirile 

personale pornind de la citatul dat. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. învăț. primar Dragomir Daniela 

Școala Gimn. I.H.Rădulescu, București 

Data:  

Unitatea de învăţământ: 

Clasa: a III-a   

Prof. Înv. Primar:  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: În prag de sărbători 

Subiectul: Adjectivul 

Textul suport: „Pomul de iarnă E.T.A. Hoffmann 

Tipul lecției: consolidare 

Competențe specifice: 

o Limba și literatura română 

1.3. Sesizarea unor regularități ale limbii prin raportare la mesajele audiate 

2.1. Descrierea unui obiect/unei ființe din universul apropiat pe baza unui plan simplu 

3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit 

o Educație civică 

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei 

3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri 

Obiective operaționale: 

o Limba și literatura română 

O1: să găsească adjectivul potrivit pentru substativul dat;Obiectivul se considera realizat daca găsim cel 

putin 8 adjective din cele 12. 

O2: să  precizeze corect  numărul și genul adjectivelor;Obiectivul se considera realizat daca analizează 

corect precizând numarul si genul pentru cel putin 5 adjective. 

O3:sa definească adjectivul;Obiectivul se considera realizat daca elevii argumentază cu propriile cuvinte 

măcar 2 însuşiri 

O4: să identifice corect adjectivele dintr-un text citit;Obiectivul se considera realizat daca identificăm 7 

din cele 10. 
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Strategii didactice:  

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic, brainstormingul. 

Mijloace și materiale: fișe, instrumente de scris, manualul digital, prezentare ppt. 

Forma de organizare: frontal-individuală  

Durata: 40 minute 

Resurse umane: 27 elevi 

Locul desfășurării activității: intalnire –Meet-Google Classroom 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

Nr. 

crt. 

Etapele 

lecției 

Ob. 

 Op. 

Conținutul științific Strategii didactice  Evalua

rea Metode 

și 

procedee 

Mijloace 

și 

material

e 

1. Moment 

organizatoric 

2 min 

 - Pregătirea materialelor necesare pentru 

buna desfășurare a lecției. 

   

2. Captarea 

atenției 

1 minute 

O1     

        Joc –Roata substantivelor-Explic 

jocul 

 

Conversa

ția 

Explicați

a  

   Joc 

didactic 

Laptop Observ

area 

sistema

tică 

3. Dirijarea 

învățării 

25 minute 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

      Jocul –Eu spun substantivul,tu spui 

adjectivul potrivit! 

Astfel incat realizam acordul 

substantivului cu adjectival prin 

exemplele elevilor.Notam in caiete 

cateva exemple gasite de catre elevi. 

Rezolvarea unor exercitii :  

1. Transcrie enunţurile următoare, 

punând adjectivele din paranteză la 

forma potrivită: 

Acoperiţi cu zăpadă (alb)………, 

copacii (mâhnit)………… stăteau cu 

crengile (aplecat) …………. spre 

pământul (înghețate)……………… . 

2. Scrieţi la plural următoarele 

substantive şi adjective, apoi 

schimbaţi  locul adjectivului faţă 

de substantiv. 

copac ruginiu - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa

ția 

Explicați

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla-

word 

Caietele 

Instrume

nte de 

scris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observ

area 
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O4 

urs cafeniu - 

nor fumuriu - 

3. Găsiţi câte trei adjective pentru 

fiecare substantiv: 

- Sorcovă:  

- Globuri: 

- Beteală:  

4. Găsiți trei substantive pentru 

următoarele adjective: 

- Călduroase:  

- Dulce: 

- Mică: 

5. Subliniază adjectivele din 

următoarele enunțuri: 

• Cozonacul pufos și fursecurile aromate 

stau așezate pe întinsele platouri de pe 

masă. 

• Cu obrajii îmbujorați de frigul 

năpraznic, micii colindători așteaptă 

covrigi calzi și mere roșii.  

• Frumoasa iarnă împreună cu Moșul bun 

înfrumusețează sărbătorile.  

Joc 

didactic 

 

 

 

 

Manualul 

Caietele  

Instrume

nte de 

scris 

 

sistema

tică 

4.  

Obținerea 

performanței 

10 minute 

 

O2   

Facem analiza adjectivului tinand cont 

de substantivul pe care il insoteste. 

Copiii veseli stateau langa bradul inalt 

impodobit cu mere dulci si 

aurite,migdale parfumate si dulciuri. 

(manual pag.53-Sa descoperim! 

 

Conversa

ția 

Explicați

a 

 

Manualul 

Caietele  

Instrume

nte de 

scris 

 

 

Evaluar

e orală 

și scrisă 

 

Observ

area 

sistema

tică 
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5. Evaluarea  

5 minute 

O3 

  

Incercam sa conturam definitia 

adjectivului cu propriile cuvinte.Tinand 

cont de tot ce am realizat pe parcursul 

lectiei. 

 

Conversa

ția 

Jocul 

didactic 

Brainstor

mingul 

Laptop  Evaluar

e orală  

6. Încheierea 

activității 

2 min 

 

  

 

 

 

Se vor face aprecieri generale și 

individuale asupra modului de 

desfășurare a lecției.  

 

 

 

 

 

 

Observ

area 

sistema

tică 
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PROIECT DE LECȚIE 

                                     VICTORIA TOADER 

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE IORGA”BUCUREȘTI 

 

 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

CLASA: a II-a  

ARIA CURRICULARĂ: Arte si tehnologii 

DISCIPLINA: Arte vizuale si abilitati practice 

UNITATEA TEMATICĂ: “ Bun venit,primavara!” 

            FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

ACTIVITĂŢI INTEGRATE: Comunicare în limba română, Matematica si explorarea mediului  

SUBIECTUL LECŢIEI: Cuibul de pasarele-Activitati cu materiale sintetice-hartia 

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi și deprinderi 

SCOPUL LECȚIEI: Realizarea de produse utile si/sau estetice combinand materiale usor de prelucrat si 

tehnici accesibile 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Manifestarea interesului pentru arte 

2. Combinarea tehnicilor invatate si a materialelor necesare pentru realizarea lucrarii 

COMPETENŢE SPECIFICE:   

Comunicare în limba română 

2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 

2.3. Participarea cu interes în dialoguri, în diferite contexte de comunicare; 

Matematică și explorarea mediului  

2.1.Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate in raport cu un sisteme de referinta 

dat,folosind sintagmele invatate 

Arte vizuale și abilități practice: 

2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea linei, punctului, culorii și formei. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Pe parcursul și la finalul lecției fiecare elev va fi capabil: 
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O1: - să-si insuseasc etapele lucrarii;obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev si-a insusit cel putin 

doua etape. 

O2: - să decupeze cel putin doua obiecte dupa contur; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev 

decupeaza cel puțin două obiecte. 

O3: - să manuiasca cu atentie foarfeca;obiectivul se considera realizat daca fiecare elev decupeaza dupa 

sablon. 

O4: - să participe cu interes si placere la lectie;obiectivul se considera realizat daca fiecare elev participa 

activ la lectie. 

  STRATEGII  DIDACTICE: 

  METODE SI PROCEDEE: - conversaţia, explicația, observația, exercițiul,demonstratia. 

  MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: carton colorat,sablon pasare,sablon oua,sablon cuib semicerc,hartie 

creopnata,vata,mascot Cip,foarfeca,lipici, 

 FORME DE ORGANIZARE: frontal,individual; 

 RESURSE TEMPORALE: 35 minute de curs + 10 minute activităti liber alese, recreative 

 FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematica, aprecieri verbale. 

 BIBLIOGRAFIE:  

1. Programa școlară pentru clasa a 2 a,Arte vizuale si abilitati practice;  

2. Ghid metodologic:Arte vizuale si abilitati practice. 

 

  

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Nr. 

crt. 
Etapele lecţiei 

Ob. 

op. 
Conţinut – activităţi de învăţare 

Strategii 

Eval

uare 

Metode 

şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţăm

ânt 

Moduri 

de 

organiz

are 

1. 

Moment 

organizatoric 

1' 

 Asigurarea unui climat educaţional 

favo-rabil desfășurării orei. 

  frontal  

2. 
Captarea 

atenţiei 

O6 

 

Elevii vor observa ca prietenul Cip este 

alaturi de noi si in acasta ora. 

conversaț

ia 

Mascota 

Cip 

frontal obser

varea 
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3’ Se va discuta despre elementele 

cuibului de pasari,facand referire si la 

lectia,,Cuibul de pasarele”. 

 siste

matic

ă 

3. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

1’ 

 Se anunţă tema lecţiei „Cuibul de 

pasarele”şi se enunţă o parte dintre 

obiective. 

conversaț

ia 

explicatia 

 frontal  

4. Realizarea 

lucrarilor 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

Se prezinta un material PPT,unde elevii 

vor observa modalitatea prin care 

pasarile isi construiesc cuibul. 

Elevii observa materialele pe care le au 

pe banca,facand legatura cu textul 

,,Cuibul de pasarele”,avand o pasare,4 

oua mici albastre si cuibul,ce trebuiesc 

decupate. 

Se va prezenta lucrarea model,dupa care 

urmeaza sa realizeze propria lucrare. 

 

Se explica si se demonstreaza etapele 

lucrarii si tehnica folosita. 

 

Se reamintesc regulile care trebuie 

respectate atunci cand folosim foarfeca. 

 

ETAPELE LUCRARII PRACTICE: 

 

1.Se decupeaza si se lipeste cuibul pe 

hartie cartonata ,in partea de jos. 

 

2.Se lipeste pe marginile cuibului,vata 

alba. 

 

explicația 

 

 

 

 

conversaţ

ia 

explicatia 

 

 

 

 

 

 

demonstr

atia 

 

 

 

conversaţ

ia 

 

 

Tabla 

smart 

 

Prezentar

e PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

frontal 

individ

ual 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

obser

varea 

siste

matic

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apreci

eri 

gener

ale şi 

indivi

duale 
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O4 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Se decupeaza si se lipesc cu 

atentie,cele patru oua albastre si mici. 

 

4.Se decupeaza pasarea si se aseaza pe 

marginea cuibului. 

5.Se vor aseza bucatele subtiri de hartie 

creponata,maro pe cuib. 

Se fac exercitii de incalzire a 

musculaturii mainilor. 

Elevii vor lucra cu acuratete si vor fi 

acordate explicatii suplimentare,ajutor, 

acolo unde este necesar. 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

conversat

ia 

 

 

explicația 

 

 

 

 

 

 

Sablon 

cuib 

  

Sablon 

oua 

 

Sablon 

pasare 

 

lipici 

foarfeca 

Lucrarea 

model 

individ

ual 

 

 

 

individ

ual 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

obser

varea 

siste

matic

ă 

 

apreci

eri 

verba

le 

5.     Evaluarea          

lucrarilor 

10’ 

 După ce elevii  vor finaliza lucrările, 

acestea se vor analiza şi discuta ţinând 

cont de respectarea temei. 

    Se fac aprecieri asupra modului de 

lucru al tuturor elevilor:  

- încadrarea corectă pe foaia cartonata; 

- respectarea temei etapelor de lucru. 

   Elevii vor evidentia cele mai reuşite 

lucrări şi se vor face aprecieri referitoare 

la participarea la activitate. 

exercițiul 

conversaț

ia 

Lucrare 

practica 

 

individ

ual 

frontal 

Obser

varea 

siste

matic

a 
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Proiect de lecție 

Prof. învăț primar Iordache Georgeta 

Școala Gimnazială ”Sfinții Voievozi”, București 

Clasa: a IV-a  

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română  

Unitatea: Universul copilăriei 

Titlul lecției: Formularea de întrebări şi răspunsuri 

Tipul  lecției: mixtă 

Forma de realizare: activitate integrată, prin intermediul unor conţinuturi specifice disciplinelor: Limba 

şi literatura română, Educaţie civică. 

Scopul lecției: 

✓ Consolidarea priceperilor și deprinderilor de formulare a unor întrebări și răspunsuri pe baza unui text 

narativ în comunicarea orală și scrisă. 

Competențe specifice: 

✓ Comunicare în limba română 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii  

3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul 

citit  

3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii 

✓ Educație civică: 

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei; 

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru. 

Obiective operaționale: 

O1 – să citească fluent, coerent și expresiv textul narativ fiecare în ritmul propriu în forme variate, pe baza 

priceperilor și deprinderilor dobândite anterior; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev citește 

fluent, coerent  și expresiv textul suport cel puțin în una din formele solicitate de cadrul didactic. 

O2 - să identifice cel puţin un cuvânt/noţiune care să definească cuvintele propuse, pe baza cunoştinţelor 

dobândite anterior; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică corect cel puțin un 

cuvânt/noţiune; 
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O3 – să  definească noțiunile de ”întrebare și răspuns” pe baza cunoștințelor și explicațiilor primite din partea 

cadrului didactic; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev definește cel puțin o noțiune. 

O4 – să formuleze întrebări și răspunsuri având la dispoziție textul suport și cunoștințele acumulate anterior şi 

în timpul orei;  obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev formulează corect cel puțin o întrebare și 

un răspuns. 

O5 – să coreleze întrebarea și răspunsul cu semnificația culorii pălăriei extrase, pe baza deprinderilor însușite; 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev corelează cel puțin un răspuns și o întrebare. 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul, dialogul, muncă individuală, joc de rol, 

activități pe grupe, metoda pălăriilor gânditoare interogative, metoda RAI. 

Mijloace de învăţământ și materiale didactice: marionete Tom şi Edward, tablă magnetică, 

videoproiector, material PPT, manual, șapcă, coroană, coif ,suliță, pălărie și basma, cartonașe albe, planșe, 

laptop, plasmă, flipchart, fișă de lucru, marker, pălării. 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

 Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare. 

  Bibliografie: 

➢ Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar 

➢ Crenguţa Lăcrămioara Oprea - Strategii didactice interactive, ed. Didactică şi pedagogică, 2007 

➢ V. Molan – „Didactica disciplinelor Comunicare in limba română și limba și literatura română din 

învățământul primar”, ediție revizuită, actualizată si completată, ed. Miniped, București 2014 

➢ Emanuela Ilie - „Didactica limbii și literaturii române”, ed. Polirom, 2014 

➢ Dicționarul explicativ al limbii române  
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Momentele 

lecției 

Ob. 

op 

Conţinut stiinţific Strategii didactice Evaluare 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizator

ic 

 

 Pregătirea materialelor didactice 

necesare desfăşurării lecţiei. 

Asigurarea unui climat educaţional 

favorabil desfăşurării activităţii în 

condiţii optime. 

 

Conversaţia 

 

 Frontal 

 

 

2. Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

Le sunt prezentate copiilor 

personajele din textul narativ  

Întâlnirea lui Tom cu prinţul,  

adaptare după Mark Twain, 

personaje care îi vor însoţi în lecţia de 

astăzi. 

 

Conversația 

 

 

 

 

Personajele 

Tom şi 

Edward. 

Frontal 

 

 

 

 

 

Formativ, 

orală 

3. 

Anunțarea 

temei 

O1  Elevii sunt anunțați că astăzi , pe 

baza cunoştiinţelor pe care le deţin 

vor ”formula întrebări şi vor găsi 

cele mai bune răspunsuri.” 

Învățătoarea scrie la tabla data și titlul 

lecției, menționând copiilor că lecția 

se va desfășura pe grupe.  

Explicația  Frontal Observar

ea 

sistematic

ă 

4. 

Reactualiza

rea 

cunoștințelo

r 

O2 

 

 

 

 

 

 

Le sunt prezentate copiilor două 

imagini care conţin cuvintele 

ÎNTREBARE şi RĂSPUNS (Anexle 1 

şi 2). Copiii sunt invitați să indice 

cuvinte/noţiuni care au legătură cu 

variantele propuse.  

Explicația 

 

 

 

Brainstormi

ng 

 

Prezentare 

PPT și 

planșă. 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Autoeval

uare 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4582 
 

 

 

5. Dirijarea 

învățării 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

Învăţătoarea concluzionează 

împreună cu elevii cum trebuie să fie 

întrebările şi răspunsurile pe baza 

Brainstormingului.  

Copiii sunt rugaţi sa scrie în caiete. 

Cadrul didactic le propune elevilor 

un joc de rol pe baza textului 

Întâlnirea lui Tom cu prinţul,  

adaptare după Mark Twain. Prin 

acest joc elevii vor adresa întrebări și 

vor formula răspunsuri. 

Înainte de începerea jocului, copiii 

citesc pe fragmente textul narativ din 

manual pentru a își reaminti acțiunea 

textului. 

Joc de rol 

Personaje: 

-Tom; 

- Prințul; 

- Soldatul; 

- Om din mulțime. 

Obiecte / recuzită: șapcă, coroană, 

coif și suliță, pălărie și basma, 

cartonașe albe pe o parte și scrise pe 

cealaltă. 

 Desfășurarea jocului: 

Sunt aleși aleatoriu 4- 5 elevi din  

clasă. Fiecare își alege un obiect de 

pe catedră, desemnând astfel 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Joc de rol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

limba şi 

literatura 

română 

 

 

 

Șapcă 

 

 

Coroană 

 

 

Coif  

 

Suliță 

 

Pălărie și 

basma 

 

 

 

 

 

5 cartonașe 

albe 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Formativ, 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observar

e 

sistematic

ă 

 

 

 

 

Capacitat

ea de a 

relaţiona 

cu cei din 

jur 
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ROLUL  pe care și–l dorește . Un 

copil din clasă își selectează un 

cartonaș de pe catedră care are un 

cuvânt scris pe spate (CINE?, 

CÂND?, UNDE?, DE CE?, CE?) și 

adresează  o întrebare personajului 

reprezentat de unul dintre colegii săi 

care să înceapă cu aceste cuvinte. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Obținerea 

performanț

elor 

O3 Elevii vor identifica și vor transcrie 

din textul ”Întâlnirea lui Tom cu 

prințul” fragmentele care sunt 

construite după modelul întrebare - 

răspuns. 

Explicația 

 

 

 

 

 

Manual 

 

 

Caiete  

 

 

Frontală 

Autoeval

uare 

 

 

7. 

Încheierea 

lecției 

 Se fac aprecieri referitoare la modul 

în care copiii au participat la 

activitate. 

 Conversaţia    Aprecieri 

globale 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof.învăț. primar Oncescu Liana Cristina 

Școala Gimnazială nr. 56, București 

Unitatea de învățământ:  

Clasa  pregătitoare   

Data:  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și știinte ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului 

UNITATEA TEMATICĂ: Vestitorii primăverii               

SUBIECTUL LECȚIEI: Numerele 0-20 

TIPUL LECȚIEI: fixare și consolidare 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

 

SCOPUL:  

➢ fixarea și consolidarea cunoștințelor privind formarea numerelor în concentrul 0-20, recunoașterea,  

compararea și ordonarea acestora; 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

MEM: 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 

1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul 

identificării unor regularităţi 

CLR: 

2.2. Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte 

AVAP 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale 

OBIECTIVE OPERATIONALE:  

➢ O1: să recunoască numerele afișate, pe baza jocului interactiv PowerPoint „Sparge balonul!”; 

obiectivul se consideră îndeplinit dacă majoritatea elevilor recunosc numerele afișate; 

➢ O2: să rezolve sarcinile jocului online interactiv Wordwall „Arată fluturașul corespunzător!”; 

obiectivul se consideră îndeplinit dacă majoritatea elevilor rezolvă corect cel puțin șapte din cele zece 

sarcini ale jocului; 
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➢ O3: să ordoneze crescător numerele, pe baza planșei „Omida crescătoare”; obiectivul se consideră 

îndeplinit dacă majoritatea elevilor ordonează crescător cel puțin trei din cele cinci numere de pe 

planșă; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ : 

Metode și procedee: jocul didactic, conversația, explicația, exercițiul; 

Materiale didactice: laptop, jeton „Omida veselă”, joc interactiv PowerPoint „Sparge balonul!”,  joc 

online interactiv Wordwall „Arată fluturașul corespunzător!”, jetoane fluturaș cu numerele de la 10 

la 20, planșă „Omida crescătoare”, fișe de lucru, foarfecă, lipici, creioane colorate; 

Forme de organizare a activității: frontal, individual; 

Durata activității: 30  de minute;  

Loc de desfășurare: sala de clasă; 

 

Material bibliografic: 

➢ Măcean, D., Oana, M., „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare: caiet de creație nr. 2”, Ed. 

EDU, Târgu Mureș, 2016  

➢ Mîndru, E. (coord.), ,,101 jocuri didactice – matematică și știinte - clasele 0-IV”, Ed. DPH, 

București, 2016 

➢ https://wordwall.net/ro/resource/11317796/arat%c4%83-flutura%c8%99ul-corespunz%c4%83tor    

(joc online interactiv Wordwall  „Arată fluturașul corespunzător!”) 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=bT0loS9YN3E&ab_channel=BoonBoon (cântecel Youtube 

„Cântecul omiduței”) 

 

https://wordwall.net/ro/resource/11317796/arat%c4%83-flutura%c8%99ul-corespunz%c4%83tor
https://www.youtube.com/watch?v=bT0loS9YN3E&ab_channel=BoonBoon
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI: 

 

 

Etapele 

lecției: 

Ob. 

op.  

 

 

Conținutul științific: 

Strategii didactice:  

Evalua 

re 

Metode 

și proce 

dee: 

Mijloa

ce  

didacti

ce: 

Forme de 

organiza 

re 

 

1. 

Momentul 

organizato

ric: 

1 min 

   

Amenajarea spațiului adecvat pentru 

desfășurarea orei, pregătirea materialelor și 

crearea condițiilor necesare începerii 

activității. 

   

frontal 

 

2. 

Captarea 

atenției: 

2 min 

 

 

 

 

Se va realiza cu ajutorul jetonului „Omida 

veselă”. (Anexa nr. 1) 

Elevii vor număra din câte cerculețe este 

formată omida. 

 

conversa

ția 

      

jeton 

„Omid

a 

veselă” 

 

 

frontal 

 

3. 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelo

r: 

2 min 

  

 

Vor fi anunţate obiectivele lecţiei pe 

înțelesul elevilor. 

„Dragi elevi, astăzi vom fixa și consolida 

cunoștințele despre numerele 10-20, ne vom 

juca cu numerele și vom ajuta omida să 

devină fluturaș!” 

 

conversa

ția 

  

frontal 
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4.Dirijare

a 

învățării: 

 

18 min 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

 

Învățătoarea va afișa jetonul „Omida 

veselă”  la tablă și le va comunica elevilor 

că trebuie să ajute omida să devină mai 

mare, pentru a fi pregătită să se transforme 

în fluturaș, rezolvând mai multe sarcini. 

Învățătoarea va afișa  jocul interactiv  

PowerPoint „Sparge balonul!” (Anexa nr. 

2), care conține mai multe baloane 

inscripționate cu diverse numere în 

concentrul 0-20. Elevii vor veni pe rând în 

fața clasei, la ecran și vor alege balonul 

corespunzător numărului pe care 

învățătoarea îl va rosti. Dacă răspunsul este 

corect, balonul se va sparge.  

În continuare, fiecare elev va primi 11  

jetoane fluturaș pe care sunt inscripționate 

numerele de la 10 la 20.  Învățătoarea 

anunță elevii că vor juca jocul online  

interactiv Wordwall „Arată fluturașul 

corespunzător!”(Anexa nr. 4). Jocul conține 

10 sarcini pe care elevii trebuie să le 

rezolve, arătând jetonul fluturaș cu numărul 

corespunzător, pentru fiecare sarcină. 

Dacă elevii reușesc să rezolve corect cel 

puțin 7 din cele 10 sarcini ale jocului, vor 

ajuta omida să se transforme în fluturaș. 

 

 

conversa

ția 

 

explicați

a 

 

joc 

didactic 

 

 

laptop 

 

 

joc 

interact

iv 

PowerP

oint 

„Sparg

e 

balonul

!” 

joc 

online 

interact

iv 

Wordw

all  

„Arată 

fluturaș

ul 

corespu

nzător!

”jetoa 

ne 

fluturaș 

 

 

 

frontal 

 

 

 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare 

orală 

 

 

5. 

Obținerea 

performan

ței 

 

O3 

 

  Fiecare elev va primi planșa „Omida 

crescătoare” (Anexa nr. 5). Elevii vor 

decupa cerculețele pe care sunt 

 

exercițiu

l 

 

 

planșă 

„Omid

 

individual 
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5 min inscripționate numerele, vor aranja 

numerele în ordine crescătoare și le vor lipi 

pe planșă, pentru a forma corpul omizii. 

Elevii care lucrează mai rapid și termină de 

lipit planșa „Omida crescătoare” vor primi 

o fișă suplimentară de lucru. (Anexa nr. 6) 

Se va audia  cântecelul  Youtube „Cântecul 

omiduței”. 

a 

crescăt

oare” 

 

foarfec

ă 

lipici 

fișe de 

lucru 

6. 

Încheierea 

activității: 

2 min 

 Se fac aprecieri generale asupra modului în 

care s-a desfășurat activitatea elevilor. 

conversa

ția 

 frontal și 

individual 

aprecieri 

generale 
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PROIECT DIDACTIC 

  Prof. Valentina Gavrilă 

Școala Gimnazială Nr. 56, Bucurelti 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.56 

CLASA: a-V-a A 

DATA:  

ORA: 

DURATA: 

DISCIPLINA: EDUCAŢIE MUZICALĂ 

PROFESOR: GAVRILĂ VALENTINA 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: “ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL”- Melodia                                                                                                        

TIPUL LECŢIEI: MIXTĂ (Consolidarea cunoştinţelor dobândite, dobândirea de noi cunoştinţe)   

SUBIECTUL LECŢIEI: TERMENI DE NUANȚĂ                      

a) Teoretic: Elemente de limbaj muzical – Termeni de nuanță 

b)  Practic interpretare : - “Tulesc oile de vale”, cântec din Maramureș” 

c)  Audiție : fragmente din : “Polca Fierarului”, de J. Strauss  

                                                  “Bolero”, de Maurice Ravel 

                                                  “Surpriza”, Joseph Haydn                                                                                                                                                                                        

PREMISE: Elevii trebuie să aibă noțiuni despre calitățile sunetului muzical și trebuie să știe să 

diferențieze în cântece și audiții intensitatea tare și medie.  

I. COMPETENŢE GENERALE: Exprimarea unor idei, sentimente,atitudini, prin interpretarea unor 

lucrări muzicale 

               COMPETENȚE SPECIFICE:1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice 

     II.   COMPETENŢE GENERALE: Operarea cu elemente de scris-citit si limbaj muzical 

                                       COMPETENŢE SPECIFICE: 2.3. Operarea cu noțiuni de dinamică și timbru 

muzical                                                                                                   

III.  COMPETENŢE GENERALE: Aprecierea lucrarilor muzicale, inclusiv a continutului lor afectiv, 

atitudinal si ideatic                                             

                             COMPETENŢE SPECIFICE: 3.1. Descrierea stărilor și ideilor generate de 

audierea unor lucrări muzicale                                                                                                                                             

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.1; 2.3;3.1 
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OBIECTIVE OPERATIONALE: 

Teoretice:           Practice: 

O.O.1: Sa aibă noțiuni despre intensitatea; 

    P.1: Trebuie sa definească ce este intensitatea; 

O.O.2: Sa cunoască termenii de nuanță; 

    P.2: Clasificarea termenilor de nuanță; 

O.O.5:Să diferențieze nuanțele în piesele 

interpretate; 

     P.5: “Mierla” 

 

O.O.3 Să interpreteze corect şi expresiv cântecele 

propuse, în nuanţele adecvate conţinutului de idei 

şi caracterului acestora  şi să pronunţe corect 

cuvintele; 

      P3: “Tulesc oile de vale” 

O.O.4 Să recunoască în audițiile propuse termenii 

de nuanță; 

      P4: Discuții libere asupra conținutului 

lucrărilor audiate 

 

 

METODE ŞI PROCEDEE:  

- Conversaţia;    - Audiţia muzicală; 

- Explicaţia; 

- Demonstraţia; 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:  

     - Descoperirea în audiţii; 

     - Receptarea şi conştientizarea; 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

- Discuţii pe baza auditiilor muzicale studiate 

FORMA DE ORGANIZARE: activitate frontală şi individuală. 

MATERIALE DIDACTICE:  

- Manual de educaţie muzicală, clasa a-V-a , Editura Aramis, Bucureşti 

- Manual de educaţie muzicală, clasa a-V-a , Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București 

- Laptop 

- Prezentare PowerPoint 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

MOMENTELE LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

RESURSE EVALUARE  Aproxi-

mare timp 

 

1. Moment organizatoric 

Se conecteaza la platforma on-line 

Organizarea colectivului de elevi pentru 

buna desfăşurare a lecţiei de educaţie 

muzicală: pregătirea materialului 

didactic necesar. 

 

Răspund la salutul 

profesorului. 

Se pregătesc pentru 

lectie. 

 

- 

 

- 

 

 

 

2 min. 

 

2. Verificarea lecţiei 

precedente  

 

Profesorul adresează elevilor întrebări 

din lecția „Termeni de mișcare” 

Se va interpreta (individual)  

”La moară la Dorohoi”, pag.26 

                    

 

Ascultă şi răspund 

la întrebări. 

Interpretează 

cântecele 

individual. 

 

-Manual 

 

 

 

Continuă prin 

probe practice si 

orale 

 

 

8 min. 

 

3. Prezentarea noului 

conţinut 

 

 

 

 

 

 

 

     Prezentarea noului continut prin 

analiza cantecului “Tulesc oile de vale”, 

pag.36 

     Se anunță titlul lecţiei: Termenii de 

intensitate 

Profesorul prezinta continutul lectiei cu 

ajutorul materialului ppt 

 

Ascultă și 

comunică cu 

prefesorul. 

 Notează în caiete. 

Vor urmări 

prezentarea și vor 

nota în caiete. 

 

 

-Manual 

-Flaut 

-Laptop 

 

 

Continuă prin 

probe practice si 

orale 

 

20 min. 
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      Se va face o scurtă prezentare despre 

termenii de nuanță. 

     Calitatea sunetului de a fi mai tare sau 

mai slab se numește INTENSITATE. 

Intensitatea se reprezintă în scris prin 

nuanțe.  

     Denumirile termenilor de nuanță 

provin din limba italiană și se scriu 

deasupra portativului cu simbol 

prescurtat. 

      Nuanțele sunt în strânsă legătură cu 

continutul creației musicale. 

După diferitele efecte pe carec le induc, 

acești termeni pot fi: 

a. Termeni care indică o intensitate 

constantă: 

• pp. (pianissimo) = foarte încet 

• p. (piano) = încet 

• mp. (mezzopiano) = pe jumătate încet 

• mf. (mezzoforte) = pe jumătate tare 

• f. (forte) = tare 

• ff. (fortisimo) = foarte tare 
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 Termeni care  indică o intensitate 

progresivă: 

• Crescendo = crescând din ce în ce mai 

mult intensitatea; 

• decrescendo = descrescând din ce în ce 

mai mult intensitatea 

Profesorul va intona împreună cu elevii 

cântecul “Mierla”, pag. 79 

Profesorul va pune ca audiții  cântece 

diferite. 

 

 

 

 

Elevii vor cânta 

împreună cu 

profesorul. 

 

Elevii vor asculta. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Consoliodare Profesorul va relua succint cu ajutorul 

elevilor notiunile despre termenii de 

nuanță. 

Elevii vor raspunde 

ceea ce au invatat 

la momentul de 

predare. 

Recepţionează 

mesajele 

profesorului. 

-Tabla 

-Fișă  

-Caiet 

-Manual 

 

Continuă prin 

probe practice și 

probe orale. 

8 min. 
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5. Încheiere și evaluare 

 

Evaluarea se va face prin probele1,2,3,4. 

Profesorul va face aprecierile asupra 

clasei, nivelului de pregatire si de 

participare a elevilor. 

Profesorul notează elevii care au dat 

răspunsuri corecte. 

Elevii vor raspunde 

intrebarilor 

profesorului 

 

Elevii vor asculta. 

-Manual 

-Caiete 

 

 

Continuă prin 

probe practice și 

probe orale. 

 

2 min 
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Proiect didactic 

Prof. învăț primar Oncescu Carmen 

Școala Gimn. I.H.Rădulescu,București 

Data:  

Şcoala:  

Clasa: a- IV-a  

Aria curriculara: Matematică și științe 

Disciplina: Matematică 

Unitatea de invatare: Universul copiilor 

Discipline integrate: Matematică  

   Limba și literatura româna  

   Educație civică 

Titlul lecției: Folosirea parantezelor rotunde și pătrate 

Tip de lecție: mixtă 

Forma de realizare: activitate integrată prin intermediul unor conținuturi specifice disciplinelor: Limba 

și literatura româna, Educație civică 

Scopul: dezvoltarea gândirii logico-matematice şi a capacităţii de utilizare a cunoştinţelor însuşite 

referitoare la: ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor rotunde și pătrate. 

COMPETENŢE SPECIFICE:         

Matematică: 

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere 

fracţionare; 

2.5. Efectuarea de înmulţiri și împărțiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult 

trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre; 

5.1.  Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de 

probleme cu raționamente simple; 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operații aritmetice studiate, în concentrul 0-100 000; 

Limba și literatura română 

1.3 Sesizarea unor regularități ale limbii prin raportare la mesajele audiate 

Educație civică 

3.1 Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru 
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Obiective operaționale: 

O1  - Să utilizeze corect limbajul specific matematicii în prezentarea demersurilor de rezolvare a 

problemelor, pe baza cunoștințelor dobândite, a explicațiilor primite din partea cadrului didactic; 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev utilizează cel puțin patru noțiuni din șase. 

O2 - Să efectueze operaţii matematice aplicând algoritmii de calcul învăţaţi şi ordinea efectuării 

operaţiilor, pe baza cunoștințelor dobândite, obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii rezolvă cel 

puțin un exercițiu. 

O3 - Să rezolve exerciții cu două sau mai multe operații, pe baza cunoștințelor dobândite, obiectivul se 

consideră realizat dacă toţi elevii rezolvă cel puțin un exercițiu. 

Resurse: 

  procedurale: conversaţia, explicaţia, dialogul, exercitiul, problematizarea, învăţarea prin 

descoperire, munca în echipa. 

materiale: material PPT, planșe, flipchart, foi de plichart, marckere, fișă individuală. 

organizatorice: frontal, individul, pe grupe 

Bibliografie:  

F. Berlan, Povestind matematica, povești matematice pentru clasele I-IV, Ed. Stud IS, Iași 2014 

C. Petrovici, Didactica matematicii pentru învățământul primar, ed. Polirom, 2014 

M. Roşu – Didactica matematicii pentru învăţământul primar,  MEC, Proiectul pentru Învăţământul Rural, 

2006                                     

I. Neacşu - Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P., 1988 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

Momentele  

lectiei 

Ob

. 

op 

Conţinut stiinţific Strategii didactice Eval 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizar

e 

1.Moment 

organizato

ric 

 

 Pregătirea materialelor 

didactice necesare 

desfasurarii lectiei. 

Conversaţia  

 

 Frontal 
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Asigurarea unui climat 

educaţional 

favorabil desfăşurării 

activităţii în condiţii 

optime. 

2. 

Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

Le este prezentată  

copiilor Povestea 

operațiilor matematice - 

Banchetul regal. (anexa 

1).  

Conversația 

 

Explicația 

Planșă – 

figurine 

poveste: 

paranteza 

pătrtă, 

paranteza 

rotundă, 

înmulțirea, 

împărțirea,  

adunarea și 

scăderea 

Povestea 

Banchetul 

regal 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a recepata 

un mesaj. 

 

Formativ, 

orala 

3. 

Reactualiz

area 

cunoștințel

or 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

Li se pun întrebări 

elevilor pe baza 

poveștii (Care este 

ordinea efectuării 

operațiilor? Într-un 

exercițiu cu mai multe 

operații ce efectuăm 

mai întâi?) 

Învățătoarea dezvalui 

cuvântul zilei – 

Aventură și îi anunță pe 

copii ca vor porni într-o 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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aventură pentru a-l 

ajuta pe Tom Canty să 

ajungă din Curtea 

Gunoaielor la Palatului 

lui Edward Tudor.  

Le prezintă copiilor 

labirintul pe care 

trebuie să îl parcurgă 

pentru a ajunge la palat. 

Aventura lor constă în 

efectuarea corectă a 

operațiilor matematice 

și dezlegarea codurilor. 

 

Problematiz

area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

labirint 

 

Personajele 

Tom Canty 

și 

Edward 

Tudor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea  

de  a recepta 

un mesaj 

4. 

Anunțarea 

temei  

 Elevii sunt anunțați că 

astazi vor deveni 

experți în operații 

matematice cu 

paranteze rotunde și 

pătrate. 

Învățătoarea scrie pe 

tablă data și titlul 

lecției: Folosirea 

parantezelor rotunde și 

pătrate 

Explicația Flipchart 

Markere  

Frontal  Observare 

sistematică 
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5. Dirijarea 

învățării 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare dintre elevi va 

primi o fisa (anexa 2 

care cuprinde și 

exerciții de  tratare 

diferențiată) cu un 

exercițiu care are 

paranteze rotunde 

si/sau pătrate.  

Sarcina elevilor este să 

rezolve exercițiile. 

Fiecare rezultat obținut 

se regăsește pe 

labirintul de pe tabla și, 

de asemenea, fiecare 

rezultat obținut are 

drept cod un cuvânt. 

Fiecare elev este invitat 

după ce rezolvă 

exercițiul să meargă la 

tablă și să scrie 

cuvîntul sub rezultatul 

obțint. 

Mesajul labirintului 

descoperit de copii 

este: Într-un exercițiu 

cu mai multe operații, 

cu paranteze rotunde și 

pătrate, efectăm mai 

întâi operațiile din 

parantezele rotunde, pe 

cele din paranteze 

Explicația 

 

 

 

Exercițiul 

Problematiz

area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

labirint 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

magnetica 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Fontal  

 

 

 

 

Autoevaluare 
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O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

pătrate, apoi pe cele 

din afara parantezelor, 

respectând aceeași 

ordine: înmulțirile, 

împărțirile,apoi 

adunările și scăderile. 

Regula este scisă la 

tablă de învățătoare cu 

completări, pe care le 

fac tot elevii 

răspunzând la 

întrebările învățătoarei 

(ce se întâmplă cu 

paranteze pătrate după 

ce rezolvăm paranteze 

rotunde? care este 

ordinea efectuării 

operațiilor de înmulțire 

și împărțire? Dar a 

celor de adunare și 

scădere?). 

Copiii notează în caiete 

regula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markere 

 

 

Caiete de 

matematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Obținerea 

 Fiecare grupă va primi 

o fișă  - Traseu 

matematic cu o 

Explicația 

 

 

Fișa de 

lucru/ 

echipă– 

Lucru în 

echipă 

Autocorectare  
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performanț

elor 

problemă (Anexa 3). 

Fiecare grupa pe 

masură ce rezolvă 

problema înaintează pe 

traseu (Anexa 4) și 

preda ștafeta 

următoarei grupe. 

Fișa de de lucru se 

verifică oral cu copiii  

și se corectează 

eventualele greșeli.  

 

Exercitiul 

Problematiz

are 

 

Joc didactic 

 

 

 

 

Traseu 

matematic  

7. Tema 

pentru 

acasă și 

încheierea 

activității 

 Elevii primesc temă 

pentru acasă să 

compună o problema 

care se rezolvă sub 

forma următoarei 

expresii numerice: 

[(2x50)+(2x40)+(3x30)

]:10 

Aprecierea efortului 

individual/colectiv 

depus de elevi. 

Conversația, 

explicația 

PPT  Aprecieri 

verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4602 
 

ANEXA 1 

Banchetul regal 

 

A fost odata, ca niciodata … departe, tare departe … dincolo de orizont,  Regatul Numerelor.  Era vestit 

prin faptul ca, odata ajuns acolo trebuia neaparat sa respecti legile locului, indiferent daca erai doar in 

trecere sau voiai sa ramai definitiv. 

 

Desi in regat regulile erau stricte, nimeni nu s-a plans vreodata de asta. Asa erau de cand se stiau si totul 

functiona fara cusur datorita lor. Regele si regina erau mereu corecti, iar la curtea lor era binevenit oricine, 

mai ales in ziua banchetului regal! 

Si a venit si ziua mult asteptata! Au sosit supusi din tot regatul, sa petreaca si sa se minuneze de toate 

fapturile ciudate invitate cu ocazia banchetului.  

 

Inmultirea si impartirea sunt regina si regele matematicii. Iar la banchetul dat in cinstea lor, cine 

credeti ca are intaietate? 

Exact! Ei vor manca primii, ei vor dansa primii, ei vor avea suprematia! Dar au o slabiciune….ghicesti 

care e? ... printesele Paranteza! 

Nu le vor rezista niciodata…va fi mai important pentru ei ceea ce doresc sau ce vor sa faca printesele! Si 

bineinteles ca rasfatata e cea mica,  paranteza rotunda, apoi cea mijlocie,  paranteza patrata, iar cea 

mare, acolada, va avea tot timpul rabdare sa se desfasoare surorile ei…. 

 

Adunarea si scaderea sunt supusii care mananca, care aduc bucatele, strang masa, pun scaunele la loc, 

fac ordine. Acestia beau si danseaza dupa ce regele si regina s-au saturat, S-a dat semnalul, au venit si 

invitatii la masa  si … banchetul incepu! 

 

Vrajitorul, asezat in stanga regelui, a fost rugat sa-si arate puterile, mai ales ca printesa cea mica (paranteza 

rotunda), era tot timpul intr-o dispozitie schimbatoare. Regele a fost multumit de rezultat, iar printesa cea 

mica a plecat la joaca. Cea mare ramane cea mai mica printesa din camera, si se transforma din paranteza 

patrata in paranteza rotunda. 
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Bucatele se aduna pe masa mirosind imbietor…aburii se ridica pana aproape de tavan, gurile supusilor 

lasa apa … dar trebuie sa astepte sa manance regele si sa plece… Hmmm, in sfarsit, si sunt fooooarte 

gustoase! 

 

Printesa paranteza rotunda ramane pentru putin timp sa se joace cu regina ,dar se plictiseste si pleaca. 

Se aduce tortul si regina il gusta prima –  e foarte bun, cu frisca si capsuni …. hmmmm, ce deliciu!… apoi 

da ordin sa se imparta si celor din jur. 

 

Intre timp, vrajitorul isi face de cap cu bagheta magica si o atinge pe printesa, care se supara si pleaca. 

Regina ia un pahar cu apa si merge repede dupa ea, poruncind garzilor sa-l prinda pe vrajitor si sa-l scoata 

din sala, inainte de a le strica dispozitia tuturor …. In final, ordinea a fost restabilita!  

 

Supusii incep sa danseze, muzicantii canta de zor, bucatele si bautura dispar de pe masa….e un banchet 

pe cinste! Traiasca regele si regina! 

 

Ai vazut cat de usor e? Tot regatul te ajuta sa rezolvi exercitiile. 

Ideea este ca poti privi orice, chiar si matematica, ca pe taramul tau de joaca, numerele fiind jucariile tale, 

iar semnele matematice ucenicii tai, ce te ajuta, si atunci totul devine mult mai placut si mai simplu! 

Tine minte ordinea: parantezele, inmultirea si impartirea, adunarea si scaderea! 
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ANEXA 2 

 

1 Într-un  10x[10-10x(10-10)]=  100 

2 exercițiu  (25:5+3x11):2+[23x10-(10x2+9)]= 

 

Diferenţiat  

Ilinca  

220 

3 cu 95-[25:(45:9)+(36:9x3-6)]+85:5= 

 

Diferenţiat 

Cezara  

101 

4 mai (90:2+180:2)-[(90:2-36:2)x4]:2= 

 

Diferenţiat 

Ioana  

9 

5 multe [(58  +   2)  x (92 -  85)]:10  =        

 

 42 

6 operații, (9  x 4)  -( 35 : 7)  =   Diferentiat 

Alexia  

31 

 cu 95-[25:(45:9)+(36:9x3-6)]+85:5= 

 

Diferenţiat 

Cezara  

101 

7 paranteze 7  x [ (26 - 19)  - 28 : 4] =  

 

 0 

8 rotunde [ (45 - 38) +  56 : 8] x 5 = 

 

 70 

9 şi [81 + (7 x 4 ) : (62 - 58)]x2  =  176 

10 pătrate, 6  x [ (80 - 78) +  81 : 9]=  66 

11 efectăm (14  +  42 ) : ( 45 - 37 )  =    7 

 mai (90:2+180:2)-[(90:2-36:2)x4]:2= 

 

Diferenţiat 

Ioana 

9 

12 întâi [(250  +  250 ) : ( 49 - 39 )]x 250:5  =          

 

 2500 

 operațiile 9  x  (30 - 26)  - 35 : 7 =    31 

13 din (8  x  4)  :  (31  -  27) =              Diferentiat  

Raisa  

8 

14 parantezele 3  x [ (29 - 19)  - 32 : 4] =   6 

 rotunde [ (45 - 38) +  56 : 8] x 5 = 

 

 70 

15 pe 60 – [(6  x  6) : (54 - 48)]x2  =       48 

16 cele [(31  + 14) :  (36  :  4 )] x 288:2  =      720 

 din (7  x  4)  :  (31  -  27) =              Diferentiat  

Raisa 

8 
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 parantezele 3  x [ (29 - 19)  - 32 : 4] =   6 

 pătrate, 6  x [ (80 - 78) +  81 : 9]=  66 

17 apoi (19  +  5)  :  (30  :   5)  =            

 

Diferentiat  

Andrei  

4 

 pe 60 – [(6  x  6) : (54 - 48)]x2  =       48 

 cele [(31  + 14) :  (36  :  4 )] x 288:2  =      720 

 din (8  x  4)  :  (31  -  27) =               8 

18 afara [(125+56+78) x0]+ 600:10=  60 

19 parantezel

or 

4  x [ (29 - 19)  - 28 : 4] =   12 

20 respectând 202+202:2-202 x(1-1)=  303 

21 aceeași (84-8x8):5 + (3x6:2+7x5)=  138 

22 ordine: 1+3x[7+8x7-3+3x(5+6)]=  280 

23 înmulțirile, 5+[7+3x(7-2)]:2-6=  10 

24 împărțirile, 9+8x[7+6x(5+4x3)-2x1]-10x10=  765 

 apoi (19  +  5)  :  (30  :   5)  =            

 

Diferentiat  

Andrei 

4 

25 adunările (9x8+13):[5x4:(3+2)+1]=  17 

 şi [81 + (7 x 4 ) : (62 - 58)]x2  =  176 

26 scăderile. 6+3x[18:3-3x(12:3-3)]:9=  7 
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Fișe individuale 

 

 

10x[10-10x(10-10)]= 

 

 

 

Într-un  

 

 

 

 

 (25:5+3x11):2+[23x10-(10x2+9)]= 

 

 

 

exercițiu 

 

 

 

 

95-[25:(45:9)+(36:9x3-6)]+85:5= 

 

 

 

 

cu 

 

 

(90:2+180:2)-[(90:2-36:2)x4]:2= 

 

 

 

 

mai 

 

 

[(58  +   2)  x (92 -  85)]:10  =        
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multe 

 

 

 

 

(9  x 4)  -( 35 : 7)  =   

 

 

operații 

 

 

 

 

7  x [ (26 - 19)  - 28 : 4] =  

 

 

 

paranteze 

 

 

 

 

[ (45 - 38) +  56 : 8] x 5 = 

 

 

 

rotunde 

 

 

 

 

 

[81 + (7 x 4 ) : (62 - 58)]x2  = 

 

 

 

și 
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6  x [ (80 - 78) +  81 : 9]= 

 

 

 

 

pătrate 

 

 

 

(14  +  42 ) : ( 45 - 37 )  =   

 

 

 

efectuăm 

 

 

 

 

[(250  +  250 ) : ( 49 - 39 )]x 250:5  =          

 

 

 

 

intâi 

 

 

 

(8  x  4)  :  (31  -  27) =              

 

 

din 

 

 

 

 

3  x [ (29 - 19)  - 32 : 4] =  
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parantezele 

 

 

 

 

60 – [(6  x  6) : (54 - 48)]x2  =      

 

 

 

 

pe 

 

 

 

 

[(31  + 14) :  (36  :  4 )] x 288:2  =     

 

 

 

cele 

 

 

 

 

(19  +  5)  :  (30  :   5)  =            

 

 

 

apoi 

 

 

 

 

[(125+56+78) x0]+ 600:10= 

 

 

 

 

afara 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4611 
 

 

 

 

4  x [ (29 - 19)  - 28 : 4] =  

 

 

 

parantezelor 

 

 

 

 

202+202:2-202 x(1-1)= 

 

respectând 

 

 

 

 

(84-8x8):5 + (3x6:2+7x5)= 

 

 

 

aceeași 

 

 

1+3x[7+8x7-3+3x(5+6)]= 

 

 

ordine: 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4612 
 

 

5+[7+3x(7-2)]:2-6= 

 

 

înmulțirile, 

 

 

 

 

9+8x[7+6x(5+4x3)-2x1]-10x10= 

 

 

împărțirile, 

 

 

 

(9x8+13):[5x4:(3+2)+1]= 

 

 

adunările 

 

 

 

 

6+3x[18:3-3x(12:3-3)]:9= 

 

 

 

scăderile 
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Anexa 3 

Echipa 1 

Rezolvă problema sub forma unei experesii numerice și spune -ne unde a reușit Tom să 

ajungă și câți bani avea în buzunar.  

 

 

Tom în drumul lui de la Curtea Gunoaielor pănă la palat a întânit 15 oameni care i-au dat fiecare 7 

banuți, dar Tom a daruit celor 3 cerșetori pe care i-a întâlnit pe străzile Londrei câte 3 banuți din banii 

lui. Câți bani i-au ramas lui Tom, știind că și-a cumpărat 2 mere, plătind 2 banuți pentru fiecare măr.  

Preda ștafeta echipei 2.  

*** 

 
Echipa 2 

 

Rezolvă problema sub forma unei expresii numerice.  

 

În timpul acesta la Palat pentru peterecerea de încoronare a prințului s-au pregătit 2 tăvi cu câte 50 de 

tarte de vișin, 2 tăvi cu câte 40 de tarte de caise și 2 tăvi cu căte 30 de tarte de zmeură. Știind ca toate 

tartele au fost  așezate în mod egal pe 15 platouri., află câte tarte au fost așezate pe fiecare platou. 

Felicitări!!! L-ai ajutat pe Tom să înainteze apre Palat.  

Preda ștafeta echipei 3.  

 

 

 

Echipa 3 

 

Rezolvă problema sub forma unei experesii numerice și ajută -l pe Tom să îl întâlnească pe 

Prinț.  

 

Ajuns la porțile Palatului Tom a observat că Platul era păzit de soldați așezați pe 3 rânduri câte 17, iar 

dincolo de zidurile Palatului pe 2 rânduri câte 19.  De câți soldați trebuia să treacă Tom pentru a-l 

întâlni pe Prinț? 
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Felicitări!!! L-ai ajutat pe Tom să intre în Palat.  

Preda ștafeta echipei 4.  

*** 

Echipa 4 

 

Rezolvă problema sub forma unei experesii numerice și ajuta -l pe Tom să ia locul Prințului.  

 

Prințul a fost fericit să îl întâlnească pe Tom așa că a ordonat să li se pregătească 2 cupe de salată de 

fructe. Știind că pentru o salată de fructe se folosesc 4 cuburi de pepene galben, 5 cuburi de ananas, 6 

cuburi de mere si 7 cuburi de pere, află câte cuburi de fructe au fost folosite pentru pregătirea salatelor. 

Felicitări!!! L-ați ajutat pe Tom și pe Prinț să pornească în marea lor aventură!  
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Anexa 4 
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Proiect didactic 

Vîlcu Daniela Mihaela 

Liceul TeoreticBilingv Muguel de Cervantes, București 

 

Clasa: a- II-a  

Aria curriculara: Matematică și științe 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea de invatare: Toamna 

Discipline integrate: Matematică şi explorarea mediului 

   Comunicare în limba româna  

   Dezvoltare personală 

Titlul lecției:  Înmulțirea când unul dintre factori este 5 

Tip de lecție: predare-învățare- evaluare 

Forma de realizare: activitate integrată prin intermediul unor conținuturi specifice disciplinelor: 

Comunicare în limba română, Dezvoltare personală. 

Scopul: dezvoltarea gândirii logico-matematice şi a capacităţii de utilizare a cunoştinţelor însuşite 

referitoare la înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-100 în rezolvarea de                        exerciţii şi 

probleme . 

Competențe specifice: 

✓ Matematică și explorarea mediului: 

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100  prin adunări/scăderi repetate 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, 

descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, egal, plus, minus) în rezolvarea 

şi/sau compunerea de probleme 

4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii 

logici „ şi”, „sau”, „nu” 

✓ Comunicare în limba română 

2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;   

2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare. 

✓ Dezvoltare personală 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 
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Obiective operaționale: 

În timpul și până la sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

- O1 – să formuleze corect întrebări și răspunsuri cu privire la înmulțirile învățate prin adunare repetată, având la 

dispoziție cunoștințele studiate; obiectivul se consideră realizat dacă fiecare dintre elevi formulează cel 

puțin o întrebare și un răspuns. 

- O2 – se efctueze adunări cu termeni egali, având la dispoziție explicațiile învățătoarei și  cunoștințele studiate, 

obiectivul se consideră realizat dacă fiecare dintre elevi efectuează corect 2 din 3 adunări cu termeni egali. 

- O3 – să numere corect din 5 în 5 crescător și descrescător, având la dispoziție explicațiile învățătoarei și  

cunoștințele studiate, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare dintre elevi numără corect din 5 în 5 

crescător și descrescător. 

- O4 – să efectueze înmulțiri când un factor este 5 cu ajutorul proprietăților înmulțirii și având la dispoziție 

cunoștințele studiate, obiectivul considerându-se realizat dacă toți elevii formulează răspunsuri corecte la 

2 din 3 întrebări. 

Resurse: 

  procedurale: conversaţia, explicaţia, exercitiul, problematizarea, jocul didactic. 

materiale: Prezentare Power Point, planșa Zâna Toamană, fișe de lucru, platforma Zoom, 

Platforma https://wordwall.net/, Platforma https://www.tablainmultirii.ro/, Platforma 

https://www.twinkl.co.uk/resources/romania-teaching-resources, Platforma Google Classroom. 

organizatorice: online, frontal, individual, perechi. 

Bibliografie:  

Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar 

Manual Matematică și explorarea mediului, Constanța Bălan, Cristina Voinea, Corina Andrei, Nicoleta 

Stan, ed. Didactică și Pedagigică, 2020 

C. Petrovici, Didactica matematicii pentru învățământul primar, ed. Polirom, 2014 

M. Roşu – Didactica matematicii pentru învăţământul primar,  MEC, Proiectul pentru Învăţământul Rural, 

2006                                     

I. Neacşu - Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P., 1988 

 

 

 

 

https://wordwall.net/
https://www.tablainmultirii.ro/
https://www.twinkl.co.uk/resources/romania-teaching-resources
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Momentele  

Lectiei 

Ob

. 

op 

Conţinut stiinţific Strategii didactice Eval 

Metode şi 

procedee 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizar

e 

1.Moment 

organizato

ric 

 

 Pregătirea 

materialelor 

didactice necesare 

desfasurarii lectiei. 

Asigurarea unui 

climat educaţional 

favorabil desfăşurării 

activităţii în condiţii 

optime. 

Conversaţia  

 

 Frontal 

 

 

2. 

Captarea 

atenției 

 

 

 

 

 

Spune-mi 5… 

Lucruri moi, lucruri 

care pot fi verzi, 

simțuri, animale 

sălbatice, emoții etc 

Joc didactic 

Conversația 

Cartonașe cu 

întrebări 

 

Frontal 

 

 

 

Capacitatea 

de a recepata 

un mesaj. 

Formativ, 

orală 

3. 

Reactualiz

area 

cunoștințel

or 

O1 Elevii sunt antrenati 

într-un joc. 

Învățătoarea 

formulează întrebări 

(ex. Produsul 

numereleor 2 si 3, 

triplul lui 2, dublul 

lui 4, 4+4+4=3x4 

etc) si răspunsuri la 

aceste întrebări. 

Dacă răspunsul este 

ok copiii arată 

Explicația 

Conversația 

 

Joc didactic 

Prezentare 

Power Point 

(Anexa 1) – 

Slide 2 și 3 

Frontal 

 

Perechi 

Capacitatea 

de relaționare 

cu cei din jur. 
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semnul OK, dacă 

răspunsul este 

incorect, copiii își 

pun mâinile la ochi. 

4. 

Anunțarea 

temei  

 Copiii sunt informați 

că astăzi Zâna 

Toamnă ne-a adus 

Înmulțirea când un 

factor este 5. 

Învățătoarea scrie pe 

tablă, iar elevii scriu  

în caiete data și titlul 

lecției.   

Explicația 

 

Prezentare 

Power Point 

Tablă, 

markere, 

caiete de 

matematică 

Frontal 

 

 

5. Dirijarea 

învățării 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

Se va prezenta 

elevilor adunarea 

repetată de termeni 

egali, atunci când 

termenul care se 

repetă este 5. 

În lanț copiii vor 

rezolva aceste 

adunări. 

Copiii numără 

crescător din 5 în 5 

și observă că 

rezultatul acestor 

adunări repetate 

crește din 5 în 5.  

Elevii sunt antrenați 

în jocul – Spune-mi 

Explicația 

Conversația 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc didactic 

 

 

Prezentare 

Power Point 

– Slide 4 și 5 

 

 

Fișa de lucru 

(anexa 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmele 

copiilor 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 

 

 

Capacitatea 

de a recepta 

un mesaj  

 

Observația 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sitematică 
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O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

căte degete au 

colegii tăi. 

Ulterior, se trece la 

transformarea de 

adunări repetate în 

înmultire după 

exemplul dat de 

învățătoare.  

Copiii observă că 

anumite produse le 

cunosc de la 

înmulțirile cu 1,2,3 

și 4. Restul 

produselor sunt 

calculate prin 

adunare repetată. 

Se scrie pe tablă de 

către învățătoare și 

de elevi în caiete 

înmulțirea când unul 

dintre factori este 5 

pe 2 coloane. 

Coloana I are primul 

factor numărul 

variabil, iar in a 

doua coloană se 

inversează locul 

factorilor. 

Elevii deduc și 

înțeleg că la operația 

de înmulțire dacă 

 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

Prezentare 

Power Point - 

Slide 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablă, 

marker, 

caiete de 

matematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Observația 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4621 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schimbi locul 

factorilor  rezultatul 

este același.  

Se trece la 

memorarea tablei 

înmulțirii cu 5 

folosindu-ne de cele 

3 etape (în ordine cu 

caietele deschise, pe 

sărite cu caietele 

deschise, repetarea 

acestor 2 procedee, 

dar cu caietele 

închise). 

 

Problematiza

rea 

 

 

 

 

https://www.t

ablainmultirii

.ro/tabla-

inmultirii-cu-

5.html 

https://www.t

ablainmultirii

.ro/animal-

rescue.html 

 

 

Lucru 

diferențiat în 

funcție de 

ritmul fiecărui 

elev. 

5. 

Obținerea 

performanț

elor 

O4 Când folosim 

înmulțirea cu 5? 

(Anexa 3) 

 

 

Roata norocului 

(Înmulțirea când un 

factor este 5) 

Explicația 

Exercitiul 

Problematiza

re 

 

 

 

 

Prezentare 

Power Point 

(slide 13 și 

14) 

Fișă de lucru 

– anexa 3 

Joc didactic 

https://wordw

all.net/resour

ce/3467064/

%C3%AEnm

ul%C8%9Bir

ea-cu-5 

Frontală 

 

Individual

a 

Observația 

individuală 

7. Tema 

pentru 

acasă și 

 Elevii primesc temă 

pentru acasă – Fișă 

de lucru cu 

Conversația, 

explicația 

Fisa de lucru 

– Anexa 4 

 Aprecieri 

verbale. 

https://www.tablainmultirii.ro/tabla-inmultirii-cu-5.html
https://www.tablainmultirii.ro/tabla-inmultirii-cu-5.html
https://www.tablainmultirii.ro/tabla-inmultirii-cu-5.html
https://www.tablainmultirii.ro/tabla-inmultirii-cu-5.html
https://www.tablainmultirii.ro/tabla-inmultirii-cu-5.html
https://www.tablainmultirii.ro/animal-rescue.html
https://www.tablainmultirii.ro/animal-rescue.html
https://www.tablainmultirii.ro/animal-rescue.html
https://www.tablainmultirii.ro/animal-rescue.html
https://wordwall.net/resource/3467064/%C3%AEnmul%C8%9Birea-cu-5
https://wordwall.net/resource/3467064/%C3%AEnmul%C8%9Birea-cu-5
https://wordwall.net/resource/3467064/%C3%AEnmul%C8%9Birea-cu-5
https://wordwall.net/resource/3467064/%C3%AEnmul%C8%9Birea-cu-5
https://wordwall.net/resource/3467064/%C3%AEnmul%C8%9Birea-cu-5
https://wordwall.net/resource/3467064/%C3%AEnmul%C8%9Birea-cu-5
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încheierea 

activității 

completare digitală – 

Anexa 4.  

Tema este încărcată 

pe Platforma 

Classroom. 

Aprecierea efortului 

individual/colectiv. 
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Proiect de lecție 

                                                                                                            

                                                            Ghencea Simona 

 Colegiul „Ferdinand I”, Măneciu 

 

Data: 31.03.2022 

Clasa: a II-a B 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învăţare: Bun venit, primăvară! 

Titlul lecţiei:  „Cuibul de păsărele” după Cezar Petrescu 

Tipul lecţiei: predare 

Scopul: Dezvoltarea deprinderii de citire corectă, conştientă, fluentă, şi expresivă a unui text literar 

COMPETENŢE SPECIFICE INTEGRATE: 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile, variate 

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un text 

2.1 .Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare 

3.2 .Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază 

 

 Arte vizuale și abilități practice 

1.3. Manifestarea curiozității  față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual  în 

rezolvarea unor sarcini 

 

 Muzică și mișcare 

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 

 

Matematică și explorarea mediului 

 

4.2. Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese simple; 
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Obiective operaţionale: 

O1: Să enumere caracteristicile specifice anotimpului primăvara; 

O2: Să citească corect, conştient şi fluent textul, respectând semnele de punctuaţie; 

O3: Să formuleze întrebări şi răspunsuri  referitoare la conţinutul textului; 

  O4: Să integreze cuvintele/ expresiile noi în enunţuri proprii; 

       O5: Să identifice mesajul transmis de text; 

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia , explicaţia, expunerea, lectura explicativă, jocul didactic  

b) Mijloace de învăţământ: : calculator, videoproiector,  prezentarea Power Point, fişe de lucru,  planşe 

didactice, cărţi scrise de Cezar Petrescu,  manual, caiete, flip- chart, aplicaţia wordwall, diplome. 

c) Forme de organizare: frontală, individuală 

 

Resurse: 

        a)Resurse umane: 21 elevi 

b)Resurse temporale: 50 minute 

        c) Resurse bibliografice: 

1. www.edu.ro 

2. www.didactic.ro 

 

N

r 

cr

t 

Etapele 

lecţiei 

O

B 

Conţinutul lecţiei Strategii didactice Forme de 

organizare 

Evalua

re 

Se stabileşte ordinea şi 

disciplina. 

Se pregătesc materialele 

necesare pentru lecţie. 

Metode Mijloace Frontală 

Capacit

atea de 

a se 

organiz

a 

1. Moment 

organizato

ric 

2 min 

 

 

 

Convers

aţia 

 

Manuale, 

Caietele 

elevilor 

 

 

2.  Verificare

a temei  

3 min 

 

03 
  Se verifică tema dată. 

  Se corectează eventualele 

greşeli. 

 

Explicaţ

ia 

Caietele 

elevilor 

Frontală Capacit

atea 

elevilor 

de a 

corecta 

tema 

http://www.didactic.ro/
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3. Captarea 

atenţiei 

5 min 

01   Se va realiza cu ajutorul 

unor planşe didactice . 

  Se prezintă 3 planșe cu 

momentele importante din 

text. Se poartă o discuție pe 

baza acestora. 

Se ghidează prin întrebări să 

observe cuibul și astfel se 

deduce titlul textului.  

 

Explicaţ

ia 

 

 

Exerciţi

ul 

Planşe 

didactice 

Frontală Capacit

atea de 

a 

răspund

e corect 

la 

întrebări 

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelo

r 

operaţiona

le 

5 min 

01  Se anunţă titlul  lecţiei şi se 

transmit obiectivele pe 

înţelesul elevilor.  

 Se scrie pe tablă  şi în caiete 

data, titlul şi autorul textului. 

 

 

Convers

aţia 

Manualul, 

caietul 

mic al 

elevului 

Frontală Capacit

atea de 

a scrie 

corect 

de pe 

tablă 

5 Dirijarea 

învăţării 

20 

02 

Se va viziona un Ppt despre 

viaţa şi opera lui Cezar 

Petrescu. 

Se solicită elevilor intuirea 

imaginii din manual. 

Se prezintă o imagine cu o 

mierlă şi se oferă cateva 

informaţii elevilor cu privire 

la această pasăre. 

 

1.Lectura independentă a 

textului 

  Se solicită elevilor să 

citească textul lecţiei, 

integral, în gând. 

Se verifică prin întrebări 

aşezarea textului narativ în 

pagină:  

*alineate, fragmente, titlu, 

autor. 

Expuner

ea 

 

 

 

 

 

Explicaţ

ia 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

indepen

dentă 

Ppt , 

videoproie

ctor, 

calculator,  

imagine 

cu pasărea 

Frontală 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

Capacit

atea de 

a 

răspund

e corect 

la 

întrebări 

 

Capacit

atea de 

a 

asculta 

un 

mesaj 

transmis 

 

 

 

Capacit

atea de 

a da 

răspuns

uri  
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  03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lectura- model ( 

realizată de învăţător sau un 

elev care citeşte expresiv ). 

 

• Care este titlul lecţiei? 

• Cum se numeşte autorul? 

• Care sunt personajele care 

participă la întâmplare? 

• Ce au descoperit cei doi 

copii? 

• Câte ouă au găsit în cuib ? 

 

3. Exersarea actului 

cititului : 

a)Citire în lanţ 

b)Citire selectivă 

-Citeşte enunţurile în care 

sunt prezentate semnele 

primăverii; 

-Citeşte enunţurile în care 

este descris cuibul; 

-Citeşte fragmentul în care 

se descriu ouăle; 

- Citeşte o propoziţie 

exclamativă; 

- Citeşte propoziţii care 

anunţă dialogul; 

-Citeşte ultimul fragment; 

Lectura 

explicati

vă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

explicati

vă 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţ

ia 

 

 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

Manualul 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

Capacit

atea de 

a 

răspund

e corect 

la 

întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacit

atea de 

a citi 

clar, 

conştien

t şi 

expresiv 

textul 

 

 

Capacit

atea de 

a citi 

fluent 

textul 
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  02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

c)Citire pe roluri 

 

4.Înţelegerea  textului: 

 

a) Citirea pe fragmente 

b) Explicarea cuvintelor şi a 

expresiilor 

c) Integrarea acestora în 

enunţuri proprii 

 

luncă= câmpie joasă, pe 

malul unei ape; 

a dărui= a da cadou; 

covorul verde = iarba; 

a se înveşmânta = a se 

îmbrăca; 

haine verzi= frunzele; 

 

a ticăi = a bate ritmic, a 

palpita, a zvâcni; 

căptuşit = izolat, învelit; 

 

golaşi = fără pene 

 

Se solicită integrarea 

acestora în enunţuri proprii, 

oral. 

 

Explicaţ

ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţ

ia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţ

ia 

Manualul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul 

mic al 

elevului 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Capacit

atea 

elevilor 

de a da 

răspuns

uri  

 

 

 

 

 

 

 

Capacit

atea 

elevilor 

de a 

scrie 

corect 

de pe 

tablă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacit

atea 

elevilor 

de a 

formula 

propoziţ

ii  
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6.  Obţinerea 

performan

ţei 

5 min 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Harta conceptuală a 

textului – roata aleatoare ” 

Învârte şi răspunde”( 

Anexa 1) 

 

https://wordwall.net/ro/resou

rce/13054363 

 

 

 

Explicaţ

ia 

 

 

 

 

 

Roata 

aleatoare 

( 

wordwall) 

 

 

 

Fişă  

Frontală 

 

 

 

 

 

Individuală 

Capacit

atea 

elevilor 

de a da 

răspuns

uri 

corecte 

7.  Retenţia şi 

transferul 

 

     2 min 

05 Se  va realiza cu ajutorul 

jocului: 

Găseşte perechea- „Mama şi 

puiul” 

 

https://wordwall.net/ro/resou

rce/13055752 

Mesajul textului: 

              „Să ocrotim 

păsările!” 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Calculator 

videoproie

ctor 

( 

wordwall) 

Frontală Capacit

atea 

elevilor 

de a 

asocia 

corect 

mama şi 

puiul 

8.  Tema 

pentru 

acasa 

2 min 

 Se precizează tema pentru 

ziua următoare. 

Temă acasă: exerciţiul 1, 

caietul de lucru,  pagina 95. 

Explicaţ

ia 

 

 

Caietul 

elevului; 

Stilou; 

Îndividuală Capacit

atea 

elevilor 

de a 

nota 

tema. 

https://wordwall.net/ro/resource/13054363
https://wordwall.net/ro/resource/13054363
https://wordwall.net/ro/resource/13055752
https://wordwall.net/ro/resource/13055752
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9. Evaluarea 

activităţii 

1 min 

01 Pe o planşă sunt desenate 3 

cuiburi, care au denumirile: 

foarte mult, mult, deloc. 

(Anexa 2) 

Pasărea  îi invită să-şi 

exprime părerea în legătură 

cu lecţia de azi. Fiecare copil 

va veni pe rând şi va aprecia 

lecţia, punând X în unul 

dintre cele 3 cuiburi. 

Se fac aprecieri generale şi 

individuale asupra modului 

în care s-au prezentat. 

 

Elevii primesc diplome 

pentru munca depusă. 

(Anexa 3) 

 

Convers

aţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţ

ia 

Planşă; 

Carioci; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome; 

Individuală Capacit

atea 

elevilor 

de a 

aprecia 

lecţia 
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PROIECT DIDACTIC 

Liceul „Petru Rareș ” Feldioara  

Prof. Înv. Primar: Dobran Maria

Data:  02.12.2021 

Unitatea şcolară:      Liceul „Petru Rareș ” Feldioara                                                                                                   

Clasa: a IV-a RR 

Profesor:    Dobran Maria                                                                                                                

Aria curriculară: Om și societate                                                                                                     

Disciplina dominantă:   Istorie 

Unitatea tematică:    Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri istorice.                                                                                 

Subiectul lecţiei: Grecii – prima civilizație a Europei. 

Tipul lecţiei: însușire de noi cunoștințe 

Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe  

Disciplină/discipline integrate:   Matematică 

Competenţe specifice: 

 Istorie: 

1.2 Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice 

2.1 Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și comunicare   

3.3 Exprimarea propriilor idei referitoare la valoarea/ importanța unor evenimente semnificative din istoria personală/ locală / națională/ 

europeană 

Matematică: 

Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numere fracționare 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4631 
 

Obiective operaţionale: 

Istorie: 

      OP1. Să identifice pe harta fizica a lumii pozitia Greciei Antice și a regiunilor acesteia. 

 OP2. Să descrie vestimentația femeii, respectiv bărbatului din Grecia Antică, cu ajutorul unui suport vizual 

 OP3. Să compare Jocurile olimpice din Antichitate cu cele din ziua de astăzi 

OP4. Să asocieze corect piesele de puzzle ce compun o imagine din lupta de la Maraton. 

OP5. Să aplice noțiunile desprinse din lecție în realizarea de sarcini 

Matematică:  

  OP6  Să efectueze operații de adunare și scădere, pornind de la informațiile primite. 

Resurse:  

• Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, observația, metoda cubului. 

• Materiale/mijloace didactice: manechin în costum de luptă grecesc, caiete, manual, cubul, plicuri cu sarcini, imagini, videoproiector, tablă. 

• Temporale: 45 minute  

Bibliografie: 

• Programa școlară pentru disciplina „Istorie ”  pentru clasa a IV-a 

• Programa școlară pentru disciplina „Limba și literatura română”  pentru clasele a III-a și a IV-a 

• Manualul  „ Istorie”  Editura Aramis, autori Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă, Bucuresti , 2016 

• „Istorie pe scurt... Exerciții aplicative” clasa a IV-a, Editura Paradigme, autor Iuliana V. Bîcă, Pitești, 2005 

• Didactic.ro  
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MOMENTEL

E LECŢIEI 

O

B 

O

P 

CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV RESURSE EDUCAȚIONALE EVALUAR

E PROCEDURA

LE 

(metode si 

procedee) 

MATERIAL

E 

TEM

PO 

RALE 

FORME 

DE ORG 

1. Moment  

Organizatoric 

 Se asigura condițiile pentru o bună desfășurare a 

lectiei: 

- Asigurarea liniștii  

- Pregatirea materialului didactic 

Conversația Manualul de 

istorie 

Caietele 

elevilor 

2 min    

2. Captarea 

atenției  

 Captarea atenției se va realiza prin prezentarea 

unui manechin în costum de luptă grecesc și voi 

prezenta câteva din părțile componente ale 

acestuia.  

 Scut - obiect de apărare utilizat în lupte,  

Sabie - armă de luptă,  

Armură- obiect de protecție utilizat în lupte,  

Casca – obiect de  protecție utilizat în lupte. 

 

Conversația 

Explicația 

 

Manechin în 

costum de 

luptă grecesc 

 

4 min 

 

 

Frontal 

 

 

Observare 

sistematică 
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3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor  

 Se anunță titlul noului capitol: „Epoci istorice. 

Evenimente, personalități, locuri istorice” 

și titlul lecției: „Grecii – prima civilizație a 

Europei” și obiectivele urmărite pe parcursul 

lecției: 

- Vă voi prezenta cu ajutorul imaginilor cateva 

informatii  despre greci, din care vom afla cât de 

veche este civilizatia greacă, ce obiceiuri si 

sărbători aveau, cu ce se ocupau,  iar spre final ne 

vom juca puțin cu informațiile aflate pe parcursul 

lecției. 

 

 

 

Conversația 

  

 

 

2 min 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Observare 

sistematica 
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4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se notează data și titlul atât în caietele elevilor cât 

si pe tabla.  

                                Data........................ 

Grecii – prima civilizație a Europei 

Se vor explica termenii: civilizație și Antichitate 

și se trece la prezentarea propriu-zisă a lecției. 

Pe parcursul prezentării lecției, elevii vor viziona 

un ppt cu imagini reprezentative Greciei Antice.  

Se va evidenția poziția Greciei pe harta fizică  a 

lumii. 

 

Învățătoarea desenează axa timpului pe tablă 

pentru a le explica elevilor cum se notează anii 

din perioada î.Hr și d. Hr. 

 

     Î.Hr  2000             Anul 0                    2021    

d. Hr. 

 

 

Se notează atât pe tablă cât și în caietele elevilor  

ideile principale ale lecției.  

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Observația 

Explicația 

 

 

 

 

 

Harta fizica a 

lumii 

 

Videoproiect

or 

Caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

25 

Minut

e 

 

 

 

 

 

Frontal 

individua

l 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematica 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4635 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

P6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideile principale ale lecției: 

„Grecii locuiau în Grecia ( Elada ), în cetăți 

numite „Polisuri”. Grecii ( elenii) s-au așezat pe 

teritoriul Greciei în jurul anului 2000 î. Hr.  

( Elevii vor fi solicitați să calculeze câți ani au 

trecut de când grecii s-au asezat pe teritoriul 

Greciei până în prezent) 

Îmbrăcămintea grecilor  ( Chiton): 

- tunica – scurtă până la genunchi cu un umăr gol 

strânsă în talie cu un cordon. 

- mantia  - o bucata dreptunghiulară de stofă 

înfășurată în jurul corpului lungă până la glezne 

- în picioare vara purtau sandale, iarna botine de 

piele.  

Ocupațiile grecilor: 

- agricultura ( vita-de-vie, măslini), creșterea 

animalelor, pescuitul, comerțul. 

Religia:  

- politeiști – se închinau la mai mulți zei 

- cel mai important zeu: Zeus. 
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O

P6 

Jocurile Olimpice – Olimpia – 776 î.Hr. 

 ( Elevii vor fi solicitați să calculeze după câți ani 

de la asezarea grecilor pe teritoriul Greciei au 

avut loc primele Jocuri olimpice) 

- organizate în cinstea zeilor – o data la 4 ani.  

- Concursuri de alergare, frumusete, muzicale, de 

divertisment, curse de cai,  

- Învingătorii erau încoronați – ramurele de măslin 

din arborele sacru. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4637 
 

5. Fixarea 

conținuturilor 

predate 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

P2 

 

 

 

O

P3 

 

 

O

P1 

 

 

Se va utiliza metoda cubului. Se prezintă cele 6 

fețe ale cubului și cuvintele aferente ( descrie, 

compară, aplică, analizează, asociază, 

argumentează) și se explică modalitatea de 

aplicare a acesteia.  

Clasa este impărțită în 6 echipe de câte 3 – 4 

elevi. Fiecare grupă primind câte un plic cu o 

sarcină.  

- Descrie vestimentația grecilor antici. Elevii vor 

primi doua poze cu o femeie respectiv un barbat 

din Grecia antică. (anexa 1) 

- Compară Jocurile Olimpice din Antichitate cu 

Jocurile Olimpice din ziua de azi. În plic se vor 

regăsi imagini cu Jocurile Olimpice din ambele 

perioade. ( Anexa 2) 

- Analizează harta și identifică regiunile ale 

Greciei Antice. Elevii urmăresc harta din manual 

de la pagina 35. 

- Asociază piesele de puzzle pentru a descoperi o 

scenă din lupta de la Maraton, luptă în care grecii 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Metoda cubului 

 

 

 

 

Cubul 

 

Plicuri cu 

sarcini 

 

 

 

Imagini 

 

 

 

 

 

10 

 

Minut

e  

 

 

 

 

 

Frontal 

Individua

l 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematica 
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O

P4 

 

O

P5 

 

O

P6 

au ieșit învingători. Elevii primesc un puzzle pe 

care va trebui să îl rezolve.  

- Aplică informațiile desprinse din lecție 

completând rebusul. ( Anexa 4)  

- Argumentează: Care este părerea ta despre 

faptul că grecii antici aveau scavi. „ Unele familii 

aveau în jur de 50 de sclavi ” 

Rezolvările fiecarei sarcini vor fi prezentate 

tuturor elevilor de catre un reprezentant al 

echipelor. Învățătoarea va urmări prezentările și 

va interveni cu completări și corecturi, daca este 

cazul. 

6. Încheierea 

activității  

 Se vor face aprecieri individuale si colective 

Elevii vor primi ca tema pentru acasă, lecturarea 

fragmentului  din manual „ Legendele 

Olimpului” de la pagina 37. 

 

Conversația 

 

Manual  

 

2 min 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

 Vestimentația în Grecia Antică                                                                               

 

  

 

Anexa 2  

Jocurile Olimpice 

  

 

 

 

Anexa 3  

Sclavia grecilor 

 

 

 

Anexa 4  

REBUS – „ TOTUL DESPRE GRECI ”  

1. Țara în care locuiesc grecii.  

2. Cele  mai importante regiuni ale Greciei Antice erau Atena și …… 

3. Denumirea grecilor în Antichitate. 

4. Îmbrăcămintea grecilor din Grecia Antică. 
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                                                   A. 

   1. G R E C I A 

2. S P A R T A    

 3. E L E N I    

   4. C H I T O N 

                                                         B. 
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Lesson plan 

(online teaching) 

Prof. Izabela Mircea  

 Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria 

 

Title: Holidays 

Teacher: Izabela Mircea 

HighSchool: No.1 Technological Highschool in Alexandria 

Duration of the lesson: 40 minutes 

Subject: Holidays and holiday activities 

Grade: 9th  

Didactic/ Material resources: Laptop, holiday realia, a souvenir from a holiday, teaching websites: 

classroom.google.com, britishcouncil.ro, crosswordlabs.com, goconqr.com  

Aim:  

• To review and learn vocabulary for talking about holidays and holiday activities; 

• To practise speaking, writing and listening skills. 

• To use different platforms of learning on line in the English language learning process. 

 

 

Name of 

activity 

 

 

 

Methods and forms of work 

 

Time 

 

Checklist 

for online 

teaching 

 

The teacher makes sure that students have connection to the internet that 

they know how to use the platforms they are going to use during the lesson 

that their microphones and cameras work, etc.  

Students and the teacher are connected to Google classroom, where they 

have accounts to log in. 

They are also logged in to the teaching platforms mentioned above. 

 

 

2 min 
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Before the 

lesson 

activity-

speaking 

activity 

Before the lesson, or for the previous lesson’s homework, ask learners to 

play the following game on LearnEnglish Kids. This word game has audio 

for each language item and you can encourage your learners to listen to the 

audio as well so that they are also exposed to the pronunciation of the 

word:  

  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/holiday-

activities  

The activity is individual.  

When time elapses, each student has to answer orally the question:  

“What activity do you like doing when you are on holiday?” 

 

5 min 

Warmer/Le

ad-

in/Introduci

ng the topic 

activity 

 

The teacher (T) generates interest by showing the students (S) holiday 

realia and eliciting what T has, e.g. sunglasses, a reading book, sun cream, 

flip flops, etc. that they have prepared for a seaside holiday. T asks the Ss 

what they think T is going to do (“go on holiday”) and elicit specifically 

what type of holiday (e.g. seaside holiday).  

T asks the learners if they’ve ever been on a seaside holiday and brainstorm 

other types of holidays one can have, for example camping, skiing, 

adventure, sightseeing, staycation, cruise, theme park, etc.  

 

3 min 

Generating 

vocabulary -

platform 

whiteboard 

or blank 

document 

T elicits from the learners different activities you can do on holiday, such 

as those they will have met in the word game they did before the lesson, 

but making sure they have examples of activities from each of the 

holiday types that were brainstormed.  

Ss are invited to follow the link into the site  

https://www.goconqr.com/mindmap/24493860/holidays in order to 

complete the mind map that has been created by the teacher about 

holiday activities.  

T elicits a physical action from the Ss behalf to represent each activity, so 

that the other Ss guess the activity and speak it loud. 

15 

min 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/holiday-activities
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/holiday-activities
https://www.goconqr.com/mindmap/24493860/holidays
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They play a game of Simon says with the activities and actions. After a 

few rounds, ask some of the learners to take the lead role and give the 

instructions. The T asks the learners to identify any activities which can 

be done on more than one type of holiday, for example have a picnic 

could be both a seaside holiday and a camping holiday activity. 

 

Assessment 

methods 

 

Speaking 

practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play a guessing game. 

Ask learners to decide what type of holiday they like best, 

(or would most like to try) and to keep it secret.  

The other learners ask yes/no questions to work out what it is, such as: 

Can you go swimming? Do you stay in a hotel? Do you need sun cream? 

Is it cold? 

 The T can decide how many questions they are allowed to ask before  

making their guess as to what it is.  

This game is played as a whole class with the learners in teams.  

T demonstrates the game first with their own favourite type of holiday  

and getting the Ss to ask questions.  

The game is played this way: 

- T asks all the learners to message her privately in the chat  

what their favourite type of holiday is, and make teams accordingly, 

e.g. all the learners who say ‘seaside holiday’ are a team. 

 - The other teams take turns to ask questions.  

When it’s a team’s turn again, a different learner from that team gets  

to ask a question.  

All the members of the first team get to say yes or no to each question. 

 - After the set number of questions has been asked, all the learners write 

their idea on a piece of paper and all show the camera at the same time.  

The first team then say if anyone is correct. Each team can receive points  

according to how many members guessed correctly. Then play again with 

 the next team.  

 

10 

min 
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Setting 

homework 

(Writing)  

 

 

 

 

Ss have to solve the crossword created by the 

teacher in the platform  https://crosswordlabs.com/view/holidays-250, 

following the definitions given by the teacher.  

They have to choose from the clues given, according to the spaces  

in the crossword and the definitions. 

After that, they have to write on their classrooms in Google classroom 

platform a few words about their holidays, following the beginning of  

the sentences: 

“Write about the holiday! I went to … I saw … I ate … I …” 

 

 
 

 

 

 

 

5 min 

 

 

https://crosswordlabs.com/view/holidays-250
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Proiect didactic – adaptări realizate în cadrul lecţiei de limba şi literatura române pentru elevii cu 

CES 

Prof. Foltea Nicoleta 

Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani 

Titlul lecţiei: România între Orient şi Occident 

Tipul lecţiei: dezbatere 

Nivelul de vârstă: 16-17 ani 

Clasa: a XI-a 

Durata lecţiei/Cerinţe privind spaţiul: 50 minute/ fiecare elev are calculator si acces la Internet în toate 

etapele dezbaterii, laborator de informatică. 

Obiectivele instruirii (rezultatele pe care elevii le pot demonstra la sfârşitul lecţiei): 

Competenţe specifice: 

3.4.Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme. 

4.1.Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale). 

4.2.Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor judecăţi proprii. 

Competenţe derivate/Obiective operaţionale: 

La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili să: 

- exprime un punct de vedere personal referitor la locul culturii şi al literaturii române în raport cu cele 

orientale şi occidentale; 

- argumenteze un punct de vedere personal; 

- realizeze un raport bazat pe compromis; 

- evalueze calitatea argumentelor proprii şi a colegilor. 

Metode didactice utilizate: învăţarea prin descoperire, problematizarea, jocul de rol (afirmatorii, 

negatorii), controversa creativă, explicaţia; 

Motivaţia/condiţii prelabile (scurtă justificare pentru lecţie):  

 Lecţia este deosebit de importantă întrucât dezvoltă atât preocuparea pentru studiul individual, cât 

şi colaborarea pentru rezolvarea unei sarcini de lucru, respectiv asumarea diverselor roluri şi aplicarea 

principiilor comunicării asertive, creşterea stimei de sine, a încrederii prin utilizarea TIC. 

Elevii cunosc regulile dezbaterii, se documentează asupra temei puse în discuţie, îşi stabilesc atât 

argumente pro, cât şi contra pentru integrarea culturii şi literaturii române în spaţiul oriental, respectiv 

occidental. 
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 Înainte de desfăşurarea efectivă a dezbaterii, profesorul va lansa pe blogul personal moţiunea: 

România între Orient şi Occident. Cultura română este una de sinteză. Timpul de documentare este de 2 

săptămâni. 

Elevii se documentează,  căutând  cât mai multe informaţii  relevante  (utilizează diferite motoare 

de căutare la iniţiativa proprie şi la recomandarea  profesorului), urmărind  atât perspectiva pro, cât şi 

contra.  

În grupul clasă sunt elevi cu deficienţe auditive, dezbaterea urmând a se desfăşura în mediul online 

pentru a facilita participarea tuturor elevilor. 

Clasa este împărţită în trei grupe: afirmatorii, negatorii şi evaluatorii, primele două grupe 

schimbându-şi rolurile pe parcursul orei. 

Material de documentare: Materialul de documentare este consultat, la sugestia profesorului, pe Google 

Classroom, respectiv Google+;  

Bibliografie: Manual de limba şi literatura română, clasa a XI-a, Grupul Editorial Art; 

Alexandru Druţu, Cultura română şi civilizaţia europeană modernă; 

Adrian Marino, Prezenţe româneşti şi realităţi europene; 

Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne. 

Vocabular: dezbatere, moţiune, Occident, Orient, paşoptism, perioada interbelică, etc. 

Demers didactic: 

Secvenţa didactică Activităţi de învăţare Strategii didactice 

1. Desfăşurarea dezbaterii pe 

Google Classroom 

- Elevii îşi oferă pe rând, 

afirmatorii şi negatorii, 

argumentele privind 

considerarea culturii române 

ca fiind una de sinteză a 

tendinţelor orientale şi 

occidentale; 

- Evaluatorii monitorizează 

argumentele conform fişei; 

- Profesorul urmăreşte 

respectarea timpului alocat 

pentru formularea şi postarea 

4 grupe de elevi: afirmatorii, 

negatorii, evaluatorii, 

observatorii; 

Timp: 20 de minute; 

Metode: controversa creativă, 

problematizarea 

Evaluare: observare 

sistematică 
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argumentelor şi 

contraargumentelor, 

corectitudinea exprimării; 

- Asistenţii consultă 

agumentele aduse de 

afirmatori şi negatori, 

ierarhizându-le, în funcţie de 

relevanţă. 

2. Continuarea dezbaterii prin 

schimbarea rolurilor: 

afirmatorii devin negatori 

- Elevii îşi oferă pe rând, 

afirmatorii şi negatorii, 

argumentele privind 

considerarea culturii române 

ca una de sinteză a tendinţelor 

orientale şi occidentale; 

- Evaluatorii monitorizează 

argumentele conform fişei; 

- Profesorul urmăreşte 

respectarea timpului alocat 

pentru formularea şi postarea 

argumentelor şi 

contraargumentelor, 

corectitudinea exprimării; 

- Asistenţii consultă lista 

argumentelor formulate şi 

selectează pe cele noi pentru 

fiecare dintre rolurile jucate. 

3 grupe de elevi: afirmatorii, 

negatorii, evaluatorii; 

Timp: 20 de minute; 

Metode: controversa creativă, 

problematizarea 

Evaluare: observare 

sistematică 

3. Feed-back, asigurarea 

retenţiei şi a transferului 

- Evaluatorii fac aprecieri pe 

baza fişei pentru fiecare dintre 

grupe, în ambele roluri; 

- Asistenţii prezintă top 3 

argumente pro şi contra; 

Activitate în grupe şi 

individuală 

Timp: 5+5 minute 

Metode: expunerea, explicaţia 
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- Profesorul oferă feed-back 

printr-un mesaj transmis 

fiecărei grupe şi formulează 

tema pentru acasă: Individual, 

realizaţi un raport de 2-3 

pagini, în care să vă exprimaţi 

opinia despre măsura în care 

cultura română este una de 

sinteză între Orient şi 

Occident. Atenţie! Soluţia 

trebuie să fie una de 

compromis, cu argumente pro 

şi contra. Timp de lucru – 7 

zile 

Evaluare: autoevaluare, 

evaluare reciprocă 

Evaluarea: Profesorul va posta pe Google Classroom o fişă conţinând criteriile de apreciere a 

argumentelor, respectiv a raportului cu care se va finaliza dezbaterea, cu următoarea structură: 

Participanţi A1 A2 A3 N1 N2 N3 

Calitatea 

argumentelor 

      

Calitatea 

argumentării 

      

Limbaj: 

corectitudine, 

adaptare la 

parteneri 

      

Calificative: Foarte bine – 3 puncte; Bine – 2 puncte; Satisfăcător – 1 punct. 

Tema pentru acasă: 

 Realizaţi un raport al dezbaterii „România între Orient şi Occident” de 2-3 pagini A4, în 

care să ajungeţi la o soluţie de compromis. 

Variante (opţiuni pentru a modifica lecţia)/Îmbunătăţire (dezvoltarea ulterioară a lecţiei): 
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- Etapele de documentare şi organizare a dezbaterii pot fi urmate prin constituirea unui grup şi utilizarea 

adreselor de e-mail, respectiv a reţelei Facebook; 

- Raportul poate fi prezentat de către fiecare grupă în forma dorită: film, PPT, scheme, Word. 

- Prezentarea se poate face oral, elevii cu deficienţe auditive utilizând un amplificator; 

- Poate fi solicitat ajutorul profesorului de informatică, pot participa, în rândul asistenţilor, părinţii; 

- Elevii pot face comentarii asupra rapoartelor celorlalte grupe, cu respectarea regulii de a evidenţia mai 

întâi punctele tari, apoi pe cele slabă, într-o manieră de genul: Îmi place..., dar mă gândesc că ar fi fost 

potrivit să.... . 

Materiale & Linkuri: 

Google.ro 

Wikipedia.ro 

G Suite for Education 
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Datoriile creștinului 

Profesor Vișan Roberto Cristian 

Liceul cu Program Sportiv ,,Viitorul” Pitești 

 

 

CLASA: a IX- a  

UNITATEA ŞCOLARĂ:  

DISCIPLINA: RELIGIE 

LECTIA: DATORIILE CREŞTINULUI  

FAŢĂ DE DUMNEZEU, FAŢĂ DE SINE ŞI  FAŢĂ DE APROAPE 

TIPUL/ CATEGORIA TIP DE LECŢIE: MIXTĂ 

DURATA: 

PROPUNĂTOR:  

 COMPETENŢE  

1. Să analizeze datoriilor creştinului şi  specificul acestora în contextul societăţii actuale 

2. Să identifice responsabilităţile proprii, în diferite contexte, şi a modului de implicare în viața comunităţii 

prin proiecte filantropice concrete  

3. Să caracterizeze relaţiilor în plan vertical şi orizontal între om – Dumnezeu şi aproapele  

4. Să identifice modele de comportament creştin în exemplele biblice prezentate 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

1. RESURSE PROCEDURALE 

• SISTEM METODOLOGIC: conversația, expunerea, explicaţia, problematizarea, generalizarea 

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

2. RESURSE MATERIALE: catalog, tablă, marker, manual.  

3. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observaţia sistemică, evaluare orală  

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de clasă 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Manual  

2. Biblia  

3. Elemente multimedia 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

Momentele 

instruirii (timp) 
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Metode şi 

procedee 

Forme 

de 

organiza

re 

Resurse 

material

e 

Modalită

ţi de 

evaluare 

Moment 

organizatoric 

(2 min) 

- Profesorul rosteşte cu elevii rugăciunea 

Verifică prezenţa elevilor şi pregătește  

colectivului clasei pentru începerea orei. 

Rostesc rugăciunea 

Se notează  absenții şi 

elevii i se pregătesc de 

lecţie. 

Conversaţi

e  

Frontal  Catalog  Observaţi

a  

 

Captarea atenţiei  

(1 min) 

-  

Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi 

precizează obiectivele urmărite 

Elevii notează în caiet 

titlul lecţiei, ascultă şi 

devin atenţi la 

competenţele specifice 

urmărite. 

Expunerea Frontal  Tablă,  - 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

asimilate anterior 

(7 min) 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul solicită elevilor să răspundă la 

întrebări din lecțiile anterioare  despre sfinţi, 

respectiv respectul pe care trebuie să-l ofere 

acestora. 

 

Elevii răspund la 

întrebări expunându-şi 

punctele de vedere 

 

Conversaţi

a 

 

 

 

Frontal 

 

Manual  

Evaluare 

orală 
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Dirijarea 

învăţării.  

 

C 1 

 

 

C 2 

 

C 3 

 

C 4 

 

Notează titlul lecţiei pe tablă. Solicită elevilor 

să răspundă la întrebări despre datoriile omului. 

Le explică acestora care sunt cele mai 

importante îndatoriri ale omului faţă de 

Dumnezeu. 

Prezintă elevilor datoriile pe care le are omul 

faţă de sine, clasificându-le în datorii faţă de 

trup şi datorii faţă de suflet. 

Explică elevilor datoriile faţă de aproape, 

specificând cinstea şi preţuirea, respectiv mila. 

Oferă elevilor exemple de comportament 

creştin. 

 

Elevii răspund cu 

ajutorul profesorului, 

dacă va fi nece-sar. 

 

Elevii raspund 

eventualelor întrebări. 

Notează în caiete. 

 

 

 

Conversaţi

a 

Expunerea  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

Biblia 

Elemente 

multimed

ia 

 

 

 

Evaluare 

orală 

Obţinerea 

performanţei 

 Adresează elevilor întrebări cu privire la lecţia 

predată şi fixează cunoştinţele. Apoi explică 

elevilor eventualele nelamuriri 

Elevii răspund. Pun 

întrebări. 

Exerciţiul 

Feed-

back-ul 

Individua

l 

Manual  

Biblia  

Evaluare 

scrisă 

Încheierea lecţiei   Prezinta elevilor conținuturile ce vor fi predate  

ora următoare. 

Rosteşte rugăciunea.  

Sunt atenți la cerințe/ 

Rostesc rugăciunea  

 

   - 
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Schiţa lecției pentru tablă 

Datoriile creștinului 

 faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele şi   faţă de sine  

 

Datoriile faţă de Dumnezeu: omul îşi arată iubirea şi ataşamentul faţă de Dumnezeu prin efortul 

de a-L cunoaşte şi prin Adorarea Lui.  

La cunoașterea lui Dumnezeu se ajunge prin practicarea virtuţilor teologice şi prin acte de cult. 

Credinţa este o virtute, un dar al lui Dumnezeu, care trebuie mărturisită şi cultivată. 

Iubirea  

Nădejdea 

 Datoriile faţă de aproape: iubirea de aproapele este considerată poruncă. 

Datoriile față de aproape sunt: faptele milei trupești 

                                                 faptele milei sufleteşti 

Datoriile faţă de sine: aceste datorii se opun egoismului.  

Aceste datorii implică iubirea de sine, cunoaşterea de sine, cinstirea şi respectul de sine. 

 Datoriile față de noi înșine  sunt faţă de trup şi faţă de suflet 
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Modalități de stimulare a stimulare a interesului elevilor pentru problematica filosofiei din 

perspectiva susținerii Examenului Național de Bacalaureat 

 

                               Prof. dr. Doina Calistru 

                                                             Colegiul Național “Mihai Eminescu” Iași 

 

 

Profesor: dr. Doina Calistru 

 

Disciplina : Filosofie 

 

Şcoala: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi  

 

Clasa: a XII a  

 

Durata orei: 50 de minute 

 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

 

Data: 17 ianuarie 2021 

 

Titlul lecţiei: Modalități de stimulare a stimulare a interesului elevilor pentru problematica filosofiei din 

perspectiva susținerii Examenului Național de Bacalaureat 

 

Tipul lecţiei : de evaluare și sistematizare a cunoștințelor, prin alcătuirea unui „produs final”  

 

Scopul lecţiei: constituirea predării – învăţării Filosofiei într-o cale a cunoaşterii de sine, care să 

contribuie la structurarea personalităţii tânărului în devenire 
 

Obiective generale: -luarea în considerare a potenţialului cognitiv – instrumental al elevilor format în anii 

anteriori de studiu 

-continuarea dezvoltării gândirii critice a elevilor (creatoare, flexibile, interogative, deschise)  

-deschiderea către un orizont cultural larg 

-identificarea unor fapte, procese şi concepte specifice domeniului ştiinţelor sociale şi a relaţiilor dintre 

acestea, prin intermediul conceptelor specifice ştiinţelor sociale şi umane 

-realizarea unor conexiuni între cunoștințele dobândite în domeniul istoriei, literaturii, a altor discipline 

socio-umane și cele de filosofie și aplicarea acestora în pregătirea Examenului Național de Bacalaureat 

-interpretarea, din perspectivă filosofică, a rezultatelor analizei și cercetărilor efectuate de elevi  

 

Obiective operaţionale: 

O1 – Identificarea unor concepte şi categorii comune filosofiei și materiilor studiate în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat 

O2 – Interpretarea unor teme literare și evenimente istorice din perspectiva diferitelor genuri şi stiluri 

filosofice 

O3 - Aplicarea cunoştinţelor şi metodologiei specifice filosofiei în analiza textelor literare 

O4 – Recunoaşterea implicațiilor istorice ale ideilor filosofice 
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O5- Utilizarea argumentării, a analizei de text etc. în identificarea interdependențelor existente între ideile 

filosofice, opere literare și documente istorice 

O6 –Formularea unui punct de vedere propriu privind rolul filosofiei în pregătirea examenului de 

bacalaureat și, în general, pentru viață  

O7 -Cunoașterea conceptelor şi categoriilor esenţiale pentru studiul filosofiei  

O8 -Formularea unor opinii personale, judecăţi de valoare argumentate asupra doctrinelor filosofice și a 

operelor care au influențat decisiv scriitorii români studiați, mersul evenimentelor în istoria românilor, 

sociologia, economia 

 

Mod de abordare a învăţării:  

• Metode şi procedee didactice 

• -munca individuală și  pe echipe 

• - discuţiile libere în clasă 

• -analiza comparativă a unor texte 

• -argumentarea pro şi contra unei idei 

• -transferul conceptual şi ideatic 

• -studiul individual al unor lucrări filosofice, literare, istorice, sociologice, economice 

• -analiza de text filosofic 

• -reflecţia personală asupra unor teme filosofice și literare   

 

Forma de organizare: frontală şi individuală 

 

Evaluare: formativă 

 

Material didactic: fișe de lucru, „produsul final”, material didactic, bibliografie: exegeze literare, 

manualul de istorie, de economie, sociologie, manualul de filosofie Ioan N. Roşca, Codruţa Sorina 

Missbach, Gabriel Ion, Filosofie, Ed. Corint 

 

Bibliografie: Manuale de literatura română și istorie, volume de poezii, romane, bibliografia specifică pe 

care elevii au utilizat-o pentru a-și alcătui fișele de lucru și fragmentele ale „produsului final” 
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Nr 

crt 

 

Secvenţele lecţiei 

 

 

Elemente esenţiale de conţinut 

 

Strategii didactice 

 

Evaluare  

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

 

Metode  

 

Mijloace  

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment 

organizatoric- 

Captarea atenţiei 

          5 min 

 

Verificarea și 

consolidarea 

cunoștințelor. 

Fixarea 

noţiunilor 

„ancoră”  

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea colectivului de elevi al 

clasei a XII-a 

Evidenţiază importanţa lecţiei de 

evaluare a „produsului final” al 

elevilor prin valorificarea 

cunoştinţelor dobândite la filosofie 

Filosofie și literatură 

Care sunt scriitorii și operele 

literare studiate, care intră în 

programa pentru examenul de 

bacalaureat, în care se regăsesc cele 

mai multe și importante idei 

filosofice? 

-Enumerați principalele repere 

filosofice ale liricii eminesciene 

-Dați exemple de teme 

fundamentale ale creației 

eminesciene 

-Ce teorie întruchipează Eminescu 

in poemul „Luceafărul”? 

 

Camil Petrescu 

-Care sunt legăturile lui Camil 

Petrescu, scriitorul, cu filosofia? 

 

Se stabileşte liniştea necesară bunei 

desfăşurări a lecţiei 

Ascultă cu atenţie argumentarea rolului 

şi utilităţii lecţiei din perspectiva 

pregătirii pentru examenul național de 

bacalaureat 

Elevii: 

-răspund la întrebările profesorului (M. 

Eminescu, Lucian Blaga, Camil 

Petrescu)  

 

 

-Kant, Schopenhauer, filosofia indiană, 

budismul 

-conditia geniului, cosmogonia, ideea 

timpului filosofic 

 

-teoria schopenhaueriană a genialității, 

ecouri ale gândirii budiste 

 

-licențiat în filosofie, autor al lucrării 

„Doctrina substanței”  

-Bergson si Husserl 

 

  

Conversaţia 

 

 

 

Strategie 

discursivă de 

tip 

argumentativ- 

persuasiv 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

Expunerea 

Dialogul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru, 

cărți 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Frontală, prin 

observaţie 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

colectivă 
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-Ce filosofi l-au influențat cel mai 

mult?  

- Cum se numește capitolul din 

romanul „Ultima noapte de 

dragoste, intâia noapte de război”, 

în care expune idei filosofice? Citiți 

exemple ilustrative. 

 

Lucian Blaga 

Care sunt legăturile poetului Lucian 

Blaga cu filosofia? 

-Ce putem afirma despre 

modalitățile în care ideile filosofice 

au influențat creația literară a lui 

Blaga ? 

-Dați exemple de idei filosofice în 

opera literară a lui Lucian Blaga 

-Definiți omul în orizontul 

existenței întru mister și pentru 

revelare 

-Care este concepția lui Blaga în 

legătură cu formele de cunoaștere ? 

Filosofie si istorie 

Ce secol și-a pus amprenta și a 

influențat decisiv și istoria 

românilor ? 

-Care sunt « dogmele » filosofiei 

Luminilor ? 

 

-”E tot filozofie” 

-elevii citesc fragmente din acest capitol 

 

 

 

-profesor de filosofie la Universitatea din 

Cluj, doctorat în filosofie 

-filosof al culturii, cunoașterea luciferica 

și cea paradisia 

 

 

-Timpul, existența, iubirea, liniștea, 

statornicia, devenirea, veșnicia 

 

 

-plus cunoașterea, zero cunoașterea, 

minus cunoașterea 

Elevii: 

-Răspund la întrebările formulate de 

profesor 

Secolul al XVIII-lea, al „luminilor” 

-misiunea socială, pozitivismul, 

utilitarismul, fericirea, toleranța, morala, 

rațiunea, proprietatea, căutarea 

adevărului, libertăți civile și politice 

-Montesquieu-teoreticianul separării 

puterilor în stat, Rousseau-contractul 

social, ideea suveranității naționale, 

Voltaire-despotismul luminat 

Explicaţia  

Exemplifica-

rea  

 

 

 

 

 

Lectura de 

text 

Analiza de 

text 

Interpretarea 

 

 

 

Expunerea  

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

Fişele 

elevilor 

 

 

 

 

 

Material 

bibliografic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale ale 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

sistematică  
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-Ce îmi puteți spune în legătură cu 

conceptiile lui Montesquieu, 

Rousseau și Voltaire ? 

 

-Care sunt principalele documente 

programatice din Principatele 

Române, care propuneau noi 

modele de organizare politică, în 

concordanță cu ideile filosofice ale 

« Secolului Luminilor » ?  

 

-Care sunt trăsăturile regimurilor 

democratice ? 

-Care este deosebirea între 

regimurile democratice și cele 

totalitare în privința respectării 

drepturilor omului ? 

-Care sunt caracteristicile 

regimurilor politice totalitare și în 

ce state s-au regăsit ele ? 

 

-Prin ce se caracterizează ideologia 

comunistă și cea nazistă ? 

-Oferiți exemple de practici 

antidemocratice 

 

Profesorul invită elevii la alte 

interogații asupra democrației şi a 

drepturilor omului 

Filosofie-Sociologie 

-„Plan sau o formă de oblăduire 

republicească aristo-democraticească, 

programul mișcării revoluționare 

conduse de Tudor Vladimirescu, 

Constituția Cărvunarilor a lui Ionică 

Tăutu, Ion Câmpineanu, programele 

revoluției de la 1848 

-separarea puterilor, pluripartidismul, 

alegeri libere etc. 

-statele democratice le respectă, cele 

totalitare le încalcă 

 

 

-Cenzura, cultul personalității, 

colectivismul 

 

-în Germania nazistă, Italia fascistă, 

URSS, România 

-Încearcă să găsească răspunsuri în 

privinta democrației si a drepturilor 

omului 

-Omul în societate: Aristotel „Politica”, 

J.J. Rousseau, „Discurs asupra 

inegalității dintre oameni” 

-Libertatea în societate: K. Jaspers, J. S 

Mill, Talcot Parsons, E. Durkeim, Rene 

Maunier ș.a.  

-Dreptatea socială. Egalitate și 

inegalitate socială: Aristotel „Politica”, 

distribuirea bunurilor după merite, K. 

 

Discuții 

libere în clasă 

 

 

 

 

Reflecții 

personale 

 

 

Discutii pro 

sau contra 

unor idei 

 

 

 

 

 

 

 

Transferul 

conceptual 

sau ideatic 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Fișele 

de lucru 

ale 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

bibliografic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală şi 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

frontală și 

individuală 
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Fixarea 

cunoștințelor. 

Diseminarea 

informațiilor. 

Concluzii finale 

5 minute 

 

-Care sunt legăturile dintre filosofie 

și sociologie ? 

 

 

 

 

 

 

Filosofie-Economie 

-În ce fel a ajutat filosofia la crearea 

doctrinelor și ideilor economice ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-După părerea voastră, ce « plus » 

aduce filosofia ca disciplină de 

studiu în pregătirea voastră pentru 

examenul de bacalaureat ? 

-Care este rostul și valoarea 

filosofiei în viața de zi cu zi ? 

-Cum apreciați că vă ajută munca 

pe care ați depus-o, atât individual, 

Marx, „Critica programului de la Gotha”, 

J. Rawls, dreptatea ca echitate 

-structura socială- clasele sociale 

Fr. Nitzsche, „Dincolo de bine și de rau”: 

voința de putere, voluntarismul 

-Platon, „Republica”: patru forme greșite 

de guvernare; a fost primul care a 

analizat posibilitatea diviziunii muncii 

-Aristotel, „Politica”-este în favoarea 

unei economii de schimb, bazată pe 

proprietatea privată 

-Xenofon, economia gospodăriei antice 

-A. Smith, „Avuția națiunilor”-definirea 

noțiunii de avuție esau bogăție a 

națiunilor, analiza forțelor de producție 

care concură la crearea ei (munca, „mâna 

invizibilă” a pieței, venitul național) 

-David Ricardo- nu se poate confunda 

valoarea cu bogăția 

-J.S. Mill, „Principii de economie 

politică”, pune probleme precum munca, 

natura, capitalul 

-J.B. Say, despre piața liberală ăș rolul 

antraprenorului „teoria debușeelor” 

-L. von Misses, sistemul bancar 

-J. M. Keynes- cel mai mare economist 

al sec. XX 

-Elevii sunt invitați la un feed-back al 

activității  

-Își expun liber opiniile 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

conceptuală a 

unor texte 

 

 

 

Reflecții 

personale 

asupra temei 

lecției 

 

 

 

Fișele 

de lucru 

ale elvilor 
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cât și pe echipe, și « produsul 

final » pe care l-ați alcătuit în 

vederea acumulării de noi 

cunoștinte din perspectiva legăturii 

filosofiei cu literatura, istoria, 

sociologia, economia ? 

-Răspund întrebărilor profesorului 
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LESSON PLAN 

AMARFEI NADIA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GREBANU 

 
DATE: 6th December 2021 

FORM: PREPARATORY  

NUMBER OF STUDENTS: 12 

LESSON TOPIC: Farm Animals 

VOCABULARY:  

- farm animals; 

- numbers; 

- colours. 

        STRUCTURES: 

- What animal is this? This is a/an… 

-  It is….. 

- What colour is it? 

- Where does it live? 

- On the farm/ At the zoo 

                         

TYPE OF LESSON: Mixed lesson 

SKILLS INVOLVED: listening, speaking, writing 

AIMS: 

A) SPECIFIC AIMS: by the end of the lesson the Ss will be able to:  

• recognize farm animals; 

• answer simple questions; 

• develop speaking and  listening skills; 

• follow instructions. 

B) AFFECTIVE AIMS:  

• to create a warm atmosphere in order to offer the background for smooth, easy conversations between 

teacher and students; 

• to have fun; 

• to create interest in the topic. 
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        ASSUMPTIONS: 

The students may:  

• be familiar with vocabulary related to the topic; 

• have difficulty in pronouncing the words correctly; 

• have difficulties in retaining all the new words; 

• be noisy when solving the tasks or singing songs. 

 

INTERACTION: T- Ss ; Ss-T ; IW  

TEACHING TECHNIQUES:  

- conversation; 

- songs; 

- brainstorming; 

- explanation. 

 

METHODS OF TEACHING: Communicative Language Teaching, The Natural Approach (the 

Affective Filter Hypothesis), Total Physical Response and Stephen Crashen`s Language Acquisition 

Theory 

 

TEACHING AIDS: board, images, markers, worksheets, video, song, computer, coloured pencils 

A). BIBLIOGRAPHICAL: 

1. Official: The Curriculum for Secondary Education 

2. Methodical: Jeremy Harmer: “The Practical of English Language Teaching”, Longman, UK, 1991 

3. Limba engleză pentru clasa pregătitoare, Editura Ars Libri   

B). HUMAN: the students of the class, the teacher 

TIME: 45` 

 

PROCEDURE 

ACTIVITY 1: WARM-UP (4`) 

Procedure: T enters the class, greets the Ss and checks attendance. 

Aims:  -to assure the introductive part of the lesson; 

           - to revise greetings and motivate Ss for the revision; 
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           - to prepare children for the lesson; 

           - to break the ice; 

           - to make Ss feel comfortable in the class and relax them. 

Skills: speaking 

Techniques: conversation 

Interaction: T->Ss, Ss>T 

 

ACTIVITY 2: LEAD-IN (3`) 

Procedure: T asks Ss if they like animals, what types of animals they know and where they can usually 

see animals.  

Aims: - to assure a proper transition between the moments of the lesson; 

- to capture Ss’ interest and attention; 

- to introduce vocabulary related to the topic; 

- to familiarize Ss with the words. 

Skills: listening, speaking 

Techniques: discussion 

Interaction: T->S; S->T 

 

ACTIVITY 3: FARM ANIMALS  (5`)   

Procedure: T shows Students a picture of a farm. She tells Students to look at the picture and to guess 

where it is from. Then she asks what animals live on a farm. She introduces the new vocabulary from 

the lesson. 

Aims: - to put the Ss in touch with the topic; 

 - to make Ss attentive; 

 - to present farm animals; 

 - to learn words related to the topic; 

              - to develop speaking and listening skills; 

              - to enrich Ss’ vocabulary. 

Techniques: discussion 

Interaction: T->S; S->T. 
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ACTIVITY 4: FARM ANIMALS SONG (5’)   

Procedure: T encourages Ss to brainstorm farm animals. Ss are asked to listen to a song about farm 

animals. T may also show the children the Animal sounds video. 

Aims: - to have fun and relax; 

           - to check Ss’ visual skills; 

           - to present farm animals; 

  - to create a pleasant atmosphere. 

Skills: listening, watching 

Techniques:  video, song 

Interaction: T->Ss; Ss->T. 

 

ACTIVITY 5: FARM ANIMALS VIDEO  (10`)   

Procedure: T asks Ss to watch the Farm Animals Video. Ss pay attention to the video. When it finishes, 

T asks Ss to say the animals mentioned in the video. T gives feedback. 

Aims:   - to make Ss attentive; 

             - to verify the comprehension of the vocabulary; 

             - to consolidate the new acquired information; 

            - to develop speaking and listening skills; 

            - to enrich Ss’ vocabulary. 

Skills: listening, speaking 

 

 

Techniques:  video 

Interaction: T->Ss; Ss->T. 

 

ACTIVITY 6: MATCHING (8’)   

 

Procedure: T gives Ss some worksheets and tells them what they have to do: with her help, they have to 

complete the names of the animals and then to match the names with the pictures. After that, the Teacher 

checks their answers. 

Aims:   -  
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             - to verify the comprehension of the vocabulary; 

             - to consolidate the new acquired information; 

            - to develop writing skills. 

Skills: writing 

Techniques: discussion 

Interaction: T->S; S->T. 

 

ACTIVITY 7: NUMBERS AND ANIMALS  (5’)   

 

Procedure T asks Ss to remember numbers 1- 5. They repeat them together. Then they receive a 

worksheet with numbers 1- 5 and some animals. Students have to number the animals and to draw lines 

to the correspondent animals. Students solve the task and check it with the whole class. 

Aims: - to have fun and relax; 

           - to check Ss’ visual skills; 

           - to present farm animals; 

  - to create a pleasant atmosphere. 

 

ACTIVITY 8: EVALUATION (5`) 

Procedure: T appreciates the active Ss and gives them smiling faces to reward their participation. 

Aims: - to increase Ss` self confidence and encourage them in their study of   

             English; 

 - to give feedback to the class; 

 - to say how well the Ss performed the tasks.       

Interaction: T->Ss. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Burlacu Claudia 

Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”,  Rm Sărat 

Disciplina 

Unitate de învățământ          

Fizică 

Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare,,  

Clasa: a VIII-a 

Timpul: 50 min 

Profesor:  Burlacu Claudia 

Unitatea de învățare:  Fenomene optice 

Titlul lecţiei: Lentile subțiri 

Tipul lecţiei: Lecție de comunicare / însușire de noi cunoștințe; 

Bibliografie: Manual de fizică pentru clasa a VIII-a, Ed. Litera, 2020; 

Autori: Mihaela Garabet, Raluca-Ioana Constantineanu, Gabriela Alexandru  

 

Competenţe generale: 

1. Investigarea științifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, 

perceptibile. 

2. Explicarea științifică a unor fenomene fizice simple și a unor aplicații tehnice ale acestora 

3. Interpretarea unor date și informații, obținute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice 

simple și aplicațiile tehnice ale acestora 

 

Competențe specifice: 

1.3, Formularea unor răspunsuri complexe la situații problemă, argumentate cu probe obținute în 

investigațiile derulate (exprimarea legilor experimentale ale reflexiei și refracției); 

2.1. Încadrarea în clase de fenomene fizice a fenomenelor din natură și tehnologie 

3.1. Extragerea de date și informații științifice relevante din observații proprii și/sau surse bibliografice 

recomandate 

Subcompetenţe: 

▪ Descrierea fenomenelor fizice studiate de reflexive, refracţie a luminii, după criterii date; 

▪ Identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe baza observării acestora; 

▪ Reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţii ale acestora determinate xperimental. 
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Obiective de învățare: la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

• Să explice fenomenele optice studiate şi să determine relaţiile de dependenţă dintre ele, folosind limbajul 

ştiinţific; 

• Să definească lentilele şi să le clasifice după forma acestora; 

• Să identifice tipurile de lentile, să observe şi să descrie imaginile obiectelor în lentile; 

• Să aplice transferuri interdisciplinare pentru explicarea consecințelor fenomenelor studiate; 

• Să-şi susțină propriile puncte de vedere prin observațiile făcute relativ la importanța lentilelor. 

 

Forma de organizare: cu clasa, în grup 

Metode de învățământ: descoperirea dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, investigarea.                                      

  

Metode de evaluare folosite: observarea sistematică  

 

Resurse procedurale: 

 conversația euristică 

 experimentul 

 observația 

 

Resurse materiale:  

 manual 

 ustensile/montaje de laborator (banc optic, lentile convergente și divergente, fantă de lumină, sursă de 

lumină-pointer) 

 tablă magnetică + marker 

 caiete de lucru 

Desfășurarea lecției 

 

1. Verificarea cunoștințelor ancoră care pot fi folosite pentru înțelegerea noilor noțiuni: Ce este reflexia? 

Dar refracția? Cum putem clasifica corpurile d.p.d.v. optic? 

 

2. Captarea atenției  

(Știați că? 
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...prima încercare științifică de determinare a vitezei luminii, în aer, aparține lui Galileo Galilei (1607 )? 

...luminii solare îi trebuie aproximativ 8 minute pentru a ajunge pe Pământ? 

...lumina se propagă în vid cu aproximativ 300 000 km/s, de două milioane de ori mai repede decât un 

glonț? 

...lumina reflectată de o oglindă poate fi văzută de la 40 km?  

Astăzi vom studia lentilele. Voi știți unde sunt utilizate?) 

 

3. Prezentarea conținutului noii învățări 

Definiție: Lentilele sunt sunt corpurile transparente şi omogene mărginite de cel puţin o suprafaţă 

plană şi una sferică sau de două calote sferice. 

 Clasificarea lentilelor (după formă)  

a) convergente (mai groase la mijloc şi mai subţiri la capete) 

 

b) divergente (mai groase la capete şi mai subţiri la mijloc) 

 

Obsservații:  

◼ Lentile convergente transformă un fascicul paralel într-unul convergent; 

◼ Lentile divergente transformă un fascicul paralel într-unul divergent.  
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Imaginile corpurilor în lentile sunt de două feluri: 

 reale: care se formează în spatele lentilei şi pot fi proiectate pe ecran; 

 virtuale: care se formează de aceeaşi parte cu lentila şi nu pot fi proiectate pe ecran. 

Elementele unei lentile: 

1. Axa optică principală - este axa de simetrie a lentilei. 

2. Centrul optic  (O) -este punctul din interiorul lentilei, aflat pe axa optică principală, prin care 

lumina trece nedeviată. 

3. Focar imagine (F2)-  

a. La trecerea printr-o lentilă covergentă, un fascicul incident paralel cu axa optică principală, devine 

convergent. Punctul de intersecţie al razelor refractate, aflat pe axa optică principală, se numeşte 

focar imagine (F2) al lentilei convergente. Focarul lentilei convergente este real. 
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b. O lentilă divergentă împrăştie un fascicul incident, paralel cu axa optică principală, acesta devenind 

divergent. Punctul de intersecţie al prelungirilor razelor refractate, aflat pe axa optică principală, 

se numeşte focar imagine (F2) al lentilei divergente şi este virtual. 

 

 4. Focar obiect (F1)-Orice lentilă are două focare pe axa optică principală, simetrice faţă de centrul 

ei optic. Al doilea focar se numeşte focar imagine (F2). 

5. Distanţa focală- distanţa de la centrul optic al lentilei la focar se numeşte distanţă focală (f). 

 f = pozitiv pentru lentile convergente 

 f = negativ pentru lentile divergente. 
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4. Reflecția. Realizarea feedbackului; Dirijarea învățării: Construcţia grafică a imaginii unui obiect 

plasat în poziţii diferite faţă de lentile. 

 

5. Concluzia: Se urmăresc imaginile formate lentile convergente şi divergente, apoi se descriu cu 

participarea elevilor, stabilindu-se nişte concluzii generale: 

a) prin lentile convergente: imaginea poate fi mai mare sau mai mică şi este reală. Când obiectul e foarte 

aproape de lentila convergentă, imaginea se formează în faţa lentilei şi este virtuală. 

b) prin lentile divergente: imaginea e virtuală, dreaptă şi mai mică decât obiectul, indiferent de pozitia 

obiectului. 

 

6. Consolidarea cunoştinţelor: Caracterizaţi imaginea obiectului pentru fiecare din situaţiile 

reprezentate. 

 

7. Tema pentru acasă: Urmăriți materialul, accesând link-ul: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gCntSXBvYgk 

 

 Evaluarea și notarea elevilor: Pentru activitate elevii sunt notaţi. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCntSXBvYgk
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PROIECT DIDACTIC 

 

Clasa: a VII-a  

Data: 22.03.2022 

Profesor: Burlacu Madalina 

Disciplina : Matematică 

Unitatea de învăţare: Relații metrice în triunghiul dreptunghic 

Subiectul : Teorema lui Pitagora. Reciproca teoremei lui Pitagora 

Tipul lecţiei : Lecție mixtă (fixare, consolidare şi dobândire de cunoştinţe noi)  

Locul de desfăşurare : Sala de clasă 

Competenţe generale:  

1. Recunoasterea si descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic intr-o configuratie geometrică 

dată, 

2. Aplicarea relatiilor metrice intr-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale 

acestuia, 

3. Deducerea relatiilor metrice intr-un triunghi dreptunghic, 

4. Exprimarea,in limbaj matematic a perpendicularității a două drepte prin relații metrice. 

 

 

 

Competenţe specifice: 

1. Să identifice proiecţia unui segment pe o dreaptă şi diferite configuraţii geometrice; 

2. Să folosească instrumentele geometrice pentru a reprezenta proiecţia unui punct/segment pe o dreaptă; 

3. Să calculeze lungimile unor segmente utilizând teorema lui Pitagora; 

4. Să transpună rezultatele obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii-problemă 

date; 

5. Să utilizeze  instrumentele geometrice pentru a reprezenta prin desen relaţii între elementele unor figuri 

sau configuraţii geometrice (congruenţă, paralelism, perpendicularitate). 

 

 

Obiectivele operaţionale ale lecţiei: 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să : 

1. Să aplice și să reproducă enunţurile definiţiilor, proprietăţilor şi teoremelor învăţate anterior în 

probleme a 

        căror rezolvare necesită analiza mai multor situaţii; 

           2. Să calculeze lungimile unor segmente utilizând teorema lui Pitagora 

3. Să determine aria unui triunghi atunci cand se cunosc lungimile laturilor folosind teorema 

reciproca a teoremei lui Pitagora 
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Mijloace şi strategii didactice 

1. Materiale suport: tabla, caiete, fişe de lucru, culegere 

2. Metode: conversaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, explicatia 

3. Forme de evaluare: conversatia orală , observarea sistematica, tema de lucru in clasa 

4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual 

5. Bibliografie:  

✓ Matematica –clasa a VII-a, Dana Maria Morar,Marlena Basarab, editura Delfin,Bucuresti,2021 

✓ Clubul matematicienilor –clasa a VII-a, Partea a II-a-Marius Perianu, Catalin Stanica, Dumitru 

Savulescu, 2022 

✓ Mate 2000 – clasa a VII-a, Ion Tudor ,editura Paralela 45, 2021 

✓ Manual pentru clasa a VII-a, Emilia Popescu, Emilia Iancu, etc., Editura: Didactică și 

Pedagogică,2018 

✓  www.didactic.ro  

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

ETAPA O

B. 

CONŢINUTUL METOD

E 

FORME 

DE 

ORGANIZ

ARE 

Momentul 

organizato

ric  

(2 min) 

   Se consemnează în catalog absenţii, elevii îşi pregătesc 

materialele 

Conversa

ţia 

Frontal 

Captarea 

atentiei 

 (5 min) 

 

O1 

 Tema se verifică cantitativ şi calitativ (prin citirea 

rezultatelor) 

 Sunt efectuate la tablă  problemele la care elevii au 

întâmpinat  dificultăţi. 

 Elevii sunt atenţi şi reţin explicaţiile oferite în vederea 

soluţionării problemelor 

 

Conversa

ţia 

 

Frontal 

Individual 

Reactualiz

area 

 

 

 

 Elevii vor răspunde la întrebări de tipul: 

 Care sunt teoremele pe care le-am studiat in triunghiul 

dreptunghic? 

  

Frontal  

http://www.didactic.ro/
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cunostinte

lor 

(3 min) 

  2.  Cine imi poate enunța teorema inălțimii? Dar 

teorema catetei? 

 

Conversa

ţia  

Anuntarea 

subiectulu

i si a 

obiectivel

or 

(1 min) 

  Scriu titlul pe tablă:  Teorema lui Pitagora 

 Anunţ obiectivele lecţiei 

 

 

Conversa

ţia  

 

Frontal  

 

Predarea 

(asimilare

a) noilor 

cunoştinţe 

 (16 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 Se prezintă o scurtă bibliografie a filozofului şi 

matematicianului grec Pitagora. 

 Se  invită un elev la tablă pentru a scrie teorama catetei, 

în timp ce ceilalți elevi vor fi atenți și vor scrie în caiete: 

                   Δ ABC, m(∢A)=90º, AD ┴ BC conf. T.C       

=> 

                   AB²  = BC • BD 

                   AC² = BC • CD , adunând membru 

cu                 

                                    membru obținem: AB² + AC² = BC • 

( BD + DC)        

                                                     = BC • BC = BC² 

                         

 Teorema lui Pitagora: Într-un triunghi dreptunghic, suma 

pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul 

lungimii ipotenuzei.. 

 

ΔABC : m(∢A) = 900  => AB2 + AC2 = BC2      

   

                                         c1
2 + c2

2 = ip2  

 

 

Conversa

ţia 

 

Exerciţiul  

Învăţarea 

prin 

descoperi

re 

 

 

  

Conversa

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţi

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Frontal 
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  AB2 = BC2 -AC2          AC2 = BC2 -AB2        

 

 

O barcă cu panze arată ca în desen.   

Care  este înalțimea catargului? 

 

 

 

  

Reciproca teoremei lui Pitagora: 

Dacă într-un triunghi 

suma pătratelor lungimilor a 

două laturi este egală cu pătratul lungimii laturii a treia, 

atunci unghiul care se opune acestei laturi este drept. 

             AB2 + AC2 = BC2 => m(∢A) = 900 

Exp. În triunghiul  se cunosc 

 

Precizați natura triunghiului . 

 

 

 

 

1.Se consideră triunghiul cu 

 Determinați 

în următoarele cazuri: 

a)AB=3 cm si AC=4 cm                  b)AB=8 cm si 

AC=6 cm 

c)AB=5cm si AC=12cm              d)AB= cm 

și AC=4cm. 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoștinte

lor si 

asigurarea 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 Pentru asigurarea feetback-ului elevii vor iesi la tabla sa 

rezolve probleme sub indrumarea profesorului 

2.Se consideră triunghiul  cu 

 Știind că: 

a) DE=12 cm și EF=20 cm, aflați DF 

 

Exercitiul 

 

 

 

Exerciţiul  

 

Individual 
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feedback-

ului 

(30 min) 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O3 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

O2 

b) EF= cm și DF=  cm, aflați DE. 

5.Fie  lungimea diagonalei pătratului 

Determinati d dacă pătratul are latura de: 

a)5 cm                         b)3                         

c)7  cm 

7. În triunghiul  se cunosc  

 

 
a) Precizați natura triunghiului  

b) Dacă  calculați AD, BD 

și DC. 

8.Triunghiul ascuțitunghic  este înscris în 

cercul  Știind că  

determinați  

9. În trapezul isoscel  

construim înălțimea  Dacă 

 aflați 

perimetrul și aria trapezului ABCD. 

10. În trapezul dreptunghic , cu 

, se cunosc 

 

a) Calculați lungimea bazelor  

b)Calculați lungimile diagonalelor trapezului 

 

c)Determinați lungimea perpendicularei duse din 

pe  

 

11. Doi pini, unul cu înalțimea de 20 m, iar celălalt cu 

înalțimea de 13 m, se află unul față de celălalt la o 

distanță de 24 m. 

a) Demonstrați că distanța AB dintre vârfurile celor doi pini 

este de 25 m. 

Un observator aflat la nivelul solului, în punctul 

C, se găsește la 25 m față de vârful B al pinului mai înalt. 

Calculați distanța de la abservator până la baza acestui 

 

 

 

 

 

Demonstr

ația 
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pin. Poate fi determinată distanța dintre obsevator și baza 

celuilalt pin? 

 

 
 

Incheierea 

lecției  

(3 min) 

  Profesorul evaluează elevii care au răspuns la lecţie şi au 

participat cât mai activ. 

 Se anunţă tema pentru ora viitoare: fişa de lucru  ex. 

ramase nerezolvate. 

 Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de către profesor si 

notează tema pentru ora viitoare. 

 

Conversa

ţia 

 

Frontal 
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Proiect de activitate didactică 

Prof. Căținaș Doina 

Liceul Teoretic « Ștefan cel Mare », Rm. Sărat 

 

Clasa : a VII-a 

Aria curriculară: Matematica și științe ale naturii 

Profesor :  

Obiectul: Biologie 

Unitatea de învaţare: Organele de simț 

Subiectul: Urechea, organ al auzului și echilibrului 

Tipul lectiei: comunicare și însușire de noi cunoștințe 

Scopul lecției. Dobândirea de către elevi a unor cunoștințe referitoare la alcătuirea și structura urechii, 

în vederea înțelegerii funcțiilor importante ale acesteia în realizarea auzului și echilibrului. 

Competenţe specifice: 

• Identificarea si observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman (1.1) 

• Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii  organismului uman (2.1) 

• Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor (3.1) 

• Utilizarea corectă a  terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare (4.1) 

• Prezentarea informaţiilor  folosind diverse metode de  comunicare (4.2) 
 

Competențe operationale: 

• Să identifice pe baza planșei/mulajului componentele urechii externe, urechii medii și urechii interne 

• Să descrie componentele anatomice care se găsesc la nivelul fiecărei părți componente a urechii 

• Să identifice, să localizeze  pe desen  receptorii pentru auz si echilibru  

• Să coreleze structura elementelor din care e formată urechea cu funcțiile lor corespunzătoare 

• Să aplice  noțiunile descoperite pe parcursul orei prin rezolvarea sarcinilor din fişa de evaluare 

 

Demersul didactic: 

 

a. Resurse procedurale: observația, conversaţia euristică, descoperirea, demonstrația, modelarea, 

problematizarea, prezentare film, copacul ideilor 

b. Resurse materiale: manual, atlasul de anatomie, planșă, model urechea, laptop, videoproiector, foi 

flipchart, fișe de evaluare, postituri, marchere 

c. Forma de activitate: frontal, individual 

 

Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală, scrisă 

Locul desfășurării: sala de clasă 

 

 

Bibliografie: 

1. Mihaela Marcu Lapadat, Florica Macovei, Floarea Dobran - Biologie. Manual pentru clasa a VII a, 

Editura Teora , Bucuresti 1999; 

2.Viorel Lazar, Mariana Nicolae-Lectia forma de baza a organizarii procesului de predare-invatare-

evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, 2007; 

3.Cezar Th. Niculescu si colab- Compendiu de anatomie si fiziologie a omului, Editura Corint, 2007; 

4.Viorel Lazar –Metode utilizate in  predarea biologiei, Editura Arves, 2009 
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Desfăşurarea lecţiei 

 
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Moment organizatoric  Pregăteşte materialul didactic. 

Notează în catalog elevii absenţi şi verifica dacă 

sunt condiţii optime pentru desfăşurarea orei. 

Îşi pregătesc cărţile şi caietele. 

Reactualizarea și 

verificarea 

cunoștintelor  

Se realizează reactualizarea și verificarea 

cunoștințelor  despre anatomia, fiziologia și 

igiena ochiului 

Profesorul desenează ”copacul ideilor” pe o 

foaie de flipchart. 

Cere elevilor să noteze pe câte un postit în 

formă de frunză câte o idee despre ochi. 

Sunt lăsați câteva minute pentru a nota după 

care lipesc postiturile completând copacul 

astfel încât acesta să fie cât mai bogat. 

 

 

 

Elevii notează pe postiturile primite 

ideile despre ochi 

Lipesc pe foaia de flipchart aceste 

idei, astfel încât să fie cât mai 

complet. 

 

 

 

Captarea  atenţiei  Prezintă elevilor un filmuleț cu un exercițiu 

de gimnastică ritmică, precizând faptul că 

fiecare dintre noi am admirat armonia dintre 

sunet ( muzică) și mișcarea gimnaștilor și nu 

numai ( a balerinilor, patinatorilor).  

Ce organ credeți că este implicat în 

recepționarea sunetelor? 

Precizează că vor afla în lecțiile următoare 

cum participă urechea la realizarea acestor 

performanțe 

Elevii urmăresc filmulețul prezentat 

cu interes. 

 

 

 

 

Precizează că urechea este organul ce 

recepționează sunetul. 

Anunţarea temei şi a 

obiectivelor 

Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei  

” Urechea, organ al auzului și echilibrului” şi 

prezintă obiectivele pe care elevii trebuie să 

le cunoască la terminarea lecţiei. 

Notează în caiete titlul lecţiei şi 

urmăresc obiectivele. 

Dirijarea învăţării  Având la dispoziție manualul, atlasele 

anatomice, planșa, elevii sunt îndemnați să 

identifice localizarea urechilor 

Profesorul completează faptul că urechile 

sunt adăpostite în osul temporal al cutiei 

craniene. 

Proiectează  elevilor un material video 

utilizând platforma de învățare winschool cu 

prezentarea lecției – ”Urechea” 

Solicită acestora să urmărească cu atenție 

materialul pentru a identifica componentele 

de alcătuire a urechii. 

Pe baza informațiilor prezentate aceștia sunt 

solicitați să identifice pe mulajul avut la 

Elevii identifică în imagini 

localizarea urechilor pe părțile 

laterale ale capului/craniului. 

 

 

 

 

Elevii urmăresc prezentarea. 

 

 

 

 

Având mulajul la dispoziție aceștia 

identifică, ajutați și de profesor 
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dispoziție componentele urechii, localizarea 

lor şi funcţia pe care o îndeplinesc în 

procesul auditiv. 

Urechea externă cu: 

a) pavilionul urechii format din pliuri şi 

cute. Are rol de a capta sunetele şi dirijare 

spre canalul auditiv  

b) canalul auditiv reprezintă continuarea 

pavilionului urechii pînă la timpan. Este 

căptușit cu piele, perişori şi glande ce 

secretă cerumenul. 

Urechea medie cu : 

a) timpanul membrană situată între urechea 

medie şi cea externă. Transformă semnalele 

sonore în vibraţii 

b) cele trei oscioare (ciocănel, scăriţă, 

nicovală) articulate între ele, preiau 

vibraţiile de la timpan şi le transmit spre 

urechea internă  

c) fereastra ovală și fereastra rotundă situate 

pe peretele dinspre urechea internă 

d) trompa lui Eustachio face legătură cu 

faringele pentru egalizarea presiunii aerului 

de o parte şi de alta a timpanului 

 

Urechea internă cu: 

a) Labirintul osos conține perilimfă 

- vestibul osos 

- trei canale semicirculare osoase 

- melcul osos 

b) Labirintul membranos conține endolimfă 

- vestibul membranos( utriculă, saculă) 

- trei canale semicirculare membranoase 

- melc membranos 

Profesorul explică localizarea celulelor 

receptoare auditive și de echilibru:  

-la nivelul vestibulului membranos și la baza 

canalelor semicirculare membranoase se 

găsesc receptorii pentru echilibru ( celule cu 

cili înconjurate de o substanță gelatinoasă ce 

conține otolite = cristale de carbonat de 

calciu) 

- în melcul membranos receptorii pentru auz 

Completează schema lecției la tablă 

 

componentele urechii, localizarea lor 

şi funcţia pe care o îndeplinesc în 

procesul auditiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii observă, modelează, urmăresc 

explicațiile profesorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii identifică localizarea celulelor 

auditive și vestibulare ( echilibru) 

 

 

 

 

 

 

 

Completează schema lecției pe caiete 
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Obţinerea performanţei 

elevilor 
Inventariază principalele  informații și 

solicită elevilor să dea răspunsuri clare 

pentru a vedea în ce măsură au fost atinse 

obiectivele. 

Răspund la întrebările profesorului  

Evaluarea performanței Prin chestionare orală pe tot parcursul 

lecției, prin localizarea pe mulaj a 

componentelor urechii 

Prin completarea fișei de evaluare. 

Sunt apreciați și notați elevii care au fost 

activi pe tot parcursul orei. 

 

Se gândesc și răspund la întrebări. 

 

 

Completează fișa de evaluare 
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SCHIȚA LECȚIEI 

URECHEA – ORGAN AL AUZULUI ȘI ECHILIBRULUI 

 

 

Localizare: -în osul temporal al cutiei craniene 

Alcatuire:  

1. Urechea externa: - pavilionul urechii- rol în captarea și dirijarea undelor sonore 

                                  - conduct auditiv extern – glande - secreta ceara 

                                                                             -  peri – opresc impuritatile 

                                                                      

2. Urechea medie: - timpan- vibrează când undele sonore il lovesc 

                                - trei oscioare:ciocanel, nicovala, scăriță- preiau și transmit vibrațiile 

                                - fereastra ovala si rotunda -spre urechea interna 

                                - trompa lui Eustachio – prin care urechea medie comunica cu faringele 

                                                                       - egalizarea presiunii aerului de-o parte și de alta a   

                                                                         timpanului 

                            

 

3. Urechea interna: - labirint osos conține perilimfă :  

                                                           - vestibul osos 

                                                           - 3 canale semicirculare 

                                                           - melc osos 

                                           

                                 - labirint membranos  conține endolimfă: 

                                                          - vestibul membranos - sacula si utricula  ( receptori pentru 

echilibru) 

                                                          - 3 canale semicirculare membranoase ( receptori pentru echilibru) 

                                                          - melc membranos - organul lui Corti ( receptori pentru auz) 
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Nume…………………………………. 

Prenume ……………………………… 

 

 

Fisa de evaluare 

 

1. Identificati și notați legenda cu denumirile părtilor componente pe care le recunoșteți în imaginea 

următoare:      

 

          

 

1..............................................................

. 

2..............................................................

. 

3..............................................................

.. 

4..............................................................

.. 

5..............................................................

.. 

6..............................................................

.. 

7..............................................................

... 

8..............................................................

... 

9..............................................................

... 

10............................................................

... 

11............................................................

... 

12............................................................

... 

                              

 

2. Completează spațiile punctate : 

 

- Receptorii auditivi se găsesc în: ....................................................................................... 

- Receptorii vestibulari se găsesc : - la baza ...................................................................... 

                                                     - în .............................................................................. 
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PROIECT DE LECŢIE 

Disciplina: Educaţie tehnologică 

Clinciu Simona – Violeta 

Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu”, Rm. Sărat 

Clasa : a V-a 

Profesor:  Clinciu Simona - Violeta 

Unitatea de învăţare: TEHNOLOGII  DE PREPARARE A HRANEI  

Tema: „ BUCĂTĂRIA ŞI DOTAREA ACESTEIA.  FACTORI DE CONFORT ÎN BUCĂTĂRIE” 

 

Tipul lectiei: lecţie de comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe 

 

Competenţe specifice :  

• Valorificarea informaţiilor culese din diferite surse utilizând terminologia şi simbolurile specifice; 

• Identificarea principalelor dispozitive, instrumente, echipamente folosite la obţinerea produselor ;  

 

Obiective operaţionale: 

         O1  –  să identifice vasele, tacâmurile, ustensilele, dispozitivele utilizate în bucătărie; 

         O2 –   să  clasifice aparatura dintr-o bucătărie; 

                  O3  -   să precizeze factorii care determină confortul în bucătărie. 

         

Metode şi procedee: conversatia euristică, expunerea, explicaţia, observaţia dirijată,  demonstraţia ,  exerciţiul                  

Tipuri de activitate: frontală, individuală 
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Metode de evaluare: aprecieri verbale, observare sistemică, autoevaluare, evaluare scrisă. 

Resurse materiale: manualul de Educaţie tehnologică editura Aramis, coli hârtie,  cretă colorată, PC, videoproiector, tabla inteligentă. 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Secvenţele lecţiei Tim

p 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Evaluare 

Moment 

organizatoric 

2 

min 

-verifică prezenţa  

-creează atmosfera de lucru 

-pregăteşte materialele necesare  

-Se pregătesc pentru lecţie  Conversaţia 

euristică  

 

  

Reactualizarea 

unor cunoştinţe 

din lecţia 

anterioară 

3 

min 

 

-adresează întrebări frontale legate de 

ambalaje și rolul acestora, tipuri și exemple 

-Răspund la întrebări   

 

Conversaţia 

euristică  

Explicaţia 

 

 Orală 

 

Captarea atenţiei 

şi trecerea la 

lecţia nouă  

2 

min 

 Roagă elevii să dea câteva exemple de 

produse alimentare din meniul de Paşte şi le 

cere să precizeze obiecte folosite în pregătirea 

lor. 

-Anunţă şi scrie pe tablă titlul noii lecţii 

-Comunică elevilor  obiectivele operaţionale 

 

Răspund la întrebări 

Sunt atenţi la explicaţiile 

profesorului şi notează  în 

caiete. 

Conversaţia 

euristică  

Explicaţia  

 

 

 

 

 

Orală 

 

Prezentarea 

noilor 

conţinuturi 

23 

min 

 

-Prezintă conţinutul noii lecţii structurat 

astfel : 

 

Participă la discuţii 

Sunt atenţi la explicaţii 

 

Explicaţia  

Conversaţia  

 

Manualul  

Caiet 

 

 

 

Observarea 
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•Bucătăria este spaţiul în care se prepară, 

depozitează şi, în general, serveşte hrana. 

•Pentru pregătirea si prelucrarea alimentelor 

se folosesc vase, ustensile,  şi echipamente 

specifice. 

 

•Vasele sunt pentru recipientele folosite 

pentru gătit (oale şi cratiţe) şi pentru servirea 

preparatelor( vesela). 

    -ele pot fi din confecţionate din diverse 

materiale 

    Vesela este formată totalitatea vaselor 

folosite pentru servirea mesei: farfurii, 

platouri, boluri, salatiere, solniţe, fructiere, 

coşuleţe de pâine. 

• La servirea preparatelor se folosesc 

tacâmurile ce pot fi confecţionate din oţel 

inoxidabil, aluminiu, argint.Un set de 

tacâmuri este format din şase linguri, şase 

furculiţe şi şase linguriţe; la acestea se pot 

adăuga furculiţe şi cuţitaşe pentru aperitive. 

Notează în caiete ceea ce se 

scrie pe tablă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 
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•Paharele se folosesc la servirea băuturilor şi 

de aceea au diferite forme şi mărimi funcţie 

de băutura servită. Principalele tipuri de 

pahare sunt : pentru aperitive, sucuri ,vin şi 

şampanie. 

• Ustensilele sunt obiecte folosite la realizarea 

operaţiilor de pregătire şi finisare a 

preparatelor culinare. Exemple : răzătoarea, 

strecurătoarea, telul, tocătorul, sucitorul. 

•  Dispozitivele se folosesc pentru executarea 

mai uşoară şi mai rapidă a unor operaţii : 

dispozitivul de curăţat cartofi, tirbuşonul, 

deschizătorul de conserve. 

*Aparate de bucătărie : 

- pentru prelucrarea alimentelor : maşina de 

tocat carne, râşniţa, robotul de bucătărie, 

mixerul; 

- pentru păstrarea şi conservarea alimentelor : 

frigiderul, congelatorul, combina frigorifică ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund la întrebări 

 

 

 

Ascultă explicaţiile şi notează 

în caiete. 

Răspund întrebărilor de pe 

parcurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

inteligentă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ppt-

Bucătăria 

Aritmogrif/ 

rebus 
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- pentru pregătirea termică a mâncării: 

aragazul, cuptorul cu microunde, aparat de 

prăjit pâine, rotisor . 

 

 ** Profesorul cere elevilor să denumească şi 

să precizeze categoria din care fac parte o 

serie de ustensile şi dispozitive. 

 

FACTORI DE CONFORT ÎN BUCĂTĂRIE 

Confortul în bucătărie este dat de totalitatea 

factorilor  care asigură senzaţia de bine: 

 • Mobilierul a fi adaptat spaţiului; dispunerea 

lui se face astfel încăt să se evite  mişcările 

inutile 

•Amplasarea chiuvetei şi aragazului depinde 

de poziţionarea coloanelor de alimentare cu 

apă şi gaze. 

•Iluminatul se poate face natural şi artificial. 

•Temperatura aerului va fi menţinută între 

18-20 grade Celsius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmăresc prezentarea pe 

ecranul de proiecţie. 

 

 

Ascultă explicaţiile şi notează 

în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

videoproiecto

r ppt 
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•Finisajul pereţilor şi al pardoselii trebuie să  

asigure o întreţinere uşoară. 

Este important menţinerea igienei spaţiului şi 

a tuturor obiectelor folosite. 

 

      Prin dotarea cu obiectele necesare şi 

amplasarea corespunzătoare a lor, se îmbină 

armonios latura utilă, funcţională cu cea 

estetică a bucătăriei.  

 

1. Fixarea 

cunoştinţelor  

10 

min 

- Cere elevilor să urmărească aritmogriful/rebus 

intitulat « Bucătăria ». 

 

Rezolvare rebus online: 

https://www.didactic.ro/r/i7jiql 

 

Urmăresc prezentarea pe 

ecranul de proiecţie. 

Răspund întrebărilor de pe 

parcurs. 

 

Rezolvă rebusul  

Conversaţia 

Observaţia 

dirijată 

Explicaţia  

Laptop  

 Video -

proiector 

Material ppt 

Observare  

Anunţarea temei 

pentru acasă 

2 

min 

Anunţă tema pentru acasă  

 

Planșă – « Meniul preferat de PAȘTE-descris 

și reprezentat schematic » 

 

   Notează tema pentru acasă; Conversaţia 

Explicaţia 

 Capacitatea 

de 

înţelegere a 

sarcinilor 

https://www.didactic.ro/r/i7jiql
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temei 

pentru acasă 

 

REBUS 

    1. B             

2.         U          

  3.     C            

    4. A            

  5.     T             

   6.   A         

    7. R             

  8.     I            

   9.   E        

 

1. Se servesc în pahare;  

2. Dispozitiv de scos dopul de la sticle; 

3. Se folosesc la servirea preparetelor și sunt din oțel inox, argint...; 

4. Aparat de preparare termică a mâncării;  

5. Obiecte folosite pentru operațiile de pregătire și finisare a preparatelor; 

6. Vase pentru gătit; 
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7. Aparat pentru măcinat cafea 

8. Aparat pentru pastrarea alimentelor la rece; 

9. Ustensilă pentru baterea albușului. 
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  Rezolvare: 

 

 

    1. B A U T U R I 

2. T I R B U S O N    

  3. T A C A M U R I  

    4. A R A G A Z  

  5. U S T E N S I L E 

   6. O A L E     

    7. R A S N I T A 

  8. F R I G I D E R  

   9. T E L      
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. Primar: Dănescu Lenuța 

Şcoala Gimnazială Grebănu 

 

DATA: 10.06.2022 

CLASA: a III - a  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Grebănu/Plevna 

PROPUNĂTOR: Dănescu Lenuța 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare  

DISCIPLINĂ: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: “Cinstea se naște in inima” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Substantivul 

TIPUL LECŢIEI : de predare-invatare 

Competenţe urmarite: 

1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare 

2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare 

4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare 

Obiective operaţionale: 

a) cognitive: 

Oc.1- să identifice în propoziţiile şi textele date substantivul; 

Oc.2- să exemplifice substantive care denumesc : fiinţe , lucruri , fenomene ale naturii; 

Oc.3- să formuleze propoziţii respectând cerinţele date; 

Oc.4- să identifice substantive cu sens asemănător celor date; 

 

b) psihomotorii: 

Om.1- să participe activ la rezolvarea cerinţelor; 

Om.2- să utilizeze corespunzător instrumentele de lucru; 

c) afective 

OA.1- vor manifesta interes pentru lecţie; 

OA.2- vor colabora în cadrul grupului pentru rezolvarea sarcinilor 
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SCENARIUL DIDACTIC 

ETAPELE 

LECŢIEI 

OBIE

C-

TIVE 

CONŢINUTURI ŞI SARCINI DE 

ÎNVĂŢARE 

STRATEGII DIDACTICE  

METO

DE 

MIJLOA

CE 

MOD DE 

ORGAN

IZA-RE 

EVALU-

ARE 

1.Captarea 

atenţiei 
 

Om.1 

OA.1 

Oc.5 

 

Elevii vor urmari clipul video din linkul 

de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch?v=n-

_3T3Frzzs 

 

Observat

ia 

 

Videoproie

ctor 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observaţi

a 

sistematic

ă a 

comporta

-mentului 

2. 

Enunţarea  

temei şi a 

obiectivelor 
 

OA.1 

O.C.1 

In decursul orei de limba si literatura 

romana, o sa invatam astazi despre 

substantiv. Vom defini substantivul, vom 

scrie cuvinte care indica prezenta 

substantivului, vom cauta intr-un text dat 

substantivele 

Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi în caiete. 

 

Convers

aţia 

Caiete 

 

Frontal 

 

Observaţi

a 

sistematic

ă a 

comporta

-mentului 

3.       

Reactualiz

area 

cunostintel

or 

Om.1 

OA1 

 

Elevii vor fi solicitati sa selecteze 

cuvintele din textul “Cioc! Cioc! Cioc”: 

paguba, povata, plisc. 

Apoi li se va cere sa gaseasca perechea cu 

sens asemanator. 

Convers

aţia 

Observat

ia 

 

Manual 

Caiete 

Individua

l 

Frontal 

Aprecieri 

generale 

4. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

OA.2 

Oc.3 

 

 

 

 

Se va scrie definiţia pe tablă şi în caiete: 

Substantivul este partea de vorbire care 

denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale 

naturii. 

Substantivele care denumesc fiinte, 

lucruri de acelasi fel sunt substantive 

Convers

aţia 

Explicaţi

a 

 

 

Tabla 

Caiete 

 

 

 

 

Individua

l 

 

 

 

Aprecieri 

generale 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-_3T3Frzzs
https://www.youtube.com/watch?v=n-_3T3Frzzs


,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4696 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oc.6 

Oc.4 

Om.2 

 

 

 

O.C.1 

comune. Ele se scriu cu litera mica. 

Exceptie fac cele de la inceputul unui 

enunt. 

Substantivele care denumesc anumite 

fiinte (Rita), sunt substantive proprii si 

se scriu intotdeauna cu litera initiala 

mare. 

Substantivul este o parte de vorbire. 

Aplica: 

1. a) Transcrie din text un fragment care ti-a 

atras atentia 

b) grupeaza substantivele dupa ceea ce 

denumesc ele: fiinte, lucruri, fenomene 

ale naturii. 

Vom alcatui enunturi folosind cuvintele: 

copii, specii, fasii, jderii 

Se vor reactualiza cunostintele dobandite 

in lectiile anterioare. 

• Ce folosim în vorbire şi în scriere ?( 

cuvinte ) 

• Va rog sa deschideti manualul la pagina 

41 si sa incepem sa lucram exercitiile 

aplicative. 

• EX. 1/41: Cauta in primele doua alineate 

din textul “Cioc! Cioc! Cioc!”,cuvinte 

care indica: 

-Lucruri (gard, ...) 

-Fiinte ( vrabie, ...) 

-Fenomene ale naturii (vifornita, ...) 

• Ex. 2/41: Am colorat pentru tine cateva 

cuvinte din textul urmator: “ S-a mahnit 
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veverita Rita, dar s-a si maniat. S-a pus 

la panda sa prinda un hot. Ea nu stia ca 

era Cioc. S-a ghemuit in scorbura, una 

cu copacul, si a asteptat”. 

a) Spune ce denumeste fiecare cuvant 

colorat 

b) Observa cum sunt scrise aceste cuvinte 

 

• Scrieti cuvinte prin care denumiti obiecte 

si fiinte din clasa. 

 

 

5. 

Obţinerea 

performanţ

ei 

Oc.3 

OA2 

Om.2 

Fiecare elev va veni in faţă, va extrage un 

biletel dintr-un borcanel pe care sunt 

scrise diferite cuvinte. Acestea denumesc 

fiinte, lucruri sau fenomene ale naturii. 

Fiecare copil avand sarcina de a grupa 

cuvantul extras dupa ceea ce denumesc 

ele (fiinte, lucruri sau fenomene ale 

naturii) 

Jocul 

didactic 

 

 

Biletele 

Borcanel 

 

Individua

lă 

Observaţi

a 

sistematic

ă a 

comporta

-mentului 

6. 

Evaluarea 

Oc.4 

Oc.2 

Oc.3 

Elevii primesc o fişă de lucru. (Anexa 2) Exerciţi

ul 

 

Fisa de 

lucru 

Individua

lă 

Evaluare 

scrisă 

 

9. Retenţia 

 

 Se reia,  succinct, conţinutul temei 

predate: substantivul şi modul de 

identificare a acestuia. 

Convers

aţia 

 Frontală Observaţi

a 

sistematic

ă a 

comporta

- 

mentului 
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10. 

Transferul 

 Voi face aprecieri şi recomandări. Se 

notează tema pentru acasă: 

Exercitiul 2, pagina 41-Aplica 

 

 

  Frontală Aprecieri 

finale 

 

 

Anexa 1 

Fisa de lucru 

 

1. Alcătuiește câte o propoziție în care substantivul ” elevii” să se afle:  

a). la începutul propozitiei:  

..........................................................................................................................  

b). în interiorul propozitiei:  

..........................................................................................................................  

c). la finalul propozitiei:  

............................................................................................................................... 

2. Alintă substantivele date:  

stilou................................... 

pisica...............................  

mancare...................................... 

pantof - ...................................... 

 

3.Scrie câte patru substantive care sunt:  

Fenomene ale naturii: ..................................................................................................  

             Legume: 

             Fructe: ....................................................  

Animale: ................................................................................................................. 

Bibliografie:  

Limba si Literatura Romana, Editura Litera, manual pentru clasa a III-a (Daniela Besliu, Nicoleta 

Stanica) 
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LESSON PLAN 

Prof. Dumitru Simona-Diana 

Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu”, Rm. Sărat 

 

Teacher: Dumitru Simona-Diana 

Gheorghe Vernescu Secondary School – Department of Foreign Languages 

Date: 5th April 2022 

Grade: 5th  

Level:  Pre-intermediate 

Textbook: Limba modernă 1. Limba engleză. Clasa a V-a, autori: Clare Kennedy, Chiara Soldi, Cristina 

Rusu, Diana Todoran, Editura Art, București, 2017        

Unit 7 – I can cook very well 

Lesson type – Revision (vocabulary) 

Lesson topic – Let’s talk about sports! 

Time: 40 minutes (1045-1125) 

 

Description of the class: 

   The class consists of 22 pre-intermediate level students (14 boys and 8 girls) with similar ages – 11-12. 

Half of the students are usually active and willing to participate at the teaching-learning process, whereas 

the other half do not seem to show great interest in any of the school subjects, thus being quite difficult to 

cope with them. Teacher must always find new techniques and strategies to engage them in the activities. 

Anyway, games, music, visual aids and groupwork have proved to be the most efficient so far.  

Anticipated problems:  

   Students may feel nervous about being supervised during the lesson. They may also feel afraid of not 

making mistakes and that might influence their answers. Anyway, the teacher will help them whenever 

necessary and will offer positive feedback.  If needed, gentle correction will also be made. 

Aids:  

- worksheets, laptop, overhead projector, pens, board, markers, handouts, textbooks 

Recent work:  

   Students have recently talked about ability/ lack of ability in various contexts, including sport. The 

lesson is meant to make them review words and expressions related to different sports. 
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Note! The exercise marked with an asterisk will be done only if the time allows it. 

 

Specific competences: 

1.1. Identify the overall meaning of clearly articulated everyday messages and dialogues; 

2.4. Show willingness to participate in a dialogue; 

3.2. Select information from a short text accompanied by illustrations; 

3.3. Identify information in simple written messages from friends or peers. 

  

Stages of the lesson 

Warm-up activity: 

Techniques: questions with short or yes/ no answer, miming the actions 

Aids: overhead projector, laptop, YouTube video 

Procedures:    The teacher greets her students and asks them how they feel. Then she requests students to 

say who is off school. To make them feel relaxed, she asks them whether they like music, dancing and 

sport and then she challenges them to do the Cha cha slide dance while watching a video on Youtube - 

https://www.youtube.com/watch?v=I1gMUbEAUFw 

Interaction: teacher – students, students – teacher 

Time: 5 minutes  

Skills: speaking, listening  

  

Activity 1 

Specific competence: 2.4. Show willingness to participate in a dialogue 

Context: talking about sports (and hobbies) 

Techniques: questions with short answers, open-ended questions, matching expectations 

 Aids: overhead projector, laptop 

Procedures: Teacher invites her students to guess the connection between the previuos activity and the 

topic of the lesson - sports. Then, she encourages them to say whether they do any sports and, if they do, 

to mention a few things about it. 

Interaction: teacher – students, students – teacher 

Work: individually 

Time: 5 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=I1gMUbEAUFw
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Skill: speaking 

 

Activity 2 

Specific competence: 1.1. Identify the overall meaning of clearly articulated everyday messages and 

dialogues 

Context: identifying different sports 

Techniques: matching the picture with the correct item 

Aids: overhead projector, laptop, interactive worksheet 

Procedures: Teacher asks her students to pay attention to a set of pictures in order to match them with the 

correct type of sport. They are given an interactive worksheet. When it’s done, they can check their 

answers and see their score. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_

and_hobbies_ch1370000he  

Interaction: teacher – students, students – teacher 

Work: the whole class 

Time: 5 minutes 

Skills: listening, speaking 

 

Activity 3 

Specific competence: 3.2. Select information from a short text accompanied by illustrations 

Context: working with collocations 

Techniques: topic-based task, completing spidergrams 

Aids: overhead projector, laptop, worksheet, pens 

Procedures: Students are divided in groups of three. They are told to complete spidergrams in order to 

form collocations. They are supposed to select the sports from a list and associate them with the correct 

verb - play, do, go (exercise III on their worksheet). Every student will eventually name a collocation 

specific to their group. 

Interaction: teacher – students, students– students, students – teacher 

Work: in groups 

Time: 12 minutes 

Skills: speaking, reading 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_and_hobbies_ch1370000he
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_and_hobbies_ch1370000he
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Activity 4 

Specific competence: 3.3. Identify information in simple written messages from friends or peers 

Context: vocabulary related to different sports 

Techniques: topic-based task, choosing the correct item 

Aids: overhead projector, laptop, worksheet, pens 

Procedures: Students are requested to underline the correct items in order to show how much they know 

about different sports (exercise IV on their worksheet). They must check their answers by reading them 

aloud. 

Interaction: teacher – students, students – teacher 

Work: individually 

Time: 5 minutes 

Skills: reading 

Activity 5 

Specific competence: 3.2. Select information from a short text accompanied by illustrations 

Context: reading about famous sportspeople 

Techniques: reading for comprehension, skimming 

Aids: overhead projector, laptop, worksheet 

Procedures: Students are invited to read a short text describing the famous sportswoman – Serena 

Williams. Their comprehension of the text is immediately checked through a set of questions and answers. 

https://www.liveworksheets.com/bk2199324ci 

Interaction: teacher – students, students – students, students – teacher 

Work: individually 

Time: 7 minutes 

Skills: reading, speaking 

 

Homework 

Specific competence: 4.2. Describe aspects of daily life (people, places, school, family, hobbies) using 

short sentences 

Context: writing about students’ favourite sportspeople 

Techniques: parallel writing 

Aids: worksheet, laptop/ phone 

https://www.liveworksheets.com/bk2199324ci
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Procedures: Students are asked to use the link in activity 5. They must use the model to write a similar 

description of their favourite sportsman/ sportswoman. 

Interaction: teacher – students 

Work: individually 

Time: 1 minutes 

Skills: writing 

 

 

Student:                                                                                                            Date: 5th April 2022 

Teacher: Dumitru Simona-Diana                                                                     Grade: 5th  

 

LET’S TALK ABOUT SPORTS! 

     WARM-UP ACTIVITY! 

     I want to know something about you … 

• Do you like music? 

• Do you like dancing? 

• Do you do any sports? 

    CHALLENGE!       - https://www.youtube.com/watch?v=I1gMUbEAUFw 

I. What’s your favourite sport? Why? How often do you practice it? 

      II. Can you name the type of sport/ hobby in every image? 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_

and_hobbies_ch1370000he 

   III. GROUPWORK: Work in groups of three to form collocations using the sports and the verbs 

below. Each spidergram must be completed by at least two groups. 

gymnastics, football, running, swimming, karate, volleyball, rugby, surfing, basketball, hiking, hockey, 

judo, cricket, athletics, taichi, yoga, golf, baseball, (table) tennis, cycling, sailing. 

 

 

 

 

   IV. Underline the correct variant to show how much you know about different sports: 

3. GO 2. DO 1. PLAY 

https://www.youtube.com/watch?v=I1gMUbEAUFw
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_and_hobbies_ch1370000he
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sports/Sports_and_hobbies_ch1370000he
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1. There are eleven/ fifteen players in a rugby team. 

2. You need a stick/ bat and a small ball to play hockey. 

3. We play football or rugby on a pitch/ court. 

4. There are three players/ referees in a football match. 

5. One needs trainers, shorts and a track to do judo/ athletics. 

6. It is absolutely necessary to get an oxygen tube and goggles when diving/ swimming. 

7. The opponents must wear gloves/ glasses in the boxing ring. 

8. You need a cart, a small ball and a racket/ club to play golf. 

   V.  You’re going to read a text about a famous sportswoman. She is a champion. Who do 

         you think she is? 

                           https://www.liveworksheets.com/bk2199324ci 

https://www.liveworksheets.com/bk2199324ci
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PROIECT DE ACTIVITATE 

                                                               Prof inv presc: Grigore Gabriela 

                                                                                     G.P.N Homesti,Grebanu 

DATA: 

GRUPA : ,,Fluturasii cei vioi” Nivel I 

 TEMA ANUALA DE STUDIU : „ Când, cum şi de ce se întâmplă? ” 

 TEMA ACTIVITATII: “Fructe de toamnă”  

 FORMA DE REALIZARE : frontal,pe grupuri,individual 

 TIPUL ACTIVITATII : consolidare de cunoștințe și deprinderi 

COMPONENTA ACTIVITATII: 

Activitati de dezvoltare personala: 

-Intalnirea de dimineata: „Bună dimineaţa, copii frumoși! Dacă aş fi un fruct, aş vrea sa fiu…” 

-Salutul.Prezența.Calendarul naturii. 

-Rutine:- servirea micului dejun (deprinderi de igienă și autoservire) 

             -deprinderea de a păstra curățenia în timpul servirii mesei. 

-Tranzitii:”Trenuletul” 

                 “Mandră-i toamna și bogată!”- cântec- prima strofă 

 

Jocuri și activități  alese (etapa I si etapa a II-a) 

ALA I(Activitati pe centre de interes) 

Constructii:Lădițe pentru fructe- construire prin îmbinare și suprapunere; 

Joc de masa : Fructe de toamnă– mozaic; 

Joc de rol: De-a cofetarii- salată de fructe 

 

ALA II (Activităţi liber alese) 

Petrecere- ”Sărbătoarea tomnei”  

Joc liniștitor “Mărul  călător” 
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Activități pe domenii experențiale:  

DS (Activitate matematică )”Copiii harnici adună  mere!”-joc didactic 

DEC (Educație artistico-plastică) -  Subiectul„Mărul” 

                                                        -Tema:linia si pata de culoare 

                                                        -Tehnica:pictura cu pensula 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: 

-Consolidarea deprinderilor referitoare la gruparea obiectelor după formă, culoare, mărime; 

-Consolidarea deprinderii de a picta; 

-Consolidarea deprinderilor practice-gospodaresti,consolidarea deprinderii de a construi prin imbinare si 

suprapunere,consolidarea unor deprinderi specifice nivelului de dezvoltare psihomotric. 

 

OBIECTIVE:La sfârșitul activității ,copiii vor fi capabili: 

-Să grupeze merele după o însușire comună; 

- Să verbalizeze și să motiveze acțiunea efectuată; 

-Să traseze linii curbe și pete de culoare cu pensula, pentru a obține mărul; 

-Sa utilizeze creativ materialele descoperite în centrele de activitate deschise cu acest prilej. 

METODE ȘI PROCEDEE: -explicația, demonstrația, exercițiul, conversația, observația, jocul, 

problematizarea, turul  galeriei, surpriza 

MATERIAL DIDACTIC:  

-copaci care formează livada cu fructe, coșulețe, ecusoane, jetoane cu fructe, tablă magnetică, buline, 

recompense, acuarele, pensule, mozaic, acuarele , planșe de lucru, șervetele ,cuburi, boluri, tacâmuri de 

plastic, șorțulețe . 

 

DURATA:O ZI 

 

BIBLIOGRAFIE: 

***Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C. - 2008 

***Activitatea integrată în grădiniţă,DPH Bucureşti,2008 

***Neagu Mihaela/ Georgeta Beraru- Activități matematice în grădiniță, Editura AS”S 1995 

 

SCENARIUL  ACTIVITATII 

Ziua debutează cu întâlnirea de dimineață  „Bună dimineaţa, copii frumoși! Dacă aş fi un fruct, aş vrea 

sa fiu…” se va  face:  salutul,  prezenţa copiilor, vom completa calendarul naturii. 
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Salutul se realizeaza prin intermediul unor versuri rostite de educatoare:  „Dimineaţa a sosit/ Toţi copii au 

venit/ Pe scăunele ne-aşezăm/ Şi frumos ne salutăm! 

Prezenţa se va realiza de asemenea cu ajutorul unor versuri: „Dupa ce ne-am adunat / Şi frumos ne-am 

salutat/ Cu toţi ne-am întâlnit / Cine oare n-a venit?” 

Calendarul naturii se va realiza prin adresarea de întrebări: In ce anotimp suntem?; Cum este vremea 

afara?; Cum ne-am îmbrăcat noi? 

Se va discuta pe baza temei de la întâlnirea de dimineţă, fiecare copil spunând ce fruct ar prefera 

să fie, totodată amintindu-se şi principalele caracteristici ale fructelor  de toamnă. Această discuţie ne va 

ajuta să pătrudem în lumea fructelor, moment în care educatoarea invită copiii să pătrundă în livadă, 

cântând cântecul ”Mandră-i toamna și bogată!”- ( Tranziția). În livada cu meri, cu o zi înainte, au fost 

adunate mere, dar nu au fost sortate. Copiii caută fructele și au ca sarcină să le pună fiecare în coșuleț, 

apoi le sortează punându-le în lădițe care au pe ele  reprezentată imaginea fiecărui fruct: mere mari roșii, 

mere mici roșii, mere mari galbene, mere mici galbene, etc. Pe aleile livezii, sunt trasate săgeți, care îi 

ajută pe copii să se deplaseze.După ce au sortat toate merele din livadă, copiii se întorc, formează 

”Trenulețul”- tranziția  și cu ajutorul educatoarei, intuiesc materialele din centre și li se prezintă sarcinile: 

- La Centrul Artă, vor trasa linii curbe și pete de culoare cu pensula, pentru a picta mărul; 

-  La Constructii ,  vor realiza lădițe pentru depozitarea fructelor; 

- La Joc de masa, copiii vor imbina pionezele pentru a realiza ”Fructe de toamnă” 

-  La Joc de rol, se vor juca de-a cofetarii, vor pregăti o salată de fructe, o vor așeza în cupe, o vor orna, vor 

așeza masa pentru peterecere, își vor invita colegii să petreacă împreună.     

La sfârşitul activităţii se va face turul centrelor, împreună cu educatoarea care va face aprecieri verbale 

asupra îndeplinirii sarcinilor primite la început. 

  Tranziţie :Trenuleţul să formăm,/Unul după altul stăm./Noi spre baie ne-ndreptăm,/  Mâinile să le 

spălăm/ Uuu, Uuu!” 

 

SARCINA DIDACTICA: 

-Sortarea merelor după însușirile cunoscute- mare- mic, roșu- galben; 

-Realizarea corespondenței imagine- obiect, așezarea merelor în coșulețe.; 

REGULILE JOCULUI: 

Copiii au coșulețe în care vor aduna merele. 

După ce au adunat toate merele, le sortează și le așează în lădița  corespunzătoare, 
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pe care sunt lipite imagini cu mere de culori și mărimi diferite. 

ELEMENTELE DE JOC: 

-surpriza, sortarea merelor,mânuirea materialului, stimulente. 

       

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII 

 

Etapele 

activității 
Conținutul activității Strategii didactice 

Momentul 

organizatoric 

Se crează condiții optime pentru desfășurarea 

activității: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-se aranjează mobilierul; 

-se aranjează materialul didactic in ordinea folosirii 

lui; 

-se organizeaza colectivul de copii pentru „Întâlnirea 

de dimineață” 

 

 

 

Explicația 

Captarea 

atenţiei 

Captarea atentiei se realizeaza prezentarea livezii de 

meri și a coșulețelor care au etichete 

 

Conversaţia; 

 

Anunţarea 

temei 

   Se anunță copiii că vor desfășura Jocul didactic 

”Copiii harnici adună mere”in care vor trebui să 

găsească merele culese din livadă cu o zi înainte, să le 

sorteze și să le așeze în coșulețul corespunzător. 

Conversaţia; 

 

Reactualiza 

rea 

cunoștințelor 

Se poartă cu copiii o scurtă discuție despre mere, ce 

culori pot avea ele, ce formă au, cum pot fi ca 

dimensiuni. 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia; 
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Desfasurarea 

activitatii 

 

 

 

 

Domeniul stiinte: joc didactic 

”Copiii harnici adună mere” 

Explicarea jocului: Se prezintă sarcinile şi regulile 

jocului şi se explică modul de desfăşurare.  

Copiii primesc coșulețe, în care  vor aduna merele. 

Copiii vor pătrunde în livadă, vor  căuta mere pe care 

vor trebui să le pună în coșulețe.  

  Jocul de probă: Doi copii vor executa jocul de 

probă. 

Jocul propriu-zis: 

Copiii pătrund în livadă, caută mere și le așează fiecare 

în coșulețe. 

După ce au adunat toate merele, copiii vor ajunge în 

poieniță, unde le vor sorta, punându-le pe fiecare în 

lădițele  care le  corespund. 

Lădițele au pe ele lipite imagini cu mere mici galbene- 

mere mari galbene, mere mici roșii- mere mari roșii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercitiul 

Explicatia 

Demonstratia 

Exercitiul 

Problematizarea 

Jocul didactic 

Obtinerea  

performantei 

Prin intermediul tranziției ”Mandră-i toamna și 

bogată!”- copiii se deplasează la centre, unde li se 

prezintă materialele și sarcinile de lucru: 

 

- La Centrul Artă, vor trasa linii curbe și pete de 

culoare cu pensula, pentru a picta mărul; 

-La Constructii ,  vor realiza lădițe pentru depozitarea 

fructelor; 

-La Joc de masa, copiii vor imbina pionezele pentru a 

realiza ”Fructe de toamnă” 

- La Joc de rol, se vor juca de-a cofetarii, vor pregăti o 

salată de fructe, o vor așeza în cupe, o vor orna, vor 

așeza masa pentru peterecere, își vor invita colegii să 

petreacă împreună.     

 

 

 

Conversaţia; 

Explicatia; 

Analiza. 
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Asigurarea 

retentiei si 

transferului 

La sfârşitul activităţii se va face turul centrelor, 

împreună cu educatoarea care va face aprecieri verbale 

asupra îndeplinirii sarcinilor primite la început. 

Jocuri si activitati didactice alese: 

Va începe petrecerea, unde toți copiii vor servi salata 

de fructe pregătită chiar de ei, vor dansa și vor cânta. 

Joc liniştitor ,,Mărul călător”: copiii stau aşezaţi în 

cerc pe covor, dând din mână în mână mărul. Când 

educatoarea spune ,,stop!”, copilul care are în mână 

mărul, își spune părererea despre activitatea 

desfășurată. 

Elemente de joc sunt: mișcarea, semnalul sonor, 

intrecerea,cooperarea,  

Jocurile  de proba se realizeaza după explicarea 

regulilor si sarcinilor jocului. 

 

 

 

 

Explicatia 

Conversatia 

Exercitiul 

Problematizarea 

Evaluarea 

activităţii 

Se fac aprecieri asupra modului de desfasurare al 

intregii activități,implicând cât se poate de mult copiii. 

Copiii părăsesc sala de grupă interpretand cantecul 

”Mândră-i toamna și bogată”si se pregatesc pentru a 

merge la masa de prânz.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

Prof. Huiu Florentina 

Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”, Rm -Sarat 

 

DATA:  22.11.2021 

CLASA: XII–a: A, B, D, E 

OBIECTUL: FILOSOFIE 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: MORALA 

CONŢINUT: PROBLEME DE ETICA APLICATĂ 

TIPUL LECŢIEI: EVALUARE ORALA 

OBIECTIVE DE OPERATIONALE:  Aplicatii pe tema moralitatii pornind de la diferite 

texte filosofice  precum si de la problematizarea diferitelor aspecte ale vietii cotidiene 

Intelegerea problematicii eticii din perspectiva filosofica 

METODE: Discuţii libere în clasă, comentarii de texte filosofice, prezentarea eseurilor 

realizate acasa pe o tema stabilita anterior 

RESURSE UMANE: CLASA 

BIBLIOGRAFIE: Manualul 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI: 

 

           a) CAPTAREA ŞI ORIENTAREA ATENŢIEI: 

          Discutii despre implicatiile problemei moralitatii in societatea zilelor noastre 

b) PREZENTAREA OPTIMĂ A CONŢINUTULUI: 

Expunerea orala a mai multor eseuri realizate acasa de catre elevi.  Tema esuelui: 

“Cu ce probleme credeti ca se confrunta omenirea in zilele noastre:  

-saracia, 

- inegalitatile dintre saraci si bogati, 

- - degradarea mediului, 

- - conflictele nucleare 

- maladii si epidemii 

- conflicte pe teme religioase? 

Cum credeti ca se implica fiecare persoana in rezolvarea acestor probleme?Argumentati 

raspunsul vostru” 
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Fiecare elev  participa la discutii la critica in mod constructive eseurile  expuse. Eseurile 

mai complexe si mai interesant  realizate vor fi notate la sfarsitul orei. 

Este important de retinut si de reflectat in finalul “dezbaterilor”: Omenirea, de la aparitia ei 

si pana in present, s-a confruntat cu o serie de probleme care deseori au avut un impact destul de serios 

asupra ei.  

Omul primitiv a evoluat pe masura ce a descoperit natura, foloasele pe care  i le da aceasta. 

Odata evoluat fizic, dar si psihic, au aparut dorinte si aspiratii spre obiective de multe ori nu usor de 

atins. Un astfel de obiectiv este puterea absoluta supra intregii populatii a unui continent sau a unei 

planete, descoperirile misterelor spatiului extraterestru, origine divina si altele. 

Un important factor care diferentiaza oamenii intre ei este diversitatea de caractere 

determinate de ambitiile, vointa si spiritul individului, astfel formandu-se clasele sociale. Acestea dau 

nastere la inegalitati intre oameni si intre aspiratiile fiecaruia dintre ei: saraci si bogati, inegalitati de 

la care deriva si altele cum ar fi: discriminarile 

In dorinta sa de a fi cel mai bun, omul a inventat lucruri care de multe ori au avut impact 

negativ asupra mediului si asupra altor semeni. (conflicte nucleare, maladii, etc.) Pentru a-si usura 

viata, omul a construit si fabricat locuinte si masinarii care sa inlocuiasca munca manuala si sa-i 

usureze viata. Insa aceasta a determinat poluarea mediului inconjurator, consecinta ce se intoarce in 

cele din urma impotriva omului. 

 

Tema de reflectie:   Daca toti oamenii ar dispune de conditii de viata mai bune, ar putea 

fiecare dintre ei sa devina mai implicat in problemele celorlalti, mai orientat catre actiunile ce au 

caracter moral, etic?  Sau, dimpotriva, nu este nivelul de trai o conditie primordiala ca sa devenim 

altruisti in sens etic? Argumentati raspunsul vostru.
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PROJET DIDACTIQUE 

                                                                   ICHIM IONICA 

                                                                    LICEUL TEORETIC,,ȘTEFAN CEL MARE’’ 

 

CLASSE: X-e , L2, 2h/semaine 

SUJET DE LA LEÇON: Le futur simple 

TYPE DE LEÇON: fixation et consolidation des connaissances acquises (grammaire) 

DURÉE: 50 minutes 

 

COMPÉTENCES  SPÉCIFIQUES 

✓ s’exprimer au futur 

✓ utiliser correctement le futur simple dans des situations de communication 

✓ assimiler les formes des verbes au futur simple 

✓ parler de son futur 

✓ faire des prévisions 

✓ renforcer les connaissances acquises sur le futur simple 

✓ former des habitudes et des automatismes d’emploi correct du futur simple. 

✓ s’impliquer dans le déroulement de la leçon 

✓ collaborer pour réaliser les objectifs proposés et montrer le niveau de leurs acquis 

 

STRATÉGIES DIDACTIQUES 

✓ Ressources: 

1. le tableau noir 

2. la fiche de travail 

3. la chanson Je suis bien, K 

4. la fiche de grammaire 

✓ Méthodes et procédés: 

1. la conversation d’orientation 

2. l’exercice de créativité 

3. le dialogue dirigé 

4. l’exercice de repérage 
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5. l’exercice de complétion 

6. le jeu didactique 

7. l’écoute active 

✓ Formes d’activités: 

1. activité collective: correction des devoirs 

2. activité en groupe/ en paire: travail sur la fiche  

3. activité individuelle: travail sur les fiches 

 

LE SCENARIO DE LA CLASSE 

✓ Mise en train: 

1. Salut 

2. Vérification de la présence 

✓ Vérification des devoirs: 

- Contrôle et correction des devoirs du point de vue qualitatif et quantitatif (phrases à traduire) 

✓ Transition à la nouvelle leçon: 

1. On entraîne une discussion sur le futur simple (emploi et règle de formation). 

2. On propose aux apprenants de tirer un billet et répondre à la question posée en utilisant le futur simple. 

Quel temps fera-t-il demain? 

Dans quelle ville habiteras-tu? 

Comment voyagerons-nous en 2020? 

Jusqu’à quel âge vivrons-nous? 

Où iras-tu pendant les vacances d’été? 

Que feras-tu après le lycée? 

Quel sera le prix du pétrole en 2040? 

Quelle sera l'énergie du futur? 

Où fêteras-tu ton prochain anniversaire? 

Est-ce que tu auras un animal? 

Quel métier tu feras? 

Où n’iras-tu jamais en vacances? 

Avec qui dîneras-tu ce soir? 

Liras-tu ce soir? 
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3. Le prof annonce le titre Le futur simple et les objectifs visés. 

✓ Fixation des connaissances: 

Le prof propose aux élèves des activités sur la fiche de travail. 

ACTIVITÉ 1- compréhension orale (texte à trous) 

Ecoutez la chanson Je suis bien et complétez les espaces libres avec les verbes qui 

manquent: 

Je crois qu'on ………. des enfants 

des petits rois heureux,  

des serviteurs du vent 

je crois qu'on ………. une vie,  

encore plus belle que  

celle qui nous donne envie 

je suis bien. 

 

je crois qu'on …………… une maison 

avec des animaux  

et des fruits de saison 

je crois qu'on …………… des amis  

avec des idéaux 

qu'on ………….. jour et nuit 

 

je crois qu'on …………….. des voyages 

que j'…………….. ta voix parler 1000 langages 

je crois qu'on …………… des rivières 

qu'on ……………….. glisser jusqu'à la mer 

 

je crois en nous  

et tant pis pour les réalistes 

qui nous traitent de fous  

ou de pauvres idéalistes 

je suis bien. 
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je crois qu'on ………….. des sourires 

à redonner à la joie  

à qui voudrait mourir 

je crois qu'on ………….. de l'argent  

sans jamais pour cela 

devoir vendre son temps 

 

je crois qu'on ………… du soleil 

de longues pluies de joie 

de la paix à la pelle 

je crois que la fidélité  

entre nous ………  

ce gout de liberté 

 

ACTIVITÉ 2- production écrite (travail en paire) 

Créez un texte (à la troisième personne) qui constituerait une opposition de celui-ci. Vous pouvez 

l’intituler «Je ne suis pas bien». Pour faire des prévisions négatives sur le futur, vous pouvez utiliser les 

verbes et les noms de la liste suivante:  

AVOIR RENCONTRER PERDRE TROUVER 

ETRE TOMBER CONNAÎTRE TRAVAILLER 

TUER OUVRIR PAYER GAGNER 

DÉTRUIRE VOYAGER POUVOIR CONSTRUIRE 

 

les voisins une voiture le crédit l’assurance l'hôpital 

Enrique Iglesias un restaurant la Tour Eiffel une autoroute la plage 

la retraite la musique des troubles 

psychiques 

les vacances les animaux 

je crois qu'on ……………..,  

qu'on……………..  

je crois qu'on ……………,  
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qu'on ………………..  

 

ACTIVITÉ 3- Formulez 3 résolutions pour cette nouvelle année. 

- Je ………… 

-   

-    

ACTIVITÉ 4- Vos futures vacances à Paris. Conjuguez les verbes au futur simple et  complétez le tableau. 

 

 

 

 

 

 

VERTICALEMENT 

1. Nous ……………….. le soir en amoureux. (sortir) 

2. Elle ne se……………….. pas  dans les boutiques. (se perdre) 

3. On ……………… jeudi pour Versailles. (partir) 

4. Tu ……………. la fête avec tes amis français. (faire) 

5. Nous nous …………………….. de la Tour Eiffel toute notre vie. (se souvenir) 

7. Mon cousin …………… le marathon de Paris la semaine prochaine. (courir) 

8. Nous nous …………………. dans les rues. (se promener) 

10. Je …………… le Code De Vinci tous les soirs. (lire) 

12. Ils ……………… un tour en bateau-mouche sur la seine.  (faire) 

14. Vous …………….. le coucher de soleil depuis la tour Montparnasse. (voir) 

HORIZONTALEMENT 

3. Demain, je ……………… le métro. (prendre) 

6. Elles …………. les enfants par la main au parc Astérix. (tenir). 

9. On ………………. voir l’Arc-de-Triomphe. (aller) 

11. Tu ………………. des macarons (manger) 

13. Est-ce que vous ……………. au Louvre? (aller) 

15. Je ………… la Joconde en vrai ! (voir) 

5.Quand les enfants iront 

chez les grand-parents... 
6.Quand je serai en 

retraite... 

7.Quand je 

serai en 

vacances... 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4718 
 

16. Nous ………………. des parfums merveilleux. (sentir) 

17. Vous ……………….. la cathédrale Notre-Dame. (toucher) 

 

 

✓ Devoir à la maison: 

Décrivez votre vie dans 10 ans en 5 phrases en utilisant le futur simple. 
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PROIECT DIDACTIC 

 Prof. înv. primar  Iordache Monica 

Școala Gimnazială Grebănu 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Grebanu 

CLASA: a IV a   

PROPUNATOR:  

DISCIPLINA: Geografie                                                                                          

UNITATEA TEMATICĂ: Elemente de  geografie a României 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

TEMA : ,,Marile unități geografice ale României’’ 

TIPUL LECȚIEI: recapitulare  

COMPETENȚE SPECIFICE: 

  

1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute 

2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale) în descrierea și explicarea 

realității înconjurătoare 

3.1. Identificarea poziției elementelor reprezentate pe hartă 

3.3. Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările cartografice 

3.4. Utilizarea unor reprezentări grafice și cartografice simple 

 

SCOPUL LECȚIEI: consolidarea cunoștințelor referitoare la marile unități geografice ale României 
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Obiective operaţionale: 

O1: să recunoască principalele forme de relief; 

O2: să denumească marile unități geografice ale României; 

O3: să localizeze pe hartă  marile unități geografice; 

O4- să descrie înfățișarea munților în funcție de altitudine, compoziția geografică, climă, bogății, apele care-i străbat; 

O5: să aplice tehnici de învățare utilizând manualul, harta, atlasul geografic; 

O6: să realizeze postere cu unitățile geografice cunoscute utilizând imagine date; 

 O7: să precizeze importanța rezervațiilor naturale din țara noastră. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1.METODE ȘI PROCEDEE: - explicaţia , demonstraţia , observatia, exerciţiul, conversaţia; 

2.FORME DE ORGANIZARE: frontal,  individual, pe echipe 

RESURSE MATERIALE: harta fizică a României , video-proiector,  calculator, atlas geografic, flipchirt, manual, imagini reprezentând 

unități geografice,prezentare power point, planșă cu planul de recapitulare,coli de flipchirt,lipici. 

RESURSE TEMPORALE: 45 minute 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale 

RESURSE: 

BIBLIOGRAFICE: 

OFICIALE: * Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru 

manual, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/02.12.2014; 

METODICO–DIDACTICE: 

Doina Benescu-Tărchilă – Să cunoaştem geografia României, clasa a IV-a, Editura Carminis, Piteşti, 2005; 

Cornelia Ştefănescu, Flavia Mălureanu – Ghid pentru practica pedagogică, Ed.Terra, Focşani, 2004; 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Evenimentul 

didactic 

Ob 

 

Activităţi de învăţare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţă 

mânt 

Forme de 

organizar

e 

Evaluare 

Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor 

1.Momentul 

organizatoric 

 Se creează condițiile necesare 

desfășurării lecției. 

Pregătirea materialelor necesare orei 

de geografie. 

 

Elevii se pregatesc pentru ora 

de geografie. 

 

 

  

 

 

2.Captarea 

atenției 

 

 Se captează atenţia elevilor cu 

ajutorul unei lecturi geografice 

referitoare la relieful României. 

Se poarta o scurta conversaţie despre 

formele de relief din țara noastră. 

Anexa 1 

Elevii asculta cu atentie. 

Raspund la intrebari. 

Conversatia 

Explicatia 

Anexa 1 

 

 

Frontala 

 

Observa 

rea 

comportame

ntului 

3.Anuntarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

 

 

 

 

Învățătoarea îi anunță pe elevi că în 

această oră vor realiza o racapitulare 

a cunoștințelor referitoare la marile 

unități geografice ale României. 

De asemenea se prezintă obiectivele 

lecției în termeni accesibili elevilor. 

 

Recepteaza. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se prezintă materia supusă 

recapitulării sub forma planului de 

recapitulare.  

Citesc planul de recapitulare propus. 

Se va prezenta un material Ppt în care 

sunt 

prezentate informații despre fiecare 

unitate de relief , 

dar și imagini și fotografii ce 

reprezintă 

locurile cele mai frumoase și mai 

importante 

din aceaste regiuni. 

 Se discută pe marginea celor 

prezentate  și pe 

baza imaginilor . Se localizează pe 

hartă Munții Carpați, ramurile 

acestora, dealurile, podișurile, 

câmpiile și Delta Dunării 

precizându-se limitele. 

 

 

 

Ascultă cu atenție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Observația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de 

recapitulare 

 

 

 

Video 

Proiector 

calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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 Se recapitulează cunoștințele cu 

ajutorul  

întrebărilor și a răspunsurilor date de 

elevi, având ca strucutră: 

-localizare; 

-ramuri; 

-caracteristici; 

-resurse; 

-așezări omenești. 

  

 

-Ce reprezintă munții Carpați? 

 

- Care sunt cele trei ramuri principale 

ale munților Carpați? 

 

-Care sunt grupele care împart 

Carpații Orientali? 

 

 

Solicit elevilor sa caracterizeze 

fiecare grupă în parte prezentând 

elementele importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....cea mai înaltă treaptă de 

relief din țara noastră. 

......Carpații Orientali, Carpații 

Meridionali și Carpații 

Occidentali. 

 

......grupa nordică, centrală și 

sudică. 

 

Indică la hartă Carpații 

Orientali, grupele care îi 

alcătuiesc , principalele vârfuri, 

trecători, râuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartă 

Atlas 

geografic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistema 

tică 
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-Care sunt grupele care împart 

Carpații Meridionali? 

 

 

Se prezintă la hartă localizarea, apele 

care-i străbat, resursele și principale 

vârfuti muntoase. 

 

În același mod se caracterizează 

Carpații Occidentali. 

 

 

Solicit elevilor să realizeze o scurtă 

caracterizare a dealurilor și 

podișurilor. 

-Ce sunt Subcarpații? 

 

 

-Din ce părți sunt alcătuiți? 

 

-Unde se află Dealurile de Vest? 

-Din ce părți sunt alcătuite?  

......Grupa Bucegi, Grupa 

Făgăraș, Grupa Parâng, Grupa 

Retezat. 

 

 

 

Carpații Occidentali se împart 

în: Munții Banatului, Munții 

Poiana Ruscă, Munții Apuseni. 

 

 

......dealuri înalte separate prin 

depresiuni întinse și văi largi. 

....Subcarpații Moldovei, de 

Curbură, Getici. 

...sunt situate în vestul țării. 

...Dealurile Banatului, 

Crișurilor, Silvaniei. 

 

 

 

-Pod. Someşului 

 - Câmpia Transilvaniei 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

Conversatia 

 

 

 

Observatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala si 

individual

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

Observare 

sistematică 
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5.Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ce este Depresiunea Transilvaniei? 

-Din ce părți este alcătuită? 

 

Se caracterizează Podișul Moldovei, 

Podișul Getic, Podișul Dobrogei. 

 

Se prezintă Câmpiile și Delta Dunării. 

 

 

Elevii sunt împărțiți în 4 grupe. 

Fiecare grupă primește un text ce 

prezintă o unitate geografică și un set 

de imagini ce înfățișează acea unitate. 

Vor realiza pe o foaie de flipchirt un 

poster cu unitatea geografică 

respectivă:  Câmpia Română ,Delta 

Dunării, Munții Carpați, Dealurile și 

podișurile 

 

Dau indicaţii de lucru unde este cazul. 

   - Pod. Târnavelor 

 

Răspund la întrebări. 

 

 

 

 

Realizează sarcina propusă pe 

echipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizualizează posterele 

realizate. 

Fac o expoziție cu aceste 

postere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini 

Foi de 

flipchirt 

Lipici 

Manual 

 

Si 

individual

a 

 

 

 

 

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale  
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6. Evaluare   

Câte un elev reprezentant de la fiecare 

echipă prezintă posterul realizat în 

fața clasei. 

 

Voi face aprecieri asupra 

activitatii,participarii si 

comportamentului elevilor la lectie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ascultă cu atenție. 

Conversația 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

ANEXA 1 

  

 A fost odată ca niciodată o zână bună ce călătorea prin lume pe aripi de vânt.  Zbura cercetând pământul în lung şi-n lat. 

Observându-i călătoria obositoare, păsările cerului au întrebat-o: 

 ̶  Nu-ţi fie cu supărare, Zână bună, ce cauţi neîntrerupt şi nu găseşti? 

 Oprindu-şi căutarea, Zâna  a răspuns: 
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 ̶  Caut o ţară mândră şi frumoasă în care să-mi construiesc un palat. Ţinutul meu trebuie să aibă, în egală măsură, munte, deal, 

podiş şi   câmpie, deci, o imensă grădină cu relief variat. Visul meu este să cobor din munţi, în trepte, pe dealuri, podişuri şi câmpii. 

Voi, fiicele cerului, mă puteţi ajuta? 

 ̶  Cu mare plăcere! Priveşte şi ascultă! 

 ̶  Zână bună, noi suntem munţii cărunţii! Vino în ţara noastră! Ne-am aşezat în inima ei, ca un zid de nădejde. Avem pante 

abrupte, vârfuri stâncoase, depresiuni răcoroase şi înălţimi de peste 800 de metri. 

 ̶  Sunteţi  foarte frumoşi şi mi-ar plăcea să trăiesc  în inima voastră! Dar eu mai caut ceva.  

 Deodată... 

  ̶  Stai, Zână bună, priveşte spre noi! Suntem dealurile cu pante line şi culmi rotunjite. Suntem aici, la  poalele munţilor. Nu 

suntem inalţi, avem intre 300 si 800 de metri, dar  pădurile, livezile şi podgoriile noastre ţi-ar înfrumuseţa grădina! Şi, ca să  te 

convingem, iti prezentăm şi pe fraţii noştri, podişurile. Sunt la fel de înalte şi de bogate ca şi noi, doar că sunt mai netede, ca să te 

plimbi linistită. Ei, ce spui, rămâi pe aceste meleaguri? 

 ̶  Este minunat  acest ţinut! Dar... 

 ̶  Noi te vom convinge , strigară într-un glas câmpiile. Suntem mai pitice, nu depăşim 300 de metri, dar suntem netede, bogate 

în grâne. Coboară de pe culmile dealurilor şi cercetează-ne!  

 ̶  M-ati convins, dragi forme de relief! Aceasta este ţara pe care o caut! Cum se numeşte ea? 

     ̶  Întreabă-i pe oamenii minunaţi care trăiesc aici! Te vor primi tare bine!  

 Românii i-au răspuns:  

 ̶  Trăim într-o ţară de rotunjimea pâinii! Spaţiu pitoresc deal-vale-munte-câmpie-mare  numit România. E locul în care 

câmpiile ne-au fost leagăn, munţii - cetăţi, iar Dunărea- apă vie. 
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1. ''Spre miazăzi începe adevarata câmpie uscată, netedă, cu puţin văi şi păduri.  Este Bărăganul acoperit cu grâne - marea câmpie a 

poporului român.'' 

 

2.Cine-a văzut vreodată munţii,   

Mai vine iarăşi să-i mai vadă, 

     Le scapără deasupra frunţii 

Cununi de veşnică zăpadă. 

Înveşmântaţi în codrii falnici, 

Ei îţi trimit o cărăruie 

Şi  te cheamă să-i cutreieri,  

Căci vor povestea lor să-ţi spuie 

 

3.Acest ținut este un adevărat paradis pentru păsări, reprezentând un loc de popas natural pentru păsările migratoare, unele din ele 

fiind specii rare, amenințate cu dispariția în alte zone ale lumii. 

 

4.  ''Culmile domoale ale dealurilor sunt acoperite de livezi de pruni, de meri, de caişi, de  nuci şi în april, când înflorirea le face 

vizibile de la distanţă, e o uimire să vezi această ninsoare de flori.''                                                                               
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                                 Prof.Marcu Gabriela 

                                                                                Scoala Gimnaziala Grebanu 

Clasa: a VIII – a  

Obiectul: Limba şi literatura română  

Subiectul: UNDE GĂSIM FRUMUSEȚEA? - „ Într-un lac” de Tudor Arghezi 

Tipul lecţiei: mixtă 

 

Competenţe generale 

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral  

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri 

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri  

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise  

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional 

 

Competenţe specifice 

1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiaşi teme în texte diferite, în vederea evaluării informațiilor, a 

intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative 

1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, exprimând un punct de 

vedere faţă de opiniile expuse de interlocutor(i) 

2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale 

2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea 

unor interpretări multiple 

4.2. Aplicarea achiziţiilor lingvistice pentru înţelegerea şi producerea unor texte diverse 

 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

 

 să recunoască  trăsături ale textului liric;  

 să identifice  elemente de versificaţie, figuri de stil, procedee artistice; 

 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului. 
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Resurse materiale: manualul, material bibliografic, fişe, dicţionare. 

Resurse procedurale: problematizarea, conversaţia euristică, explicaţia; exerciţiul, problematizarea. 

 

Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-backul dat elevilor. 

 

 

 

MOMENTELE 

LECŢIEI 

 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

  

EVALUARE Forme de 

organizare 

Resurse 

procedurale 

1.Moment 

organizatoric 

1 min. 

Pregăteşte materialele necesare lecţiei. 

Notează absenţele. 

Se pregătesc pentru ora  de  limba şi 

literatura română. 

 

Frontal 

 

Conversaţia 

 

 

2. Captarea 

atenţiei  

5 min. 

 Profesorul propune elevilor lectura model 

audio: 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%2

0a%20VIII-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy

5DLiBBUlQgS0xFVFQg/audio/p92_sta_ex5.

mp3 

Elevii ascultă lectura model. Activitate 

frontală/ 

 

 

Conversaţia 

 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Anunţarea 

temei noi şi a 

obiectivelor 

3 min. 

Se anunţă titlul lecţiei și obiectivele 

acesteia:„ Într-un lac” de Tudor Arghezi 

La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea: 

 

 să recunoască  trăsături ale textului liric;  

 să identifice  elemente de versificaţie,  

figuri de stil, procedee artistice; 

 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare 

în cadrul grupului 

 

 

Notează în caiete titlul lecţiei. 

 

Activitate 

frontală 

 

Conversatia Aprecieri 

verbale 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/audio/p92_sta_ex5.mp3
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/audio/p92_sta_ex5.mp3
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/audio/p92_sta_ex5.mp3
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/audio/p92_sta_ex5.mp3
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Limba%20si%20literatura%20romana/Uy5DLiBBUlQgS0xFVFQg/audio/p92_sta_ex5.mp3
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4. Dirijarea 

învăţării 

30 min. 

 

Profesorul propune elevilor să rezolve ex. 3 

pag. 92   

Profesorul distribuie elevilor  fișele de lucru, 

explicându-le că în general, poezia, 

folosește sonoritatea cuvintelor, regulile de 

versificație, combinate cu imagini 

surprinzătoare pentru a provoca emoții, stări, 

sentimente, dar și reflecția cititorilor. 

Versificația sau prozodia se ocupă cu 

regulile de construcție a poeziei. 

• Elevii sunt împărțiți pe grupe 

Un elev din fiecare grupă va citi poezia. 

Profesorul distribuie elevilor împărţiţi în trei 

grupe, fişele de lucru care cuprind sarcinile 

fiecărei echipe, anexa 1. 

Să observăm și rezolvăm ex. 4-6 pag. 93 

Gr. I  

Ce este versul? 

Câte versuri are poezia : „ Într-un lac” de 

Tudor Arghezi 

 

• Gr. II  

• Ce înțelegeți prin măsura verurilor? 

• Stabiliți măsura primelor 4 veruri. 

•  

• Gr. III  

• În ce constă rima? 

Poezia „ Într-un lac” de Tudor Arghezi are 

rimă... 

•  

Elevii realizează sarcina de lucru. 

 

 

 

 

Elevii parcurg fisele de lucru cu atenție,  

fiecare colaborând cu grupa sa, notându-și 

în caiete. 

După expirarea timpului stabilit, fiecare 

grupă prezintă oral ceea ce a lucrat. 

Elevii noteză în caiete noțiunile teoretice. 

 

 

Fiecare echipă ascultă cu atenţie 

rezolvarea sarcinilor de către celelale 

grupe,vine  cu completări şi exemplificări. 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

 

 

 

Activitate 

pe grupe 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

Conversatia , 

algoritmizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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5.  Asigurarea 

feedbackului   și a 

transferului 

5 min. 

Asigurarea feed-backului va fi realizată 

folosind jocul didactic 

https://wordwall.net/resource/6650931/te
xtul-liric-poezia 

 

 

 

Urmăresc cu atenţie sarcinile comunicate 

de profesor, formulează oral răspunsuri. 

Activitate 

frontală  

 

 

  Conversaţia 

 

Aprecieri 

verbale 

6.   Tema pentru 

acasă 

2 min. 

Profesorul apreciază verbal activitatea 

elevilor și comunică tema: ex. 1 pag. 93 

Elevii îşi notează tema. 

 

 Conversaţia Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/6650931/textul-liric-poezia
https://wordwall.net/resource/6650931/textul-liric-poezia
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Anexa 1 

Fășa de lucru 

 Citește cu atenție  și răspunde apoi la fiecare dintre cerințe. 

 

Gr. I  

Ce este versul? 

Câte versuri are poezia : „ Într-un lac” de Tudor Arghezi? 

Ex. 4, pag. 93  Precizează câte strofe are textul și cum se numește acest tip de strofă. 

 

 

Gr. II  

Ce înțelegeți prin măsura verurilor? 

Stabiliți măsura primelor 4 veruri. 

Ex. 5, pag. 93  Indică măsura versurilor din cele trei strofe. Ce observi? În ce strofă măsura este diferită? 

 

Gr. III  

În ce constă rima? 

Poezia „ Într-un lac” de Tudor Arghezi are rimă... 

Ex. 6, pag. 93 Stabilește tipul de rimă din fiecare strofă. 
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PROIECT DE LECŢIE 

PROF. NEGRU NICOLETA 

PROF. NEGRU LUCIAN-RADU 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni                                                                              

DATA: 17, 18 mai 2021 

CLASA: a VIII-a 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Zile de vară 

SUBIECTUL LECŢIEI:  

• Amintiri din copilărie, după Ion Creangă (lectura explicativă) – prima oră 

• Amintiri din copilărie, după Ion Creangă (descifrarea textului) – a doua oră 

TIPUL LECŢIEI: transmitere și însușire de noi cunoștințe 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

− Analizarea informațiilor importante din texte literare 

− Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (prima oră): 

       O1 – să citească corect, fluent și expresiv un fragment din text, respectând semnele de punctuație 

       O2 – să explice cuvintele și expresiile noi din text 

       O3 – să integreze cuvintele noi în enunțuri proprii 

       O4 – să explice folosirea semnelor de punctuație și ortogramele prezente în text 

       O5 – să formuleze răspunsuri pentru stabilirea sensului global al mesajului 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (a doua oră): 

       O1 – să citească corect, fluent și expresiv un fragment din text, respectând semnele de punctuație 

       O2 – să formuleze oral enunțuri privind conținutul textului, realizând harta textului 

       O3 – să despartă în silabe cuvintele date 

       O4 – să găsească cuvinte cu sinonimele/antonimele cuvintelor date 

       O5 – să numească diminutivele unor cuvinte 

       O6 – să completeze copacul ideilor cu informații din textul studiat 
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STRATEGII DIDACTICE (prima oră): 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observația, lectura explicativă, exerciţiul, ciorchinele 

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: rebus, imagini, prezentare PowerPoint, text-suport, laptop, 

videoproiector, fișe   

 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală 

 

STRATEGII DIDACTICE (a doua oră): 

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, lectura explicativă, harta textului, explicația, exerciţiul, 

copacul ideilor 

 MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: text-suport, laptop, videoproiector, fișe   

 FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală 

 RESURSE:  

- temporale: 45 de minute 

-  bibliografice:  

• *** Curriculum Naţional, Programă şcolară pentru clasele a VIII-a (dizabilități intelectuale ușoare și 

moderate), Bucureşti, 2020 

• Pițilă, Tudora, Mihăilescu, Cleopatra, Limba și literatura română (manual pentru clasa a IV-a), Editura 

Aramis, Bucureşti, 2006 

• Iordăchescu, Carmen, Să dezlegăm tainele textelor literare (clasa a IV-a), Editura Carminis, Pitești, 

2006 
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Etapele lecţiei 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

 

Ob. 

op. 

Strategii didactice  

Evaluare Metode Mijloace Forme de 

organizare 

PRIMA ORĂ 

Moment 

organizatoric 

1' 

   Voi asigura condiţiile necesare 

bunei desfăşurări a lecţiei de limba și 

literatura română. 

   Se pregătesc pentru 

lecţie. 

   frontală  

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

5' 

   Voi verifica, prin întrebări, lecția 

Propoziția. Părțile de propoziție. 

 Vor răspunde la întrebări.   conversația, 

explicația, 

exercițiul 

  

frontală 

 

orală 

Captarea 

atenției 

5' 

   Voi cere elevelor să completeze 

rebusul pe baza definițiilor date. 

Soluția rebusului este Amintiri din 

copilărie.  

 Vor răspunde la întrebări.   conversația, 

exercițiul 

rebus, 

imagini  

 

frontală 

 

orală 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

2' 

   Astăzi, la ora de limba și literatura 

română, vom citi textul intitulat 

Amintiri din copilărie (La cireșe), 

după Ion Creangă,  vom explica 

cuvintele necunoscute şi vom alcătui 

propoziţii cu ele, vom explica semnele 

de punctuație, ortogramele prezente în 

text, vom formula răspunsuri pentru 

stabilirea sensului global al mesajului. 

    

 

   Vor asculta. 

  

 

conversaţia 

  

 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

Prezentarea 

noului conţinut 

5' 

 

   Voi scrie titlul lecţiei noi pe tablă. 

   Voi prezenta căteva date biografice 

despre marele povestitor Ion Creangă.  

   Voi cere elevilor să observe 

imaginea din manual. Se vor identifica 

elementele imaginii. 

 Voi numi elevi care vor citi textul 

Amintiri din copilărie (La cireșe), 

după Ion Creangă. 

   Vor scrie titlul lecţiei în 

caiete. 

    

   Vor observa imaginea 

din manual şi vom 

identifica elementele ima- 

ginii. 

 Vor citi textul, respectând 

semnele de punctuaţie. 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

observația, 

conversația 

 

exercițiul 

 

 

PPT 

 

imagini 

 

 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

orală 
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Dirijarea 

învăţării 

20' 

 

   Voi cere elevilor să explice 

cuvintele și expresiile noi şi să le 

integreze în enunţuri proprii.  

   Voi cere elevilor să identifice şi să 

explice semnele de punctuaţie şi 

ortogramele din text. 

   Se va citi textul fluent şi expresiv, în 

lanţ şi selectiv.  

   Voi citi textul Amintiri din copilărie 

(La cireșe), după Ion Creangă. 

  Voi cere elevelor să urmărească 

filmulețul Amintiri din copilărie (La 

cireșe), după Ion Creangă.  

  Vor explica cuvintele noi. 

Vor integra cuvintele noi 

în enunţuri proprii. 

   Vor explica semnele de 

punctuație și ortogramele 

din text. 

  Vor citi textul fluent şi 

expresiv. 

   Vor asculta.  

 

 

   Vor urmări filmulețul.  

O1 

 

 

O2 

 

O3 

 

 

O4 

 

 

 

lectura 

explicativă 

 

 

conversaţia 

 

explicaţia 

 

 exerciţiul 

 

 

 

vizionarea 

unui film 

 

text-suport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laptop, 

video-

proiector 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

orală 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

Asigurarea 

feedbackului 

6' 

  Voi propune elevelor completarea 

ciorchinelui cu informațiile furnizate 

în timpul lecției.  

   Vor rezolva sarcina de 

lucru propusă.  

 conversația, 

ciorchinele 

 

fișe 

 

individuală 

 

scrisă 

Încheierea 

activităţii 

1' 

   Voi face aprecieri individuale şi 

generale cu privire la modul de 

participare la lecţie. 

   

conversația 

  

frontală 

 

A DOUA ORĂ 

Moment 

organizatoric 

1' 

   Voi asigura condiţiile necesare 

bunei desfăşurări a lecţiei de limba și 

literatura română. 

 Se pregătesc pentru lecţie.   

conversaţia 

  

frontală 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

2' 

   Astăzi, la ora de limba și literatura 

română, vom citi textul Amintiri din 

copilărie (La cireșe), după Ion 

Creangă, vom formula răspunsuri 

privind conținutul textului, vom 

completa harta lecturii, vom despărți 

în silabe cuvinte date, vom găsi 

cuvintele cu sens asemănător/opus 

   

  Vor asculta. 

  

conversaţia 

 

 

 

frontală 
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pentru cuvintele date, vom a alinta 

cuvintele date, vom rezolva sarcina de 

lucru propusă. 

Prezentarea 

noului conţinut 

10' 

 

   Voi scrie titlul lecţiei noi pe tablă. 

 

   Voi numi elevi care vor citi corect, 

fluent și expresiv textul Amintiri din 

copilărie (La cireșe), după Ion 

Creangă, respectând semnele de 

punctuație.  

 Vor scrie titlul lecţiei în 

caiete. 

 Vor citi textul, respectând 

semnele de punctuaţie. 

 

 

O1 

 

  

conversația, 

lectura 

explicativă 

 

 

 

text-suport 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

orală 

 

observarea 

sistematică 

 

Dirijarea 

învăţării 

26' 

 

  Voi cere elevilor să rezolve 

următoarele sarcini de lucru: 

● să formuleze oral enunțuri privind 

conținutul textului pentru a completa 

harta textului 

● să despartă în silabe cuvintele: 

amintiri, copilărie, cireșe, locuri, 

scăldat, nuia, coapte, cânepă, brâu, 

chelfăneală 

● să găsească cuvintele cu sens 

asemănător pentru: furișez, nuia, 

tulpină, creangă, chelfăneală,             

stricăciunea, văratic 

● să găsească cuvinte cu sens opus 

pentru: sănătoasă, bună, coapte, înalt, 

aproape.  

● să numească diminutivele unor 

cuvinte: cireașă, casă, creangă, nuia, 

sat.  

  

 

 

Vor răspunde la întrebări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

 

 
 

 

O3 

 

 

 

 

O4 

 
 

 

 
 

 

 
 

O5 

 

 

 

 

conversaţia, 

harta 

textului 

 

 

 

 

conversația  

 

explicaţia 

 

 

 exerciţiul 

 

text-suport 

 

laptop, 

video-

proiector 

 

 

 

 

 

fișe 

 

 

 

 

 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontală  

 

 

 

 

 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

orală 
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Obţinerea 

performanţei 

5' 

   Voi cere elevelor completarea 

copacului ideilor cu informații din 

textul studiat. 

  Vor completa copacul 

ideilor.  

 

O6 conversaţia, 

exerciţiul, 

copacul 

ideilor 

 

fişe 

 

individuală 

 

scrisă  

 

 

Încheierea 

activităţii 

1' 

  Voi face aprecieri individuale şi 

generale cu privire la modul de 

participare la lecţie. 

 Vor asculta.   conversaţia   frontală  observarea 

sistematică  
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Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni 

 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Completează copacul ideilor cu informații din text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni 

 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

 

Completează copacul ideilor cu informații din text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 

 

Personajul principal  

_________ 

 

 

Mătușa ____________ 

 

A făcut _________ cânepa. 

 

ciufuleală sau _______________ 

 

A furat ___________ . 

 

AMINTIRI DIN COPILĂRIE 

 

Personajul principal  

_________ 

 

 

Mătușa ____________ 

 

A făcut _________ cânepa. 

 

ciufuleală sau _______________ 

 

A furat ___________ . 
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PROIECT DE LECȚIE 

 

   Prof. înv. primar: Niță Steluța 

                                                                                                              Şcoala Gimnazială  Puiești 

CLASA: a IV-a 

DATA: ………. 

ARIE CURRICULARĂ: Matematică și Știinte ale naturii 

DISCIPLINA: Matematică 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Împărțirea numerelor naturale în 

concentrul 

0-1 000 000 

SUBIECTUL LECŢIEI: “Împărțirea unui număr natural la un număr 

de două cifre” 

TIPUL LECŢIEI: Consolidare 

SCOPUL: Dezvoltarea capacității de calcul matematic 

COMPETENȚE GENERALE: 

1. Utilizarea numerelor în calculi 

2. Rezolvarea de probleme 
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COMPETENȚE SPECIFICE: 

2.5. Efectuarea de împărțiri la numere de două cifre 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în 

rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente diverse 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

La finalul lecției elevii vor ști: 

O1 – Să utilizeze terminologia specifică; obiectivul se consideră realizat 

dacă toti elevii răspund la cel puțin două întrebări; 

O2 – Să aplice algoritmul de calcul și proprietăţi ale împărţirii în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor; 

obiectivul se consideră realizat dacă elevii îl utilizează în cel puțin patru din cele șapte situații prezentate; 

O3 – Să rezolve exercițiile cu respectarea algoritmului de calcul și ordinii operațiilor; obiectivul se consideră 

atins dacă elevii realizează corect patru operații (minim una dintre cele patru cunoscute) din cele opt din exercițiu; 

O4 – Să efectueze demersul de rezolvare a unei probleme; obiectivul se 

consideră atins dacă elevii realizează corect calculul problemei date; 

O5 – Să utilizeze corect algoritmul de calcul contratimp, realizând minim trei dintre cele patru calcule propuse; 
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METODE: Exercițiul, conversaţia, brainstorming, explicaţia, metoda 

cubului, problematizarea 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Manual, caiet, fişe de lucru, cartonașe,laptop, videoproiector 

FORME DE ORGANIZARE: Activitate frontală, pe echipe și individuală 

RESURSE TEMPORALE: 50 minute 

RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă 

RESURSE UMANE: 16 elevi 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Programa pentru disciplina Științe ale naturii, aprobată prin 

ordinul ministrului Nr. 5003/ 02.12.2014 

▪ Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman ș.a. – 

Matematică- manual pentru clasa a IV-a, Ed. Intuitext, 2016 

▪ www. didactic.ro 

http://www/
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SCENARIU DIDACTIC 

Momentele 

Lecţiei 

Obiec

- tive 

Timp 

(Min.) 

Elemente de conținut informațional 

și demers didactic 

Metode

 

și proce-

dee 

Materiale

 

și mijloace 

Forme

 

de 

organiza-re 

Evaluar 

e 

Moment 

organiza- 

toric 

 1 Se asigură un climat potrivit

 bunei desfășurări a lecției 

Conver

- sația 

   

Verifica-rea 

temei 

 3 Se verifică tema cantitativ şi 

calitativ selectiv. 

 

Conver- 

sația 

Observația 

Caiete Frontală Observ

a rea 

Apre- 

cierea 

verba-lă 

 

Captarea 

atenţiei 

 1 Elevii sunt anunțați că Moș Crăciun 

le-a lăsat un mesaj 

Conver- 

sația 

Observația 

 Frontală Observa 

rea 

Reactualizar O1 6 Activarea cunoștințelor

 acumulate 

 Laptop, Frontală Observa 

ea O2  anterior se va realiza prin întrebări 

legate 

Conver- video-  rea 

cunoștiințel   de terminologia specifică și exerciții 

de 

sația proiector   

or   calcul mintal derulate cu ajutorul 

unei 

Brain-    

   prezentări Power Point. storming    

   Cum se numesc factorii împărțirii? 

Cum 

    

   se numește rezultatul acesteia?

 Ce 

    

   expresii ne duc cu gândul la împărțire?     

   Care este cincimea lui 235?     

   Dar sfertul lui 188? Dar jumătatea lui 

94? 
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   Dar zecimea lui 470? Observă

 că 

    

   rezultatul este  47  la  toate  

întrebările 

    

   pentru că Ștefan a domnit 47 de ani.     



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4746 
 

PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Oprișan Elena 

Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu”, Rm. Sărat 

 

Data:  

Clasa: a VIII -a  

Obiectul: Geografia României 

Profesor:   

Subiectul: Podişul Moldovei 

Unitatea de învăţare: Unităţile de relief ale României 

Tipul lecţiei: verificarea - predarea noilor cunoştinţe  

       

            Obiective de referinţă: 

            R1  -  dobândirea de cunoștințe cu privire la geografia Pod. Moldovei; 

R2 - dezvoltarea capacităților cognitive, de înțelegere, analiză, sinteză, comparație, generalizare și 

evaluare; 

R3 – cultivarea unei atitudini active și pozitive față de cunoaștere, cultură și civilizație. 

Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi capabili:  

O.1 -  să precizeze limitele Podişului Moldovei, utilizând harta fizică de pe ecranul de proiecție şi 

Harta   fizică a României; 

O.2 -  să descrie, utilizând imagini, aspectele de relief specifice podişului; 

   O.3 - să descrie, utilizând imaginile date, fenomene geografice specifice reliefului de podiş; 

            O.4 – să observe principalele subdiviziuni ale Pod. Moldovei; 

            Strategia: dirijată, cognitivă, euristică. 

   Metode: conversaţia, descoperirea, lucrul cu harta, expunerea, explicația,   comparația. 

Materialul didactic: Harta fizică a României, atlas geografic, manualul școlar,  videoproiector, 

material Power Point. 

 

Materialul bibliografic: N. Ilinca -  ,,Didactica Geografiei” ,  Ed. Corint,   Bucureşti, 2000 

                                         M. Dulamă -  Modelul învăţării depline a geografiei, Ed. Clussium, Cluj- 

Napoca, 2004. 

                                Mândruţ Octavian – Geografie – manual pentru clasa a VIII -a,       Ed. Corint, 

Bucureşti, 2004 . 

                                   *** Curriculum naţional – programele pentru clasele V-VIII . 

Desfăşurarea activităţii 

 

Ob 

op. 

Do

za-

re 

Momentele 

lecției 

Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Strategii didactice 

Metod

e 
Mijloace Evaluare 

 1’ Organizarea 

clasei 

Atenţionează e-

levii asupra 

mo-mentelor 

lecţiei. 

Pregatirea caietului, manua-

lului scolar, instrumentelor 

de lucru. 

 

Obser-

varea; 

Caiet, 

manual 

Atentionar

e, aprecieri 
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Prezenţa. 

 10’ Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

Adresează inte-

rogaţii de 

control cu 

privire la cu-

noştinţele pre-

date şi învăţate 

anterior: 

Subcarpaţii. 

 

Ascultă, analizează, reflec-

tează, răspund, formulează 

răspunsurile aşteptate, 

îndru-maţi de profesor. 

-

Intero-

gaţii 

de 

Contro

l 

-lucrul 

cu 

harta 

-harta 

fizică 

a 

Româ-

niei 

Caiet, 

Manual, 

harta 

chestionare

a de 

control; 

 2’ 

 

 

Pregătirea 

aperceptivă 

Lansează lecţia 

computerizată. 

Deschide 

fişierul 

corespunzător 

primei etape. 

Observă prima resursă a 

lecţiei (imagini asupra 

Podişului Moldovei). 

Anali-

za, 

Dialog

, 

Expu-

nere 

problem

atizarea; 

observa-

rea 

-lucrul 

cu harta 

stimularea 

participării 

elevilor la 

răspunsuri; 

 2’ Anunţarea 

te-mei şi 

obiecti-velor 

lecţiei 

Precizează obi-

ectivele şi stra-

tegia de rezol-

vare, condiţiile 

de lucru. 

Scrie titlul 

lecţiei pe tablă: 

Podişul 

Moldovei. 

Ascultă, acceptă, se mobile-

zează. 

Notează în caiete. 

Obser-

varea 

dirijată

, 

-lucrul 

la 

tablă; 

-lucrul 

la 

harta 

Harta 

Manual 

caiet 

observarea 

sistematică

; 

O1 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

predării-

învăţării 

 

 

 

 

 

 

Utilizând harta 

fizică a Podi-

şului Moldovei,  

cere elevilor să 

analizeze limi-

tele, altitudinea 

maximă şi alte 

aspecte de 

relief. 

Ascultă, acceptă şi se 

motivează. 

Notează în caiete. 

 

 

 

 

 

 

Conve

rsaţia; 

Explic

a 

ţia; 

-lucrul 

cu 

harta 

 

 

Harta 

Manual 

caiet 

 

 

 

- 

stimularea 

participării 

elevilor la 

răspunsuri; 

- provoacă 

participare

a tuturor 

ele-vilor la 

lec-ţie; 

O2  Se face schema 

lecţiei la tablă 

în timpul 

expunerii şi 

discuţiilor des-

pre caracterele 

specifice de re-

ief ale 

Analizează, reflectează, răs-

pund, sub îndrumarea 

profesorului. 

 

                 

 

 

 

Conve

rsaţia, 

obser-

varea 

dirijată

. 

 

 

Harta 

Manual 

Caiete 

Imagini 

atlas 

Observarea 

comporta 

mentului 

elevilor; 

-analiza 

răs-

punsurilor; 
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 Podişului 

Moldovei. 

O3  Cere elevilor să 

observe imagi-

nile şi să 

descrie 

principalele fe-

nomene geo-

morfologice. 

Analizează, formulează, 

răspund, sub îndrumarea 

profesorului.  

Acţionează şi explică modul 

de formare al cuestelor şi al 

alunecărilor de teren. 

proble

matiza

-rea, 

Dialog

, 

Expun

ere. 

-lucrul 

cu 

calcula-

torul, 

harta, 

manualu

lşi 

atlasul 

Stimularea 

participării 

elevilor la 

formularea 

răspunsuri-

lor. 

O4  Cere elevilor să 

urmărească 

har-ta fizică a 

Ro-mâniei şi să 

pre-cizeze 

princi-palele 

subdivi-ziuni 

ale Pod. 

Moldovei. 

 

 

Ascultă, acceptă, 

formulează răspunsurile sub 

îndrumarea profesorului. 

 

Anali-

za, 

obser-

varea, 

Explic

a-ţia, 

conver

saţia 

euristi-

că; 

Harta 

manual 

Analiza 

răs-

punsurilor, 

stimularea 

participării 

elevilor. 

 2ţ 

 

 

 

 

Atingerea 

feed-back-

ului 

 

 

Lansează 

fişierul cu 

aplicaţii unde 

propune 

elevilor  o 

situaţie geo-

grafică de 

rezol-vat cu 

resursă de timp.  

 

 

Analizează, reflectează, 

com-pară, răspund.  

 

 

 

proble

matiza

-rea, 

exerci-

ţii 

geogra

-fice. 

harta - analiza şi 

aprecierea 

răspunsuri 

lor; 

 3ţ Obţinerea 

performanţei 

Propune rezol-

varea 

următoarei 

situaţii geogra-

fice: 

,,Argumentaţi 

de ce 

majoritatea 

râurilor din 

Pod. Moldovei 

au cursuri 

paralele.” 

Analizează, reflectează. 

Propun argumente. 

Proble

matiza

-rea; 

-

exerci-

ţii 

geo-

grafice 

Harta 

manual 

-analiza şi 

aprecierea 

răspunsuri 

lor; 
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 3’ Asigurarea 

retenţiei 

şi 

transferului 

cunoștințelor 

Propune 

elevilor să 

completeze fişa 

de evaluare cu 

informaţiile 

corespunzătoar

e. 

 

Analiza modului de 

realizare a testelor, afişarea 

variantelor corecte de 

răspuns şi acordarea directă 

a notelor. Selectează 

informaţiile pentru 

completarea testului şi for-

mularea corectă a răspun-

surilor. 

Solicită informaţii 

referitoare la modul de 

rezolvare a testelor, precum 

şi despre no-tele acordate. 

proble

matiza

-rea; 

-lucrul 

cu 

harta 

 

-fişa de 

evaluare 

-evaluarea 

directă a 

răspunsuri-

lor din 

grile. 

 2’ Precizarea 

ac-tivităţilor 

pe care 

elevii le vor 

desfăşura 

acasă. 

Comunică su-

gestiile şi con-

tinuturile ce vor 

fi parcurse spre 

studiu. 

Ascultă şi notează. Explic

aţia 

 

Observarea 

comporta- 

mentului 

elevilor; 
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Lesson Plan                                            

Prof. Înv. Primar Iordache Gina Simona,  

Școala Gimnazială Grebănu 

Prof. Lb.engleză Nedelcu Ionela, 

Școala Gimnazială Ziduri 

Teacher:  

School:  

Date:  

Class: IV 

No of students : 15 

Level: Beginners   

Text book: Booklet 

Lesson: There is /There are 

Time: 45 minutes 

Type of lesson: mixed  

Skills: Speaking, listening, reading, writing 

 

Competences:  

1.1. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar și rar în contexte cunoscute/ previzibile; 

3.2. Identificarea unor elemente importante de reperare a unui eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital) sau pe un alt suport. 

 

Aims: 

▪ To use There is/There are in their own sentences (affirmative, negative and interrogative form). 
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▪ To practice vocabulary about domestic and wild animals 

 

Teaching aids: worksheets, board, notebooks, students’ books, overhead projector, laptop, worksheets 

Teaching techniques: explanation, individual work, exercise solving. 

Resources: the internet, worksheets, students’ books and notebooks. 

 

 

Stages Activity Techniques Reasons 

for activity 

Materials Timing 

Warm up T greets class and checks the 

attendance.  

T asks Ss to listen to the song 

https://www.youtube.com/watch

?v=eClGqjHz790 

Interaction To draw the 

Ss attention 

Laptop  

Overhead 

projectors 

3 

minutes 

Lead in T checks homework ex.6/page 

11and 1/page 12. 

Game: Name an animal with the 

last letter from the previous one. 

T asks Ss what kind of animals 

they are.   

T asks pupils to guess what the 

pictures are about.  

Interaction  

 

 

 

 

 

Explanation 

 

To get them 

interacted 

Ss’ books and 

notebooks 

 

 

 

 

 

 

Worksheet 1 

5 

minute 

https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
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T slowly reveals two pictures: a 

farm and a zoo.  

T asks “How many…..are 

there?”.  

Ss answer . 

T announces the title of the 

lesson “There is / There are” 

Presentation T explains with their help the use 

of There is +singular 

nouns”/”There are + plural 

nouns” and writes an example on 

the board. Ss write in their 

notebooks. Ss write affirmative 

sentences using There is/ there 

are and the animals from the 

farm/ zoo (hand out 1).   

T asks how many 

seals/elephants/ owls are in our 

song? Ss’ answer.  

 

 

To get them 

engaged 

into the 

tasks 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.

youtube.com/

watch?v=eCl

GqjHz790 

 5 

minutes 

Explanation  T asks Ss questions like “Is there 

a horse at the zoo?/ Are there  

pigs on the farm? Ss give short 

answers. 

Interaction  

 

 

 

 To 

recognize 

the animals. 

Worksheet2  

Ss notebooks 

Board  

12 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
https://www.youtube.com/watch?v=eClGqjHz790
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T gives examples of negative  

sentences like: There isn’t a 

monkey on the farm/ there aren’t 

cows at the zoo.   

 

 

 

 

 

 

 

Practice  Ss have to write the answers from 

the quiz in their notebooks.  

https://quizizz.com/admin/quiz/5

f3605430454c5001c605017/ther

e-is-there-are 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5

f5c5751ef0b0c001bb9e302/there

-isn-t-there-aren-t 

Individual 

work 

 overhead 

projector, 

laptop, 

children’s 

notebooks 

8 

Feedback/ 

Evaluation 

T gives students clues about 

different animals and they have 

to name the animal according to 

picture. 

Speaking 

 

To improve 

reading/ 

speaking 

skills 

Worksheet 3 

  

10 

minutes 

Assigning 

homework 

T thanks the Ss for their attention 

and assigns homework: 

to imagine they have a farm and 

to mention 5 animals that are on 

their farm and five animals that 

there aren’t on their farm. 

   2 

minutes 

https://quizizz.com/admin/quiz/5f3605430454c5001c605017/there-is-there-are
https://quizizz.com/admin/quiz/5f3605430454c5001c605017/there-is-there-are
https://quizizz.com/admin/quiz/5f3605430454c5001c605017/there-is-there-are
https://quizizz.com/admin/quiz/5f5c5751ef0b0c001bb9e302/there-isn-t-there-aren-t
https://quizizz.com/admin/quiz/5f5c5751ef0b0c001bb9e302/there-isn-t-there-aren-t
https://quizizz.com/admin/quiz/5f5c5751ef0b0c001bb9e302/there-isn-t-there-aren-t
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WORKSHEET 1 

WILD ANIMALS 

 

 

 

FARM ANIMALS 
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WORKSHEET 2 

   On the farm:                                                                            At the zoo: 

         There is/ There are                                                             There is / There are 

       There isn’t / There aren’t                                               There isn’t / There aren’t 

 

                  - horses                                                                                               -a tiger 
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              a lion                                                                                       cats                                                                     

                                                                      
 

 

Pigs                                                                                        Monkeys                                                                                                          

                                                           
                                                                            - 
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WORHSHEET 3 

 

 

 

 

 
WRITE THE NAME UNDER THE RIGHT ANIMAL AND MATCH THE ANIMALS WITH 
THE DESCRIPTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUIN     GIRAFFE      BIRD        CAMEL    CROCODILE    

 

ELEPHANT   SNAKE     MONKEY    TIGER       FROG 

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.imageenvision.com/150/12524-green-snake-clipart-by-djart.jpg&imgrefurl=http://www.imageenvision.com/all-graphics/reptile&usg=__2tI1_fA-kf68fB1XwxjGCHtLH6A=&h=120&w=150&sz=18&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=pochdEjYYu-sxM:&tbnh=77&tbnw=96&prev=/images?q=SNAKE+CLIPART&gbv=2&hl=es&sa=G
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I’m brown or black. I 

have got a long tail 

and small ears.  

 

 

I’m green. I have got 

big teeth and a long 

tail. 

I’m small. I can 

sing and fly. 

I’m big and grey. I 

have got big ears and 

a long trunk. 

I’m tall. My body is 

brown with spots I 

have got a long neck 

and small ears. 

I’m black and white. I 

have got small eyes and 

a beak. 

I have got long legs 

and two humps. I 

live in the desert. 

I’m long and I can’t 

walk because I 

haven’t got legs.  

I’m brown with black 

stripes. I can run very 

fast. I live in the jungle. I’m small and green. 

I can jump and I eat 

insects. 
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Structura planului de lecție BaCuLit 

Prof. Lalu-Popescu Geanina-Maria 

Școala gimnazială „Gheorghe Vernescu” Rm. Sărat 

 

Disciplina  Clasa  Data  Tipul lecției  Profesor  Număr de elevi  

Băieți  Fete  

Biologie a VIII-a  Fixarea cunoștințelor 

și formarea de 

competențe de 

comunicare 

LALU-POPESCU 

GEANINA-MARIA 

  

 

Lecția anterioară (ce anume din lecția precedentă conduce la lecția curenta, pe ce este construită lecția 

curentă) 

În orele anterioare elevii au învătat despre resursele energetice ale planetei, supraexploatare și 

importanța păstrării biodiversității. Elevii, în echipe, au prezentat, prin proiecte, ce cunosc deja despre 

resursele energetice, convenționale și neconvenționale, epuizabile, inepuizabile, ce se întâmplă în urma 

supraexploatării resurselor și cât de importantă este păstrarea biodiversității. Aceștia au urmărit reciproc 

și au evaluat munca colegilor. Activitatea a vizat dezvoltarea unor competențe de comunicare orală și 

prin reprezentări grafice, competențe de bază în științe, competențe digitale, abilități de lucru în echipă 

precum și dezvoltarea unor comportamente ecologice și de stil de viață sănătos. 

Formarea competenţelor se bazează pe implicarea elevilor în activităţi multiple 

de observare, aplicare şi experimentare. Astfel elevii vor fi capabili să integreze informaţii noi în modele 

explicative proprii, să aplice achiziţiile dobȃndite în rezolvarea unor probleme de viaţă cotidiană, să 

găsească soluţii la probleme noi, să-şi formeze o gȃndire logică şi să manifeste creativitate şi originalitate. 

Deşi conţinuturile sunt decupaje relevante pentru disciplina biologie prin domeniile selectate, ele 

devin instrumente de atingere a competenţelor de către elevi. Aşadar, accentul se schimbă de pe 

necesitatea de a avea multe şi complexe informaţii de biologie spre dezvoltarea competenţelor de explorare 

a mediului, de comunicare, de rezolvare de diverse probleme şi de manifestare a unui stil de viaţă sănătos. 
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Titlul lecției: Dezvoltarea durabilă 

Competențele vizate:  

• Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a fenomenelor cu instrumente și metode științifice 

• Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și sociale 

• Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie pe baza gândirii logice și a creativității 

• Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu natural propice vieții 

Obiectivele de învățare: 

• să identifice elemente cheie dintr-un text pe teme de poluare  

• sa participe in interactiuni pe subiecte de ecologie și protecția mediului 

• să transfere informaţiile dintr-un text citit inserându-le într-un tabel/ hartă conceptuală 

• sa structureze, cu ajutorul textului dar si a cunostintelor achizitonate la alte materii, informatiile cerute și 

să producă un nou context de comunicare 

 

Lecția care urmează 

Lecția care urmează se va centra pe dezvoltarea unei gândiri ecologice, bazată pe principiile unui 

stil de viață sănătos în scopul responsabilizării pentru dezvoltarea durabilă. Limbajul va fi specific cu 

elemente de vocabular din sfera ecologiei. Pentru ca învățarea să devină activă, asumată și plăcută, copilul 

trebuie stimulat să își descopere și să își mobilizeze resursele personale, să se autodisciplineze în realizarea 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4761 
 

unor sarcini de lucru, să învețe să coopereze într-o echipă în care își asumă roluri, să caute, să selecteze și 

să prelucreze informații din surse diverse. 

Ce fac? De ce fac? Cum fac? Cu ce fac? Cât de mult am făcut? Cum aș putea să fac mai bine? 

sunt întrebări care contribuie le proiectarea activității. 

 

Etapele 

lecției  

Desfășurarea lecției  Timp  Strategii/me

tode folosite 

Ce urmărim 

Activitatea profesorului  Activitatea elevilor  

Captarea 

atenției  

Reia textul suport 

pentru unitatea 

“Sănătatea omului și a 

mediului” 

  

Elevii prezintă 

concluziile metodei 

“Gândiți – lucrați în 

perechi - 

comunicați” 

5 

min 

Conversație  Reactualizarea 

noțiunilor 

învățate 

anterior 

Evaluarea 

formativă 

Profesorul plasează în 

centrul discuției planeta 

Pământ și invită elevii 

să precizeze care sunt 

resursele planetei și ce 

activități umane 

afectează sănătatea 

acesteia. 

Elevii prezintă 

concluziile activității 

Predarea și învățarea 

reciprocă de la tema 

Resurse energetice 

ale planetei  

5 

min 

Brainstormin

g 

Identificarea 

noțiunilor din 

lecțiile 

anterioare care 

pot fi utilizate 

pentru achiziții 

cognitive noi 

precum și 

conștientizarea 

învățării și a 

metodelor 

utilizate. 

 

Predarea 

conținuturilo

r  

Profesorul invită elevii 

să sintetizeze ideile 

exprimate. Organizează 

elevii pentru 

completarea hărților 

Elevii se 

organizează, urmând 

indicațiile 

profesorului și aleg 

una din cele trei hărți 

conceptuale propuse 

5 min Citesc 

indicațiile 

hărții 

conceptuale 

 

Citirea textului 

pentru 

extragerea 

informațiilor 

utile, 

interacțiunea 
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conceptuale. Anuntă 

titlul și scopul lecției. 

 

dintre elevi și 

implicarea 

activă 

Formularea de 

enunțuri 

corecte și 

transferul de 

informații 

 

Citește împreună cu 

elevii. Dirijează elevii 

în rezolvarea cerințelor. 

Selectează împreună cu 

elevii, definițiile și 

conceptele. 

 

Citesc și găsesc 

răspunsurile corecte. 

Împărtășesc impresii 

privind completarea 

hărții.  

 

15 

min 

Conversația 

Problematiz

area   

Brainstormi

ng 

 

Evaluarea 

înțelegerii  

Grupează câte 3 perechi 

(câte una pentru fiecare 

hartă conceptuală). 

Fiecare grup va lucra pe 

foi de flipchart. 

Invită elevii 

- să formuleze enunțuri 

scurte ca argumente în 

favoarea protecției 

mediului 

- să enumere termenii 

noi identificați 

- să exprime prin 

emoticoane starea pe 

care o au discutând 

despre problemele de 

mediu, precum și starea 

pe care le-o dă ideea 

dezvoltării durabile 

Folosesc 

evidențiatoare pentru 

susținerea 

prezentărilor. 

Formulează 

argumente, notează 

pe coli termenii 

identificați. 

Completează 

posterele cu 

informații primite de 

la celelalte grupe. 

 

 

 

15 

min 

Prelegerea 

Conversația  

 

Realizarea 

schimbului de 

idei, 

exprimarea 

liberă, 

corectarea 

limbajului 

științific 
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Tema 

pentru 

acasă 

Anunță tema pentru 

acasa – Realizarea unei 

prezentări în format 

digital 

Solicită indicații 

suplimentare pentru 

realizarea temei 

5 

min 

Converația Utilizarea 

informațiilor în 

realizarea unei 

prezentari 

pentru 

dezvoltarea 

competențelor 

digitale 
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Proiect didactic 

Prof. înv. Primar Porumb Ionica 

Școala Gimnazială Grebănu 

 

  PROPUNĂTOR: Porumb Ionica 

  ARIA CURRICULARĂ : Consiliere și orientare 

CLASA: a II-a  

 DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Explorarea meseriilor 

SUBIECTUL: Oameni și meseriile lor. O meserie este o bucurie! 

TIPUL LECŢIEI: predare-învățare 

SCOPUL LECŢIEI : Familiarizarea copiilor cu diversitatea meseriilor şi stabilirea unor caracteristici specifice fiecărei meserii. 

Conştientizarea importanţei fiecărei meserii în viaţa omului. 

COMPETENȚE GENERALE: 

3.3.Prezentarea utilității unor meserii/ profesii cunoscute 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

- Jocuri didactice despre meserii; 

- Crearea unor postere originale despre specificul meseriilor, utilitatea meseriilor. 

  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să răspundă la ghicitorile propuse  

 O2-  să mimeze meseria corespunzătoare jetonului extras; 

 O3- să asocieze prin săgeți, denumirea unor meserii cu activitatea lor specifică; 
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 O4-să coloreze în careu doar cuvintele ascunse care exprimă meserii; 

  O5- să încercuiască prima literă a fiecărui cuvânt ce denumește o meserie, pentru a descoperi denumirea ,,prafului magic”. 

STRATEGII DIDACTICE 

1.METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia,  exerciţiul, problematizarea. 

2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Tablă, jetoane,  planșe cu ilustrații, fișe de lucru. 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală 

RESURSE UMANE: 22 

TIMP: 50 min                                                                                                                                                                                                                                                           

  BIBLIOGRAFIE: 

- Constanța Cuciinic,Dezvoltare personală – clasa a II-a, Editura aramis, București, 2021; 

 

Scenariu didactic 
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Momentele 

lecţiei 

 

Ob. 

op. 

 

Conţinut şi sarcini de învăţare 

Strategia didactică  

Evaluare 
Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactic 

Modur

i de 

organiz

are 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

       Pentru buna desfăşurare a lecţiei se au în vedere 

următoarele aspecte: 

o Stabilirea ordinii; 

o Asigurarea/ pregătirea celor necesare pentru desfăşurarea 

activităţii; 

o Adoptarea unei poziţii corecte în bancă; 

    

2. Captarea 

atenţiei 

5 min. 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O voi realizacu ajutorul unor ghicitori despre meserii lăsate de 

un prieten care aduce scrisori (POȘTAȘUL) 

,,În clasă, pe oricine 

Îl învață ce e bine!” 

                    (învățătoarea) 

,,Dinții el îi îngrijește 

Cariile nimicește, 

De durere el ne scapă 

Toată dantura îndată.” 

                    (stomatologul) 

,,Animalele îngrijește 

Conversația 

 

 

 

 

 

Ghicitori  Frontal   
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Și de boli el le ferește. 

Cu-o injecție îndată 

Le-a luat durerea toată” 

                    (medicul veterinar) 

,,Cine este-acela care 

Are chipul ars de soare 

Și muncește pe ogoare 

Spune, îl ghicești tu oare?” 

                    (agricultorul) 

,,Cine-i cel ce construiește case 

Cocoțat pe schele 

Și cu fruntea lui ajunge 

Până sus, la stele?” 

                 (constructorul) 

-Ce reprezintă toate aceste cuvinte?  

4. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

lecției 

1 min.  

 Anunț tema lecţiei şi obiectivele pe înțelesul lor, apoi voi scrie 

la tablă data şi titlul.  

După cum ați observat, astăzi am ajuns la lecția Oamenii și 

meseriile lor. 

Le voi prezenta copiilor planșe ce ilustrează, activități 

specifice unor meserii. 

Conversația 

Explicația 

Planșe 

ilustrate 

Frontal   
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5. Dirijarea 

învățării 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ În prima parte a dirijării învățării 

După prezentare, propun  să descoperim ce ne dorim să  fim 

când vom crește.  

„Roata vremii se-nvârteşte/Fiecare se gândeşte 

Şi va spune cu glas tare/Ce va fi când va fi mare!” 

„Eu,când voi fi mare voi fi...”. Copiii spun propoziţia şi 

continuă cu răspunsul pentru completare. 

❖ .În a doua parte a dirijării învățării 

Elevii vor juca ,,Ghicește meseria!”.  

Le voi explica elevilor etapele jocului, făcând și o 

demonstrație. 

Fiecare elev va extrage câte un jeton, va citi cuvintele cheie 

scrise pe acesta și numește un alt coleg care să îi răspundă. 

După identificarea meseriei, elevul întoarce jetonul către clasă 

pentru a vedea imaginea. 

Colegul care va ghici,  va fi cel care extrage un alt jeton, 

procedând în același mod. Jocul se va finaliza la epuizarea 

jetoanelor 

Conversația 

Explicația 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

Joc didactic 

Conversația 

Demonstrația 

Observația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individ

ual  

-evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

răspunde 

corect la 

întrebări 

 

 

 

 

-evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

citi corect 

cuvintele de 

pe jeton; 

 

-evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

identifica  

meseriile 
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6. Fixarea 

cunoștințelor 

asimilate în 

etapa 

anterioară 

5 min. 

O3        Se realizează prin Fișa nr. 1 ce conține o coloană cu 

propoziții lacunare și o a doua coloană cu meserii. Elevii 

trebuie să asocieze meseria cu acțiunea persoanei care face 

acea meserie, trasând săgeți. 

 

                                      ,,Cine...?” 

.....................croiește haine.                          Aviatorul 

.....................vindecă bolnavii.                      Brutarul 

.....................face pâine și cornuri.                Croitorul 

.....................vinde medicamente.                 Minerul 

.....................zidește case.                             Medicul 

.....................pilotează avionul.                     Zidarul 

.....................lucrează în mină.                      Farmacistul 

.....................repară încălțămintea.                Cizmarul 

Explicația 

Conversația 

Exercițiul 

 

Individual 

Frontal 

 

Individ

ual  

 

 

Frontal 

 

-evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

asocia 

meseria cu 

acțiunea 

persoanei 

care face 

acea 

meserie 

7. Obţinerea 

performanţei 

 min. 

8 min 

O4 

 

O5 

      Fișa nr. 2 

      Descoperă numele meseriilor scrise pe orizontală! 

Colorează-le folosind creioane colorate diferite. 

      Încercuiește prima literă din fiecare cuvânt găsit. Aceste 

litere formează trei cuvinte.  

      Vei afla astfel denumirea prafului magic ce mă va ajuta să 

deschid geanta poștașului cu recompense.  

 

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Fișa nr. 2 Individ

ual 

 

Frontal  

-evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

colora doar 

literele care 

compun 

denumirea 

unei meserii 
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Î M I A M I N T E S C T O T 
 

 

-evaluez 

capacitatea 

elevilor de a 

identifica 

prin 

colorare, 

denumirile 

meseriilor 

8. Asigurarea 

retenției şi a 

transferului 

1 min. 

 

 

• Voi face aprecieri verbale asupra modului de desfăşurare a 

lecţiei și îi  voi recompensa. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individ

ual 

Apreciez 

verbal elevii 

. 
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Anexa 1 

Ieri te-a fotografiat, 

Filmul l-a developat, 

Azi zâmbeşte pe hârtie 

Chipul din fotografie.  (FOTOGRAFUL) 

 

De vrei să mănânci ceva, 

Doar la el poţi comanda 

Şi-ţi va aduce îndată 

Comanda şi nota de plată.  (OSPĂTARUL) 

 

Poartă pistol şi baston, 

Hoţii îi prinde uşor. 

Girofarul îl porneşte 

Atunci când o urgenţă este.  

(POLIŢISTUL) 

 

El ştie că să vopsească 

Cu pensulă şi cu pistol, 

După gustul tuturor 

Meseria-i de .......   (VOPSITOR) 

           Lângă baltă-l poţi vedea, 

Ciorbe, supe, sărmăluţe, 

Sosuri bune, chifteluţe 

Pregăteşte iscusit 

Căci e meşter la gătit.  (BUCĂTARUL) 

 

Te învăţa să citeşti, 

Să scrii şi să socoteşti, 

Munca să o preţuieşti 

De vrei bun şi drept să creşti.  (ÎNVĂŢĂTOAREA) 

 

Ea lucrează cu cei mici 

Având o grupă de pitici. 

Este o bună povestitoare, 

Meseria-i de ...........  (EDUCATOARE) 

 

Te consultă şi-ţi prescrie 

Potrivită doctorie. 

Cum să nu fii bucuros 

Când te face sănătos?!  (MEDICUL) 

 

Cu aromă-mbietoare, 
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Peşte mult să prindă-ar vrea: 

Şalău, ştiucă, somn, homar. 

Meseria-i de...........  (PESCAR) 

Pâinea rumenă apare. 

Din cuptorul dogorit 

Cine-o scoate mulţumit?   (BRUTARUL) 

 

 

     Anexa 3 

Taie instrumentele care nu se potrivesc meseriei. 
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PROIECT DIDACTIC 

Clasa: I 

Data: 15  noiembrie 2021 

Obiectul de învăţământ: Dezvoltare personală 

Aria curriculară: Consiliere și orientare 

Unitatea de învăţare: Igienă personală 

Subiectul lecţiei: Corpul meu şi menţinerea sănătăţii 

Tipul lecţiei: Consolidare  

Forma de realizare: individuală 

Domenii integrate: D.P., M.E.M. 

Competențe specifice: 

D.P. 

1.1. Prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate. 

1.2. Identificarea unor reguli de igienă personală. 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă. 

3.1. Identificarea unor sarcini de lucru simple în contexte variate. 

M.E.M 

3.1 Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat. 

3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţia cu mediul natural. 

Obiective operaţionale: 

O1 – Să enumere corect părțile componente ale corpului uman, în funcție de cunoștințele anterioare. 

O2 – Să numească în mod corect obiectele de igienă personală, în funcție de cunoștințe. 

O3 – Să enumere corect factorii care contribuie la menținerea sănătății, având acces la materialul didactic. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: 

- Conversația; 

- Exercițiul. 

Mijloace de învățământ: 

- Videoproiector; 

- Laptop; 

- Fișe de lucru; 
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- Planșă corpul uman. 

Forme de organizare: 

- În perechi; 

- Individual. 
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DEMERS DIDACTIC 

Nr. 

Crt

. 

Etapele lecţiei Obiective 

Operation

ale 

Conţinutul 

esenţializat al 

învăţării 

Strategii  didactice Metode de 

evaluare 

Metode 

didactice 

Forme 

de 

organiza

re 

Mijloace 

didactice 

 

1. Moment 

organizatoric 

 

 

Se creează condiţiile 

optime pentru buna 

desfăşurare a lecţiei 

(se asigură climatul 

favorabil; se obţine 

momentul de linişte) 

    

2.  Captarea 

atenţiei 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

O2 

Fiecare copil va primi 

o fișă cu un careu de 

cuvinte ce denumesc 

părțile corpului 

omenesc. Se poartă o 

conversație despre 

cuvintele descoperite. 

Apoi se vor 

exemplifica pe o 

planșă componentele 

corpului uman. 

 

 

Exercițiul  

Conversa

ția 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă careu, 

planșăcorpu

l uman 
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3. 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

După ce s-au 

reamintit cele sus 

enumerate, vom face 

o trecere în revistă a 

ultimei lecții de la 

dezvoltare personală 

– Igiena corpului 

uman. Astfel, elevilor 

li se vor pune întrebări 

precum: 

Care sunt obiectele de 

igienă personală? 

Ce astfel de obiecte 

nu avem voie să 

împrumutăm? 

Ce activități 

desfășurăm pentru a 

ne menține corpul 

curat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa

ția 

 

 

 

 

 

 

Individu

al 

 

 

 

 

 

Frontal 

  

4. 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 Se punctează copiilor 

că pentru a fi sănătoși 

nu este nevoie doar de 

o igienă 

corespunzătoare, ci și 

de o alimentație 

sănătoasă și un stil de 

viață sănătos.  

Se anunță titlul noii 

lecții – Corpul meu şi 

menţinerea sănătăţii 

 

 

Expunere

a 

 

 

 

Frontal 
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5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

O3 

 

 

Dirijarea învățării 

începe cu povestea, 

”NIL ȘI 

ALIMENTAȚIA”, ce 

va fi proiectată cu 

ajutorul 

videoproiectorului. 

https://www.youtube.

com/watch?v=yo54f3

tdDSw 

 

Vom discuta și 

analiza 

comportamentul 

personajului 

principal, Nil, care era 

foarte lacom în ceea 

ce privește 

alimentația sa. 

Vom insista asupra 

nevoii de alimentație 

echilibrată pentru a 

menține organismul 

sănătos. Vom puncta 

și alt factor care 

contribuie la a avea un 

corp sănătos – sportul. 

 

 

 

Expunere

a 

 

 

 

 

 

Conversa

ția 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Videoproiec

tor 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

O3 

Copiii vor primi o fișă 

spre rezolvare. 

Exercițiul 

 

Individu

al  

Fișă de 

lucru 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yo54f3tdDSw
https://www.youtube.com/watch?v=yo54f3tdDSw
https://www.youtube.com/watch?v=yo54f3tdDSw
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şi asigurarea 

feed-back-ului 

7.  Încheierea 

activităţii 

 Se fac aprecieri 

verbale cu privire la 

activitatea desfăşurată 

de copii şi la 

comportamentul 

acestora în timpul 

orei. 

 Frontal   Recompense

, evaluare 

orala  

 

 

 

 

                                                                     Răspunde la ghicitori printr-un desen: 

Zor, zor, zor,  

Dacă-i speli cu spor 

Dinții nu te dor 

Am eu grija lor. 

 

Este albă și curată, 

Netedă si parfumată, 

Nasul ea mi-l ingrijește, 

Niciodată nu-mi lipseste. 

 

Colorat și parfumat,  

Fac clăbuc neîncetat, 

Doar de apă ajutat,  

Corpul tău va fi curat. 

  

Picaturile de apă 

El le strânge-n mare grabă

 Ș

COALA GIMNAZIALĂ PUIEȘTI 

Corpul e acum uscat

 M

ANEA GINA 

Nici un strop nu a scăpat! 
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PROIECT DE LECŢIE 

LEGĂTURA IONICĂ 

   Veşcă Gina 

               Şcoala de provenienţă: Colegiul Naţional 

,,Alexandru Vlahuţă’’,Rm.Sărat 

Competenţe specifice: 

1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat;  

1.3. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi 

proceselor chimice studiate; 

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii; 

2.2. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative; 

3.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor  pentru a lua decizii asupra 

materialelor/condiţiilor analizate; 

4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor; 

4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei. 

 

Obiective operaţionale: 

O1: Să indice etapele formării legăturii ionice; 

O2: Să modeleze formarea legăturii ionice; 

O3: Să exemplifice tipuri de compuşi formaţi prin legătură ionică; 

O4: Să rezolve exerciţii şi probleme aplicative. 

 

Resurse procedurale (strategia didactică): 

- Metode şi procedee didactice: Conversaţia euristică, Învăţarea prin descoperire şi cercetare, 

Algoritmizarea, Modelarea, Problematizarea. 

 - Mijloace de învăţământ: Manual, Culegeri de probleme, Fişe de lucru, Laptop, 

Videoproiector. 

- Forme de organizare a activităţii: Activitate frontală, Activitate individuală, Activitate în 

echipă. 

Resurse bibliografice: Manual de chimie pentru clasa a IX-a, Caiet de lucru pentru elevi, 

Culegere de probleme. 

Durata: 45 minute 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

ETAPA 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE: METODE ŞI 

PROCEDEE  

DIDACTICE 
PROFESOR ELEVI 

1. Moment 

organizatoric 

- Se face prezenţa și se verificǎ existenţa mijloacelor necesare desfǎşurǎrii 

lecţiei. 

- Se capteazǎ atenția elevilor  anunțându-se activitǎțile ce vor fi 

desfǎșurate pe parcursul orei. 

Se pregătesc pentru ora  de chimie  

2. Anunţarea 

temei şi 

captarea 

atenţiei 

- Se anunţǎ tema și se scrie titlul pe tablă: „Legătura ionică” 

- Precizează obiectivele lecţiei. 

 

Notează titlul lecţiei în caiete. 

Sunt atenţi la obiectivele lecţiei. 

 

Conversaţia 

 

3. Dirijarea 

procesului de 

învățare 

 

- Se împarte clasa în grupe de câte 3 elevi.  

- Se distribuie elevilor fișele de lucru. 

 Verificarea cunoștințelor: 

Prin întrebări și exerciții se verifică cunoștințele din lecțiile precedente ce 

vor fi utile în predarea noilor cunoștințe. 

Întrebări: 

- Cum se formează ionii pozitivi și negativi? 

- Cum variază caracterul metalic și nemetalic în grupă și perioadă? 

- Ce este electronegativitatea? 

- Ce electronegativitate au metalele și nemetatele? 

 

Primesc fişele.  

 

Sunt atenţi la indicaţiile 

profesorului. 

 

 

 

Conversaţia 

euristică; 

 

 

Problematizarea; 

 

Algoritmizarea; 

 

 

Modelarea.  
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ETAPA 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE: METODE ŞI 

PROCEDEE  

DIDACTICE 
PROFESOR ELEVI 

- Cum variază electronegativitatea în grupă și perioadă? 

Exerciții: 

Se cere elevilor să rezolve exercițiile de pe fișa de lucru 1. 

Comunicarea noilor cunoștințe: 

În predarea noilor cunoștințe se începe cu faptul că în substanțe,atomii 

sunt uniți între ei prin legături chimice, în ansabluri mai mari, de tipul 

moleculelor sau rețelelor cristaline. 

Legăturile chimice sunt interacțiuni puternice ce se stabilesc între 

atomi cu participarea electronilor de valență. 

Se cunosc trei tipuri de legături chimice, diferențiate între ele prin 

modul de realizare: 

- legătura ionică 

- legătura covalentă 

- legătura metalică 

Formarea legăturii ionice 

Legătura ionică se stabilește între atomii elementelor cu caracter metalic 

pronunțat (cu electronegativitate mică) și atomii elementelor cu caracter 

nemetalic pronunțat (cu electronegativitate mare). 

 

Răspund la întrebările profesorului 

și rezolvă cerințele exercițiilor din 

fișa de lucru 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Notează în caiete informaţiile noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

euristică; 

 

Descoperirea 

dirijată; 

 

Problematizarea; 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmizarea; 
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ETAPA 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE: METODE ŞI 

PROCEDEE  

DIDACTICE 
PROFESOR ELEVI 

Exemplu: 

Cl
. .

:
. .

. + 1e_

. .
:
. .
Cl:

_

Na . +Na 1e_+

___________

        Sau: 

Na (1s22s22p63s1) → Na+ (1s22s22p6) + 1e- 

Cl (1s22s22p63s23p5) + 1e- → Cl- (1s22s22p63s23p6) 

 După cum se observă are loc un transfer de electroni de la atomii de 

sodiu (metal) la atomii de clor (nemetal). 

Cei doi ioni formați nu rămân izolați, ci între ei se stabilesc forțe de 

atracție electrostatică, rezultând o nouă substanță, clorura de sodiu. 

Cl
. .

:. .
.

. .
:
. .
Cl:

_
Na. + Na+ + Na+Cl-

 

Concluzie:  

Legătura ionică se realizează prin transfer de electroni, de la atomii 

elementului cu caracter metalic pronunțat la atomii elementului cu 

caracter nemetalic pronunțat și prin stabilirea forțelor de atracție 

electrostatică între ionii de semn contrar formați. 

Sunt atenți la explicaţiile 

profesorului. 

 

 

 

Cer explicaţii dacă este nevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează informaţiile noi în caiete. 

 

 

 

 

 

 

Modelarea.  
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ETAPA 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE: METODE ŞI 

PROCEDEE  

DIDACTICE 
PROFESOR ELEVI 

Observații: 

a) Legătura ionică se stabilește între elemente care au o diferență 

mare de electronegativitate. 

b) Legătura ionică este o legătură relativ puternică, de natură 

electrostatică,fiind numită şi legătură electrovalentă. 

     Exemplu:   3 (electroneg. Cl) – 0,9 (electroneg. Na) = 2,1 

c) Reacțiile de obținere ale compușilor ionici au loc cu degajare de 

energie (reacții exoterme). 

d) În compușii ionici nu se formează molecule, ci agregate 

tridimensionale de ioni, numite rețele ionice.  

e) Legătura ionică nu este orientată în spațiu. 

f) În rețelele ionice, ionii sunt dispuși ordonat în nodurile rețelei, 

alternând ionii pozitivi cu cei negativi.  

Formula unui compus ionic indică raportul în care se găsesc ionii în 

rețeaua cristalină. Ex.: în MgCl2 raportul ionilor este Mg2+ : Cl1- = 1:2. 

g) Compușii ionici sunt substanțe neutre din punct de vedere electric. 

Compușii ionici sunt: 

- sărurile: NaCl; K2S;  Li2SO4; MgCl2; Ca(NO3)2; NH4NO3 ,etc. 

- unii oxizi metalici: K2O; Na2O; CaO; MgO; Al2O3 ; ZnO,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund la întrebările profesorului, 

îndrumaţi de acesta. 

 

 

 

Cer explicaţii dacă este nevoie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

dirijată; 
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ETAPA 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE: METODE ŞI 

PROCEDEE  

DIDACTICE 
PROFESOR ELEVI 

- cele mai multe baze de tipul M(OH)n: NaOH; Ca(OH)2; NH4OH ,etc. 

Informaţiile noi se prezintă pe ecran, de la videoproiector, cu ajutorul unei 

prezentări Power Point. 

Întăreşte şi completează răspunsurile elevilor. 

Notează noile cunoștințe în caiet. 

 

 

 

 

4. Fixarea 

cunoştinţelor 

Se realizează cu ajutorul fişei de lucru 2. 

 

Rezolvă exerciţiile propuse de  

profesor, îndrumaţi la nevoie. 

Un elev va rezolva  sarcina la tablă 

Conversaţia 

Algoritmizarea 

Problematizarea  

Modelarea 

5. Asigurarea 

retenţiei  şi a 

transferului 

Temă pentru acasă:  

➢ Finalizarea  exerciţiilor din clasă. 

➢ Să se realizeze un referat, cu tema: „Importanța practică a compușilor 

ionici”. 

Se fac aprecieri asupra participării elevilor la lecţie şi se vor nota elevii 

care au fost activi. 

Notează tema pentru acasă 

Ascultă aprecierile 

Conversaţia 
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FIȘA DE LUCRU 1 

Electronegativitatea  

 

1. Caracterul electropozitiv sau electronegativ al unui element poate fi apreciat prin valoarea 

electronegativității elementului. 

Completează spațiile libere, astfel încât afirmațiile de mai jos să fie adevărate. 

a) Electronegativitatea unui element reprezintă capacitatea unui atom legat al elementului de a 

.......................... electronii dintr-o legătură înspre el. 

b) Un element, al cărui atom are o tendință mare de a atrage electroni, este .............................. electronegativ 

și are electronegativitate .................... . 

c) Un element, al cărui atom are o tendință ................................ de a pierde electroni, este puternic 

electropozitiv și are electronegativitate ....................... . 

d) Metalele au electronegativități mai ................. de 1,7, iar nemetalele au electronegativități mai ................ 

de 1,7. 

e) În perioadă, electronegativitatea crește de la grupa ........... la grupa .............. . 

f) În grupă, electronegativitatea .................................... de jos în sus. 

g) Odată cu creșterea electronegativității, ............................. caracterul metalic și .......................... caracterul 

nemetalic. 

h) Într-o perioadă, metalul alcalin are electronegativitatea cea mai ....................., iar halogenul are 

electronegativitatea cea mai ...................... . 

 

2. Asociați prin săgeți fiecărui element din șirul A caracterul chimic corespunzător din șirul B. 

A: K      Ca             As        Br 

 

B:  caracter metalic,  caracter nemetalic 

 

3. Se consideră următoarele elemente și electronegativitățile lor: Li (1,0), S (2,5) Mg (1,2), Br(2,8). Indicați 

care dintre elemente sunt metale și care sunt nemetale. 
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FIŞĂ DE LUCRU 2 

 Aplicaţii teoretice pentru fixarea cunoştinţelor 

 

Completaţi spaţiile libere. 

1. Legătura ionică se realizează prin ..................................... de .................................... de la un 

element cu caracter ....................................... la un element cu caracter ......................................, urmată de 

atracţia ................................... dintre .................. formaţi. 

2. Formula unui compus ionic indică ....................................... în care se găsesc .................. în 

reţeaua ....................................... 

3. În reţeaua Na2O raportul în care se găsesc ionii de Na+ și O-2 este de ..... ׃ ..... ;  

4. În reţeaua CaF2 raportul în care se găsesc ionii de Ca+2 şi F- este de .....  ׃ ..... . 

5. Caracteristicile legăturii ionice: 

- este de natură .....................................  

- ......... .................. orientată în spaţiu; 

- ………… ……………………..   puternică. 

6. Completaţi schema care indică formarea legăturii ionice . 

 

7. Completaţi schema care indică formarea legăturii ionice. 

..
:

..
S

Ca+
forte

electrostatice+
2+

....... ....... ...............
 

 

 

 

 

   
forte

electrostatice

Na                                      .........
                                                        +  ..........                                  Na2S       

Na                                       .........

   +      S:
. .

. .
.

.
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PROIECT DIDACTIC 
 
 
 
 
Şcoala:   
 
Clasa: a VII – a  
 
Data: 07.04.2022 
 
Profesor: Vasile Claudia Elena 
 
Disciplina: Educaţie muzicală 
 
Unitatea de învăţare: Melodia - Genuri muzicale de factură cultă. 
 
Subiectul lecţiei: verificare: Opera clasică - reprezentanţi 
 
predare: Opera romantică italiană – reprezentanţi. 
 
Tipul de lecţie: mixtă 
 
Premise: elevii trebuie să aibă deprinderi de a recunoaște auditiv și de a intona fragmente din opere celebre 
 
Competenţe specifice: 
 
1.1 – să interpreteze vocal cântece de diferite tipuri şi genuri 
 
1.3 – să interpreteze teme muzicale accesibile din lucrări celebre 
 
2.1 – să asculte diferite lucrări muzicale, identificând tipul şi genul de muzică 
 
3.3 – să cunoască şi să diferenţieze elementele componente ale genurilor muzicale scenice 
 
4.1 – să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate piesele muzicale abordate 
 
Competențe: 
 
1 – să-și însueșească date despre cel mai complex gen al muzicii vocal – dramatice (opera) 
 
2 – să conștientizeze semnificaţia noţiunii de sincretism din cadrul operei 
 
3 – să menţioneze compozitorii clasici reprezentativi pentru acest gen 
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4 – să interpreteze fragmente muzicale din opere celebre 
 

5 – să-și însușească date despre opera romantică italiană – lucrări, reprezentanți 
 

5 – să recunoască auditiv şi vizual teme celebre din opera clasică şi romantică italiană 

 

Strategii didactice: 
 

1. Metode şi procedee: audiţia, demonstraţia, observaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul, conversaţia euristică și examinatorie, metoda 

lucrului cu manualul (şi alte materiale), metoda Știu-Vreau să știu-Am învățat 
 
(SVI) 
 

2. Forme de organizare: frontal, individual, în grup 
 
3. Resurse - material didactic: 
 

- manual de   Educaţie muzicală pentru clasa a VII-a – editura Artklet, 
 

- CD player, CD-uri, laptop, videoproiector, boxe 
 
 
 

- auditia muzicală: W.A.Mozart – Duetul Papageno – Papagena din opera Flautul fermecat G. Verdi – Corul sclavilor 

evrei din opera Nabucco 
 
G. Verdi – Aria Brindisi din opera La Traviata 

                            Aria lui Figaro din opera Nunta lui Figaro- Wolfgang Amadeus Mozart 

                                                             Marş triumfal din opera Aida - Giuseppe Verdi 
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Secvenţele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare Aproximarea 

      bugetului de 

      timp 

I. Activităţi      

 introductive      

1. Moment - formula de salut - pregătirea materialelor pentru - caiet de   

 organizatoric - efectuarea prezenţei elevilor oră educaţie   

  - pregătirea materialului didactic  muzicală   

    - manual de   

    educaţie   

    muzicală   

       

       

2. Pregătire - profesorul solicită elevii pentru - elevii intonează aceste exerciţii, - explicaţia - activitate  

 aperceptivă efectuarea unor exerciţii de încălzire a utilizând sunetele gamei învăţate - demonstraţia frontală  

  vocilor, având la bază sunetele gamei anterior (ascendent şi descendent, - exerciţiul   

  Do major treptat şi prin salt)    

Exerciţii de cultură     3 min. 

 vocală      

       

 II. Anunțarea - profesorul propune elevilor - elevii ascultă cu atenţie - metoda SVI   

obiectivelor lecției desfășurarea lecției noi, pornind de la explicaţiile profesorului    
  metoda Știu-Vreau să știu-Am învățat referitoare la desfășurarea lecției    

  (SVI)     

    - explicaţia   
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 - profesorul explică elevilor   - elevii răspund conform    

 modalitatea de abordare a temei:  cerinţelor formulate de către    

 relizarea unui tabel (pe tablă și în  profesor    

 caiete), cu 3 coloane în care vor fi      

 notate, pe rând, în fiecare dintre      

 coloane, datele importante ale lecției:      

        

(anexa 1) 

   

  Știu  Vreau să  Am     

    știu  învățat      

            

       

III.Reactualizarea - profesorul adresează elevilor   - conversaţia - proba  

cunoștințelor întrebări referitoare la genul de operă   examinatorie orală  

însușite anterior – definiţie, elementele componente ale      

 spectacolului de operă       

 - profesorul solicită elevii pentru  -elevii notează în caiete    

 notarea, pe tablă și în caiete – în  elementele importante ale operei    

 coloana Știu, a cunoștințelor însușite      

 anterior de către elevi, referitoare la      

 genul de operă         

 P: Cărei categorii de muzică îi aparţine  E: Opera face parte din categoria    

 opera?     muzicii vocal-dramatice, fiind cel    

        mai complex gen artistic, totodată,    

        un act sincretic.    

 P: Ce înseamnă noţiunea de   E: Opera reprezintă un act    

 sincretism?     sincretic, deoarece îmbină    

        elemente ale mai multor arte:    

        literatura – libret;    

        arta dramatică – jocul scenic al    

        cântăreţilor; arta coregrafică –    

        scene de balet; arta plastică –    
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P: Deci, ce este opera? 
 
 
 
 
 
 
 

 

- profesorul adresează întrebări 
referitoare la elementele care apar în cadrul spectacolului 
de operă 
 

 

- profesorul adresează elevilor întrebări 
referitoare la apariţia genului de operă şi evoluţia acestui 
gen pe parcursul secolelor 
 
 
 

 

P: Cum s-a numit prima operă şi cine a 
fost compozitorul acesteia? 
 
 
 

 

P: În secolele următoare, opera a 
evoluat datorită creaţiei altor compozitori, pe care i-am 
încadrat în patru perioade. Care sunt tipurile de operă, 
conform acestor perioade 

decoruri, costume, machiaj; arta 
sonoră (muzica) – numere vocale, 
corale, orchestrale.  
 

E: Opera este un gen ce are la 

bază un libret, fiind prezentat 
pe scenă de cântăreţi-actori, 

acompaniaţi de orchestră, 
cuprinzând numere corale, 

orchestrale şi coregrafice. 

 

E: Cele mai importante elemente 
din cadrul operei sunt: uvertura, 
aria, duetul şi corul.  
- elevii explică semnificaţia 
fiecărui număr muzical 
menţionat - elevii răspund:  

E: Opera a apărut în Italia, la  
începutul secolului al XVII-lea, 
diversificându-se, datorită 
accesibilităţii lui, în secolele 
următoare. 

 

E: Prima opera s-a numit Orfeu 
şi a fost compusă în 1607 de 
către compozitorul italian 
Claudio Monteverdi. 

 

- elevii menţionează cele patru 
perioade muzicale și compozitorii 
reprezentativi ai acestor perioade 
pentru genul operei  
1) opera clasică (a doua jumătate  

 
 
 
 

 

- conversaţia- proba 

examinatorieorală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- explicaţia 
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muzicale? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- profesorul adresează elevilor întrebări 

referitoare la perioada de desfăşurare a Clasicismului 
muzical, solicitând acestora să menţioneze reprezentanţii 

acestei perioade pentru genul de operă  
P: Ora trecută aţi învăţat despre prima perioadă muzicală 
importantă pentru genul operei – Clasicismul. Care este 

perioada de desfăşurare a acestui curent muzical şi care sunt 
cei mai importanţi reprezentanţi ai operei clasice? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- profesorul solicită elevilor intonarea 

a sec. al XVIII-lea)  
2) opera romantică (sec. al 
XIX-lea) – 3 centre culturale: 
Italia,  
Germania, Franţa 

3) opera Şcolilor Naţionale 

(sec. al XIX-lea) – Şcoala rusă 

4) opera românească (sec. XX) 

 

E: Clasicismul este perioada 

muzicală care se desfăşoară între 
a doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea şi prima parte a 
secolului al XIX-lea. Cei mai 

importanţi compozitori ai acestei 
perioade, care au abordat şi genul 

operei au fost:  
- Wolfgang Amadeus Mozart 

(a compus 17 opere, printre 
cele mai importante 
numărându-se: Flautul 
fermecat, Nunta lui Figaro, 
Răpirea din Serai, Don 
Giovanni, Cosi fan tutte etc.);  
- Ludwig van Beethoven – 

o singură operă - Fidelio  
 

 

 

 

 

 

 

- profesorul dă tonul, iar elevii intonează 
fragmentul din manual, în colectiv şi 
individual  
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- conversaţia- proba 

examinatorieorală 
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 unui fragment muzical învăţat, dintr-o  - demonstraţia - proba  

 operă celebră a compozitorului  - exerciţiul practică  

 Wolfgang Amadeus Mozart     

   - W.A.Mozart - observarea  

   - Aria lui sistematică  

   Figaro din a elevilor  

   opera Nunta   

   lui Figaro -   

   manual de   

   educaţie   

   muzicală   

  - elevii ascultă cu atenţie pentru clasa a   

  fragmentul propus, recunoscând VII-a, pag. 79   

 - profesorul propune pentru audiţie un auditiv opera din care face parte    

 fragment dintr-o operă a fragmentul - audiţia: - proba  

 compozitorului W. A. Mozart  - W.A.Mozart orală  

   – Duetul   

   Papageno –   

   Papagena din   

   opera Flautul   

   fermecat   

   - CD, CD-  15 min. 

   player   

III. Predare –      

comunicarea noilor      

cunoştinţe      

1. Moment intuitiv - profesorul solicită participarea - elevii urmăresc cu atenţie - conversaţia - activitate  

 elevilor la realizarea unui scurt joc indicaţiile şi răspund solicitării euristică frontală  

 (rebus), prin care aceştia vor descoperi profesorului    

 denumirea unei naţiuni cu tradiţii în  - explicaţia   

 cultivarea şi răspândirea genului de   - proba  
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operă – Italia. (anexa 2) 
 
 
 
 

 

P: Ce cuvânt apare pe verticala 

acestui rebus? Ce credeţi că reprezintă? 
 

 

P: Aşa este. Italia a reprezentat 

una dintre cele mai importante culturi muzicale 
europene, cu vaste tradiţii în genul operei. De aceea, 

în cadrul lecţiei de astăzi aveți posibilitatea de a vă 
îmbogăți cunoștințele referitoare la genul operei în 

perioada Romantismului muzical. Deci, în coloana a 
doua a tabelului – Vreau să știu – vom nota titlul 

lecţiei de astăzi: Opera romantică italiană. 

 

- profesorul menţionează 

perioada de desfăşurare a noului curent muzical,  
Romantismul, amintind despre cele mai importante 

culturi muzicale europene: Italia, Germania, Franţa 

 

P: Romantismul este o perioadă foarte 

2. Anunţarea titlului   importantă din istoria culturii 

lecţiei noi universale, ce se desfăşoară pe 

 parcursul secolului al XIX-lea. Opera 

 este unul dintre genurile preferate ale 

 compozitorilor romantici, prezent în 

 

- elevii rezolvă rebusul propus de - jocul didactic   practică 

către profesor; câţiva elevi ies la - exerciţiul 

tablă şi completează spaţiile libere - activitate 

cu literele ce corespund frontală 

răspunsului corect.  

E: Pe verticală apare cuvântul  

Italia, centru cultural important  

pentru creaţia de operă.  

- elevii sunt conduși intuitiv spre - explicaţia 

aflarea subiectului noii lecții  

- elevii scriu în coloana a doua -  

Vreau să știu - titlul lecţiei noi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- elevii ascultă cu atenție - explicaţia 

explicațiile profesorului - conversaţia 

referitoare la subiectul noii lecții   
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creaţia compozitorilor celor trei culturi europene: 
Italia, Germania şi Franţa. Centrul european cu cele 

mai puternice tradiţii culturale şi artistice este Italia. 
Pentru lecția de astăzi am pregătit o prezentare 

powerpoint, din care veți afla cele mai importante date 
despre opera romantică italiană – reprezentanți, 

lucrări. 
 

 

3. Dirijarea învăţării 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- profesorul solicită elevii în 

enunțarea ideilor de bază ale genului de operă, sesizate 

prin vizionarea prezentării ppt, idei ce vor fi notate în 

cea de-a treia coloană a tabelului – Am învățat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- elevii vizionează prezentarea 

ppt, ce are ca subiect descrierea 
operei italiene din perioada 

Romantismului muzical – 
compozitori, lucrări 

importante, audiind, în același 
timp, un fragment reprezentativ 

dintr-o operă celebră 

 

- elevii scriu în caiete și pe tablă, 
în coloana Am învățat, perioada 

de desfășurare a Romantismului, 

numele celor mai importanţi 
compozitori italieni de operă, 

precum şi titlurile celor mai 
reprezentative lucrări de acest gen 

din creaţia fiecăruia:   
➢ Gioacchino Rossini (1792-

1868) –
 

 
Bărbierul din Sevilla, Italianca în 
Alger, Cenuşăreasa, Wilhelm Tell 
etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - observarea 

- audiţia: sitematică a 

- G. Verdi – elevilor 

Corul sclavilor  

evrei din opera  

Nabucco  

 

- laptop, boxe -

videoproiector 

 

- conversaţia 

examinatorie 
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➢ Gaetano Donizetti (1797-1848) –
 

 
 
 

 
➢ Vincenzo Bellini (1801-1835) –

 
 
Norma, Somnambula, Puritanii  
etc.  

➢ Giuseppe Verdi (1813-1901) –
 

 
creatorul operei naţionale italiene 

- trei perioade de creaţie  
• Nabucco, Lombarzii (I) 

• Trubadurul, Rigoletto, La 

Traviata (II) etc. 17 min.  

• Aida, Othello, Falstaff (III)  
 

IV. Aplicare - profesorul anunţă elevii despre - elevii ascultă cu atenţie - G. Verdi -  

 învăţarea unui cântec nou, un fragment fragmentul muzical propus de Marş triumfal  

 extras dintr-o operă celebră către profesor din opera Aida  

   – manual de  

   educaţie  

   muzicală –  

   pag. 90  

 - profesorul intonează cântecul - elevii învaţă cântecul pe - demonstraţia - proba 

 integral, solicitând atenţia elevilor fragmente, intonându-l, mai întâi, - exerciţiul practică 

 pentru perceperea melodiei în colectiv, apoi, pe grupe şi   

  individual    
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 - profesorul propune pentru audiție un - elevii audiază cu atenție - audiţia: - proba  

 fragment dintr-o operă a fragmentul muzical - G. Verdi – orală  

 compozitorului Giuseppe Verdi  Aria Brindisi - observarea  

   din opera La sistematică  

   Traviata a elevilor 13 min. 

   - laptop, boxe   

   -videoproiector   

V. Încheiere şi Tema pentru acasă   - evaluare  

evaluare - profesorul solicită elevilor completarea portofoliului cu fişe despre  colectivă şi  
 compozitorii italieni de operă şi imagini din opere celebre  individuală  

 - profesorul discută cu elevii despre modul în care s-a desfăşurat lecţia, cu   2 min. 

 referiri concrete asupra participării active a elevilor la oră, prin notare şi    

 apreciere verbală     
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ANEXA 1    CLASA A VII-a 

    SUBIECTUL LECȚIEI: OPERA 

 FIȘĂ DE LUCRU      

 ȘTIU – VREAU SĂ ȘTIU – AM ÎNVĂȚAT    

       

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU   AM ÎNVĂȚAT 

       

Opera Opera romantică italiană      

- gen vocal-dramatic - evoluție - Romantismul – secolul al XIXlea 

- act sincretic – îmbinarea artelor (literatură, - compozitori italieni - Italia – cel mai important centru cultural 

artă dramatică, coregrafie, arte plastice, - opere importante - compozitori și opere: 
       

muzică)  1. Gioacchino Rossini – Bărbierul din Sevilla, 

- elemente componente: uvertură, aria, duet,  Wilhelm Tell etc. 

cor  2. Gaetano Donizetti – Elixirul dragostei, 

- I operă – Orfeu – C. Monteverdi (1607)  Lucia di Lammermoor etc. 

- tipuri de operă:  3. Vincenzo Bellini – Norma, Puritanii etc. 

- clasică  4. Giuseppe Verdi 
     

- romantică  - creatorul operei naționale italiene 

- opera Școlilor Naționale  - 3 etape de creație: 

- opera românească  1. Nabucco, Lombarzii, Macbeth 

- opera clasică:  2. Trubadurul, Rigoletto, La Traviata 

1. W.A.Mozart (17 opere) – Flautul fermecat,  3. Aida, Othello, Falstaff 

Nunta lui Figaro etc.       

2. L. van Beethoven - Fidelio       
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ANEXA 2 

 

Nume elev:
 

Clasa a VII 

 

REBUS MUZICAL 
 

 

Definiţii: 
 

1) Oraş din România cu o importantă activitate cultural-artistică 
 

2) Fragment muzical destinat interpretării în doi 
 

3) Compozitor clasic – copil-minune al muzicii 
 

4) Instrument de suflat din lemn în orchestra simfonică 
 

5) Nunta lui................ 
 

6) Gen vocal-dramatic 
 

 

    A     

    I A Ș I  
         

 D U E T     
         

 M O Z A R T   
        

   F L A U T  
         

   F I G A R O 
         

O P E R A     
         

    B      
 
 

Pe verticala A -  B completați literele genului muzical de factură cultă din a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea și prima parte a secolului al XIX- lea iar pe orizontale veți completa 
răspunsurile la întrebări.  
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A 

    

      

    

     

       

          
     

       
 

      

        

     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

 

B 
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1. Alături de orchestră, soliști, un rol deosebit în construcția operei îl are și........ 

2. Titlul unei opere clasice compusă de W.A. Mozart. 

3. Fragment dintr-o operă interpretat de un solist acompaniat de orchestră. 

4. Prenumele unui compozitor ce s-a născut în anul 1756 la Salzburg. 

5. Spectacolul de operă este conceput ca și cel de teatru din........ 

6. Secvențe dintr-un spectacol de operă începând cu litera S...... 

7. Ludwing van Beethoven a compus o singură operă cu titlul..... 

8. Aria lui Papageno face parte din opera cu titlul....... 

9. Mozart a compus pe lângă opere, 41 de ...... 

10. Aria lui  F....... dintr-o operă clasică compusă de Mozart. 

11. Opera Buffa are un conținut ............... 

12. Partea orchestrală care deschide spectacolul de operă se numește ......  

1. Alături de orchestră, soliști, un rol deosebit în construcția operei îl are și........ 

2. Titlul unei opere clasice compusă de W.A. Mozart. 

3. Fragment dintr-o operă interpretat de un solist acompaniat de orchestră. 

4. Prenumele unui compozitor ce s-a născut în anul 1756 la Salzburg. 

5. Spectacolul de operă este conceput ca și cel de teatru din........ 

6. Secvențe dintr-un spectacol de operă începând cu litera S...... 

7. Ludwing van Beethoven a compus o singură operă cu titlul..... 

8. Aria lui Papageno face parte din opera cu titlul....... 

9. Mozart a compus pe lângă opere, 41 de ...... 

10. Aria lui  F....... dintr-o operă clasică compusă de Mozart. 

11. Opera Buffa are un conținut ............... 

12. Partea orchestrală care deschide spectacolul de operă se numește ......  
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 O    

  P             

A 

   E 

    R  

A    

 C    

    L   

  A             

S        

 I     

    Ă    

C     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

. 

12. 11. 
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Scrieți numele compozitorilor operelor  

menționate mai jos 
 
 
 

1. Semiramida         ___________________ 
 
 

2. Traviata   ___________________ 
 
 

3. Faust    ___________________ 
 
 

4. Carmen  ___________________ 
 
 

5. Oberon  ___________________ 
 
 

6. Maeștrii cântăreți din Nurnberg 
 
___________________ 
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

Prof. Tănase Adrian Nicolae 

Prof. Tănase Georgeta Cecilia 

Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” Rm. Sărat 

 

Profesor: Tănase Adrian Nicolae și Tănase Georgeta Cecilia 

Clasa: a X-a  

Profil: Real 

Specializarea: Matematică-informatică 

Disciplina: Fizică 

Titlul lecției: Rezolvarea sistemului de ecuații liniare rezultat din aplicarea legilor lui Kirchhoff în rețelele 

de curent continuu 

Tipul lecției: Lecție interdisciplinară fizică-matematică 

Durata lecției : 45 min. 

Competente specifice:  

F1. Descrierea algoritmilor utilizaţi în rezolvarea de probleme legate de  rețele electrice 

F2.  Aplicarea legilor lui Kirchhoff în rezolvarea problemelor 

M1. Utilizarea metodelor de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare (metoda reducerii și metoda 

substituției) 

M2. Verificarea validității unei soluții a unui sistem de ecuații liniare. 

Strategii didactice: 

o Metode si procedee: conversația euristică, explicația, demonstrația, algoritmizarea, 

exercițiul, experimentul de laborator virtual, turul galeriei 

o Mijloace de învățământ: laptop conectat la Internet și videoproiector, tablă interactivă, soft 

educațional, tablă clasică și cretă, fișe de lucru, foi de hârtie, markere, manual de fizică clasa a X-a. 

o Forma de activitate: pe grupe de câte 4 și frontală.
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Desfășurarea lecției 

MOMENTUL 

LECȚIEI 

EVENIMENTUL 

DIDACTIC 
ACTIVITATEA PROFESORILOR ACTIVITATEA ELEVILOR 

CONȚINUTUL 

ACTIVITĂȚII 

M1 

Organizarea 

activității și 

prezentarea 

scopului lecției  

Pregătirea elevilor 

pentru activitatea 

didactică. 

(1 min.) 

- se asigură că există condiții pentru începerea orei (cretă, 

burete, laptop deschis, Internet, videoproiector deschis ) 

- solicită de la elevul de serviciu pe clasă absenții și îi notează 

în catalog 

- împart elevii în grupe de câte 4, cărora le dau coli de flipchart 

și markere 

- elevul de serviciu pe clasă 

comunică absenții ; 

- își pregătesc caietele, 

manualele și instrumentele de 

scris 

Asigurarea 

climatului și 

condițiilor 

favorabile 

desfășurării lecției 

Prezentarea 

scopului lecției 

(1 min.) 

- prezintă elevilor competențele specifice pe care aceștia 

trebuie să și le formeze în urma desfășurării lecției:  

1. Descrierea algoritmilor utilizaţi în rezolvarea de 

probleme legate de  rețele electrice 

2. Aplicarea legilor lui Kirchhoff în rezolvarea 

problemelor 

3. Utilizarea metodelor de rezolvare a sistemelor de 

ecuaţii liniare (metoda reducerii și metoda substituției) 

4. Verificarea validității unei soluții a unui sistem de 

ecuații liniare. 

 

- iau la cunostință de 

competențele specifice pe care 

trebuie să și le formeze; 

- conștientizează importanța  

matematicii în rezolvarea 

problemelor de fizică  

Crearea unor 

premise 

psihologice 

favorabile în 

sensul 

constientizării de 

către elevi a 

scopului pentru 

care se execută 

activitatea. 

M2 

Recapitulare a 

teoriei 

Reactualizarea 

unor notiuni 

anterioare  

- Profesorul de matematică face o trecere în revistă, cu ajutorul 

elevilor, a metodelor de rezolvare ale sistemelor de ecuații 

liniare (substituție și reducere) 

- urmăresc pe ecran și ascultă 

explicațiile profesorilor 

Trecerea în revistă 

a unor noțiuni 

specifice necesare 
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Frontal (7 min.) - Profesorul de fizică prezintă algoritmul de aplicare a legilor 

lui Kirchhoff pe rețele electrice 

referitoare la vectori și mărimile 

fizice vectoriale 

pentru rezolvarea 

problemelor cu 

vectori 

M3  

Rezolvarea de 

probleme 

Pe grupe de 

câte 4 

Desfășurarea 

activității 

 

(20 min.) 

- se solicită elevilor să rezolve problema 1 din Fișa de lucru – 

și să scrie sistemul de ecuații rezultat din aplicarea legilor lui 

Kirchhoff. 

- profesorii îndrumă și corectează acolo unde este cazul, 

verifică ce au scris elevii pe caiete, ajută acolo unde este 

nevoie, răspund la solicitările elevilor 

- La terminarea timpului de lucru este invitat la tablă câte un 

elev din fiecare grupă să prezinte rezultatele apoi fixează foaia 

de lucru pe tablă. 

- La final elevii sunt invitați să treacă să observe lucrările 

colegilor și să noteze pe acestea observațiile lor.  

- primesc fișa de lucru 

- citesc enunțul problemei 1; 

- identifică algoritmul de 

aplicat; 

- încep să aplice algoritmul de 

rezolvare  

- prezintă în fața clasei 

rezultatele obținute 

- observă și notează observațiile 

lor referitor la lucrările colegilor 

 

Rezolvarea de 

către elevi a 

problemei 

propuse. 

Prezentarea 

rezultatelor. 

M4 

Prezentarea 

rezultatelor 

Consolidarea 

notiunilor 

prezentate 

(10 min.) 

Profesorii, pe rând : 

- comenteaza rezultatele elevilor referitor la partea de 

matematică și cea de fizică si diferențele dintre ele; 

-  analizează posibilele cauze de erori; 

- notează răspunsurile primite de la elevi pe parcursul 

activității. 

 

- examinează rezultatul muncii 

lor, consemnează sugestii, 

comentarii, formulează întrebări 

- Constientizează cauzele 

posibilelor erori comise in 

scopul eliminării lor. 

Fixarea 

cunoștințelor 
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M5 

Eseul de 5 

minute 

Eseul de 5 minute 

(5 min.) 

-Se solicită elevilor elevilor două lucruri:  

• să scrie un lucru pe care l-au învăţat/ care le-a plăcut din 

lecţie 

• să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătură cu 

aceasta 

- strânge eseurile și le folosește pentru a-și planifica 

următoarea oră la clasă 

- se transmite clasei ceva ce l-a multumit în ora respectivă 

- scriu răspunsul la cele două 

întrebări 

- primesc feedback-ul de la 

profesor referitor la activitatea 

desfășurată 

Obținerea 

feedback-ului, 

încurajarea 

exprimării 

personalităţii 

elevilor și 

stimularea 

învățării active și 

conștiente 

M6 

Tema  

Tema pentru acasă 

(1 min.) 

 

- Anunță și încarcă pe grupul clasei tema propusă elevilor spre 

rezolvare acasă – o problemă din manual 

- își consultă telefoanele mobile 

pentru a vedea tema pentru 

acasă propusă 

Asigurarea 

lucrului individual 
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Fișa 1 – Rezolvarea problemelor de fizică utilizând legile lui Kirchhoff 

 

 

1. Să se rezolve următoarea problemă: 

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric pentru care se cunosc: E1 = 5 V ,  E2 = 4 V 

, R1 = 10 Ω , R2 = 10 Ω , R3 = 20 Ω, I3 = 0,12 A . Rezistențele interne ale surselor sunt neglijabile.  

Aplicați legile lui Kirchhoff pentru a obține sistemul de ecuații, rezolvați sistemul și aflați: tensiunea 

electromotoare  E3 și curenții I1 și curentul ce trece prin rezistorul R2 - I2. 

 

 

 

 

2. Să se rezolve următoarea problemă: 

În figura alăturată este reprezentată schema unui circuit electric. Se cunosc parametrii celor 

două surse:  E1 = 12V, r1 = 3 Ω şi respectiv E2 = 36V, r2 = 6 Ω . Rezistorul legat la bornele 

grupării celor două surse are rezistenţa electrică R = 13 Ω. Întrerupătorul k este închis. 

Determinați intensitățile curenților ce trec prin fiecare ramură de rețea: I prin rezistorul R, I1 

prin sursa 1 și I2 prin sursa 2. 
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  PROJET DIDACTIQUE 
Exprimer le lieu 

 

Professeur : Minea Larisia 

École : Școala Gimnazială Nr.1,Rm.Sărat 

 

Classe : IV-e (L1) 

Niveau : A1 

Type de leçon : Acquisition de nouvelles connaissances 

 

Compétences générales: 

1. La réception des messages oraux simples 

2. L'expression orale en situations de communication courante 

3. La réception des messages écrits simples 

 

Compétences spécifiques: 

1.2 Reconnaître des repères spatiaux (gauche, droite, ici, là, sur, sous, devant, derrière) 

2.2 Participer à des dialogues simples en contextes de besoins immédiats 

3.2 Identifier la signification globale d'un texte simple à des sujets familiers  

 

Objectifs opérationnels: 

 1.1.1  Identifier les prépositions de lieu dans des contextes 

 2.2.2. Localiser dans l'espace 

 3.2.3  Employer correctement les prépositions de lieu dans des phrases 

 

 

Méthodes et procédés: la conversation, l’observation, l’explication, l’exercice, l’écoute, le jeu 

didactique. 

 

Moyens et matériels : le flipchart, le tableau noir, l'internet, le vidéoprojecteur, les fiches de travail. 

 

Formes d’activité:  

a) activité individuelle: le travail sur les cahiers, le travail au tableau noir. 

b) activité collective: les fiches de travail. 

 

L’évaluation:  

a) évaluation de l’activité collective (par des remarques)  

b) évaluation de l’activité individuelle (par des notes). 

 

Durée: 45 minutes. 
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SCÉNARIO DIDACTIQUE 

 

Étapes de la leçon L’activité du professeur L’activité des élèves 
Méthodes/ 

procédés  

Minutage  

1. La mise en train 

 

Le professeur salue les élèves, il fait l’appel 

et il porte une conversation introductive. 

Les élèves saluent, répondent aux 

questions du professeur. Ils se préparent 

pour la classe de français. 

 

   Conversation 

 

2’ 

2. Le contrôle du 

devoir et la 

vérification de 

l’acquis antérieur 

 

Le professeur demande aux élèves quel est le 

titre de la leçon qu’ils ont eu à préparer et 

quel a été leur devoir. Il corrige les fautes et 

il fait les appréciations nécessaires.  

 

 

L’élève nommé dit le titre de la leçon et 

le devoir qu’ils ont eu à préparer. 

Quelques  élèves lisent leur devoir. 

 

  

Conversation 

 

 

5’ 

3. L’éveil de 

l’attention 

 

Premièrement, le professeur présente aux 

élèves un court clip vidéo. 

http://andrea-

enroute.blogspot.com/2013/10/les-

prepositions-de-lieu.html 

 

À partir du clip qu’on a visionné, on fait une 

petite conversation et on découvre ainsi le 

titre de la nouvelle leçon, ”Exprimer le lieu”. 

 

 

Les élèves font attention au clip vidéo et 

ils répondent aux questions du professeur. 

Ils découvrent ainsi le titre de la nouvelle 

leçon. 

 

 

  

Conversation 

Vidéoprojecteur 

 

 

 

5’ 

 

4. L’acquisition de 

nouvelles 

connaissances 

 

 

Le professeur  écrit le titre de la leçon au 

tableau noir et il présente les objectifs. 

 

 

Les élèves notent le titre de la leçon dans 

leurs cahiers. 

 

 

 

 

 

Observation 

 

 

 

10’ 

http://andrea-enroute.blogspot.com/2013/10/les-prepositions-de-lieu.html
http://andrea-enroute.blogspot.com/2013/10/les-prepositions-de-lieu.html
http://andrea-enroute.blogspot.com/2013/10/les-prepositions-de-lieu.html
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À partir d'une image, on va découvrir 

ensemble les prépositions de lieu. On les écrit 

aussi au tableau.  

 

Ensuite, le professeur leur propose de 

résoudre quelques exercices sur le flipchart. 

(Annexe ) 

 

Les élèves écrivent les prépositions dans 

leurs cahiers. 

 

 

Les élèves résolvent les exercices sur le 

flipchart. 

 

Exercice 

 

   

 

 

 

  

 

5. La fixation des 

connaissances 

acquises 

 

Le professeur met à la disposition des élèves 

une image. En la regardant avec attention, ils 

doivent remplir les phrases avec les 

prépositions convenables.  

 

Ensuite, il prie aux élèves d'écouter avec 

attention un enregistrement et d'associer les 

phrases aux dessins correspondants.  

 

 

  

 

 

Les élèves travaillent par groupes.  

Ils font attention aux explications du 

professeur. 

Ils écoutent attentivement l'enregistrement 

et associent les phrases aux dessins 

correspondants. 

 

 

 

Explication 

Exercice 

Travail par 

groupes 

 

 

 

 

      5’ 

 

 

6. La mise en œuvre 

de la performance 

 

Le professeur demande aux élèves de 

regarder quelques images et d'indiquer, en 

utilisant les prépositions de lieu, où se trouve 

le stylo.  

 

Le professeur propose aux élèves un jeu. 

Il leur présente quelques ressources 

pédagogiques (un livre, un cahier, un stylo, 

une règle, etc.) et, en faisant attention au 

 

 

Les élèves forment des phrases en 

indiquant où se trouve le stylo. 

Ils travaillent par groupes. 

 

Les élèves font attention et forment des 

phrases simples. 

Ils travaillent individuellement. 

 

 

Explication 

Observation 

Exercice 

 

 

Conversation 

Jeu didactique 

 

 

 

 

 

10’ 
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professeur, ils doivent former des phrases 

simples avec eux, en utilisant les prépositions 

de lieu. 

 

 

 

 

 

7. L’évaluation 

 

 

 

Pour évaluer les connaissances acquises par 

les élèves, le professeur leur donne une   fiche 

d’évaluation et des étiquettes (SUPER; PAS 

MAL; À REVOIR) qu’ils collent sur leur 

fiche d’évaluation à la fin du travail. 

 

 

 

 

Les élèves résolvent les exercices sur la 

fiche d'évaluation. 

 

 

 

Conversation 

Évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’ 

 

8. Appréciations du 

travail des élèves 

 

 Le professeur apprécie l’activité  des  élèves  

durant  la  classe  par des  remarques  orales  

et aussi par des notes pour les meilleures 

réponses. 

 

 

Les  élèves  font attention  aux remarques  

du professeur. Ils peuvent  aussi  faire  

des  remarques  sur leur activité.  

Ils  prennent  des notes. 

 

 

 

Argumentation   

 

 

1’ 

 

9. Le devoir 

 

Le professeur indique le devoir : L'exercice 

10 à la page 85. 

 

 

Les élèves notent le devoir dans leurs 

cahiers. 

    

   Explication   

 

        

       1’ 
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Annexe 

1. Lis le texte et souligne les mots qui servent à localiser dans l’espace. 

Dans mon immeuble il y a cinq appartements. En face de l’immeuble il y a un parc où je passe mon 

temps libre avec mes amis. Derrière mon immeuble  il y a les garages. Ma chambre n’est pas grande, 

mais elle est confortable. Le lit est à côté de la fenêtre, contre le mur. En face, à droite de la porte, il y a 

une armoire pour ranger mes vêtements. Entre le lit et l’armoire il y a un petit tapis orange. À côté de 

l'armoire, il y a un bureau. Sur le bureau il y a mon ordinateur, une lampe et mes livres. Devant le 

bureau il y a une chaise confortable. Au-dessus du bureau, il y a une étagère aves des livres. Au milieu 

de la chambre il y a un beau tapis orange et vert. À côté de la fenêtre, sur la commode, il y a une jolie 

plante verte. Quand je fais mes devoirs, mon chat, bijou, dort sous mon bureau. 

 

 

2.  Complète le texte par : AU-DESSUS, SUR, ENTRE, À DROITE, AU MILEU, CONTRE, DANS. 

Ma salle de séjour est grande. Elle est partagée en deux parties. Quand on entre, à gauche, c’est 

l’espace pour la salle à manger et ______________________, c’est le salon. 

_____________________le salon et la salle à manger, il y a un petit couloir. 

___________________ le salon, il y a peu de meubles.  _____________ la table, il y a un vase aves des 

roses. Le lustre est _______________ de la table. _______________ du salon, il y a un beau tapis vert. 

J’ai aussi un piano, il est _______________ le mur. ____________ le salon, il y a aussi deux fauteuils et 

une petite commode. 

 

 

3.     Remplace les mots soulignés par un mot de sens contraire. 

      > DEVANT/___________ la maison de mes grands-parents il y a un petit jardin.  

> La salle de bains se trouve  À GAUCHE/_________ de la cuisine. 

> AU-DESSUS/_________ de la chambre de mes parents il y a ma chambre. 

> Minou, mon chat, dort SUR/___________ la petite table du salon. 

> Notre maison est PRÈS/__________ du centre-ville. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar Ungureanu Ionela 

Școala Gimnazială Puiești 

 

Data: 21.03. 2022 

Clasa: a IV-a  

Propunător: Prof. înv. primar Ungureanu Ionela 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Subiectul lecţiei:  Verbul.Timpurile verbului 

Tipul lecţiei:  predare – învățare 

Competenţe specifice : 

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ  sau literar accesibil  ; 

  2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog ; 

3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare ; 

  3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit ; 

  3.5 Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit ; 

 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârșitul activității didactice, elevii vor fi capabili : 

O1 să definească  părţi de vorbire învăţate,respectiv verbul; 

O2: să completeze spații lacunare cu verbe corespunzătoare; 

O3 : să  identifice verbul în diferite surse; 

O4: să utilizeze corect timpurile verbului, în enunţuri date 

     O5: să analizeze verbe, precizând toate categoriile gramaticale învăţate. 

     O6:- să diferenţieze verbele după persoană , număr şi timp; 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:  manualul, caiete, planșă, fişe de lucru,  

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observația,problematizarea ,cadranele 

,munca independentă. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual. 
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RESURSE:  

• umane: 17  elevi  

• materiale: caiet, manual, planșe ,fişe de lucru,  

• timp: 45 min. 

 

EVALUARE:  observatia sistematica ,aprecieri verbale, evaluare scrisa. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

➢ Programa scolara  aprobată prin OMENCȘ nr. 5471/ 12.10.2016 

➢ Duţu, Olga, Didactica limbii române si comunicării în ciclul primar, Constanţa ,Europolis,  2002. 

➢ Manual limba și literatură română, clasa a IV-a ,editura ART, 2016 

➢ Auxiliar limba și literatura română, clasa a IV-a, editura ART. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

TIMP 

ESTIM

A 

TIV 

 

OB.

OP 

ETAPELE 

DESFĂŞURĂRII 

LECŢIEI 

CONŢINUTUL    ŞTIINŢIFIC  

AL                   LECŢIEI 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

TEHNICI DE 

INSTRUIRE 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

MIJLOACE 

DE ÎNV.              Activitatea 

învăţătorului 

      Activitatea 

elevilor 

2 min  1. Oorganizarea 

clasei pentru lecţie 

Asigur condiţii optime pentru 

buna desfăşurare a lecţiei 

Se pregătesc pentru 

începerea orei de limba 

română 

Conversația    

5 min  

 

O1 

 

2. Vverificarea temei 

și a cunoștințelor 

dobândite 

anterior. 

 

Se verifică calitativ si cantitativ 

tema  scrisă. Se fac aprecieri. Se 

corectează eventualele greşeli. 

 

-Ce părți de vorbire ați învățat 

până acum? 

-Ce exprimă verbul?  

-Câte numere are verbul?  

-Dar persoane? 

-Dați exemple de verbe, apoi de 

enunțuri în care să folosiți verbe 

la persoane și numere diferite. 

 

 

Citesc tema. 

 

 

-răspund oral întrebărilor. 

 

-Dau exemple de verbe, 

enunțuri .  

 

 

Conversația 

 

Exercițiul  

 

Explicatia  

 

 

    

 

 

     Frontal  

 

Caiete teme 
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3 min  

 

 

 

O2 

3. Ccaptarea atenţiei Se face prin prezentarea 

următoarelor versuri lacunare: 

„Dimineaţă m-…………… 

Şi pe faţă m-……………… 

Ceai şi brânză …………… 

Cu haina m-……………… 

Şi la şcoală ………………” 

 

-Când are loc acțiunea? 

 

Completează textul lacunar 

 

 

 

 

 

 

-Acțiunea s-a petrecut deja, 

deci a avut loc în trecut . 

 

  Conversația  

 

 

 

Problematizarea  

 

Frontal 

 

Individual  

 

Planșă  

Flipchart  

2 min  4. Aanunţarea temei 

şi a obiectivelor 

Comunic elevilor subiectul lecţiei  

şi voi enumera obiectivele într-un 

limbaj accesibil lor. 

-Scriu titlul lecției pe tablă: 

Timpurile verbului 

 

 

Notează în caiete titlul 

lecției   

 

 

Explicația  

 

 

 

Frontal  

 

Tablă, caiete 
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20 

minute 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării şi 

obţinerea 

performanţelor 

• Citim prima propoziție din 

textul studiat anterior și 

subliniem verbele. 

• Când are loc acțiunea? 

• Citim propoziția în care cei 

doi pui de tigru fac cunoștință.  

• Când se petrece acțiunea? 

• Căutăm enunțul în care 

pisicile o anunță pe Ninigra că va 

deveni pisică și subliniem verbul. 

• Când se petrece acțiunea? 

 

      Așadar, REȚINEM și notăm 

în caiete că verbele își schimbă 

forma și în funcție de momentul 

în care se face acțiunea. 

• Aașadar avem timpul prezent, 

unde acțiunea are loc în timpul 

vorbirii. 

Ex: eu scriu(acum)  

• Ttimpul trecut, se desfășoară 

înainte de momentul vorbirii. 

Ex: eu citeam(ieri) 

Citesc și subliniază 

verbele din prima 

propoziție. 

-In trecut 

 

 

-în prezent. 

 

 

 

În viitor. 

 

 

 

Ascultă explicațiile și 

notează în caiete 

definițiile și exemplele. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

Explicația  

 

 

 

Observația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 
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O4 

• Ttimpul viitor, acțiunea se 

desfășoară după momentul 

vorbirii, 

Ex: eu voi mânca( mâine) 

 

Vom rezolva împreună ex. 20 din 

manual, la tablă și în caiete  

caiete,precizând când are loc 

acțiunea. 

 

 

 

 

 

 

 

- Rrezolvă frontal exercițiul 

la tablă și în caiete. 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

Tablă, caiete, 

manual  

  7 min O5 

O4 

6. Asigurarea 

feed-back-ului 

 Fișă de lucru individuală(anexa 

1) 

Rezolvă fișă individual  Cadranele  Individual  Fișe de lucru  

4 min  

 

 

 

O2 

 

 

 

7. Evaluarea  

Veți nota în caiete următoarele 

proverbe și veți completa cu 

verbele corespunzătoare: 

✓ Cine …………… după doi iepuri 

………….. nici unul. 

✓ Când pisica…………… acasă, 

şoarecii  …………… pe masă. 

✓ Cine ……………groapa altuia 

……………singur în ea. 

 

 

Notează proverbele și 

completează 

corespunzător.  

 

 

 

 

Munca 

independentă  

 

 

Individual  

 

 

Caiete  
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2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Asigurarea 

transferului şi a 

retenţiei 

• Snotează tema pt acasă:ex.  23, 

pag.37(manual) 

• Sse fac aprecieri frontale și 

individuale despre participarea 

elevilor la oră. 

  Noteză tema. 

 

Primesc aprecieri.       

 

 

Explicația  

Conversația  

 

 

Frontal  

Individual  

Manual  

 

 

Anexa 1 

Fisă de lucru individuală 

1. Scrie verbul ,, a transforma,, la timpul: 

 

Trecut:..................................... 

Prezent:.................................... 

Viitor:...................................... 

2. Completează spațiile libere cu verbul dintre paranteze, 

la timpul cerut: 

Viețuitoarele................................frumos.(a se înșirui, 

timp trecut) 

Chiar în față..............................douăsprezece albine.(a 

zbura, timp trecut) 

El................(a crede, timp prezent) că în 

luminiș.................. (a apărea, timp viitor) și Cucuci 

Afonul. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4822 
 

3. Analizează verbele din următoarele propozitii 

precizând persoana și numărul lor și timpul acțiunii. 

 

Ana învață poezia. 

Tu ai alergat foarte rapid. 

Eu voi scrie lecția. 

 

 

4. Unește  verbele cu înţeles asemănător: 

 

spune                                   va veni 

murmură                              a observat 

s-a pitit                                 zice 

va sosi                                  îngână 

a zărit                                   a decis 

a hotărât                               s-a ascuns 

                                             s-a străduit 

 

 

 

„Dimineaţă m-…………… 

Şi pe faţă m-……………… 

Ceai şi brânză …………… 

Cu haina m-……………... 

Şi la şcoală………………” 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Burlacu Claudia 

Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare”,  Rm Sărat 

Disciplina 

Unitate de învățământ          

Fizică 

Liceul Teoretic ,,Ștefan cel Mare,,  

Clasa: a VIII-a 

Timpul: 50 min 

Profesor:  Burlacu Claudia 

Unitatea de învățare:  Fenomene optice 

Titlul lecţiei: Lentile subțiri 

Tipul lecţiei: Lecție de comunicare / însușire de noi cunoștințe; 

Bibliografie: Manual de fizică pentru clasa a VIII-a, Ed. Litera, 2020; 

Autori: Mihaela Garabet, Raluca-Ioana Constantineanu, Gabriela Alexandru  

 

Competenţe generale: 

1. Investigarea științifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice simple, 

perceptibile. 

2. Explicarea științifică a unor fenomene fizice simple și a unor aplicații tehnice ale acestora 

3. Interpretarea unor date și informații, obținute experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice 

simple și aplicațiile tehnice ale acestora 

 

Competențe specifice: 

1.3, Formularea unor răspunsuri complexe la situații problemă, argumentate cu probe obținute în 

investigațiile derulate (exprimarea legilor experimentale ale reflexiei și refracției); 

2.1. Încadrarea în clase de fenomene fizice a fenomenelor din natură și tehnologie 

3.1. Extragerea de date și informații științifice relevante din observații proprii și/sau surse bibliografice 

recomandate 

Subcompetenţe: 

▪ Descrierea fenomenelor fizice studiate de reflexive, refracţie a luminii, după criterii date; 

▪ Identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe baza observării acestora; 

▪ Reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţii ale acestora determinate xperimental. 
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Obiective de învățare: la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

• Să explice fenomenele optice studiate şi să determine relaţiile de dependenţă dintre ele, folosind limbajul 

ştiinţific; 

• Să definească lentilele şi să le clasifice după forma acestora; 

• Să identifice tipurile de lentile, să observe şi să descrie imaginile obiectelor în lentile; 

• Să aplice transferuri interdisciplinare pentru explicarea consecințelor fenomenelor studiate; 

• Să-şi susțină propriile puncte de vedere prin observațiile făcute relativ la importanța lentilelor. 

 

Forma de organizare: cu clasa, în grup 

Metode de învățământ: descoperirea dirijată, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, investigarea.                                      

  

Metode de evaluare folosite: observarea sistematică  

 

Resurse procedurale: 

 conversația euristică 

 experimentul 

 observația 

 

Resurse materiale:  

 manual 

 ustensile/montaje de laborator (banc optic, lentile convergente și divergente, fantă de lumină, sursă de 

lumină-pointer) 

 tablă magnetică + marker 

 caiete de lucru 

Desfășurarea lecției 

 

1. Verificarea cunoștințelor ancoră care pot fi folosite pentru înțelegerea noilor noțiuni: Ce este reflexia? 

Dar refracția? Cum putem clasifica corpurile d.p.d.v. optic? 

 

2. Captarea atenției  

(Știați că? 
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...prima încercare științifică de determinare a vitezei luminii, în aer, aparține lui Galileo Galilei (1607 )? 

...luminii solare îi trebuie aproximativ 8 minute pentru a ajunge pe Pământ? 

...lumina se propagă în vid cu aproximativ 300 000 km/s, de două milioane de ori mai repede decât un 

glonț? 

...lumina reflectată de o oglindă poate fi văzută de la 40 km?  

Astăzi vom studia lentilele. Voi știți unde sunt utilizate?) 

 

3. Prezentarea conținutului noii învățări 

Definiție: Lentilele sunt sunt corpurile transparente şi omogene mărginite de cel puţin o suprafaţă 

plană şi una sferică sau de două calote sferice. 

 Clasificarea lentilelor (după formă)  

a) convergente (mai groase la mijloc şi mai subţiri la capete) 

 

b) divergente (mai groase la capete şi mai subţiri la mijloc) 

 

Obsservații:  

◼ Lentile convergente transformă un fascicul paralel într-unul convergent; 

◼ Lentile divergente transformă un fascicul paralel într-unul divergent.  
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Imaginile corpurilor în lentile sunt de două feluri: 

 reale: care se formează în spatele lentilei şi pot fi proiectate pe ecran; 

 virtuale: care se formează de aceeaşi parte cu lentila şi nu pot fi proiectate pe ecran. 

Elementele unei lentile: 

4. Axa optică principală - este axa de simetrie a lentilei. 

5. Centrul optic  (O) -este punctul din interiorul lentilei, aflat pe axa optică principală, prin care 

lumina trece nedeviată. 

6. Focar imagine (F2)-  

c. La trecerea printr-o lentilă covergentă, un fascicul incident paralel cu axa optică principală, devine 

convergent. Punctul de intersecţie al razelor refractate, aflat pe axa optică principală, se numeşte 

focar imagine (F2) al lentilei convergente. Focarul lentilei convergente este real. 
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d. O lentilă divergentă împrăştie un fascicul incident, paralel cu axa optică principală, acesta devenind 

divergent. Punctul de intersecţie al prelungirilor razelor refractate, aflat pe axa optică principală, 

se numeşte focar imagine (F2) al lentilei divergente şi este virtual. 

 

 4. Focar obiect (F1)-Orice lentilă are două focare pe axa optică principală, simetrice faţă de centrul 

ei optic. Al doilea focar se numeşte focar imagine (F2). 

5. Distanţa focală- distanţa de la centrul optic al lentilei la focar se numeşte distanţă focală (f). 

 f = pozitiv pentru lentile convergente 

 f = negativ pentru lentile divergente. 
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4. Reflecția. Realizarea feedbackului; Dirijarea învățării: Construcţia grafică a imaginii unui obiect 

plasat în poziţii diferite faţă de lentile. 

 

5. Concluzia: Se urmăresc imaginile formate lentile convergente şi divergente, apoi se descriu cu 

participarea elevilor, stabilindu-se nişte concluzii generale: 

c) prin lentile convergente: imaginea poate fi mai mare sau mai mică şi este reală. Când obiectul e foarte 

aproape de lentila convergentă, imaginea se formează în faţa lentilei şi este virtuală. 

d) prin lentile divergente: imaginea e virtuală, dreaptă şi mai mică decât obiectul, indiferent de pozitia 

obiectului. 

 

6. Consolidarea cunoştinţelor: Caracterizaţi imaginea obiectului pentru fiecare din situaţiile 

reprezentate. 

 

7. Tema pentru acasă: Urmăriți materialul, accesând link-ul: 

 https://www.youtube.com/watch?v=gCntSXBvYgk 

 

 Evaluarea și notarea elevilor: Pentru activitate elevii sunt notaţi. 

https://www.youtube.com/watch?v=gCntSXBvYgk
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LESSON PLAN 

Boștinaru Maria Adelina 

Liceul Tehnologic Brătianu, Drăgășani                                                                                       

Form: X th  

Level: intermediate, L1 ( 2hours/ week) 

Title of the lesson:  London landmarks 

Communicative areas: touristic attractions in London 

Skills: reading, speaking, writing 

Materials:  blackboard, worksheets, postcards, maps, CD player, power point presentation 

Teaching techniques: text comprehension, multiple choice exercises, reading  practice, speaking ,fill in 

the blanks, role play 

Methods of  teaching: communicative method 

Objectives of teaching: 

 A: Affective objectives: making students confident in using the English                            

 language 

 B: Cognitive objectives: -to increase their knowledge about the places of interest in   

                                         England.  

                                        -to enrich their vocabulary related to travelling 

                                        -to identify different places of interest from London 

                                         -to select specific information from a text  

                                    -to use language structures correctly 

Timing: 50 minutes 

Interaction: T-Ss, IW 

 

Activity 1( warm up ): 

Aim:to introduce Ss to the atmosphere of the lesson 

Procedure:the T greets the Ss and checks attendance 

Interaction:T-Ss 

Timing:2 minutes 
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Activity 2 (checking homework ): 

Aim:to correct the eventual mistakes and to understand better the previously  

         thought items 

Procedure:the T asks the Ss what their homework was and then gives turn to  

                   read it; they check and correct the mistakes, if any 

Interaction:T-Ss 

Timing: 4 minutes 

    

Activity 3 (lead in ): 

Aim:to introduce Ss to the topic of the lesson 

Procedure: the students are reminded that in order to get to see the many beauties of the world we live 

in one is supposed to travel, be it for real or virtually. Today they are invited on an imaginary trip to 

England. The word England appears on the screen and the „travelers” are asked to generate as many 

ideas associated with the word as possible.  

Interaction:T- Ss 

Timing:5 minutes 

               

Activity 4 (pre –reading): 

Aim: to activate background knowledge on London  

Procedure: The teacher plays a song about London. While listening, the students fill in the blanks with 

the words denoting landmarks in London.  

Interaction: PW 

Timing: 5 minutes 

 

Activity 5 (reading): 

Aim: to check text comprehension 

Procedure: Students read the text aloud, translating and paying attention to details. They do their best to 

remember as much information as possible.  
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 LONDON 

      London is the capital of Great Britain. It is one of the greatest cities in the world. It is an 

important business and financial centre. It is an intellectual centre, too. 

Everywhere in London, there are open parks, which are also called “the LUNGS of the City”: 

Hyde Park and Regent Park are the largest. 

     The City is the oldest part of London. It stretches from Fleet Street to the Tower on the North 

bank of the Thames. It is the main business centre of Britain. 

     The West End lies between Fleet Street and Hyde Park. It is a residential district. It contains 

the most expensive hotels and restaurants. We find the most fashionable shops there. There are 

many places of interest such as Big Ben in the Clock Tower, Buckingham Palace, the principal 

London Residence of the Queen, museums, galleries and the University of London. 

      The East End includes large industrial areas and the Port of London. It is the second largest 

port in the world. 

      The most famous historic building in London is the Tower of London. There are still traces of 

the Roman wall. The principal attraction is the crown jewels. 

     The second largest Christian Church in the world after St Peter's in Rome is St Paul's 

Cathedral. Its dome is 120 m high.  It is particularly famous for its whispering gallery. 

     The tallest building in the capital and in Britain is The Post Office Tower. It is 187 m high. 

      The most important gallery in London is The National Gallery. It contains a rich collection of 

famous paintings. 

      One of the greatest libraries in the world is the British Museum. It contains rare books and 

fabulous collections, old drawings prints...There are Egyptian, Greek and Roman antiquities. 

     Finally if you want to know the time or the way to the station, ask a bobby or the London 

bobby. You will never forget his humour and patience. Bobbies are the friendliest policemen in the 

world.      

Interaction:T-Ss 

Timing:6 minutes 

 

Activity 6 (post-reading ): 

Aim:to identify specific details of the text 
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Procedure:  the students are given handouts with a multiple choice exercise. They take turns going 

through it, choosing the correct variant. If one of them supplies the wrong answer, the rest of the class 

makes the necessary corrections.   

 

Find the right answer. Good luck!!! 

1.   London is the (town, area, capital) of Great Britain.  

2. The City is the (oldest, most important, hottest) part of London.  

3. The City lies from Fleet Street and the tower; it is the main (fashionable, financial, residential) 

centre of London.  

4. The West End lies between Fleet Street and (Tower, Regent park, Hyde Park) .  

5. Big Ben is in the (Clock, Glass, Jewels) Tower.  

6. Buckingham Palace is in the (East, West, North) End.  

7. The East End includes the (rail, airport, port) of London.  

8. The Crown Jewels are in the (Tower of London, British Museum, National Gallery) .  

9. Did the Romans come to London? (Not mentioned, No, Yes, and the most famous historic 

building is the Roman Wall) 

10. The Whispering Gallery is in (The British Museum, St. Paul’s Cathedral, St Peter’s Cathedral) 

11. St Peter's Cathedral is (bigger, smaller, older) than St Paul's Cathedral.  

12. The highest building in London is (St Paul’s Dome Cathedral, the Post Office Tower, Tower of 

London).  

13. The most important gallery in London is the (British Museum, Post Office Tower, National 

Gallery).  

14. The London bobby stands for the (postman, policeman, architect ).  

15. The visitors like the Bobbies because they are the most (important, friendly and patient, 

impatient) policemen in the world. 

Interaction:T-Ss 

Timing:10 minutes 

 

Activity 7 ( vocabulary practice ): 

Aim: to make Ss practice the vocabulary referring to famous places in Britain 
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Procedure: The teacher gives the students handouts containing several pictures of representative 

landmarks in London. The students have to associate the picture with the correct name. While solving 

this task they are also shown a power point presentation on the best places to visit in London. After 

doing this, they also solve a crossword. Using some of the letters of the crossword, they will discover a 

famous saying about London. 

Interaction: PW 

Timing:6 minutes 

 

Activity 8 ( roleplay ): 

Aim:to make Ss practice the vocabulary referring to famous places in Britain 

Procedure: The imaginary trip to England is supposed to bring along unforgettable moments.   The 

students have to choose for themselves where they would like to spend some time. The teacher 

emphasizes that they have all the money in the world to do it.  After doing that the students are to set 

their destination, to decide on the means of transport they want to take , etc. For this end they are given a 

map of Great Britain and they try to arrange the details of the trip, giving reasons for their choices. They 

have to be able to mention the most important cities and towns in England and give a reason for their 

wanting to visit those places. 

Interaction:PW 

Timing:10 minutes 

 

Activity 9 ( homework assignment ) : 

Aim:to develop Ss’ ability to write 

Procedure: Imagine that you are a travel agent. Choose another great place in England and convince the 

rest of the class it is worth exploring. 

Interaction:T-Ss 

Timing:2 minutes 
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PROIECT DE LECȚIE 

Boștinaru Ion 

Liceul Tehnologic Brătianu,Drăgășani 

 

Clasa: a- X-a  

Tema: Compuşi hidroxilici . Alcooli  

Titlul lecţiei:: Alcooli :definiţie, formulă generală, nomenclatură, clasificare,  obținere, proprietăti fizice, 

proprietați chimice, utilizări. 

Tipul lecţiei: mixtă 

Competenţe specifice:1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 4.1 

Obiective operaţionale : 

La sfârşitul lecţiei elevii trebuie să ştie : 

O1 -sa  definească alcoolii după examinarea structurii unor modele 

O2-sa modeleze cu ajutorul modelelor structurale alcoolii 

O3- sa stabilească formula generală a alcoolilor  

O4-sa denumească alcoolii pe baza algoritmului indicat 

O5-sa clasifice alcoolii după criteriile indicate 

O6-sa enumere proprietațile fizice si chimice 

O7 -să enumere utilizările 

O8- sa rezolve fişa de lucru  

 

Metode de învăţământ :descoperirea dirijată, conversaţia euristică, modelarea, rezolvarea de exerciţii şi 

probleme, problematizarea. 

 

Mijloace de învatamant : fişe de exerciţii. 

 

Scenariul desfăşurării activităţii didactice. 

I. Moment organizatoric. Se asigură condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei 

II. Reactualizarea cunoştinţelor învăţate anterior necesare atingerii obiectivelor propuse 

Elevii rezolvă  fişa de exerciţii – arene, apoi o rezolvă la tablă. 
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Profesorul le cere elevilor să modeleze formula metanului, a etanului şi a propanului. Profesorul 

le cere elevilor să înlocuiască un atom de hidrogen cu o grupare   

(-OH). Dacă înlocuiesc un atom de H   ce au in comun compuşii organici formaţi ? Elevii sesizează 

prezenţa grupării hidroxil în  molecula produşilor .Conduşi de profesor ei descoperă şi definesc compuşii 

obţinuţi. 

Captarea atenţiei şi Anunţarea obiectivelor 

 

Anunţarea temei noi: ALCOOLI 

De obicei când rostim cuvântul alcool, ne gândim la spirtul medicinal sau la băuturile spirtoase, dar aceste 

tipuri de alcooli, conţin o anumita substanţă organică numită etanol. Alcoolii sunt unii dintre cei mai 

utilizaţi şi cunoscuţi compuşi chimici. 

La sfârşitul   lecţiei va trebui : 

➢ să definiţi,   

➢ să denumiţi,  

➢ să clasificaţi alcoolii 

 

Prezentarea noului conţinut şi conducerea învăţării  

Sarcina de lucru: a)stabiliţi cele două părţi principale care intră în structura unui alcool 

b) deduceţi formula generală a unui alcool 

 

Răspuns corect: a)    radical hidrocarbonat şi grupare hidroxil (-OH) 

b) R − OH 

Definiţie( se formulează împreună cu elevii): 

Informaţie: Alcoolii , sunt compuşi organici monofuncţionali ce  provin de la o hidrocarburi prin 

înlocuirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen cu grupări hidroxil, iar gruparea hidroxil este legată de 

un atom de carbon  saturat. 

Elevii au modelat şi apoi au notat în caiet: a)CH3OH     

b)CH3-CH2-OH  c) CH2=CH-CH2-OH  d) CH3- CH2 –CH2 -OH 

Concluzie: cele patru structuri scrise sunt exemple de alcooli 

Nomenclatura. 
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OH

 

C 

Informaţie: denumirea alcoolilor se face respectând următoarele reguli sau tipuri de denumiri pentru ca, 

pentru un alcool putem avea una sau mai multe denumiri: 

➢ denumire hidrocarbura + sufixul ol 

➢ indicarea poziţiei gr. OH + denumire hidrocarbura + sufixul ol 

➢ cuvântul alcool + denumire radical hidrocarbonat + sufixul ic 

➢ in cazul  mai multor gr. OH, se procedează astfel: indicarea prin cifre a poziţiei gr OH +  denumire 

hidrocarbură + sufixul di, tri, tetra etc. + ol 

➢ indicarea poziţiei gr OH + cuvântul (di, tri, tetra, etc.) hidroxi + denumire hidrocarbură 

➢ denumiri uzuale, din practica 

Exemple: având formula 

                                        CH3 −    CH − CH2 −CH3     

  

                                                    

Îl putem denumi conform instrucţiunilor de mai sus: alcool sec- butilic, 2- butanol, 2-hidroxi- butan 

Informaţie: -un criteriu de clasificare al alcoolilor este natura radicalului hidrocarbonat de care se 

leafa gruparea hidroxil: 

- saturaţi  

- nesaturaţi  

- aromatici                          

 Un alt criteriu de clasificare este natura atomului de carbon de care se leagă gruparea hidroxil: 

- alcooli primari  

- alcooli secundari  

- terţiari 

 Un alt criteriu de clasificare este după numărul grupărilor hidroxilice: 

- monohidroxilici (monooli):   

- dihidroxilici (dioli): 

- polihidroxilici (polioli): 

  Izomeri 

-de pozitie, de catena 

-de functiune 

    Obținere  
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-prin fermentația alcoolica a glucozei 

    

 Proprietăți fizce 

Metanol: 

 - lichid, gust arzător, foarte toxic, doza letala 0,5g/kg 

- incolor, temperatura de fierbere 65˚C 

Etanolul: 

-- lichid, gust arzător, incolor, solubil in apă, temperatura de fierbere 78˚C 

Proprietăți chimice 

1. Reacția de esterificare 

Acid+Alcool= Esteri 

2. Reacția de oxidare 

Alcool+ oxigen=Acid 

Utilizări 

- Foarte bun solvent, denumire sanitară(spirt) 

- Obținera alchenelor si dienelor 

- Prepararea băuturilor alcoolice( distilare si fermentare) 

Elevii rezolvă fişa de exerciţii  nr 1 

Temă pentru acasă : Fişa nr 2 
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 Fişa nr. 1. 

ALCOOLI (FORMULE, CLASIFICARE, DENUMIRE) 

ALEGETI RASPUNSUL CORECT: 

1. Alcoolii sunt compusi hidroxilici în care gruparea hidroxil se leagă de un atom de carbon al 

unei legaturi: 

a. simple 

b. duble 

c. triple 

d. din nucleul benzenic 

2. alcool tertiar este: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

3. denumirea corecta a alcolului ce provine de la metan prin inlocuirea unui atom de hidrogen 

cu o grupare hidroxil este: 

a. alcool metilic 

b. etanol 

c. metanol 

d. alcool metilic si metanol 

4. alcoolul cu formula  

       are urmatoarea denumire: 

a. alcool izobutilic 

b. butandiol 

c. 2,3-butandiol 

CH2 CH

OH

CH2

OHOH

CH3 CH

CH3

CH2 OH

CH3 CH

OH

CH2 CH3

CH3 C

CH3

OH

CH2 CH3

CH3 CH

OH

CH

OH

CH3
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d. Pentanol 

5. Alcoolul cu formula moleculara C5H12O are masa moleculara egala cu: 

a. 88  

b. 80 

c. 72 

d. 90 

 

 

FISA DE LUCRU NR. 2 

 

Sarcina de lucru: Folosind indicatiile de mai sus, denumiti urmatorii alcooli: 

 

Nr. Crt. FORMULA  ALCOOLI DENUMIRE TIP DE ALCOOL 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

7.  

 

  

8.  

 

  

9.  

 

  

CH3 OH   

CH3 CH2 OH

CH3 CH2 CH2 OH

CH3 CH

OH

CH3

CH3 CH2 CH2 CH2 OH

CH3 CH

OH

CH2 CH3

CH3 CH

CH3

CH2 OH

CH3 C

OH

CH3

CH3

CH2 CH CH2 OH
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10.   

 

  

11.  

 

  

12.  

 

  

13.  

 

  

14.  

 

  

15.  

 

  

 

 

 

 

 

CH2 CH

OH

CH2

OHOH

CH2 OH

CH

OH

CH2 CH2

OH OH

CH2 CH2

OH

CH2

OH

CH2 CH

OH

CH2

OHOH
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PROIECT DIDACTIC 

 

Dură Ana Maria 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Cozia” Rm.Vâlcea 

 

 Grupa: mijlocie 

Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?” 

Tema proiectului: „Din lumea celor care nu cuvântă” 

Tema săptămânii: „Animalele pădurii” 

Domeniul experenţial: Domeniul psiho-motric (DPM) 

Denumirea activității: Educaţie fizică 

Tema: Mers cu ocolire de obstacole 

            Povestirea-joc “Când am fost noi la pădure…” 

Tipul activității:  formare de deprinderi motrice de bază 

Dimensiuni ale dezvoltării:  -     Motricitate grosieră și motricitate fină în context de viață familiar 

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării 

Comportamente vizate:        -     Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități     diversificate, specifice vârstei 

- Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

- Utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul etc.) în interacțiunea cu mediul apropiat 

- Se orientează în spațiu pe baza simțurilor 

Scopul: Dezvoltarea fizică armonioasă prin practicarea exercițiului fizic 

             Formarea deprinderii de a se deplasa prin mers, ocolind obstacole; dezvoltarea atenției voluntare. 
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Obiective operaționale: 

O1- să execute corect mersul în coloană cite unul ocolind obstacolele; 

O2- să execute mișcările cerute de educatoare, urmărind indicațiile date; 

O3- să se orienteze în spațiu cu și fără reper. 

 

STRATEGII DIDACTICE:  

a) Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exersarea, exercițiul fizic, jocul; 

b) Mijloace de învățământ : jaloane, frunze decupate din hârtie, ursuleț jucărie; 

c) Forme de organizare: frontal, individual: 

LOCUL DE DESFĂȘURARE:sala de grupă 

TIMPUL: 25 de minute 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

      1. Curriculum pentru educație timpurie, 2019 

      2. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiș - „ Piramida cunoașterii. Repere metodice în aplicarea curriculumului preșcolar”, Pitești, Editura 

Diamant, 2014 

      3. Ștefania Antonovici - „ Educația fizică în grădiniță”, București, Editura Didactica Publishing House, 2010 
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N

r

c

r

t 

Evenime

ntul 

didactic 

 

Conţinutul activităţii 

Strategii didactice 

Indicații metodice 

Timp / 

dozare 

Evaluarea  

(instrumente și 

indicatori) 

1

. 

Momentu

l 

organizat

oric 

 

     Adunarea copiilor în 

sala de grupă 

- alinierea  

- salutul 

- verificarea prezenței, a 

echipamentului și a stării 

de sănătate 

     Anunțarera temei. 

 

 

     Organizarea colectivului 

în coloană câte unul. 

     Distanța între copii va fi 

de un braț întins orizontal 

 ,,Bună ziua!” 

     “Astăzi vom pleca la 

plimbare în pădure. Ne 

încolonăm frumos unul 

după altul, fără să ne 

împingem și pornim.” 

 

2 

minute 

 

2

. 

Pregătire

a 

organism

ului 

pentru 

efort 

     Mers normal 

     Mers cu ocolire de 

obstacole 

     Alergare normală 

     “Trecem pe stradă. Pe 

mijlocul străzii este noroi. 

Va trebui ca să ocolim 

băltoacele să nu ne 

murdărim adidașii.” 

     Ținuta e dreaptă, 

privirea înainte, brațele se 

mișcă liber pe lângă corp. 

Se pășește fără a se târî 

picioarele. 

      Acum alergăm spre a 

ajunge mai repede la 

pădure. 

1 minut Capacitatea copiilor de 

a se sincroniza 

Capacitatea copiilor de 

a răspunde 

 

 

 

Capacitatea copiilor de 

a executa exercițiile la 

comandă 

 

3

. 

Influenţa

rea 

selectivă 

a 

aparatulu

i 

locomoto

r 

     Ex. 1  Zborul 

păsărelelor.  Stând, 

ducerea brațelor orizontal-

lateral-ridicarea și 

coborârea lor ritmică. 

 

 

     

     Ex. 2  Legarea șiretului.  

Stând, cu picioarele 

depărtate, îndoirea 

trunchiului cu ducerea 

brațelor spre adidași (1-2) – 

     Alergare ușoară și 

elastică desprinzând bine 

tălpile de pe sol. 

 

 

     “Am ieșit din oraș, 

mergem pe lângă un gard 

lung. Să ne oprim puțin... ia 

uitați-vă câte vrăbiuțe stau 

pe gard și cum dau ele 

voioase din aripi. Hai să 

zburăm și noi ca ele.” 

3x4 

min. 

 

 

 

4x4 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea copilului de 

a urmări și reține 

explicațiile date. 

Execuție promptă. 
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revenire (3-4). Se repetă 

alternativ spre piciorul 

stâng și drept. 

 

 

 

 

     Ex. 3 Săritura ca 

vrăbiuța. 

     Stând – săritură ușoară 

pe ambele picioare cu 

deplasare înainte. 

     Se execută 4 sărituri cu 

oprire. 

    „ Înainte de a porni la 

drum să ne controlăm 

adidașii, pentru că ni s-au 

dezlegat șireturile, ne 

aplecăm să ne legăm pe 

rând: și la un picior și la 

celălalt.„ 

 

 

     „Plecăm mai departe. 

Am ajuns la marginea 

pădurii. Ce multe vrăbiuțe 

sar pe pământ. Hai să sărim 

și noi ca vrăbuțele!” 

 

 

 

 

 

3x4 

min. 

4

. 

Partea 

fundame

ntală 

(învîțarea 

acțiunilor 

motrice) 

     Mers în coloană câte 

unul printre jaloane. 

 

 

      

 

     Mers cu ocolire de 

obstacole. 

     “Intrăm în pădure. 

Copacii sunt mulți și deși. 

Trebuie să-i ocolim. La 

început ca să nu ne pierdem 

unul de altul în pădure ne 

ținem de mână formând un 

lanț.” 

 

     „Am ajuns într-o poiană 

unde sunt mulți copaci, 

răsturnați. Mergem unul 

după altul, ocolind copacii. 

Acum pentru că am obosit, 

haideți să mergem numai 

câte unul, iar ceilalți să ne 

odihnim și să ne așteptăm 

rândul cuminți.” 

     Mers cu ocolire de 

obstacole, câte unul. 

     Mișcarea se execută cu 

coatele întinse, localizându-

se în articulația umerilor 

ținuta copiilor va fi corectă 

(spatele drept, capul sus). 

Se va evita târâtul 

picioarelor. Șirul copiilor 

va fi condus de către 

educatoare. 

2x3 ori 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individu

al, odată 

 

Capacitatea copiilor de 

a executa corect 

deprinderile. 

 

 

 

Ocolirea obstacolelor. 

 

 

 

 

Capacitatea copiilor de 

a se liniști fizic și psihic 

după o activitate 

dinamică. 
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     Mers în coloană câte 

unul, cu spatele drept, 

brațele mișcându-se libere 

pe lângă corp. Se va urmări 

păstrarea distanței 

corespunzătoare dintre 

copii.  

     Se va repeta exercițiul 

individual. 

5

. 

 

 

 

 

 

 

Revenire

a 

organism

ului după 

efort 

 

 

 

 

     Joc liniștitor – Plimbă 

ursulețul! 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     Plimbarea noastră s-a 

sfârșit, ne așezăm jos în 

poiană să ne odihnim. 

 

 

     Acum vom juca un joc: 

Plimbăm ursulețul. Copiii 

sunt în poziția șezând. Un 

ursuleț jucărie este plimbat 

de la un copil la altul. La 

semnalul educatoarei 

“Stop!” Copilul care are 

ursulețul îl ridică și îl 

imită:,, Mor! Mor!”.  Apoi 

mișcarea se reia. 

3x4 

5 min. 

 

 

 

Executarea jocului 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

. 

 

 

 

 

 

Încheiere

a 

activității 

     Alinierea copiilor; 

     Aprecieri verbale asupra 

activității; 

     Evidențierea copiilor 

care au executat corect 

exercițiile și încurajarea 

celor care au executat mai 

puțin bine. 

     În linie pe un rând! 

 

1 minut Aprecieri generale și 

individuale 
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„Poveştile ne învaţă lucruri bune despre viaţă!” 

 

Prof. Înv.Preșc. Bujancă Ana-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 250, București 

 

NIVELUL II /GRUPA Mare 

TEMA ANUALĂ: ,,Ce şi cum vreau să fiu?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Ȋn lumea poveștilor” 

TEMA ZILEI: „Poveştile ne învaţă lucruri bune despre viaţă!” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: fixare de cunoştințe, priceperi şi deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA+ADE (DLC, DOS) + ALA2 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

- Dezvoltarea creativităţii/expresivităţii verbale, a fluenţei şi originalităţii în vorbire şi gândire prin redarea 

conţinuturilor reprezentative din povesti 

- Dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor prin antrenarea lor în activităţi semidirijate, realizate sub 

formă de joc. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

-Curiozitate, interes și inițiativă în învățare; 

-Activare și manifestare a potențialului creativ; 

-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

-Manifestă creativitate în activități diverse; 

-Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozitați, acțiuni, emoții proprii; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili: 

1. DLC: 

O1:-să recunoască povestea din care personajele identificate fac parte; 

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil recunoaşte cel puţin una din cele trei poveşti pe baza 

imaginilor prezentate;  
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O2- să realizeze sarcina de lucru (descrie, analizează, compară, asociază, aplică, argumentează) folosind 

propoziţii dezvoltate; 

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil descrie/analizează/compară/asociază/ 

aplică/argumentează folosind propoziţii dezvoltate, cel puţin o secvenţă din poveste cu ajutorul 

materialului ilustrat; 

O3- să  formuleze predicţii de continuare a unei secvenţe de poveste, valorificând experienţa personală 

sau a imaginației de tip creator; 

Obiectivul se consideră realizat dacă cel putin 70% dintre copii formulează cel puțin o predicție; 

2. DOS: 

O4- să decoreze cartea cu poveşti utilizând materialele puse la dispoziţie pentru realizarea sarcinii; 

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil realizează sarcina propusă ținând cont de criteriile de 

evaluare; 

O5-  să evalueze/autoevalueze lucrările pe baza criteriilor stabilite; 

Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil descrie lucrarea proprie sau pe a celorlalți copii, ținând 

cont de criteriile de evaluare stabilite. 

ALA 1: 

- să decoreze acoperișul căsuței bunicuței Scufiței cu ajutorul semnelor grafice învățate; Obiectivul se 

consideră realizat dacă fiecare copil reprezintă grafic semnele învățate ( centrul – Bibliotecă) 

- să să întregească  imaginea povestii; Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii cooperează în 

realizarea sarcinii de lucru/ învățare. ( centrul – Joc de masa) 

- să picteze figurinele din ipsos reprezentând personaje din poveste; Obiectivul se consideră realizat dacă 

fiecare copil se implică în realizarea sarcinii dând dovadă de creativitate, originalitate, etc. (centrul – Artă) 

ALA 2: 

- să participe la jocurile distractive manifestând cooperare, disponibilitate la mișcare, atenție față de 

elementele care compun mediul inconjurator; 

Sarcina jocului: Identificarea personajelor și a poveştilor prezentate; 

Regulile jocului : 

- Copiii vor răspunde în propoziții atunci când sunt numiți de doamna educatoare. 

- Pentru fiecare răspuns corect vor primi câte un indiciu despre locul în care ar putea fi cheia  care este 

deschide cufărul fermecat. 

- Să respecte și să aprecieze soluțiile colegilor; 
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Elementele de joc: 

-Surpriza, aplauzele. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode si procedee: conversația, explicația, joc didactic, exercițiul, problematizarea, observarea, metoda 

cubului, demonstrația, turul galeriei; 

Mijloace de învățământ: Cărţi cu poveşti , siluete cu personaje din poveste, jetoane cu imagini, puzzle-

uri cu imagini din povesti, figurine ipsos, tempera, pensule, carioca, fișe de antrenament grafic, laptop, 

videoproiector, tablă magnetică. 

Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual; 

BIBLIOGRAFIE: 

"Curriculum pentru educaţie timpurie"  - MEN, 2019 

Antonovici, Ș., Neatu, P., (2008), "Jocuri și activităţi alese", Editura Aramis, Bucureşti; 

Molan, v., (2017), “Didactica domeniului - Limba si comunicare din invatamantul prescolar”, Editura 

Miniped, Bucuresti; 

Preda, V., (2005), "Ghid pentru proiecte tematice", Editura Humanitas, Bucureşti;  

Zăzar, C., (2009), "Ziua bună începe la întâlnirea de dimineaţă", Editura Tehno-Art, Petroşani. 

 

 

Scenariul zilei: 

Activitatea va debuta cu întâlnirea de dimineață, doamna educatoare adresându-le următorul 

salut:„Începem o nouă zi/ Bună dimineaţa, dragi copii!” 

Prezenţa se realizează în manieră interactivă cu ajutorul panoului de prezenţă. 

"Ce frumos ne-am salutat 

O zi bună ne-am urat!Un semicerc noi  formăm 

Pe scaunele ne aşezăm 

Să vedem cine-i prezent 

Să aflăm cine-i absent!" 

Calendarul naturii: se completează după raspunsul la întrebările:"În ce anotimp suntem? În ce 

lună suntem? Ce zi a săptămânii este? Cum este vremea?” 

Împărtășirea cu ceilalți:   Doamna educatoarea le spune copiilor că în aceasta dimineață a facut 

o faptă bună, așa cum a învățat ea din povești. Aceasta l-a ajutat pe Spiridușul Vesel să își găsească drumul 
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corect spre povestea sa. Copiii vor descoperi pe baza ghicitorilor spuse de doamna educatoare personajele 

din poveștile cunoscute de ei. 

Activitatea de grup : Copiii vor asculta cântecul:”Noi suntem piticii” si vor executa  mișcări 

sugerate de text. 

Noutatea zilei:Doamna educatoare anunță copiii ca au primit un mesaj electronic de la 

Sipri Spiridusul:  

"Buna dimineata,dragi copii, 

Eu sunt Spiri,Spiridușul 

Și-am venit în grabă mare 

Să vă pun o întrebare: 

Voua vă plac poveștile? 

Sunt sigur că vă plac... 

De aceea, azi cu drag, 

Vă trimit, în zbor, 

Pe un mare nor, 

Povești minunate 

Dar, tare încurcate! 

Vreți să m-ajutați 

Să le descurcați? 

Mult m-am mai gândit 

Dar, eu singur, zău, nu am reușit!" 

Urmează prezentarea centrelor, intuirea materialelor, prezentarea temelor și a sarcinilor de lucru/ 

învățare. 

La centrul Joc de masa, copiii vor avea de întregit imaginea (imagini din povești). 

La centrul Artă, ei vor picta figurinele din ipsos reprezentând personajele din poveşti. 

La centrul Bibliotecă, copiii vor decora acoperișul casei bunicuței cu semnele grafice învățate. 

Copiii se vor juca la cât mai multe centre, dar numai după îndeplinirea totală a sarcinilor centrului anterior. 

În finalul activităţii se va realiza evaluarea centrelor, se vor lua în considerare următoarele criterii: 

• respectarea tehnicilor de lucru, 

• originalitatea și creativitatea, 

• cooperarea cu ceilalţi copii, 
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• finalizarea lucrărilor. 

Rutine : "Singurel îmi fac ordine la locul de muncă" - exersarea deprinderilor de muncă gospodărească 

(copiii strâng materialele și fac curăţenie la locul de lucru). 

Doamna educatoare anunță tema și obiectivele activitățiilor pe domenii experiențiale  pe înțelesul 

copiilor.: “Jocul pe care îl vom desfășura astăzi, pentru  a putea descoperi surpriza trimisă de Spiriduș  se 

numeşte  „Poveştile ne învață lucruri bune despre viață!”. Vom discuta despre câteva poveşti cunoscute 

de voi, veți recunoaște personajele, le veți caracteriza, vom trece prin probele enumerate  de Spiri 

Spiridusul pentru a gasi cheia cu care vor deschide  cufărul magic”.  Se explică copiilor regulile, sarcinile 

și modul de desfășurare a jocului didactic. 

Proba 1. “Recunoaște personajele” (jocul de probă) 

Se vor prezenta cu ajutorul videoproiectorului imagini  cu personaje din basme și poveşti. Copiii vor trebui 

să recunoască personajul și să spună din ce poveste face parte. 

Proba 2. Găsește intrusul! 

Copiii vor analiza cele 3 tablouri reprezentative pentru fiecare poveste și vor găsi intrusul, personajul care 

nu face parte din povestea respectivă.Vor numi apoi alte poveşti în care putem găsi acest personaj. 

Proba 3. Cubul fermecat (Complicarea jocului) 

Copiii vor arunca cu cubul pe ale cărui fețe sunt ilustrate  cifrele de la 1-6. Pentru fiecare  cifra copiii vor 

avea de indeplinit o sarcina de lucru pe baza povestii “Fata babei și fata moșneagului”.  Sarcinile de lucru 

vor fi: 

- 1.Descrie: Scena din poveste; 

- 2.Asociază: personajele pozitive cu culoarea verde iar pe cele negative cu culoarea roșie; 

- 3.Compară: fata babei cu fata moșneagului; 

- 4.Analizează: modul în care cele două fete și-au îndeplinit sarcinile în drumul spre Sfânta Duminică; 

-5.Argumentează:  expresia “După faptă și răsplată”; 

-6.Aplică: Cum ai aplicat ceea ce ai învățat în viața de zi cu zi? Exemplifică! 

Proba 4. Cum ar fi fost dacă….? 

Copiii fac predicții în legătură cu modul în care cred că s-ar putea continua povestea dacă: 

- Fata babei ar fi curățat cuptorul? 

- Mama vitregă ar fi fost cea mai frumoasă din țară? 

-Fata babei nu ar fi luat cufarul cel mare? 

-Ce s-ar fi întâmplat cu Albă că Zăpada dacă nu găsea casa piticilor? 
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-Daca Cenusareasa nu pirerdea pantoful? 

Ultimul plic va aduce copiilor și cheița care va deschide lacătul cufărului magic. Pentru că am 

reușit să găsim cheia potrivită, vom asculta cantecul  “În lumea basmelor”(tranziții). Copiii deschid 

cufărul cu surprize.  

"Draga Spiri Spiriduș 

Noi îți trimitem acuș 

Poveștile minunate 

Toate, toate descurcate 

Și de mai aștepți un pic, 

O surpriză, într-un plic, 

Îți trimitem, tot în zbor 

Poate, pe același nor!" 

După descoperirea materialului de lucru și a încălzirii mușchilor mâinii, copiii vor decora după bunul plac. 

Se anunță criteriile de evaluare a lucrărilor: 

-  creativitate și originalitate; 

- mod de lucru îngrijit; 

- finalizarea lucrării; 

La sfârșitul activității, Spiridușul Spiri le trimite un mesaj electronic copiilor:  

"Vai, poveștile minunate 

Voi le-ați așezat, pe toate 

Într-o carte de poveste? 

Merg acum, să dau de veste 

Toți copiii care vor 

Să aibă povestea lor. 

Vă mulțumesc, dragi copii 

Isteți, harnici și zglobii! 

Rămâneți în lumea lor, 

În lumea poveștilor!" 

Lucrările realizate vor fi expuse și se va realiza evaluarea - “turul galeriei”. Preșcolarii vor analiza 

lucrările proprii, dar și pe cele ale colegilor. 

Activitatea se finalizează cu ALA 2: "Albă Ca Zăpada"- dans liber.  
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PROIECT DIDACTIC –Valența ;Formule chimice  

Popa Nicoleta  

Școala Gimnazială „Gheorghe Corneliu „Domnști- Ilfov 

 

Disciplina :chimie 

Unitatea de învățământ:- .Substanțe chimice

  

Clasa: a VII-a  

Tilul lecției:  Valența Formule chimice  

 

Competente generale:  

2. Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers  investigativ; 

3. Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice chimiei; 

 

Competențe specifice: 

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanțelor și a relațiilor dintre ele; 

2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii; 

3.1. Identificarea informațiior și datelor necesare rezolvării unei probleme în contexte variate. 

 

Competențe derivate  

-Să cunoască terminologia şi convenţiile ştiinţifice privind formulele chimice; 

- Să reprezinte simbolic formulele chimice ale diferitelor substanţe compuse pe baza valenţei 

elementelor; 

- Să valorifice sursele de informare- sistemul periodic al elementelor. 

- Să practice lucrul în  echipa  şi să-şi asume responsabilităţi în rezolvarea sarcinilor stabilite. 

- Să comunice concluziile privind activitatea desfăşurată şi să-şi dezvolte spiritul critic în activitatea 

desfăşurată. 

 

Resurse materiale  

- sistemul periodic al elementelor 

- fişa de lucru 

- Ustensile si substante de laborator 

Resurse procedurale 

- conversaţia 

- explicaţia 

- algoritmizarea 

- descoperirea dirijată 

- experimentul de laborator 

-rezolvarea de exerciţii 
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Forme de organizare a lecţiei 

- activitate frontală 

- activitate in echipă 

- activitate individuală 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

C

S 

Momentele 

lecţiei 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Resurse procedurale Resurs

e 

materia

le 

Evalua

re 

Metode şi 

procedee 

Forme 

de 

organi

zare  
Moment 

organizatori

c 

 

(5minute ) 

Asigură condiţiile 

necesare 

desfăşurăriilecţiei.  

 

Elevii se 

pregatesc pentru 

oră 

Conversati

a 

   

Obser

varea 

3.

1 

Reactualizar

ea 

cunostintelo

r anterioare  

(10 minute ) 

Reactualizarea 

notiunilor de valență, 

configurație stabila, 

valențe in raport cu 

hidrogenul, valente 

in raport cu oxigenul  

Elevii primesc 

fise de lucru pe 

care le 

completeaza 

individual  

Conversati

a 

 

 

Individ

ual  

Fise de 

lucru  

Apreci

eri 

verbal

e  

.2.

1  

2,

4 

Desfasurare

a lectiei noi  

(25 de 

minute ) 

Anunțarea titlului 

lectiei si obiectivele 

ei; 

Captarea atentiei cu 

ajutorul unui  

experiment 

demonstrativ:Ardere

a in flacara a 

panglicii de 

magneziu 

Elevii urmaresc 

experimentul 

si noteaza in 

caiete 

informatiile  noi 

; 

Conversati

a 

Explicatia 

Experimen

tul 

demonstrat

iv  

Descoperir

ea dirijata  

Algoritmiz

area  

Individ

ual  

Frontal  

 

Ustensi

le si 

substan

te de 

laborat

or 

Apreci

eri 

verbal

e  

3.

1 

Fixarea 

cunostintelo

r noi  

Aplicarea 

cunoștințelor nou 

dobândite in 

rezolvarea de 

exerciții tip joc 

didactic  

Elevii rezolva 

exercitiile din 

https://wordwall.

net/ro/resource/3

647196/formule-

chimice 

 

Probematiz

area 

Jocul 

didactic 

In 

echipa  

wordw

all 

Apreci

eri 

verbal

e  

https://wordwall.net/ro/resource/3647196/formule-chimice
https://wordwall.net/ro/resource/3647196/formule-chimice
https://wordwall.net/ro/resource/3647196/formule-chimice
https://wordwall.net/ro/resource/3647196/formule-chimice
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3.

1 

Tema pentru 

acasa Exercitii din manual 

Elevii noteaza 

tema pentru 

acasa 

Conversati

a 

 manual  

 

 

 

 

 

Fisă de lucru  

 

1. Capacitatea de combinare a atomilor unui element cu atomii altui element se numește................ 

Electronii de pe ultimul strat  al atomului se numesc............iar ultimul strat se numește................. 

 

2.Completaƫi urmatorul tabel  

Element  Valenƫe 

Na   

Ca   

N  

C  

S  

Al   

Fe   

F  

Cl   

 

3. Află locul in Sistemul Periodic al elementelor calciu si fosfor.Ce valențe au elementele amintite 

anterior in compușii cu oxigenul? 
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PROIECT  DE LECȚIE 

 

                                                                          Prof. înv. primar ZOFOTĂ MARIA DANIELA 

                                                                        ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 SUCEAVA 

 

 

CLASA:  a II –a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

UNITATEA TEMATICĂ: Importanța apei în natură 

DISCIPLINA ŞCOLARĂ: Comunicare în limba română 

SUBIECTUL: Călătoria Picăturii de ploaie  

TIPUL LECŢIEI: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

✓ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate 

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate 

2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple 

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare 

4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale 

✓ DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbale simple despre propriile experienţe de viaţă 

✓ ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 
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✓ MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

Cognitive 

CLR 1.2.1. Să răspundă corect la întrebările adresate de învăţătoare cu privire la conţiutul textului lecturat 

CLR 1.3.1. Să despartă corect în silabe, oral şi în scris, cuvinte date 

CLR 2.2.1. Să formuleze judecăţi de valoare faţă de faptele personajelor din textul citit 

CLR 3.2.2. Să citească în ritm propriu textul Călătoria Picăturii de ploaie 

CLR 3.2.3. Să citească selectiv cuvinte şi enunţuri din textul lecturat 

CLR 3.2.4. Să stabilească corect valoarea de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul textului lecturat 

CLR 4.3.1.Să îşi exprime oral idei şi sentimente pe baza textului citit 

Afective 

DP 2.1.1. Să îşi manifeste verbal şi nonverbal sentimentele faţă de personajele textului 

DP 2.1.2. Să manifeste interes pentru lecţie 

DP 2.1.3. Să manifeste o atitudine pozitivă faţă de muncă 

DP 2.1.4. Să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar) 

Psiho-motrice  

MM 2.1.1. Să execute mişcări sugerate de textul poeziei „Înviorarea de dimineaţă”şi al cântecului 

MM 2.1.2. Să intoneze corect, din memorie, cântecul „Ploaia” 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic. 

• MIJLOACE DIDACTICE: jetoane cu imagini pentru jocul Cuvântul secret, fișe de lucru, jetoane și imagini,fișe pentru 

exprimarea emoțiilor 
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• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi. 

DURATA:  50 min. 

BIBLIOGRAFIE: 

*** Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, clasa a II a, anexa 2 la OMEN nr. 3418/19.03.2013, 

Bucureşti, 2013. 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de 

tip „blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012. 

Ioan Şerdean, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint, Bucureşti, 2007. 

Mirela Mihăescu, Claudia Mihai, Aniţa Dulman, Activităţi transdisciplinare – ghid pentru învăţători, Editura Radical, Craiova, 2005. 

*** Poveşti, povestiri, basme şi legende – antologie de texte literare pentru preşcolari şi şcolari, Editura Arlequin, Bucureşti, 2011. 

 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 

 

C.S.
2 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE 

 

 

EVALUARE 
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

METODE 

ŞI 

PROCEDE

E 

MATERIA

L 

DIDACTIC 

FORME 

DE 

ORGANI

ZARE 

 1. 

MOMENT 

ORGANIZA

-TORIC 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

2.2. 

 

MM 

Se asigură condiţiile necesare 

desfăşurării în condiţii optime a orei 

de Comunicare în limba română: 

 Aerisirea sălii de clasă 

 Amenajarea spaţiului de desfăşurare a 

activităţii 

 Pregătirea materialului didactic 

Pe tablă se află picătura Brooklet pe 

care elevii o vor saluta și îi vor face 

urări  

diverse și îi vor adresa întrebări. 

 

Elevii intră în sala 

de clasă în mod 

organizat. 

 

 

 

 

Elevii îi vor adresa 

întrebări lui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 
2 C.S. = Competenţe Specifice 
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2.1. 

 

Elevii îi vor cânta lui Brooklet 

cântecul Ploaia 

Pe tablă se va expune un traseu pe care 

trebuie să-l parcurgă picătura de la 

începutul călătoriei până la floarea pe 

care o va ajuta să trăiască. 

Exercițiile propuse vor fi scrise pe 

postere și vor fi dezvăluite pe 

parcursul activității. 

Elevii vor primi fișe diferite  pe care le 

vor completa, pe parcursul activității, 

conform cerințelor. 

 

 

Brooklet, apoi îi 

cântă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

imediată a 

răspunsurilor 

 

2.CAPTARE

A 

ATENŢIEI 

CLR 

1.2. 

Captarea atenţiei se va realiza prin 

jocul didactic Cuvântul secret. Un 

copil va fi solicitat să iasă în faţa 

clasei. Voi aşeza pe fruntea copilului 

un jeton pe care se află o imagine pe 

care toţi elevii din clasă o pot observa. 

Ei dau „detectivului” indicii despre 

cuvântul reprezentat de imaginea de pe 

fruntea lui până când acesta îl 

ghiceşte. Cuvintele secrete vor fi: nor, 

soare, floare.  

 

Copilul care va 

purta jetonul pe 

frunte va fi numit 

„detectiv”. Colegii 

lui oferă indicii 

despre cuvintele 

secrete reprezentate 

de imagini, până 

când „detectivul” 

descoperă cuvântul 

secret. 

Explicaţia  

Exerciţiul 

Jocul 

didactic 

Imagini 

reprezentând 

un nor, un 

soare, un 

ban, o 

floare. 

Frontal  Observarea 

sistematică 

Aprecierea 

imediată a 

răspunsurilor 

3. 

ANUNŢAR

EA TEMEI 

CLR 

1.2.  

Pe baza cuvintelor secrete, elevii îşi 

vor reaminti lecţia predată anterior: 

Călătoria Picăturii de ploaie. Voi 

Elevii ascultă 

indicaţiile 

învăţătoarei. 

Conversaţia 

euristică 

Explicaţia 

 

 

 

Frontal 
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ŞI A 

OBIECTIV

E-LOR 

OPERAŢIO

-NALE 

anunţa că vom explora în continuare 

această lecţie și vom ajuta picătura de 

apă să depășească anumite obstacole 

pentru a ajunge la floarea care are 

nevoie de ea pentru a supraviețui. 

 

 

 

 

 

 

4. 

RECAPITU-

LAREA 

 

 

 

 

 

 

CLR 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi ruga elevii să pregătească fișa 

albastră  pentru a citi încă o dată textul 

Călătoria Picăturii de ploaie 

(ANEXA 1). Se va citi texul în lanţ, 

selectiv şi pe roluri după care se vor 

face următoarele exerciţii:  

( ANEXA 2 ) 

Exerciţiul 1 

Ordonează logic enunțurile, 

respectând ordinea întâmplărilor din 

text: 

1. Picătura pornește la plimbare. 

2. Mica picătură îi privește pe oameni cu 

compasiune. 

3. Norul Alb invită Picătura într-o 

călătorie. 

4. Picăturile de ploaie sunt trimise pe 

Pământ. 

5. Picătura fericită își încheie călătoria. 

6. Floarea este recunoscătoare pentru 

binele primit. 

 

 

Exerciţiul 2 

Selectează dintre personajele 

enumerate doar pe acelea care apar în 

textul Călătoria Picăturii de ploaie, 

apoi subliniază cu verde numele 

personajului principal 

a) Soarele 

 

 

Elevii vor respecta 

cerinţele.  

 

 

Exerciţiul 1 

Elevii vor ordona 

logic enunțurile 

pentru formarea 

planului de idei al 

textului Călătoria 

Picăturii de ploaie. 

Enunțurile vor fi 

ordonate și la tablă. 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 2 

Elevii vor încercui 

literele 

corespunzătoare 

personajelor din 

text, respectiv b, c și 

e, apoi vor sublinia 

numele personajului 

Exerciţiul  

Explicaţia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munca 

independent

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul 

Călătoria 

Picăturii de 

ploaie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea  

imediată şi 

orală  a 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea  

imediată şi 

orală  a 

răspunsurilor 
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CLR 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR 

4.3., 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 

2.2. 

 

 

 

b) Norul Alb 

c) Floarea  

d) Luna 

e) Picătura de Apă 

f) Râul 

Exerciţiul 3 

Găsește, împreună cu colegul tău de 

bancă,  cât mai multe trăsături ale 

Picăturii de ploaie care reies din textul 

nostru.  

 

   
 

 

Exerciţiul 4 

Găsește cuvinte cu același înțeles 

pentru 

picătură = 

cer =  

arșiță = 

surate = 

 

 

 

Exerciţiul 5  

Realizează corespondența între 

cuvintele cu înțeles opus : 

curajoasă            darnică 

uscat                   a primi 

principal Picătura de 

ploaie. 

 

 

 

 

Exerciţiul 3 

- mică 

- timidă 

- curajoasă 

- miloasă 

- speriată 

- darnică 

- bună 

- tristă 

 

 

 

 

Exerciţiul 4 

Elevii găsesc 

sinonimele potrivite 

picătură = strop 

cer = boltă 

arșiță = caniculă 

surate = surori 

 

 

Exerciţiul 5  

Elevii realizează 

corespondența între 

perechile de 

antonime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Activitate  

frontală 
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AV 

.2. 

egoistă               fricoasă 

a oferi                umed 

 

Exerciţiul 6 

Desparte în silabe cuvântul 

PICĂTURA și caută cuvinte care să 

înceapă cu fiecare din silabele găsite 

PI-CĂ-TU-RA 

 

 

 

Exerciţiul 7 

Elevii sunt provocaţi să-şi imagineze 

ce s-ar întâmpla dacă picătura de apă 

n-ar ajunge la floare. 

 

 

 

 

Exerciţiul 6 

Elevii găsesc 

diferite cuvinte care 

se vor scrie pe tablă 

PI – pitic, pisoi 

CĂ – căsuță, cărunt 

TU- tunet, turnel 

RA- ramă, rață 

 

Exerciţiul 7 

Elevii răspund  oral. 

5. 

EVALUAR

E FINALĂ 

DP 

2.2 

 

AV 

2.2. 

CLR 

3.1. 

 Le cer elevilor să  redea prin 

completarea fețelor, diferitele stări 

sufletești prin care a trecut picătura în 

călătoria sa.  (ANEXA 3)  

În încheiere, îi îndemn să-și  exprime 

părerea în legătură cu sacrificiul făcut 

de Picătura de ploaie. 

 Elevii vor reda prin 

completarea fețelor 

diferitele stări 

sufletești prin care a 

trecut picătura în 

călătoria sa.  

(ANEXA 3)  

În încheiere, elevii 

își vor exprima 

părerea în legătură 

cu sacrificiul făcut 

de Picătura de 

ploaie. 

 Fișă picături 

(ANEXA 3) 

Activitate 

individual

ă  

Evaluarea 

activităţii 

elevilor 

6.  

MOMENT 

ORGANIZA 

TORIC 

FINAL 

  Elevii părăsesc sala 

de clasă în mod 

organizat. 
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Călătoria Picăturii de ploaie 

 

Într-o dimineaţă toropitoare de vară, Picătura de ploaie, mica și timidă, care locuia împreună cu surorile ei în Căsuţa Ploii din 

cer, porni într-o mică plimbare pe cer. 

- Vai, ce cald este, spuse picătura de ploaie, către una dintre surorile sale, pe măsură ce privea pământul aproape uscat din cauza 

secetei. Ochii trişti ai Picăturii de ploaie se îndreptară apoi şi spre oamenii care trudeau la munca câmpului, încercând cu greu să reziste 

arşiţei. 

- Ai, ai, ai!, aş vrea atât de mult să-i ajut pe oameni!, spuse încet Picătura de ploaie. Cred că, dacă oamenii ar avea ploaie, atunci 

ar putea munci mai bine, n-ar mai fi flămânzi şi nici însetaţi! 

- Dar tu eşti numai o picătură, spuse una dintre suratele ei. Cu o singură picătură nu vei reuşi să potoleşti setea atâtor oameni şi 

nici nu vei ajuta legumele şi fructele să crească! 

- Şi atunci ce să fac?, întrebă Picătura de ploaie, simţindu-se neputiincioasă. 

- Te voi ajuta eu, se auzi dintr-odată un glas puternic. 

Picătura de ploaie se uită speriată şi văzu cum un nor alb, mare şi pufos se apropie cu repeziciune de ea. 

- Uite, dă-mi mâna, îi spuse Norul Alb, vom călători împreună spre pământ. 

- Dar eu nu am voie să mă apropii de pământ, zise speriată Picătura de ploaie. Surorile mele mi-au spus că mă pot îneca. 

- Dar, dacă ai şti că picătura ta de ploaie va potoli setea unui copil, nu ai renunţa la tine, pentru a oferi bucurie şi speranţă celor 

în suferinţă?, întrebă Norul Alb. 

- Ai dreptate, Norule, încuviinţă Picătura de ploaie, am fost egoistă, m-am gândit doar la mine. 

Şi atunci Norul Alb porni cu Picătura de ploaie în călătoria ce avea să fie cea mai frumoasă, dar şi ultima călătorie a sa. În drumul 

său vijelios spre pământ, Norul Alb şi-a adunat toţi prietenii nori şi în curând cerul s-a întunecat, şi tunete şi fulgere s-au auzit pe pământ. 

Picătura de ploaie s-a simţit împinsă de celelalte picături spre pământ şi s-a rostogolit cu repeziciune, ajungând la rădăcina unei flori 

triste și însetate. 

- Mulţumesc tare mult, Picătură de ploaie, că mă ajuţi să cresc, îi răspunse recunoscătoare floarea. 

Picătura de ploaie se uită cu bucurie spre floare, înainte să se topească în pământul cald, care o absorbi cu repeziciune în braţele 

sale uscate de secetă. 
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Istrati Ala-Colegiul Agricol ”Traian Săvulescu”, Tîrgu-Mureș 

 

Proiect de lecție 

Data:  

Obiectul: Matematica M2- Algebra 

Clasa: a IX-a  

Unitatea de învățare:Funcții 

Subiectul lecției: Progresia geometrică. Proprietăți. 

Tipul lecției: de comunicare și însușire de noi cunoștințe 

Obiective operaționale: 

O1- să definească o progresie geometrică; 

O2- să recunoască o progresie geometrică; 

O3- să folosească formula de calcul pentru rația unei progresii geometrice; 

O4- să observe, când un șir de numere cu termeni pozitivi este progresie geometrică;  

O5- să demonstreze formula termenului general al unei progresii geometrice; 

O6- să distingă progresia geometrică de progresia aritmetică. 

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: conversația euristică, explicația, exercițiul, problematizarea, lucrul individual, 

demonstrația, Stiu-Vreau să știu-Am învățat (S-V-A). 

• Modul de organizare și desfășurare a activității: frontal, individual. 

• Mijloace de învățământ: fișa S-V-A, cretă, tabla 

Bibliografie: 

[1] Mircea Ganga – Matematică- manual pentru clasa a IX-a , Ed. Mathpress, 2008. 

[2] Marius Burtea, Georgeta Burtea- Matematică - Culegere exerciții și probleme clasa a IX-a 

Mtehnologic, Ed. Campion, 2013 
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile instruirii Evaluarea 

rezultatelor 

Moment 

organizatoric 

 Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea lecției (curățenie, lumină, 

ținută…). Verificarea prezenței elevilor. 

Conversația  

Captarea 

atenției 

 Verificarea frontal a temei, calitativ și cantitativ (prin sondaj). Conversația  

Frontal 

Individual  

Analiza 

răspunsurilor 

Pregătirea 

elevilor pentru 

receptarea 

noilor 

cunoștințe 

 

 

O6 

Actualizarea cunoștințelor se va efectua prin intermediul fișei S-V-A (anexa 

1), în care se va concretiza – ȘTIU – noțiunile studiate în cadrul lecției 

progresii aritmetice și vor completa următoarea diagramă: 

1. Definiția progresiei aritmetice; 

2. Rația progresiei aritmetice; 

3. Formula termenului general; 

4. Proprietatea termenilor consecutivi a unui șir aflat în progresie aritmetică; 

5. Suma primilor n termeni ai unei progresii aritmetice. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul    

Explicația 

 

Individual  

 

Observarea 

sistematică 

Fie progresia 

aritmetică în care 

,   
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile instruirii Evaluarea 

rezultatelor 

Precizarea 

titlului și a 

obiectivelor 

 Se anunță titlul lecției : „Progresia geometrică. Proprietăți.”  

Elevii completează coloana VREAU SĂ ȘTIU. 

Conversația 

ȘTIU-VREAU SĂ 

STIU- AM 

ÎNVĂȚAT 

Frontal  

Observarea 

sistematică 

Comunicarea 

și însușirea 

noilor 

cunoștințe 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

Se propune spre a analiza șirurile: 

1,3,9,27,… 

1 1
2,1, , ,

2 4
  

-3,6,-12,24,… 

Observăm că fiecare termen al șirului (1), începând cu al doilea, se obține 

din precedentul înmulțit cu 3 și termenii sunt dispuși în ordine crescătoare. 

Pentru șirul (2) observăm o regulă asemănătoare:orice termen, începând cu al 

doilea , este egal cu precedentul înmulțit cu numărul 
1

2
 ,termenii sunt 

aranjați în ordine descrescătoare. Cel de-al treilea șir are termenii, începând 

cu al doilea , înmulțiți cu (-2). Termenii alternează: unul este 

negativ,următorul este pozitiv. 

Regula costatată mai sus se poate reformula astfel: câtul a doi termeni 

consecutivi, începând cu al doilea, este constant: pentru șirul (1) acest raport 

este 3, pentru (2) este  
1

2
, pentru (3) este (-2). Șirurile cu această 

proprietate se numesc progresii geometrice. 

Definiție: Un şir  1( )n nb   de numere reale, având primul termen nenul, în 

care fiecare termen, începând cu al doilea,  se obţine din precedentul prin 

înmulţirea cu acelaşi număr , 0q q     se numeşte progresie geometrică. 

Numărul   , 0q q  se numeşte raţia progresiei.  

Dacă  1( )n nb   este progresie geometrică avem 2 1 3 2,b b q b b q= =  

 

Conversația 

 

Problematizarea 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

Frontal 
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile instruirii Evaluarea 

rezultatelor 

 ,…, 1 ,n nb b q−=  2n  (relaţia de recurenţă). 

Şirul  1( )n nb  este progresie geometrică dacă arătăm că raportul a doi termeni 

consecutivi 1,n nb b−   este constant, adică 
1

tan , 2n

n

b
cons t n

b −

=    . 

Notație: faptul că șirul ( )
1n n

b


 este o progresie geometrică se notează uneori 

..

1 2
..

, , .nb b b−   

Orice progresie geometrică este bine definită dacă se cunosc primul termen 

şi raţia. 

Aplicații: 

• Şirul cu termenul general 2 , 1n

nb n=   , este progresie geometric, deoarece 

raportul 
1

1 2 2 2
2

2 2

n n

n

n n

n

b

b

+

+ 
= = =  - constant, 2q =  . 

 

• Şirul cu termenul general  1 5n

nb = +  nu este progresie geometrică. 

 

Proprietăți: 

G1.(Monotonia). Fie ( )
1n n

b


 o progresie geometrică de rație q  . 

Dacă:  

• 1 0, 1b q   , atunci ( )nb  este strict crescător. 

• ( )1 0, 0,1b q   , atunci ( )nb este strict descrescător. 

• 1 0, 1b q   , atunci ( )nb este strict descrescător. 

• ( )1 0, 0,1b q   , atunci ( )nb este strict crescător. 

Fie șirul (1) 
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile instruirii Evaluarea 

rezultatelor 
2 3

1 2 1 3 2 1 4 3 1

1

1

1, 1 3 , 3 3 , 9 3

, 1n

n

b b b q b b q b q b b q b q

b b q n−

= =  =  =  =  =  =  =  =  

=   
 

G2.(Formula termenului general). Dacă șirul ( )
1n n

b


 este o progresie 

geometric de rație q , atunci termenul general ( )nb , are forma 

1

1 , 1n

nb b q n−=     

G3.Șirul ( )
1n n

b


cu termeni nenuli este o progresie geometrică dacă și numai 

dacă pentru orice termen al său, începând cu al doilea avem: 
2

1 1, 2n n nb b b n− +=     sau 1 1 ,n n nb b b− +=  2n  

G4. Într-o progresie geometrică, produsul a doi termeni echidistanţi de 

extremi este egal cu produsul termenilor extremi.  

 

Fixarea noilor 

cunoștințe 

O1 

O2 

O3 

 

O4 

O5 

O6 

Aplicaţii: (se rezolvă la tablă)  

• Scrieţi primii trei termeni ai progresiei geometrice, unde 1 2, 3b q= = . 

• Scrie termenii 4 8,b b  pentru progresia geometrică ce are 1 1, 2b q= − = −  

• Să se determine  al 4-lea şi al 6-lea termen al progresiei geometrice 1( )n nb  , 

unde 3 554, 486b b= = . 

• Să se determine numărul real x, ştiind că numerele 2, x+3  şi 162 sunt termeni 

consecutivi ai unei progresii geometrice. 

• Să se găsească termenii x, y, z, din progresiile geometrice următoare: 1, x, 9, 

y, 81, z, ....... 

• Determinați 1,b q , dacă progresia geometrică este definită prin 

4 754, 1458b b= − =  . 

Rezolvarea exercițiilor în anexa 2. 

 

Conversația 

 

Problematizarea 

 

Demonstrația 

 

Exercițiul 

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

Frontal  

Individual 

 

Analiza 

rezolvărilor 
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile instruirii Evaluarea 

rezultatelor 

Revenim asupra întrebărilor formulate în coloana VREAU SĂ ȘTIU și 

constatăm la care s-au gasit răspunsurile și le trecem în coloana AM 

ÎNVĂȚAT. 

[2]  ex. 1d), 2c), 4,5. Pag. 59 

Continuarea 

învățării - tema 

pentru acasă 

 Temă: [2]-Ex. 1 (a,c), 2(a,b), 3(a,c) pag. 59 

                        4, 6(b,c),7, 8(a,b), 11 pag.60. 

Conversație 

Explicație 

Frontal  
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ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 

 

1. Definiția progresiei aritmetice; 

2. Rația progresiei aritmetice; 

3. Formula termenului general; 

4. Proprietatea termenilor 

consecutivi a unui șir aflat în 

progresie aritmetică; 

5. Suma primilor n termeni ai 

unei progresii aritmetice. 

 

 

 

1. Definiția progresiei 

geometrice; 

2. Rația progresiei geometrice; 

3. Formula termenului general; 

4. Monotonia șirurilor aflate în 

progresie geometrică  

5. Proprietatea termenilor 

consecutivi a unui șir aflat în 

progresie aritmetică; 

 

 

 

 

Anexa 1. 

 

• Scrieţi primii trei termeni ai progresiei geometrice, unde 1 2, 3b q= = . 

Rezolvare: 2 1 2 3 6b b q= =  =  ,  2 2 3 3 4 4

3 1 4 1 5 12 3 18, 2 3 54, 2 3 162b b q b b q b b q= =  = = =  = = =  =  

. 

• Scrie termenii 4 8,b b  pentru progresia geometrică ce are 1 1, 2b q= − = − . 

Rezolvare: ( ) ( )
33

4 1 1 2 8b b q=  = −  − =   

                  ( ) ( )
77

8 1 1 2 128b b q= = −  − =   

• Să se determine  al 4-lea şi al 6-lea termen al progresiei geometrice 1( )n nb  , unde 3 554, 486b b= = . 

Rezolvare: 3 5 4

4 54 486 2 3 2 3 2 3 162b =  =    =  =   

                  4

3

162
3

54

b
q

b
= = =   

                   6 5 486 3 1458b b q=  =  =   

• Să se determine numărul real x, ştiind că numerele 2, x+3  şi 162 sunt termeni consecutivi ai unei 

progresii geometrice. 

Rezolvare: 3 2 162x + =   ; 3 18 15x x+ =  = ;  

• Să se găsească termenii x, y, z, din progresiile geometrice următoare: 1, x, 9, y, 81, z, ....... 

Rezolvare: 1 9 3x =  =  ,  9 81 27y =  =  ,   

                   
9

3 81 3 243
3

q z= =  =  =  . 

• Determinați 1,b q , dacă progresia geometrică este definită prin 4 754, 1458b b= − =  . 

3 3

4 1 1

6 6

7 1 1

54

1458

b b q b q

b b q b q

 =   = − 
  

=   = 

 prin împărțire , membru cu membru
3 27 3q q = −  = −  . Din 

3

1 1

54
54 2

27
b q b

−
 = −  = =

−
 

Anexa 2  
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SFÂNTA LITURGHIE – ÎNTÂLNIREA CU HRISTOS 
 

PROIECT DIDACTIC ERR 
 

 

 

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 RÂMNICU VÂLCEA 

PROPUNĂTOR: prof. LAURA STROESCU 

DATA: 

CLASA: a VII-a 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: EXPRIMAREA ÎNVĂȚĂTURII CREȘTINE 

SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: SFÂNTA LITURGHIE – ÎNTÂLNIREA CU 

HRISTOS TIPUL ACTIVITĂȚII: ERR = evocare, realizarea sensului, 

reflecție 

TIMP: 50 min. (a doua oră) 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: dobândirea, consolidarea și sistematizarea cunoștințelor despre Sfânta 

Liturghie și a comportamentului moral-religios 

COMPETENȚE GENERALE: 

C.G.2. Utilizarea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase în diferite contexte 

de  comunicare 

CG3:  manifestarea  valorilor  și  a  cunoștințelor  religioase  în  propriile  atitudini  și 

comportamente 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

CS   2.1 Utilizarea corectă a termenilor religioși învățați în contexte lingvistice noi 

CS 3.2 Explicarea rolului şi a importanţei participării conștiente şi active a credincioșilor la 

rugăciunile Bisericii 

COMPETENȚE DERIVATE: 

CD1: să definească Sfânta Liturghie; 

 

CD2: să precizeze date generale despre Sfânta Liturghie, precizând momentul instituirii, 

săvârșitorii, participanții la Sfânta Liturghie, locul și timpul săvârșirii Sfintei Liturghii; 

CD3: să descrie modul de pregătire a unui bun creștin pentru Sfânta Liturghie; 

 

CD4: să enumere Sfintele Liturghii ale Bisericii Ortodoxe, precizând autorii acestora; CD5: să 

argumenteze importanța Sfintei Liturghii pentru viața unui creștin; 

CD6: să precizeze activități concrete de urmare a exemplului de slujire oferit de Domnul 

Iisus Hristos. 

VALORI ȘI ATITUDINI: 

1.   Dezvoltarea respectului față de cele sfinte 

2.   Asumarea propriei identități religioase 

3.   Interesul  pentru  aprofundarea  cunoştinţelor  religioase  în  vederea  permanentei 

deveniri spirituale 

STRATEGII DIDACTICE: 

1.   METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, argumentarea, explicația, demonstrația 

cu substitute, lectura, metoda cubului, metoda discuției în grup. 
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2.   MIJLOACE ȘI RESURSE MATERIALE: icoana Cina cea de Taină, Sfânta Scriptură, fişa de 

lucru, calculatorul - imagini Power Point 

3.   FORME  DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII ELEVILOR:  activitate frontal, activitate pe 

grupe şi activitate individuală. 

EVALUAR

E: 

Dovezi privind însușirea noilor cunoștințe: 

a. de conținut: răspunsurile la întrebări, rezolvarea sarcinilor de lucru; 

b. de utilizare a operațiilor gândirii: analiza şi interpretarea textelor, identificarea trăsăturilor morale, 

realizarea de conexiuni şi paralelisme, argumentarea unor afirmații, sintetizarea informaţiilor. 

BIBLIOGRAFI

E: 

1.   *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii 

Ortodoxe Române, București 2005; 

2.    *** Proloagele, Editura Bunavestire, Bacău 1999; 

3.   Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade 

didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009; 

4.   Boldea, prof. Violeta, Boldea, prof. Florin, Religie cultul ortodox clasa a VII-a ,auxiliar 

didactic pentru elevi și profesori, Ed. „Gligor Hașa”, Deva, 2015; 

5.   Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica Predării religiei, Iași, 2005; 

6.   Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metode active de predare-învăţare. Modele şi aplicaţii la 

religie, Editura Sf. Mina, Iași, 2006. 

 

 

DESFĂȘURAREA SITUAȚIILOR DE 

ÎNVĂŢARE: 

 

I. EVOCAREA (12 minute) 

 

a) Momentul introductiv: se rostește rugăciunea 

 

b) Valorificarea cunoştinţelor anterioare: 

Profesorul pregăteşte elevii, adresând elevilor următoarele întrebări: „Ce este Sfânta Liturghie?” 

(Sfânta Liturghie este cea mai înaltă formă de rugăciune). „Cine a instituit Sfânta Liturghie?” (Sfânta 

Liturghie a fost instituită de Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina 

cea de Taină). „Cine şi unde poate săvârşi Sfânta Liturghie?” (Preotul şi Episcopul sunt cei care pot 

săvârşi Sfânta Liturghie. Aceasta se face numai în biserici, capele şi paraclise). „În ce zile şi în ce 

parte a zilei se săvârşeşte Sfânta Liturghie?” (Sfânta Liturghie se săvârşeşte în fiecare Duminică  şi  

la  praznicele  de  peste  an.  Ea  se  săvârşeşte  la  Ceasul  al  III  -lea,  adică  ora  9 

dimineaţa). „Care sunt Liturghiile care se săvârşesc în Biserica Ortodoxă?” (În Biserica Ortodoxă 

întâlnim patru Sfinte Liturghii: cea a Sf. Ap. Iacov, a Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, a Sf. Ier. Vasile cel 

Mare şi a Sf. Ier. Grigorie Dialogul). 
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c) Momentul aperceptiv: Prin conversație euristică și argumentare, se va trece în revistă 

cunoștințele elevilor despre rugăciune în general și Sfânta Liturghie în special. 

 

d) Întrebarea esențială (cheie): 

 

-   Care este dovada cea mai înaltă prin care omul cinstește și preamărește pe Dumnezeu? 

(jertfa sau sacrificiul) 

-   Ce este jertfa? (dăruirea plină de iubire și evlavie în cinstea lui Dumnezeu; Hristos S-a 

adus jertfă pentru mântuirea noastră). 
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- Cum se numește slujba prin care se reactualizează, în chip nesângeros, jertfa lui Hristos? (Sfânta 

Liturghie) 

-   Care este punctul culminant al Sfintei Liturghii (Epicleza). 

Se va insista pe sorgintea divină a Sfintei Liturghii. 

 

 

II. REALIZAREA SENSULUI (20 de minute) 

 

Profesorul prezintă un material Power Point a următoarelor aspecte: 

1.   Instituirea   Sfintei   Taine   a   Împărtășaniei:   săvârșitor,   moment,   misiunea 

Apostolilor; Sfânta Euharistie în Noul Testament. 

2.   Sfânta Liturghie: definiție, săvârșitori, participanți, locul săvârșirii, momentul săvârșirii, zile 

liturgice și aliturgice, pregătirea credincioșilor pentru participare, 

cele trei Sfinte Liturghii. 

3.   Momentele principale ale slujbei. Epicleza. 

Elevii sunt împărțiți în șase grupe. Profesorul aduce un cub, iar pe fiecare față a cubului 

sunt scrise șase cerințe, elevii rezolvându-le în timpul alocat activității. 

a.   Descrieți Sfânta Taină a Euharistiei 

b.   Comparați  cu  celelalte  slujbe  la  care  ai  participat  (Sfânta  Liturghie, 

Spovedania, Maslul, Botez, Hirotonie, Nuntă). 

c. Asociază – componentele „Trupul şi Sângele Domului” cu pâinea şi vinul (Hristos la Cina cea de 

taină) – Momentul instituirii Sfintei Taine: „Luaţi, mâncaţi…” 

d.   Aplică – cunoştinţele referitoare la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele 

Domnului în viaţa ta. 

e.   Analizează – importanţa Împărtăşaniei şi ce presupune ea. 

f. Argumentează pro sau contra – afirmaţia: „La fiecare Sfântă Liturghie pâinea şi vinul aduse în dar 

de credincioşi se preface prin puterea Duhului Sfânt în Trupul şi Sângele Mântuitorului spre iertarea 

păcatelor şi spre viaţa de veci” sau „Cina cea de Taină se reactualizează la Sfintele Paşti?”. 

Forma finală a scrierii este împărtăşită întregului grup. Lucrarea 

finală poate fi desfăşurată pe tablă. 

 

III. REFLECŢIA (18 minute) 

 

Prin metoda Discuţiei de grup, elevii îşi vor consolida cunoştinţele noi, clarificând sau 

aprofundând anumite aspecte. De asemenea, se va întocmi o sintetizare a ideilor principale. 

Se citește minunea Eliberat prin Sfânta Liturghie și se cere elevilor să argumenteze, pe 

baza lecturii, importanța și necesitatea Sfintei Liturghii pentru viața unui creștin. 

Se cere elevilor să rezolve următoarele cerințe, în cadrul grupului din care faceți parte, prin 

metoda cadranele (fiecare din cele 4 echipe își va prezenta rezolvarea, apoi se va discuta 

corectitudinea rezolvării și se vor formula răspunsurile finale): 

a.   Precizați semnificația Sfintei Liturghii, în cadrul cultului divin public. 

b.   Enumerați principalele momente ale slujbei. 

c.   Explicați importanța participării la Sfânta Liturghie. 

d.   Argumentați biblic necesitatea pregătirii în vederea participării la Sfânta Liturghie. 
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Extensia: Tema de aprofundare va fi precizarea unor forme concrete ale iubirii jertfelnice, pe care ei o 

pot manifesta în școală, familie, societate, pentru a continua astfel Sfânta Liturghie și în afara altarului 

bisericii. 

 

Momentul motivațional: Se vor evidenția secvențele reușite ale activității și se vor nominaliza elevii care 

au contribuit la realizarea acestor secvențe. 

 

 

Momentul de încheiere: Se rosteşte rugăciunea de încheiere. 
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PROIECT CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Constelații de emoții 

FODOR DANIELA 

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Târnăveni, jud. Mureș 

 

Clasa a V-a 

Unitatea 3: Constelație de emoții și cuvinte 

Tema: Constelație de emoții 

Competența generală: 2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare 

Competențe specifice: 2.1. recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu sine și cu ceilalți 

                                     2.2. acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: lectura explicativă, jocul de rol, explicația, observația, braistormingul, 

problematizarea, exercițiul,  jocul didactic 

Mijloace didactice: filmuleț, fișe, bilețele, coli, flipchart, marker, tablă, caiete, cutiuța cu emoții 

• Manualul de Consiliere și dezvoltare personală, clasa a V-a, editura CD Press, 2017, autori: Marcela 

Claudia Călineci, Cristiana Ana-Maria Boca, Daniela Barbu 

Forme de organizare: pe grupe, frontal, individual, în perechi 

Resurse temporale: 50 de minute 

Scenariu didactic: 

Evocarea (15 minute) 

• Moment organizatoric:-stabilirea prezenței, pregătirea materialelor necesare, constituirea grupelor 

• Captarea atenției elevilor: Li se propune vizionarea filmulețului ,,Drumul spre excelență’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=SocgR1FnGhY apoi se identifică trăirile elevilor în timpul vizionării 

filmului și se discută pe seama mesajelor transmise, insistându-se asupra faptului că o școală excelentă 

încurajează diversitatea și acceptă părerile tuturor. Se anunță tema lecției și competențele urmărite: 

,,Constelație de emoții” și li se explică faptul că la sfârșitul orei vor putea să identifice emoții, utilizând 

suporturi variate; să asocieze emoțiile cu situații trăite sau povestite; să conștientizeze propriile emoții și 

să le reprezinte în diferite forme artistice. 

Realizarea sensului (30 de minute) 

• Activitatea 1 (în perechi)-Privește fotografiile, apoi numește cât mai multe emoții ilustrate. 

https://www.youtube.com/watch?v=SocgR1FnGhY
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• Activitatea 2 (pe grupe) -Citește poezia de pe fișă, ascultă melodia…privește tabloul de la pagina..…Ce 

emoții îți trezesc? 

Constatare: Elevii vor conștientiza că fiecare persoană are propriile emoții, diferite de ale celorlalți. 

Emoțiile sunt exprimate artistic. 

• Activitatea 3: Exercițiu de completare: Definiția emoției. 

Cu ajutorul profesorului, elevii vor completa definiția: Emoția reprezintă o reacție intensă, dar de scurtă 

durată, a organismului la o situație nouă, însoțită de o stare afectivă plăcută sau neplăcută. 

• Joc 4 ,,Cutiuța cu emoții” 

Extrage din cutiuță un bilețel și încearcă să mimezi emoția. Ceilalți trebuie să o ghicească. 

• Activitatea 5 (individual) Clasifică emoțiile pe care le-ai trăit în ultima săptămână în două categorii: 

pozitive și negative. 

• Activitatea 6: Multe întâmplări din viața voastră au avut loc la școală. Răspundeți fiecare la următoarele 

întrebări: Ce emoții trăiești înainte de un test? Dar înainte de ora de consiliere? Cum te simți înainte de 

plecarea în excursie? 

Constatare: În acest fel, elevii vor afla unii de la alții de ce stări emoționale sunt cuprinși în diferite situații. 

• Joc 7 (brainstorming) Ce poți face pentru a trăi cât mai multe emoții pozitive în viața ta? 

• Joc 8 Joc de rol (în perechi): Este bine să căutăm aspectul pozitiv într-o situație.  Exemplu: 

Partea negativă                                                              Partea pozitivă 

Aproape niciodată nu este liniște în clasă.                    Niciodată nu ești singur. 

Nu mergem la școală din cauza pandemiei.                   Suntem sănătoși. 

• Activitatea 9 (frontal) Numiți 3 situații care vă provoacă stres și găsiți soluții de ameliorare a stresului. 

• Reflecție (5 minute) Cum mă simt în acest moment? 

Exemplu: Sunt Daniela cea mulțumită de implicarea voastră la oră. 

 Ce am învățat de la colegii de grupă? 

Am învățat de la ei că….. 

Provocare: Scrie în jurnalul tău de Consiliere și dezvoltare personală ce emoții ai trăit în copilărie, 

prezentând câteva situații. Implică-i și pe cu părinți, cerându-le să îți povestească întâmplări la care ai fost 

părtaș.  
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.  Rusu Anca-Monalisa 

Școala Gimnazială „Ion Creangă”-G.P.P„Lizuca” Bacău 

 

Grupa: mijlocie 

Domeniii experienţiale: Domeniul limbă şi comunicare 

Tema de studiu: Cum exprimăm ceea ce simţim? 

Tema săptămânii: „Cartea, prietena mea!” 

Tema zilei: „O aventură de poveste!” 

Capitol: Lexic şi comunicare 

Tema(conţinut): Cuvântul ca purtător de înţeles 

Subiectul ludic: „Călătorie în lumea basmelor” 

Activitate de învăţare: joc didactic 

Tipul activităţii: consolidare şi sistematizare  

Scopul: Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la personajele şi poveştile învăţate utilizând în 

vocabularul activ şi pasiv unele noţiuni şi expresii pe baza experienţei personale. 

Domeniul de dezvoltare: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrieri 

Dimensiuni ale dezvoltării: Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

Comportamente vizate: Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, 

acțiuni, emoții proprii (comunicare expresivă)  

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare  

Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

Obiective operaţionale: 

Principale: 

Op1- să recunoască poveşti şi personaje din poveşti după imagini; 

Op2- să formuleze propoziţii pornind de la acţiunile mimate;  

Op3- să selecteze personajele din poveştile date;  

Op4- să denumească trăsături ale personajelor; 

Op5- să asocieze întâmplări din viaţa reală cu cele din  poveştile cunoscute; 

Adiacente: 

Oa1: să manifeste stabilitate şi perseverenţă în activitate; 

Oa2: să participe cu plăcere şi interes la activitate. 
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Oa3 – să aleagă jetoanele potrivite de pe masă; 

Elemente de joc: surpriza, mişcarea, aplauze, închiderea şi deschiderea ochilor, surpriza, acţionarea 

conform indicaţiilor, simularea; 

Regulile jocului:  

• Pe rând fiecare echipă  va raspunde la sarcinile propuse de Zâna Poveştilor.  

• Pentru fiecare răspuns corect, fiecare echipă, primeşte câte un punct. 

• Câştigă echipa care acumulează cele mai multe puncte. 

Forme de organizare: frontal, pe echipe; 

Strategii didactice: 

• Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, observarea, diagrama Venn, 

elemente de problematizare; 

• Mijloace didactice: jetoane, hârtie creponată, lipici, panou, cosuri, bagheta fermecată, cutie. 

• Bibliografie:  

• *** Curriculum pentru educația timpurie 2019. 

• Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, ”Metode interactive de grup”, Ghid 

metodic, Editura Arves, 2007. 

• Viorica Preda; Dumitrana, Magdalena, ”Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de 

copii”, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2005. 

• M.Chiriloaie, V.Pricopoaia, L.Mătăsaru, M. Mătăsaru, C. Nedelcu, “Proiectarea didactică în învăţământul 

preşcolar”,ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, ed. Rovimed publisher, 2008.  

 

Durata: 25 min.  
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Secvenţele 

didactice 

 

Ob. 

op. 

 

Conţinut instructiv-educativ 

 

Strategii 

 didactice 

 

Evaluare 

 

 

1.Moment 

organizatoric 

  

Crearea condiţiilor necesare bunei 

desfăşurări a activităţii: 

Amenajarea spaţiului de desfăşurare a 

activităţii; 

Pregătirea materialelor necesare; 

  

 

2.Captarea 

atenţiei 

 

 

 

Pe hartă copiii descoperă că odată ce au 

trecut de „căsuţe”(centrele tematice), în 

drumul lor apare o vrăjitoare. Zâna 

poveştilor le spune copiilor că această 

vrăjitoare a vrăjit toate cărţile de poveşti ca 

să nu le mai putem  citi şi îi roagă pe copii să 

o ajute să dezlege vraja. 

 

Surpriza 

Observarea 

 

  3.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

  

În ce poveşti o întâlnim pe vrăjitoare? Cum 

este ea? Ce face?  

 

 

Conversaţia 

Evaluez capacitatea 

preşcolarilor de a 

numi poveştile în 

care au întâlnit 

vrăjitoarea. 

 

        

4.Anunţarea 

temei şi 

obiectivele 

activităţii 

   

Zâna Poveştilor îi anunţă pe copii că vor 

merge în lumea basmelor prin intermediul 

jocului „Călătorie în lumea basmelor” . Ei 

vor trebui să arate că iubesc foarte mult 

poveştile (pentru că îi învaţă cum să se 

poarte în viaţă) şi să demonstreze că ştiu 

multe lucruri despre poveşti.  

 

Conversaţia 
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5.Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oa1 

 

 

Op1 

 

 

 

Oa2 

 

 

 

Op2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa va fi împărţită în două echipe: Echipa 

Scufiţei Roşii şi echipa Albei ca Zăpada. 

Explicarea regulilor jocului: Pe rând 

fiecare echipă va răspunde la întrebările 

adresate de Zâna Poveştilor.  

Pentru fiecare răspuns corect, fiecare echipă, 

primeşte câte un punct(feţe vesele). 

Câştigă echipa care acumulează cele mai 

multe puncte. 

Arăt panoul pe care voi ţine evidenţa 

punctajului cu ajutorul unor feţe vesele. 

Desfăsurarea jocului de probă: Cu ajutorul 

copiilor voi realiza apoi jocul de probă, 

verificând astfel dacă au înţeles regulile 

jocului şi modul de desfăşurare a acestuia.  

 

Desfăşurarea jocului propriu zis: După ce 

copiii au înţeles regulile jocului se trece la 

executarea jocului propriu zis. Răspunsurile 

corecte ale copiilor vor fi recompensate cu 

aplauze şi apecieri şi cu feţe vesele pe panou. 

Pe tot parcursul jocului sunt antrenaţi să 

răspundă toţi copiii, încurajându-le spiritul de 

competiţie. 

Sarcina nr. 1 

Câte un copil de la fiecare echipă trebuie să 

aleagă un jeton cu un personaj(cocoşul, 

moşul, ursul, vulpea), să spună ce este, în ce 

poveste l-a întâlnit şi apoi să spună o replică 

pe care acesta o avea în poveste. 

 

Fiecare echipa primeşte pentru răspunsurile 

corecte câte o faţă veselă şi aplauze. 

 

Sarcina nr.2 

Se va numi un copil care va mima o 

actiune(va avea ca ajutor o imagine pe care 

doar el o vede), utilizând o mască 

(interpretând diferite roluri),iar celorlalţi copii 

din fiecare echipă li se va cere să denumească 

acţiunea, folosind verbe adecvate  în 

propoziţia formulată ( X aleargă, manacă, 

doarme etc..): „Ce face …?”Copilul care 

primeşte masca execută una din acţiunile 

caracteristice personajului pe care-l 

reprezintă. 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluez capacitatea 

preşcolarilor de a 

recunoaşte 

personaje din 

poveşti şi poveştile 

din care fac parte. 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

alcătui propoziţii 

simple şi dezvoltate 
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6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    7.Feed-backul 

Op3 

Oa3 

 

 

 

 

 

 

Op4 

 

 

 

 

 

 

 

Op5 

 

Sarcina nr. 3 

Copiii trebuie să aşeze în cercurile diagrameni 

Venn personajele din Povestea „Scufiţa 

Roşie” şi din povestea „Albă ca Zăpada şi cei 

şapte pitici” iar la intersecţia celor două 

cercuri să aşeze personajele comune celor 

două poveşti 

Sarcina nr. 4 

Complicarea jocului: 

 

Câte un copil de la fiecare echipă va extrage 

un personaj din « Cutia magică » a Zânei 

Poveştilor. Dacă este pozitiv îl aşează pe 

cartea albă de pe panou, iar dacă e negativ îl 

aşează pe cartea gri. Copiii spun câte o 

caracteristică a personajului şi o faptă pe care 

acesta a făcut-o într-o poveste. Împreună 

vom constata că numărul personajelor 

pozitive e mai mare decât a celor negative şi 

că binele învinge răul. 

Copiii aleg un personaj pozitiv cu care se 

identifică. 

  

 

 

 

 

 

Diagrama Venn 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente de 

problematizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

selecta personajele 

din poveştile date. 

8. Evaluarea 

activităţii 

 Vom număra punctele de pe panou prin 

punerea în corespondenţă pentru a vedea care 

echipă are mai multe puncte.  Voi face 

aprecieri generale şi individuale şi voi oferi 

recompensele dăruite de Zâna Poveştilor. 

Conversaţia 

 

Evaluez frontal, 

apoi individual 

modul în care copiii  

s-au implicat în 

activitate. 

9.Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului  

 Copiii vor a exemple de fapte bune pe care le 

fac ei în viaţa de zi cu zi şi vor spune cu ce 

personaje vor să se asemene şi de ce. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

,,DE PE-O BUNĂ DIMINEAȚĂ” 

Prof. inv. primar și preșcolar, Poenaru Nicoleta 

Școala Gimnazială ,,Valeriu D. Cotea”- Vidra 

 

Nivel: I (Grupa combinată) 

Tema anuala de studiu : CÂND, CUM ȘI DE CE SE INTÂMPLĂ? 

Tema săptămânii: ,,In lumea insectelor” 

Tema activității: ,,De pe-o bună dimineață” 

Tipul activității: Insușire și consolidare de cunoștinte, priceperi și deprinderi. 

Forma de realizare: Activitate integrată (ADP, ADE, ALA). 

Forma de organizare: Frontală, pe grupuri mici, individuală. 

Locul de desfășurare: Sala de grupă 

Durata: 1 zi. 

 

Scopul activității: 

• Exersarea, aprofundarea unor cunoștințe și deprinderi legate de tema propusă; 

• Imbogățirea și activizarea vocabularului copiilor cu cuvinte și expresii noi; 

• Dezvoltarea capacității de a opta, de a lua decizii și de a finaliza o lucrare. 

Obiective operaționale: Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

• Să ințeleagă mesajul poeziei: ,, De pe-o bună dimineată”, de Otilia Cazimir; 

• Să recite corect și expresiv respectând intonația, ritmul și pauzele necesare; 

• Să recunoască sensul unor cuvinte și expresii din poezie: „ carcel”, ,,mustățile de ață”, ,,ochelarii pe 

spinare”; 

• Să enumere materialele de lucru și etapele de realizare; 

• Să lipească elementele componente ale ,,Buburuzei”; 

• Să exprime opinia față de lucrarea proprie și/sau față de lucrările celorlalți. 

Strategii didactice: 

         Metode si procedee: conversația, explicația, recitarea model, observația, demonstrația, 

problematizarea, exercițiul, turul galeriei. 

        Mijloace de invățare: machetă de primavară, imagini ale anotimpului primăvara, planșe cu poezia 

ilustrată, modelul educatoarei, elementele componente ale buburuzei, betișoare de lipit, aracet, laptop. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Curriculum pentru invațământul preșcolar (3-6/7ani), M.E.C., 2009. 

2. LAURENȚIA, CULEA (coord.), Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie – o provocare?, 

Ed. Diana, Pitesti, 2009. 

3. FLORICA, MITU, STEFANIA, ANTONOVICI, Metoda activităților de educare a limbajului în 

invățământul preșcolar, Edit. D.P.H., 2010 

4. CULEA, L., GRAMA, F.,IONESCU, D.,  Activitatea didactică in grădiniță. Ghid pentru cadrele 

didactice din invățământul preuniversitar, Edit. E.D.P., Bucuresti, 2008 

5. S., BREBEN, E., GONEA, G., RUIU, M., FULEA,  Metode interactive de grup – Ghid metodic, Edit. 

Arves, 2009. 
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         SCENARIUL ZILEI 

        Ziua va debuta cu Întalnirea de dimineață, copiii sunt asezați în semicerc. 

       Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. Copiii se așază pe scaune. Salutul pornește 

de la cadrul didactic și este continuat de toți copiii grupei. Fiecare iși salută colegul din partea dreapta, 

adresându-i drept apelativ un nume de insectă: ,,Bună dimineața, dragi copii!” 

       In lumea insectelor incepe o nouă zi, Gâze dragi interpretăm! 

      Cu toii să ne prezentăm: 

      Bună dimineața, albinută/fluturas/buburuză/furnicută/greieraș!” 

     Se face Prezența copiilor: se strigă catalogul grupei. 

    ,, După ce ne-am adunat, 

      Și frumos ne-am salutat,  

      Colegii ne-am intâlnit,  

      Cine oare n-a venit?’’ 

      Un copil numește copiii abseți. 

     Se indreaptă atenția copiilor spre Calendarul naturii. Aceștia vor discuta despre sosirea primăverii 

și starea vremii din această zi, completând cu jetoane potrivite panoul. 

    Se precizează ziua in care ne aflăm, se amintește in ce zi a fost ieri, ce zi va fi mâine, luna, anul și 

anotimpul in care ne aflăm. 

    La  Noutatea zilei se prezintă copiilor o machetă de primăvară cu insecte: albină, fluture, buburuza, 

furnica, greier, dar și copaci, flori, fluturi, etc. 

    Tranziție: ,,Ritmul de înviorare” (Anexa 1) 

Biblioteca 

,,Expoziție de insecte” –  

Puzzle 

ACTIVITATE INTEGRATĂ 

DLC, DOS 

,,De pe-o bună dimineață” 

Memorizare, Aplicație 

ADP 

,,Zum, zum, zum, albinuța mea” 
–  

Joc muzical 

 

 

Constucții 

,,Stupi pentru albine”- 

Lego 

Arta 

,,Micile vietăți” 

Fișe de lucru 

ALA2 

,,Visul unei insecte” –  

Joc cu text și cânt 
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    Rutine: ,,Noi nu am obosit,/ Dar momentul a sosit/ Forte noi să căpătăm/ Și spre centre să plecăm!” 

    Activități Liber Alese (ALA1) 

    Biblioteca: ,,Expoziție cu insecte” – puzzle de lipit (Anexa 2) 

    Sarcini de lucru:  

• să reconstituie imaginile, din piesele tip puzzle puse la dispoziție; 

• să lipească puzzel-ul pe plansă. 

  Arta: ,,Micile vietăți” – Fișe de lucru (Anexa 3) 

 

  Sarcini de lucru: 

• să coloreze imaginea, fără a depăși conturul dat; 

• să aprecieze, pe baza unor criterii date, lucrările proprii și pe cele ale colegilor. 

  Construcții: ,,Stupi de albine” – Confecționare din Lego 

  Sarcini de lucru: 

• să îmbine piesele de lego pentru a realiza ,,stupi” după modelul dat; 

• să colaboreze cu colegii, pentru realizarea temei propuse. 

  Tranziție: ,,Bat din palme, clap, clap, clap” (Anexa 4) 

 

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC): ,,De pe-o bună dimineață”, de Otilia Cazimir – memorizare 

(Anexa 5) 

Tranziție: ,,Zum, zum, zum, albinuța mea!” (Anexa 6) 

 

Domeniul Om și Societate:(DOS): ,,Buburuza” – Aplicație 

Tranziție: ,,Greierașul” (Anexa 7) 

 

Activități Liber Alese (ALA 2): ,,Albinuța a zburat” (Anexa 8) 

Ziua se încheie cu cântec și voie bună. 
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PROIECT  DE  TEHNOLOGIE  DIDACTICĂ 

Profesor: PODUMNEACĂ DANIELA 

Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, Vălenii de Munte, Prahova 

 

Data:  

Clasa: a-IX-a  

Obiectul: Matematică – Algebră 

Profesor:   

Unitatea de învăţare: Funcția de gradul al II lea  

Tema lecţiei: Punct de extrem pentru funcția de gradul al II lea 

Tipul lecţiei: Lecţie  comunicare/însuşire de noi cunoştinţe 

COMPETENŢE GENERALE: 

CG 1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au 

fost definite 

 CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri 

matematice 

CG 3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a 

unei situaţii concrete 

CG 5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: pe parcursul orei elevii vor dobândi următoarele competenţe: 

1C  - Diferentierea prin exemple, a variației liniare de cea pătratică; 

2C  -  Completarea unor tabele de valori necesare pentru trasarea graficului funcției de gradul al II 

lea ; 

3C  -Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului funcției de gradul al II lea (prin puncte 

semnificative); 

4C  - discutarea în grup a metodelor de rezolvare în vederea optimizării acestora din punct de   vedere al 

paşilor de parcurs şi din punct de vedere al volumului de calcule implicat 

 

Obiective operaţionale: 

a) cognitive: 

             OC1 → Reactualizarea formei canonice a functiei de gradul al II lea ; 

             OC2 → Reactualizarea formulelor discriminantului si a soluțiilor ecuației de gradul al II lea ; 

             OC3 → Determinarea punctelor de intersecție a graficului funcției de gradul al II lea  cu axele de 

coordonate; 

b) afective: 

              OA1 → Să fie atenţi; 

              OA2 → Să participe afectiv la lecţie; 
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                          OA3 → Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii. 

             c)psiho-motorii 

                         OP1 →  Să manifeste interes pentru lecţie. 

                         OP2  → Să aşeze corect în pagină. 

                         OP3 → Să scrie lizibil pe caiete. 

                         OP4 → Sș caute și să găsească metode de rezolvare cât mai simple și mai concise.  

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia. 

b) Mijloace de realizare: manualul, instrumente geometrice, creta colorată, fisa de lucru 

c) Forme de organizare: frontală, individuală. 

Resurse: 

 

1. Spațiale: sala de clasă. 

2. Temporale: durata unei ore de curs – 50 minute 

3. Cognitive: noțiuni despre  funcția de gradul al II lea 

4.  Procedurale:  

• Clasice: expunerea,  explicatia,  conversația euristică, demonstrația, exercițiul 

• Moderne: învățarea prin descoperire 

                                           5.    Materiale :  

• Manual, Manual clasa a IX-a , Editura Didactica si Pedagogica 

• Fișe de lucru 

• Instrumente geometrice                                             

 

Bibliografie:  Manual clasa a 9-a, Editura Didactică si Pedagogică 

 

DESFĂŞURAREA  LECŢIEI 

 

Etapele lecției 

( timp) 

Conținutul  lecției Strategii didactice 

1 3 4 

 

I. Moment      

organizatoric. 

( 1 min) 

 

 

Prof: Asigur condițiile optime pentru desfășurarea lecției: 

Verific prezența elevilor. 

Elevii: Pregătesc caietele şi instrumentele geometrice. 

SPARGEREA GHETII 

 

 

Conversația 

 

II. Verificarea 

temei şi 

reactualizarea  

 

Prof: Verific frontal tema de acasă şi fac eventuale  

observații, iar dacă există probleme nefinalizate sugerez 

metoda de rezolvare. 

 

Conversația 

. 
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cunoștințelor 

anterior însușite 

(7 min) 

Elevii: Corectează eventualele greșeli. 

Prof: Propun spre rezolvare primul exercițiu din fisa de 

lucru 

Se da functia  

          f:R             R        data prin  

          f(x) =2x 2  +2x-4            

-sa se determine  punctele de intersectie ale graficului 

functiei f cu axele  de  coordonate  

 

Elevii: Un elev va veni sa determine intersecția graficului 

cu axa Oy 

Gf ∩Oy  <=> x=0 => 

f(0)=2x02+2x0-4=> 

f(0)=-4 

   Deci s-a determinat primul punct de intersecție al 

graficului cu axa Oy si anume   

A(0,-4) 

Un alt elev va veni sa determine intersecția graficului cu axa 

Ox 

Gf ∩Ox  <=> f(x)=0 => 

2x 2  +2x-4       =0 ecuație care are soluțiile  

X1=-2 si x2=1 

S-au determinat si punctele de  intersecție a  graficului cu 

axa Ox si anume  

B(-2,0) si C(1,0) 
 

 

III. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

(2 min) 

 

 

 

Prof:  Anunț tema: : „Punct de extrem pentru funcția de 

gradul al II lea” și fac cunoscute obiectivele lecției.  

Se evidențiază că însușirea noului conținut din această 

lecție se va baza pe aplicare de formule și prin descoperire. 

Elevii: Ascultă cu atenție, conștientizează obiectivele 

urmărite și notează titlul în caiete. 

 

 

Conversația 

 

 

IV. Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

 

Prof: Propun unui elev sa vină la tablă și să noteze forma 

canonica  a funcției de gradul  al II lea  

 

Elevii: Un elev va nota formula pe tabla : 

 

 

Conversația 
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(20 

min)  

 

Prof: Le voi explica ce se întâmplă în cazul când  

 

I a>0 
2

2








+

a

b
x >0 =>

2

2








+

a

b
xa >0 

 

 

Daca adăugam la întreaga relație  
a4

−  vom obtine 

2

2








+

a

b
xa + (

a4

− )≥
a4

−  

Deci f(x) ≥ 
a4

−     √  x din R   (1) 

În această relație are loc egalitatea doar dacă  
2

2








+

a

b
x =0<=>  

 

 

Pt 
 

=> f(
a

b

2

− )=
a4

−  

 

         Atunci funcţia are un minim (global): 

 – minimul funcţiei 

pătratice; 

• Vârful parabolei  este punctul de minim 

(global) al funcţiei; 

 

 

Analog  

II.  Dacă , atunci funcţia are un maxim (global): 

– maximul funcţiei 

pătratice; 

 

Observația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

Evaluare orală 

 

Evaluare scrisă 

 

Se consideră 

performanță  

aa

b
xaxfRRf

42
)(,:

2


−







+=→

a

b
x

2
−=

a

b
x

2
−=

aa

b
ffxf

Rx 4
)

2
()(min min


−=−==



)
4

;
2

(
aa

b
V


−−

0a

aa

b
ffxf

Rx 4
)

2
()(max max


−=−==
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• Vârful parabolei  este punctul de maxim 

(global) al funcţiei. 

 

 

V. Intensificarea 

retenţiei şi 

asigurarea 

transferului 

(12 min) 

 

Prof:  Propun spre rezolvare  ex nr 2 din fisa de lucru 

 
 

Elevii    Elevii vor iesi la tabla si vor rezolva  

 

Exercițiile propuse fiind atenți la calcule 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

VI. Asigurarea 

feedback-ului 

(5min) 

 

 

 

Prof: Popan elevilor câteva exerciții din fișa de lucru 

 

Elevii: Vor rezolva  exercițiile propuse în fișă  și își vor 

consolida cunoștințele dobândite 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

VII. Evaluarea 

(2 min) 

 

 

Prof: Apreciez cunoştinţele elevilor  

 

 

Conversaţia 

 

VIII. Tema 

pentru acasă 

(1min) 

 

 

Prof:   Anună tema pentru acasă: Manual (ex. 2,4/pag.134. 

Elevii: Notează tema. 

 

Conversaţia 

)
4

;
2

(
aa

b
V


−−
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Fişa de lucru  

 

1.  Se dă funcția:  

          f:R             R,   f(x) =2x 2  +2x-4            

-să se determine  punctele de intersecție ale graficului funcției f cu axele  de  coordonate  

2. Sa se determine punctul de extrem pentru: 

       a) funcția de la ex nr 1 

       b) f(x) =-3x 2  +7x-2      

       c) f(x) =x 2  -x-2      

       d) f(x) =-x 2  +x-1 

        e)  f(x) =6x 2  -5x 

        f)  f(x) =3x 2  +2x+7    
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PROIECT DIDACTIC 

                                                               Prof.Presură Siuța Ramona 

                                                              Școala Gimnazială ,,Sf. Ierarh Nicolae” Vlădești, jud. Galați 

 

UNITATEA SCOLARĂ:Școala Gimnazială ,,Sf. Ierarh Nicolae” Vlădești, jud. Galați 

DATA:  

CLASA : a V-a  

PROFESOR DIRIGINTE: Prof. consilier școlar Presură Siuța Ramona 
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

UNITATEA: Dezvoltare socio - emoțională 

DISCIPLINA: Consiliere și dezvoltare personală 

TEMA: Constelație de emoții – Emoții de bază 

TIPUL ACTIVITĂTII: însușire de noi cunoștințe 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

o Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi. 

 

COMPETENŢE DERIVATE: 

C1: - conștientizarea emoțiilor asociate unor situații sau imagini ce țin de mediul școlar/activitatea 

școlară; 

C2: - identificarea paletei de trăiri afective experimentate în diferite situaţii; 

C3: - identificarea emoțiilor pozitive și negative; 

C4. -  recunoașterea emoțiilor pozitive și a rolului lor constructiv în atingerea obiectivelor propuse; 

O5: - identificarea unor strategii eficiente de control al emoţiilor negative, disfuncţionale. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

o Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic online, metoda pălăriilor 

gânditoare, studiul de caz. 

o Mijloace didactice:  planșa: ,,Nori senini, nori întunecați “, cuburi cu emoții, plicuri, pălării gânditoare, 

lipici, bețișoare de lemn, cartonașe:verzi, galbene, roșii, laptop, videoproiector, tablete, link - uri: 

 https://wordwall.net/ro/resource/3292313/emotii,  

 https://wordwall.net/ro/resource/3040854/emotii 

Aplicații:Wordwall, Kahoot.  

https://wordwall.net/ro/resource/3292313/emotii
https://wordwall.net/ro/resource/3040854/emotii
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o Forme de organizare a activității elevilor: individual, frontal. 

 

RESURSE: 

o Spațiale: sala de clasă; 

o Temporale: 50 minute ; 

o Bibliografice: Manualul de Consiliere și dezvoltare personală, clasa a V-a, editura CD Press, 2017, 

autori: Marcela Claudia Călineci, Cristiana Ana-Maria Boca, Daniela Barbu,  Ioana Drugaș - 

Dezvoltare emoțională, Ann Vernon – Pașaport pentru succes în dezvoltarea emoțională, socială și 

personală a copiilor din clasele V-VIII, Ioana Drugaș -100 de idei despre și pentru adolescenți, Ghid 

pentru profesori și consilieri școlari – Vol II Învățămând gimnazial. 

 

EVALUARE: 

o Strategii, metode și instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității și a 

comportamentului elevilor, aprecierea verbală, aplicația Kahoot. 
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NR. 

CRT. 
SECVENŢELE 

INSTRUIRII 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL ŞI DEMERSUL 

DIDACTIC 

STRATEGIA  DIDACTICĂ 

 

EVALUARE 

RESURSE 

PROCEDURALE 

RESURSE 

MATERIALE 

FORME DE 

ORGANI - 

ZARE 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

 

1. 

 

MOMENT 

ORGANIZATORIC 

     Se creează condiţiile optime pentru 

buna desfăşurare a activităţii propuse 

(spaţiu educaţional, materiale didactice, 

climat psihoafectiv). 

  

Conversaţia 

 

Materiale 

necesare 

activităţii 

    

 

Frontal 

 

 

 

 

Observarea 

comporta- 

mentului 

elevilor 

 

 

2. 

 

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

o ,,Semaforul emoțiilor” 

     Fiecare elev primește un plic în care se 

găsesc trei cartonașe:  

o verde pentru stare afectivă pozitivă 

(ex.:bucuria, mulțumire) 

o roșu pentru stare afectivă negativă (ex. 

tristețe, furie, dezamăgire) 

o galben – neutru ( indiferența) 

Elevii vor auzi diverse cuvinte legate de 

mediul școlar / activitatea școlară: 

învățare, nota 10, profesor, vacanță, test, 

 

Elevii ridică 

cartonașul în 

funcție de starea 

emoțională asociată 

termenilor  

 

 

 

 

 

Exercițiul de 

spargere a 

gheții 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Plicuri 

Cartonașe: 

verzi, roșii, 

galbene 

 

 

 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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evaluare, temă pentru acasă, iar ei vor 

trebui să ridice cartonașul verde pentru 

starea afectivă pozitivă, galben pentru 

neutru și roșu pentru starea afectivă 

negativă în funcție de ce simt atunci când 

aud acele cuvinte. 

    Exercițiul îi va pune, pe elevi, în 

contact cu emoțiile lor referitoare la 

diverse cuvinte asociate mediului școlar. 

3. 

 

ANUNȚAREA 

TEMEI ȘI A 

COMPETENȚELOR 

Profesorul diriginte anunţă tema lecţiei: 

Constelație de emoții – emoții de bază şi  

enunţă obiectivele/competențele pe 

întelesul elevilor. 

  Elevii ascultă, cu 

atenție, explicațiile 

profesorului 

diriginte. 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

o Activitatea 1 - Cunoașterea emoțiilor 

(Identifică emoțiile!) 

    Fiecare elev primește un cub pe fețele 

căruia sunt ilustrate emoții precum: 

bucuria, tristețea, furia, frica, mulțumirea 

și dezamăgirea. 

Elevii recucunosc 

cele șase emoții 

illustrate pe fețele 

cubului și le 

notează pe post-it. 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

Postit-uri 

Cuburi cu 

emoții 

 

 

 

 

 

Individu-

al 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

    Elevii sunt rugați să recunoască 

emoțiile ilustrate pe cele șase fețe ale 

cubului și să le numească. 

    Se identifică emoțiile de bază: fericire, 

tristețe, teamă, furie, dezgust și 

surprindere. 

   Prin intermediul unui joc didactic în 

aplicația Wordwall 

https://wordwall.net/ro/resource/3292313

/emotii, elevii descoperă ce sunt emoțiile. 

 

    Profesorul diriginte definește emoțiile 

și le clasifică în plăcute (pozitive) și 

neplăcute(negative), apoi propune 

elevilor parcurgerea unui joc didactic on-

line: ,,Găsește emoțiile care-l 

descurajează pe eroul învingător” 

https://wordwall.net/ro/resource/3040854

/emotii 

    Prin intermediul accestui joc didactic, 

elevii identifică emoțiile pozitive( care ne 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii accesează 

link-ul, apoi 

asociază fiecare 

cuvânt(emoție, 

fericire, tristețe, 

furie, copilărie) cu 

definiția 

corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatia  

      

 

 

 

Explicația 

 

Joc didactic 

online 

Conversatia 

 

 

 

 

 

 

Joc didactic – 

,,Găsește 

emoțiile care-

l 

descurajează 

pe eroul 

învingător” 

 

 

 

 

 

 

 

Tablete 

Videoproiec

tor 

Laptop 

 

 

Planșa: 

,,Nori 

senini, nori 

întunecați “ 

 

 

 

 

Tablete 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/ro/resource/3292313/emotii
https://wordwall.net/ro/resource/3292313/emotii
https://wordwall.net/ro/resource/3040854/emotii
https://wordwall.net/ro/resource/3040854/emotii
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ajută, ne dau energie, conduc la lucruri 

positive, crează starea de bine) și 

negative, disfuncționale (care conduc la 

relații tensionate cu ceilalți, la 

comportamente nepotrivite). 

    Este firesc să simțim atât emoții 

plăcute (pozitive) cât și neplăcute 

(negative), dar important este să învățăm 

să ne controlăm emoțiile neplăcute astfel 

încât să nu ne influențeze 

comportamentul. 

o Activitatea 2 - Studiu de caz (Emoțiile) 

 

    Se va analiza un studiu de caz folosind 

metoda pălăriilor gânditoare: 

 

o Pălăria albă ( Informează) 

- Care sunt personajele studiului de caz? 

- Care este situația corectă  care a 

determinat trăirile elevilor? 

 

o Pălăria galbenă( Aspecte pozitive) 

- Precizați aspectele pozivive întâlnite în 

acest caz. 

 

Elevii grupează 

cuvintele care 

semnifică emoții în 

categoria 

corespunzătoate 

:emoții pozitive – 

constructive sau 

emoții negative – 

care descurajează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii analizează 

studiul de caz din 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiu de caz 

 

 

 

 

Metoda 

pălăriilor 

gânditoare 

 

 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec

tor 

Tablete 

 

Pălării 

gânditoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 
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o Pălăria neagră (Aspecte negative) 

- Ce nu v-a plăcut? Ce fapte dezaprobați? 

- Cum se manifestă Marius în timpul 

testului?Din ce cauză are el un astfel de 

comportament? 

 

o Pălăria roșie (Exprimă sentimentele) 

- Identificați emoțiile simțite de elevi. 

- Ce simt elevii care au rezolvat corect 

testul? 

- Cum se manifestă ei ?Dar ceilalți? 

 

o Pălăria verde (Idei noi) 

- Găsiți soluții de rezolvare a acestei 

situații. 

- Transformați-l pe Marius într-un elev cu 

un altfel de comportament. 

 

o Pălăria albastră (Clarifică) 

- Formulează concluzii răspunzând la 

următoarea întrebare: 

- Cum influențează emoțiile procesul de 

învățare? 

- Ce rol au emoțiile?. 

 

 

 

 

o Emoții pe băț – cadou pentru cei dragi! 

perspectiva celor 

șase pălării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

activității 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGURAREA FEED 

- BACK-ULUI 

    Se vor împărți materialele elevilor 

(anexa, lipici, bețișor și carioci de diferite 

culori).Se va explica, elevilor, 

modalitatea în care se aplică/lipește 

bețișorul din lemn. 

    Elevii sunt rugați să identifice persoana 

căreia îi vor înmâna acest cadou(cub). 

Elevii vor fi antrenați într-o discuție 

ce are ca scop identificarea unor 

îndemnuri (dedicate persoanei țintă) care 

pot să schimbe emoția negativă 

disfuncțională pe care o simt la un 

moment dat, într-una funcțională. 

De exemplu:pe fațeta cubului unde 

este ilustrată furia, elevii pot nota 

îndemnuri ca:Stop!Fii calm!;Gândește-te 

mai bine!etc.;la tristețe pot îndemna:Nu 

ești singur!;Timpul vindecă!;Vezi binele 

din rău!etc. 

     După ce finalizează cubul, se va 

evalua modul în care s-au simțit atunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii notează pe 

fețele cubului pe 

care sunt ilustate 

emoții 

negative(dezamăgi-

 

 

 

 

AnexaVI.6. 

,,Emoții pe 

băț”, lipici, 

bețișoare 

din lemn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 
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când ei erau cei care trebuia să găsească 

soluții potrivite pentru persoanele dragi, 

să ofere îndemnuri pentru a depăși 

disfuncționalitatea emoțiilor negative. 

re, furie, frică, 

tristețe) 

mesaje/îndemnuri 

care pot schimba 

emoția 

disfuncțională într-

una funcțională. 

 

6. 

EVALUAREA ȘI 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

    Se prezintă, elevilor , aplicația Kahoot, 

apoi sunt solicitați să identifice emoțiile 

care pot fi asociate cu diferite gânduri. 

 Elevii evidențiază cât de important este 

să recunoaștem, să denumim și să 

exprimăm propriile trăiri sufletești, 

pentru a comunica cât mai eficient cu 

ceilalți, pentru a înțelege și pentru a fi 

înțeleși.  

     Elevii primesc aprecieri pentru 

participarea  la activitate. 

 

 Elevii accesează 

kahoot.it, introduc 

pin-ul jocului și 

nickname - ul, apoi 

identifică emoțiile 

asociate gândurilor. 

 

Joc didactic 

 

 

 

  

Conversația 

 

 

 

Tablete 

Aplicația 

kahoot 

 

 

 

Fețe 

zâmbitoare 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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               Studiu de caz 

           ,,Zbor” sau ‚,prăbușire”, bucurii sau tristeți, toate fac parte din noi. 
o Se prezintă următorul studiu de caz: 

             În clasă este liniște.Elevii rezolvă testul la matematică.La început Cătălin și Delia s-au privit puțin, apoi s-

au concentrat asupra testului/lucrării. 

            Marius, colegul lor, nu-și găsește astâmpăr:privește neajutorat  în toate părțile, roade capacul stiloului, 

transpiră, oftează… 

           Timpul a trecut și doamna profesor strânge fișele.Prezintă apoi  pe o coală de flipchart exercițiile și 

problemele corect rezolvate. În urma discuțiilor și a comparației cu ceea ce a lucrat  fiecare, elevii știu ce note vor 

primi. Cei mai mulți se bucură, se felicită, se simt bine, sunt mulțumiți de ei înșiși.Câțiva sunt  triști, privesc în jos 

neputincioși, nu au chef de nimic. 

            Puțin mai relaxat după atâta agitație, Marius știe ce îl așteaptă acasă și… pe 

bună dreptate. 

 

o  Pălăria galbenă( Aspecte pozitive) 

Cu pălăria galbenă pe cap gândim pozitiv și vedem numai avantajele situației! 

 

- Precizați aspectele pozivive întâlnite în acest caz. 

 

o Pălăria neagră (Aspecte negative) 

Cu pălăria neagră pe cap se face o evaluare critică a faptelor! 

Gândirea negativă se bazează pe evidențierea greșelilor, a punctelor slabe și a riscurilor. 

 

- Ce nu v-a plăcut? Ce fapte dezaprobați? 

- Cum se manifestă Marius în timpul testului?Din ce cauză are el un astfel de comportament? 

 

o Pălăria roșie (Exprimă emoțiile și sentimentele) 

Gândirea afectivă care se bazează pe emoții, sentimente, intuiție. 

 

- Identificați emoțiile simțite de elevi. 

- Ce simt elevii care au rezolvat corect testul? 

- Cum se manifestă ei ?Dar ceilalți? 

 

o Pălăria verde (Generează idei noi) 

 

- Găsiți soluții de rezolvare a acestei situații. 

- Transformați-l pe Marius într-un elev cu un altfel de comportament. 

 

o Pălăria albastră (Clarifică) 

- Formulează concluzii răspunzând la următoarele întrebari: 

- Cum influențează emoțiile procesul de învățare? 

- Ce rol au emoțiile? 

 

o  Pălăria albă ( Informează) 

Cu pălăria albă pe cap se face o analiză obiectivă a situațiilor! 

Gândire obiectivă care se bazează pe informații.Prezintă lucrurile așa cum sunt fără nici o părere, interpretare critică 

sau emoție. 

 

- Care sunt personajele studiului de caz? 

- Care este situația corectă care a determinat trăirile elevilor? 
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PROIECT DE LECȚIE  

Prof. Cerna Delia Elena 

Col.Naț.Mihai Eminescu Petroșani 

 
Unitatea școlară:  

Profesor: 

Clasa: a X-a  

 Data:   

Aria curriculară: Om și societate 

Obiectul: Istorie universală 

Tema: PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

Timpul: 40 min 

Tipul lecției: Recapitulare, sistematizare și fixarea cunoștintelor 

Strategia didactică:  - metode: brainstorming, cubul, bulgărele de zăpadă, conversația, explicația 

Mijloace de învățământ: rebus istoric, film documentar, harta istorică, learningapp 

Competente generale: - Sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştinţelor cu privire la cauzele, 

desfăşurarea şi urmările primului  

                                                        război mondial. 

                                - Utilizarea vocabularului şi a informaţiei în comunicarea orală sau scrisă  

 

Competențe specifice: 1.1  Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei 1.2  Formularea de 

argumente referitoare la un subiect istoric 2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra 

faptelor şi proceselor istorice 2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială 

2.5   Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane  5.2 Încadrarea unui eveniment sau 

a unei serii de evenimente într-un context cronologic 5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-

un context istoric mai larg românesc, european sau universal  
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Obiect

ivul 

Momentele 

lecţiei 

Conţinutul 

ştiinţific al 

lecţiei 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia 

didactică 

  

1.Momentul 

organizatoric 

 

  

- Anunţă planul lecţiei de evaluare 

 

- Se pregătesc pentru începerea activităţii 

 

- Conversația 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2. Evaluarea. 

Reactualizare

a 

cunoştinţelor 

anterioare 

 

 

 

 

 

PRIMUL 

RĂZBOI 

MONDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pun întrebări despre ultima lecție – 

Tratatele de pace de la sfârșitul Primului 

Război Mondial+vizualizare videoclip 

1,34 minute 

Întrebări legate de filmul documentar „În 

slujba împăratului” 

- Scrie pe tabla smart titlul unităţii de 

învăţare care este evaluată – PRIMUL 

RĂZBOI MONDIAL. 

Elevii sunt întrebați despre principalele 

coordonate legate de acest subiect 

 

Sunt împartiti în 6 grupe de către 

profesor,aleatoriu 

 

Numărul grupei este cel al fiecărei fețe a 

cubului 

Se alege un lider al grupei 

 

1. Descrie - perioada de la sfârsitul 

secolului al XIX-lea si inceputul sec. XX 

 

 

 

Rezolvă cerințele date de profesor, prin 

metoda anunțată ,aducând amănunte legate 

de cerința/fateta cubului,  urmând să 

sintetizeze apoi cele discutate, într-o 

frază/două/trei 

 

1. Descrie - elevii trebuie sa vorbească 

despre situația Europei  în această perioadă 

- diversitatea regimurilor politice, situația 

economică, problema coloniilor, invenții 

care vor duce la cursa înarmarilor. Se 

descoperă, astfel, cauzele războiului. 

2. Compară: Sunt date reperele cronologice 

pentru crearea alianțelor numite”Tripla 

Alianță/Puterile Centrale” și “Tripla 

Înțelegere/Antanta” Acestea se crează după 

alte încercări, datorită dorinței Germaniei 

de a izola Franța în urma războiului prin 

care se unifică statul german. Avantaje - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conversația 

 

 

 

 

- Metoda 

cubului 

 

 

 

-metoda 

bulgărelui de 

zăpadă 
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2. Compară situatia prin care sunt create 

cele doua aliante si evolutia acestora in 

timpul conflagratiei. Avantaje si 

dezavantaje tabere, in timp; 

3. Asociază: găsiti principalele simboluri, 

clișee, cuvinte-cheie care simbolizează 

situația din din timpul războiului 

4. Analizează aspectele privind viața 

cotidiană, modul de desfășurare al 

războiului, armament, transporturi, 

inovații 

5. Aplică - situatia Romaniei în război, 

urmări 

6. Argumentează: încercarea de a găsi 

explicații pentru următoarele întrebări: a 

fost inevitabil războiul? De ce a recurs 

Germania la folosirea gazelor de luptă în 

1915? Este războiul doar o mașină de 

ucis sau are și rezultate pozitive? 

 

Puterile centrale: dispunerea centrală a 

statelor componente, deplasarea rapidă de 

pe un front pe altul, armata germană 

deosebit de eficientă; Antanta:deține 

superioritatea în ceea ce priveste întinderile 

teritoriilor controlate resurse materiale, 

umane, flota comercială sau de război, 

angajarea unui număr mare de state în 

această alianță în cei patru ani 

. Dezavantaje - P.C.: pericolul încercuirii, 

blocada, resurse puține comparativ cu 

Antanta, războiul de uzură decurge în 

defavoarea acestei tabere. 

3. Asociază -Bătăliile principale,  războiul 

de tranșee, termeni (antebelic, postbelic, 

interbelic, beligerant, autodeterminare, 

rechizitii, gaze toxice, moarte etc.) 

4. Analizează - viața cotidiană, armament, 

transporturi, inovații, defecțiunea rusă, 

intrarea SUA în război, tratate de 

pace/urmări. 

5. Aplică - situația României în război 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 Evaluare 

frontală 

 

 

 

Evaluare pe 

grupe 
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Feedback 

Elevii au ca timp de gândire 10-15 minute 

pentru a rezolva sarcina impusă, realizând 

pe fișa dată de profesor rezolvarea 

 

Au loc discuții, începând cu prima 

grupă/primele cerințe ale temei. Sunt 

invitați la discuție toți elevii clasei, pentru 

o mai bună evaluare/autoevaluare. 

 

Membrii grupei dau, împreună, o notă 

pentru răspunsurile realizate pentru tema 

trasă la sorți, iar liderul evaluează fiecare 

membru al grupei, dar face și autoevaluare 

 

 

 

 Rebus istoric 

6. Argumente pro sau contra:  a fost 

inevitabil războiul? De ce a recurs 

Germania la folosirea gazelor de lupta în 

1915? Este războiul doar o mașină de ucis 

sau are și rezultate pozitive? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvare rebus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluare 

 

  

6. Tema 

pentru acasă 

  

- Argumentati în maximum o pagină ideea 

că Primul Razboi Mondial a reprezentat 

un nou tip de razboi 

 

 

- Elevii îşi notează în caiete titlul temei 

acasă 

 

 

- Conversația 
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 PROJET DIDACTIQUE  

                                                                                   Eiub Carmen-Izabela – Liceul Tehnologic                      

                                                                         "Constantin Brancoveanu" 

 

La date : le 10 février 2022 

La classe : la IX e 

Etablissement : Lycée  Technologique. C. Brancoveanu 

L’objet : la langue française 

Le sujet : Les fêtes en France 

Unité 5 : Les fêtes en Tête  

Type de leçon : mixte 

Le professeur : Eiub Carmen Izabela 

Lieu de travail : la salle de classe 

Durée : 40 minutes 

 

 Valori și atitudini: Manifestarea flexibilității în cadrul schimbului de idei în diferite situații de 

comunicare 

Conștientizarea rolului limbii moderne ca mijloc de acces la patrimoniul culturii universale 

  

Competențe generale : 

1.     Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare ; 

2.     Producerea de mesaje orale sau scrise adaptate anumitor contexte ; 

  

Competențe specifice: 

1.2 Deducerea din context a înțelesului unor elemente necunoscute. 

1.4. Identificarea unor informații specifice dintr-un text ascultat pe subiecte familiare, articulat clar 

și cu viteză normală 

2.2 Elaborarea-oral sau în scris- a unor descrieri simple, cu referire la evenimente, pe baza de 

suport vizual 

 

Competențe dérivate 

 1. Completarea  spațiilor punctate cu informații legate de sarbatori (folosind fișa liveworksheets) 
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1.   Stratégie didactique : 

2. Méthodes et procédés :, la découverte, l’explication, les exercices, la méthode du soleil, 

la méthode Starbust, la conversation ; 

Moyens d’enseignement  les fiches de travail, les vidéos, les  fiches de travail différencié, le 

tableau blanc , le Smart Board ; 

Méthodes d’évaluation : autoévaluation – fiche de travail liveworksheets, évaluation orale, 

évaluation formative,             

 Formes d’organisation : frontale, en deux, par groupes 
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3. Les moments de 

la leçon 

 

 

Le dosage du 

    temps 

 

                        

                       Le contenu   

                   informationnel  

 

 

 

La stratégie 

didactique 

 

Rôle de 

l’enseignant 

 

L’activité des 

élèves 

 

              1                 2                  3                  4       5 

 

La mise en train 

 

 

 

 

La vérification du 

devoir 

 

 

 

 

 

L’éveil de l’attention      

 

 

 

 

 

L’acquisition des 

nouvelles 

connaissances/rappel 

 

 

 

1' 

 

 

 

 

3' 

 

 

 

 

 

 

3’                  

 

 

 

 

 

16'                              

 

 

 

 

Le professeur salue les 

élèves et enregistre les 

absents. 

 

 

Le professeur demande 

aux élèves quel a été 

leur devoir et il corrige 

les fautes d’orthographe 

et de prononciation.  

 

Le professeur réalise au 

tableau, à l’aide des 

élèves, un soleil ayant 

au centre le mot « la 

fête ». 

 

 

Le professeur leur 

présente, d’une manière 

accessible,le titre et les 

compétences  qu’ils se 

proposent d’atteindre 

.  

Les élèves 

répondent. 

 

 

 

Les élèves lisent 

leur devoir, 

écrivent  et ils font 

attention aux 

explications du 

professeur. 

 

Les élèves donnent 

des suggestions.  

 

 

 

 

 

Les élèves 

écoutent. 

 

 

 

La conversation 

frontale 

  

 

 

 

La conversation 

L’explication 

 

 

 

 

 

La conversation  

 

Le soleil  
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4.  

 

 

 

 

 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

11. Fixation des           

nouvelles connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ‘                     

Le professeur donne 

aux élèves les fiches de 

lexique et leur demande 

de lire pour se rappeler 

le vocabulaire sur les 

fêtes. Ils vont le fixer en 

faisant des exercices sur 

les fêtes de France. 

 

Le professeur présente 

aux élèves une vidéo 

sur les fêtes en France. 

Elle est accompagne par 

les sous-titres 

Il leur donne des  fiches 

différenciées pour 

travailler 

individuellement et 

présenter leurs réponses 

 

 

Le professeur présente 

une vidéo sur une fête 

spécifique, sans les 

sous-titres. Ils 

travaillent en deux pour 

compléter les fiches( 

Vrai ou Faux) 

 

Le professeur leur 

demande de travailler 

 

 

 

 

Les élèves lisent et 

écrivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves 

répondent. 

 

 

 

 

Les élèves doivent 

remplir les fiches 

et présenter leur 

réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’explication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La fiche de travail 

individuel 

différencié.  

 

 

 

 

 

Le travail en deux 
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12. L’évaluation de 

la performance  

 

13.  

 

 

 

 

14.  

15.  

16.  

17. L’indication du 

devoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’ 

 

                            

par groupes de 5 pour 

compléter les 

étoiles.(Décrire une fête 

en répondant aux 

questions) 

Il leur demande de 

présenter les réponses.  

 

Le professeur leur 

présente le link  

Liveworksheets « les 

Fêtes> qui contient une 

fiche qu’ils vont 

résoudre en utilisant 

leur portable et ils vont 

obtenir une note 

.Le professeur 

demande qui a travaille 

le mieux,il fait une 

évaluation individuelle, 

de certains élèves, et 

une évaluation 

collective, de toute la 

classe.  

Le professeur indique 

le devoir – 2/65 

Les élèves 

travaillent en deux 

pour compléter les 

fiches et les 

présentent.  

 

 

 

 

Les élèves 

complètent les 

étoiles. 

 

Les élèves notent 

dans leurs cahiers.  

La fiche de travail 

 

 

La méthode 

Starbust 

Le travail en 

groupe 

 

 

 

 

 

 

 

Autoévaluation 

. 

Evaluation orale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves 

écrivent 
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PROJET DIDACTIQUE 

 
Prof. IVAN Adina 

Colegiul Naţional « Dinicu Golescu »Câmpulung, jud. Argeş 

 

ÉCOLE: Colegiul Naţional « Dinicu Golescu » 

 

CLASSE:  IX-ème B 

 

OBJET D’ÉTUDE: La Langue Française 

 

Niveau :A2-B1  Compréhension de l`oral 

 

Compétences visées: compréhension de l’oral, production orale, production écrite 

 

Professeur : Ivan Adina 

 

Sujet de la leçon : « Si  conditionnel » 

 

Thème : l’expression de l’hypothèse 

 

Supports : la chanson « Si » - Zaz - paroles et musique, fiches 

https://www.youtube.com/watch?v=W4DTYmmTsyQ 

 

Objectifs :  

Linguistiques : - appliquer les règles du SI Conditionnel 

- reconnaître les structures grammaticales dans la chanson 

 - employer les règles du SI Conditionnel pour exprimer la condition 

Communicatifs : 

  -  illustrer son opinion 

 - construire des hypothèses 

- utiliser le SI Conditionnel pour parler de ses sentiments 

Socio-culturels : 

 - utiliser l’internet pour trouver d`autres chansons qui contiennent des phrases conditionnelles.  

 

 

Méthodes et procédés : 

• l’exercice à compléter ; 

• l’explication ; 

• la conversation ;  

Moyens d’enseignement : les fiches des exercices, la chanson 

Formes d’organisation : activité individuelle, activité frontale. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4DTYmmTsyQ
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DEMARCHE DIDACTIQUE 

 

LA 

DU

RÉE 

DÉROULEMENT ACTIVITÉ DES 

ÉLÈVES 

RÔLE DU PROFESSEUR ORGA

NISATI

ON DE 

LA 

CLASS

E 

MATÉRI

EL 

UTILISÉ 

2mi

n 

La mise en train 

Présentation de la 

compétence et des 

objectifs. 

Salut 

Écoute active de la 

consigne donnée. 

Organisation de la 

classe 

Salut, absences, 

conversation situationnelle 

Explicitation de la 

consigne ainsi que du 

détail des objectifs. 

Grand 

groupe 

Photocopi

es des 

fiches de 

travail 

5mi

n 

1. Pré écoute 

Ecoute de la chanson   

Pré écoute 

Ecoute de la 

chanson 

 Supervision 

Le professeur pose des 

questions. 

-Quel genre de musique 

avez-vous écouté ? 

-Connaissez-vous la 

chanteuse ? 

-Quel pourrait être le 

thème de la chanson ? 

-Quelle signification aurait 

le titre de la chanson, selon 

vous ?  

 

Grand 

groupe 

 

Document 

sonore 

3mi

n 

2. Distribution des 

documents supports 

Répartition des 

rôles  

Supervision 

 

Sous 

groupes 

Photocopi

es des 

fiches de 

travail 

pour 

chaque 

élève 
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10 

min. 

3. Ecoute de la 

chanson 

Compréhension 

orale/production orale 

et écrite. 

Questions et réponses 

sur la 

 compréhension globale 

de la chanson. 

Exercices sur la 

chanson 

Ecoute de la 

chanson. 

Formulation des 

réponses.  

 

G1 Choisissez parmi ces 

mots ceux qui caractérisent 

les sentiments que vous 

suggère cette chanson :  

l’amour – la passion – 

l’espoir – la colère – 

l’engagement – la révolte… 

Justifiez votre position. 

 

Qu’est-ce que ces mots vous  

-suggèrent-ils ? 

G3  Ecrivez le titre : « SI » et 

essayez de l’expliquer. 

(Je pense que dans cette 

chanson la chanteuse 

exprime de la tristesse et 

peut – être de l’espoir : elle 

espère que le monde va 

changer, que le monde va 

aller mieux. Les images ne 

sont pas trop négatives, 

donc je crois que la chanson 

n’est pas trop triste. Ses 

yeux n’expriment pas de 

colère, elle a l’air très émue, 

mais pas en colère. 

) 

-Précisez le temps des 

verbes soulignés.  

Rappelez-vous la règle du 

Si conditionnel : 

P. SP.P 

Si + imparfait      

conditionnel   

                               présent 

Sous 

groupes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand 

groupe 

 

5 

min 

Mise en commun  Rapport de chaque 

sous groupe à  

l`ensemble de la 

classe 

Guidage des rapports. 

Reformulation. 

Grand 

groupe 
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5 

min. 

4. Deuxième écoute de 

la chanson  

Repérage des verbes 

qui manquent 

Deuxième écoute 

de la chanson avec 

le clip 

A mesure que vous écoutez 

la chanson, complétez le 

texte de la chanson avec 

les verbes qui manquent. 

Grand 

groupe 

Document 

sonore 

 

5 

min 

Mise en commun et 

correction du texte 

 

Repérage des deux 

phrases conditionnelles 

 

Rappel des règles du si 

conditionnel 

Les élèves 

complètent  le 

texte. 

- Choisir deux 

exemples de 

phrases introduites 

par Si , les écrire au 

tableau 

 • Si j'étais l'amie 

du bon Dieu, je 

mettrais du ciel en 

misère. 

• Si je connaissais 

les prières, je 

fleurirais des sables  

où filent même 

l'espoir. 

Supervision  

Le professeur : -demande 

aux élèves de noter le 

temps des verbes. 

-demande aux élèves de 

remplacer l’imparfait par le 

présent et de mettre le 

temps convenable dans la 

principale. 

Le Rappel de  la règle et la 

systématisation : 

si + imparfait // 

conditionnel dans la 

principale 

si + présent // présent ou 

futur dans la principale. 

  

 

 

 

Grand 

groupe 

Fiche de 

travail 

 

10 

min. 

 

Mise en œuvre des 

règles du SI 

Conditionnel 

 

Construction  des 

hypothèses 

 G1  Proposez d’autres 

suites pour : 

Si j'étais reine ou 

magicienne 

princesse, fée, grand 

capitaine… 

 

G2  Finissez les phrases 

suivantes en utilisant les 

verbes entre parenthèses. 

Attention aux temps ! 

Si j'avais les pas d'un 

géant, j’ (errer) au bout du 

monde. 

Si j'avais des mille et des 

cents, J' (allumer) des 

flammes, 

Dans les rêves éteints des 

enfants. 

Sous 

groupes 

 

 

Tableau 

noir 

divisé en 

nombre 

des 

groups 
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G3 Mettez les verbes entre 

parenthèses au temps 

convenable. 

Si j'(avoir) le sang bleu1 

Le don d'effacer tout 

refaire, je (semer) des 

utopies2,  

plier3 serait interdit, 

On ne (détourner) plus les 

regards.  
 

5 

min 

Mise en commun et 

correction des 

exercices. 

Une nouvelle écoute de 

la chanson support 

interprétée par Zaz. 

Rapport de chaque 

sous groupe à 

l`ensemble de la 

classe. 

Appréciations finales sur la 

leçon. 

  

 

Bibliographie :  

- Une drôle de grammaire, Ed. Enciclopedica,  

                                          auteur: Ana Maria Stăncioiu; 

 

 - La méthode Le Nouveau Taxi, niveau 2, Hachette FLE,  

auteur: Robert Menand.  

  - Vocabulaire progressif du français, Ed. Cle International 

         Auteurs : Claire Leroy – Miguel,  Anne Goliot–Lété 

                             -Grammaire expliquée du franҁais, Ed.CLE International 

                                                     Auteurs : Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran, Michèle Mahéo-Le Coadic 

 

« Si » - Zaz 
 
Si j'étais l'amie du bon Dieu 

Si je connaissais les prières 

Si j'avais le sang bleu1 

Le don d'effacer tout refaire 

Si j'étais reine ou magicienne 

princesse, fée, grand capitaine, 

d'un noble régiment 

Si j'avais les pas d'un géant 

 

Je mettrais du ciel en misère, 

Toutes les larmes en rivière, 

Et fleurirais des sables  

où filent même l'espoir 

Je sèmerais des utopies2,  

plier3 serait interdit, 
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On ne détournerait plus les regards. 

 

 Si j'avais des mille et des cents4, 

Le talent, la force ou les charmes, 

Des maîtres, des puissants 

Si j'avais les clés de leur âme 

Si je savais prendre les armes 

Au feu d'une armée de titans5 

J'allumerais des flammes, 

Dans les rêves éteints des enfants 

Je mettrais des couleurs aux peines 

J'inventerais des Éden6 

Aux pas de chances, aux pas d'étoiles, aux moins que rien7 

 

Mais je n'ai qu'un cœur en guenille8,  

Et deux mains tendues de brindilles9 

Une voix que le vent chasse au matin 

Mais si nos mains nues se rassemblent, 

Nos millions de cœurs ensembles 

Si nos voix s'unissaient, 

Quels hivers y résisteraient ? 

 

Un monde fort, une terre âme sœur, 

Nous bâtirons dans ces cendres 

Peu à peu, miette à miette, 

goutte à goutte et cœur à cœur (X2) 

 

Vocabulaire 

 
1Avoir le sang bleu : cette expression évoque une origine noble. 
2Une utopie : une société idéale, parfaite, malheureusement imaginaire. 
3Plier : ici, faiblir, céder. 
4Avoir des mille et des cents : être très riche. 
5Un titan : un personnage mythologique caractéristique par sa taille et sa force, qui dépassentcelles de l'homme. 
6Un Éden : un paradis. Dans la Bible, c’était là que vivaient Adam et Eve, avant leur déchéance. 
7Des moins que rien : des personnes en dessous du niveau habituel, qui ne valent rien socialement. 
8En guenille : usé, déchiré. 
9Des brindilles :Branche courte, très fine et légère. Ici, évoque la fragilité. 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
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Proiect didactic cl. a V-a 

 

                                                                          Seimeanu Anca 

                                                  Școala Gimnazială Voievod Litovoi, Tg-Jiu 

 

 

Obiectul: Matematică 

Subiectul : Puteri.Aplicații 

Tipul lectiei: de consolidare si verificare a cunostiințelor 

I. Obiective de referintă: 

1. să efectueze calcule continand adunari, scăderi, înmulțiri, împarțiri si ridicari la putere, cu numere naturale utilizand proprietațile 

operațiilor precum si regulile de calcul cu puteri 

2. să exploreze modalitați de descompunere a numerelor naturale folosind operațiile studiate 

3. să investigheze valoarea de adevar a unei afirmații prin construirea de exemple 

4. să identifice informațiile esentiale dintr-un enunt matematic prezentat in diverse forme 

5. să-si formeze obisnuința de a exprima prin operații matematice anumite probleme practice 

6. să manifeste perseverența în rezolvarea de probleme ; să participle cu idei noi la găsirea unor soluții 

II.Obiective operationale: 

A. formative: 

1. elevii să aplice definitia puterii unui numar natural 

2. elevii să aplice regulile de calcul cu puteri 

3. elevii să aplice regulile de comparare a doua puteri 

4. elevii să aplice rationamentul aflarii ultimei cifre a unei puteri 

5. elevii să afle numarul necunoscut dintr-o egalitate 

     B. afective: 
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1. stimularea curiozitații si imaginației 

2. dezvoltarea simțului estetic si critic 

3. dezvoltarea atenției concentrate si a spiritului de observație 

III.Strategii didactice: 

1. mijloace si materiale didactice: fise de lucru, plansa cu desene, creta colorata 

2. metode de învațamant: conversatia euristica, metoda exercițiului, transferarea cunostiințelor, comparația 

3. moduri de activitați cu elevii: instruire în grupuri, instruire reciproca, consolidarea teoriei prin practica 

 

 

Etapele lecției Obiective Continutul lectiei Strategii didactice 

Metode, 

procedee 

Forme de 

activitate 

I.Moment 

organizatoric 

 

 Asigur condițiile optime pentru desfasurarea lectiei Conversația în grup 

II.Verificarea 

cunostiințelor din 

lecția anterioara 

 

 

II.A 

II.B.1 

II.B.3 

Verific frontal urmatoarele notiuni: 

1.Defintia puterii unui numar natural 

2.Reguli de calcul cu puteri 

3.Reguli de comparare a puterilor 

Conversația în grup 

III.Titlul lecției si 

obiectivele 

II.B.2 

II.B.3 

Anunț titlul lectiei: ”Puteri.Aplicații” precum si obiectivele operaționale 

 

Conversația în grup 
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IV.Dirijarea 

învățării  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Asigurarea 

feedback-ului 

 

 

 

 

V.Evaluarea  

progresului 

realizat 

 

VII.Tema pentru 

acasă 

II.A 

II.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A 

 

 

 

 

 

II.A 

 

 

 

 

Propun spre rezolvare urmatoarele exerciții: 

1.Să se efectueze :
0 0 0 2 4

(1 2 3 ) 3 2+ +  − =  

2.Să se efectueze : 
5 3 6 3 0 2

(3 : 3 2 : 2 ) : 4 5− + =  

3.Să se efectueze : 
3 2 0 7 3 2 2 7

[11 11 11 (11 : 11 )] : (11 )   =  

4.Să se efectueze : 
5 3 4

4 8 : 16 =  

5.Comparați puterile : 
404 303

2 si 3 . 

6.Efectuați : 
2002 2003 2004

4 3 2 3 3 +  −  apoi aflati ultima cifra a numarului. 

7.Aflați valoarea lui x din egalitatile : 

a) 
2

2 16
x

=  

b) 
2 3

(5 ) 25
x

=  

c) 
5

27 9 3
x

 =  

d) 3 5
x x

=  

 

Elevii-raportor din fiecare grupa vor trece rezultatele pe tabla si le vor compara. 

 

Verific ce reguli s-au aplicat la fiecare exercițiu,fiecare conducator de grup   

desemnand cate un elev pentru raspunsuri.  

Concurs pe grupe : 

Propun spre rezolvare urmatorul exercitiu : 

Fară a efectua calculele, stabiliți cu cate zerouri se termină numarul : 

3 6 2 2
2 5 7 8    

 

 

Apreciez cunostințele elevilor, notez grupele care s-au evidentiat  

 

 

Culegere : pagina 66 , ex.  1; 2 a,b,c ; 6 

metoda 

exercițiului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversație 

frontala 

 

 

Metoda 

exercițiului 

 

 

 

 

conversația 

discuția liberă 

 

în grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in grup 
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PROIECT DIDACTIC  

PROFESOR, STÎNGĂ LELIA VIORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU, GORJ 

 

Data:  

Unitatea de învăţământ:  

Clasa: a IV-a  

Profesor învățământ primar: Aria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Educaţie civică 

Subiectul: Simbolurile statului român 

Unitatea de învăţare: Societate şi stat 

Tipul lectiei: dobândire de cunoştinţe 

Obeictive de referinţă:  

✓ dezvoltarea vocabularului, utilizând corect concepte specifice educaţiei civice; 

✓ identificarea unor reguli şi norme de comportament civic în diferite situaţii; 

✓ compararea în termeni simpli a informaţiilor necesare luării unor decizii; 

Obiectivele operationale:  

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1. să identifice simbolurile statului român: drapelul României, Ziua Naţională a României, imnul naţional, stema şi sigiliul ţării; 

O2. să analizeze rolul acestor simboluri şi evoluţia lor istorică; 

O3. să identifice modalităţi de formare a ataşamentului faţă de patrie, prin utilizarea simbolurilor statului român; 

O4 – să-şi expună propriile păreri în legătură cu simbolurile statului român. 

Metode şi procedee:  
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conversaţia, explicaţia, dezbaterea, jocul didactic, ciorchinele, brainstormingul, exerciţiul, metoda Știu/Vreau să știu/Am învățat, 

metoda R  

Forme de organizare a activităţii:  

frontal, individual, în perechi, pe grupe. 

  

Mijloace de învăţământ:  

fişe de lucru, videoproiector, calculatoare, Internet, extras din Constituția României, imnul național, stema, imaginea sigiliului, 

drapelul României, minge mică 

 

Resurse:  

- umane: 28 de elevi; 

- temporale: 40 minute; 

- spaţiale: locul desfăşurării activităţii: cabinetul de informatică, clasa virtuală http://stefulescu2015.wikipaces.com 

 

Bibliografie:  

▪ Consiliul Naţional pentru Curriculum, Programa şcolară pentru educaţie civică. Clasa a IV-a, Bucureşti, 2005 

▪ Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Educaţie civică. Manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2006 

▪ Ileana Iepure (coord.), Educaţie civică. Ghidul învăţătorului, Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2005 

▪ Guvernul României, Însemnele naţionale 

▪ ***, Constituţia României 

▪ www.didactic.ro 

▪ www.ro.wikipedia.org 

 

http://stefulescu2015.wikipaces.com/
http://www.didactic.ro/
http://www.ro.wikipedia.org/
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Desfășurarea lecției: 

Etapele  

lecţiei/ 

durata 

Obiecti-

ve ope- 

raționale 

Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Strategii  didactice Evaluare 

Metode  şi  

procedee 

Mijloace  

didactice 

Forme  de  

organizare 

I. Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

      Asigur condiţiile optime 

pentru buna desfăşurare a 

lecţiei, cerând elevilor să-şi 

pregătească materialele 

necesare orei. 

Elevii se pregătesc 

pentru începerea 

lecţiei. 

Conversaţia Calculatoare 

caiete, manual 

 

Frontală Observarea 

sistematică 

 

 

 

II. Captarea  

atenţiei 

( 3 min.) 

O1 Cer elevilor să se ridice în 

picioare, să audieze și apoi 

să recunoască cântecul 

audiat( prima strofă). Pot 

cânta și ei. 

Întreb elevii ce este acest 

cântec? 

Ascultă şi intonează 

imnul pe melodie. 

Elevii spun că este 

imnul național. 

Exerciţiul 

Audiţie 

lap-top și Internet 

- Imnul României 

 

Frontală 

Observarea 

sistematică 

III. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor  

(1 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

Comunic elevilor că imnul 

naţional este unul dintre 

simbolurile statului român. 

 Anunţ şi scriu la tablă titlul 

lecţiei: Simbolurile statului 

român 

 

Ascultă obiectivele 

lecţiei: vor învăţa care 

suntsimbolurile 

statului român, care 

este rolul acestora, ce 

sentimente şi atitudini 

conversaţia 

 

 

lap-top, 

videoproiector, 

Constituția 

României 

 

 

Frontală 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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 pot trezi acestea pentru 

fiecare român. 

IV. Dirijarea  

învăţării 

(21  min.) 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

Realizez pe tablă tabelul cu 

coloanele: Știu/ Vreau să 

știu/Am învățat și cer 

elevilor să completeze 

primele două coloane 

 

 

 

Solicit un elev să citească de 

pe ecran Articolul 12 din 

Constituţia României, 

intitulat „Simboluri 

naţionale” 

 

 Cer elevilor să enumere şi 

să scrie la tablă simbolurile 

pe care le-au reţinut. 

 

 

 

Elevii completează în 

prima coloană ceea ce 

știu despre simbolurile 

naționale, în a doua 

coloană ce ar dori să 

afle. A treia coloana 

va fi completată 

ulterior. 

Un elev citeşte cu 

voce tare articolul 

indicat. 

- Ceilalţi ascultă şi 

reţin simbolurile 

evocate. 

- Scriu la tablă 

simboluri recunoscute: 

-drapelul tricolor 

-ziua naţională 

-imnul naţional 

-stema şi sigiliul ţării 

conversația 

Știu/ Vreau 

să știu/Am 

învățat 

 

 

 

 

brainstormi

ngul 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

tabla  

 

 

 

 

 

 

Articolul 12 din 

Constituţia 

României 

 

Tabla, caiete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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O4 

 

 

 

Împart elevii în șapte grupe. 

Fiecare grupă primește să 

caute pe Internet informații 

despre simbolurile 

naționale. 

Coordonează o discuţie cu 

privire la simboluri, 

adresând întrebări de tipul: 

- În ce situaţie sunt folosite 

simbolurile naţionale? 

-De ce au statele nevoie de 

astfel de simboluri? 

-Ce sărbătorim la 1 

Decembrie? 

Elevii caută informații 

și le salvează. Apoi le 

prezintă colegilor. 

 

 

Elevii formulează 

răspunsuri 

 

Portă discuții 

referitoare la alegerea 

acestora ca simboluri 

 

. 

 

 

 

 

 

 

discuția 

resurse Internet 

 

 

 

pe grupe 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

V. Obţinerea  

performanţe 

lor 

(10  min.) 

 

 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

Cere elevilor să completeze, 

folosind resursele cu 

informații despre 

simbolurile naționale, 

ciorchinele (anexa 2). 

Folosind metoda RAI și 

mingea, elevii formulează 

câte o întrebare despre 

 Elevii completează 

ciorchinele 

 

 

metoda 

ciorchinelui 

 

 

 

RAI 

fișe de lucru 

 

 

 

 

minge mică 

în perechi 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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simbolurile naționale, 

aruncă minea și răspund 

VI. 

Aprecierea 

(1  min.) 

 Face aprecieri cu privire la 

activitatea elevilor, a 

echipelor şi a produselor 

realizate 

 

Elevii ascultă cu 

atenție 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

 

 

Observarea 

sistematică 

VII. Tema 

pentru acasă  

 ( 3 min ) 

 Li se prezintă elevilor wiki-

ul creat pentru lecția 

”Simbolurile statului 

român” pentru a studia 

materialele postate, a 

colabora pentru a posta 

altele, a participa la discuții. 

Elevii îşi notează 

adresa rețelei de 

colaborare online. 

explicaţia http://stefulescu2

015.wikipaces.co

m 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Anexa 1: 

ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU AM ÎNVĂȚAT 

   

  

 

http://stefulescu2015.wikipaces.com/
http://stefulescu2015.wikipaces.com/
http://stefulescu2015.wikipaces.com/
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Anexa 2 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

Simbolurile 

statului român 

 

 

 

stema 

drapelul 
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PROIECT DIDACTIC 

Activitate de învățare RED la biologie 

 prof. Frenț Ancuța-Oana 

Colegiul Național Moise Nicoară Arad 

Propunător: FRENȚ ANCUȚA OANA 

 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național Moise Nicoară Arad 

 

Clasa: a VI-a 

 

Aria curriculară: Matematică și Științe 

 

Disciplina:Biologie 

 

Unitatea de învățare: FUNCȚIA DE NUTRIȚIE 

 

Subiectul lecției: Sistemul respirator la om 

 

Tipul lecției: recapitularea și consolidarea cunoștințelor 

 

Durata lecției: 40 minute 

 

18. Resurse TIC: 

 

Activitate desfășurată sincron folosind aplicația https://meet.google.com/  

-Reactualizarea cunoștiintelor se face prin completarea unui rebus realizat cu 

aplicația https://learningapps.org/18394256  si 

https://wordwall.net/resource/7759897/respiratia-aerob%c4%83-si-anaerob%c4%83 

-Captarea atenției se face prin  accesarea link ului: 

https://view.livresq.com/view/5ef440874099f4fb1a5e6b19/ și folosirea manualului 

digital de pe https://manuale.edu.ro/ 

Joc interactiv creat de mine cu https://padlet.com/ancutafrent/vit947fqj0jp4dy6 

Fișă de lucru creată de mine în aplicația https://app.wizer.me/preview/PL77NT 

Lucru sincron cu ajutorul aplicației  https://padlet.com/ancutafrent/vit947fqj0jp4dy6 

Feedback-ul zilei se asigură prin intermediul aplicației https://wordwall.net/resource/13528695 

Temele pentru acasă se încarcă pe platforma https://www.googleclassroommoisenicoară.ro/  

Metode procedurale: Conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia, comparaţia. 

Formă de organizare : Frontal, individual 

Modalități de evaluare: fisă de lucru, orală        

 

19. COMPETENȚE SPECIFICE 

1. Utilizarea corectă a noțiunilor specifice biologiei 

2. Utilizarea eficientă și în condiții de siguranță a dispozitivelor dgitale 

3. Utilizarea eficientă și în condiții de siguranță a Internetului ca sursă de documentare 

 

Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să: 

1. Să completeze spațiile goale cu cuvintele potrivite legate de inspirație și expirație. 

2. Să completeze corect desenul cu sistemul respirator. 

3. Să răspundă corect la solicitări accesând diferite aplicații. 

https://meet.google.com/
https://learningapps.org/18394256
https://wordwall.net/resource/7759897/respiratia-aerob%c4%83-si-anaerob%c4%83
https://view.livresq.com/view/5ef440874099f4fb1a5e6b19/
https://manuale.edu.ro/
https://app.wizer.me/preview/PL77NT
https://wordwall.net/resource/13528695
https://www.googleclassroommoisenicoară.ro/
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20. SCENARIUL DIDACTIC 

1. Moment organizatoric (2 min): 

✓ Toată lumea a primit link-ul și acceptul pentru a intra în videoconferință; întreb dacă are cineva 

probleme de conexiune, cu microfonul sau camera; se aduce la cunoștintă elevilor că sesiunea va fi 

înregistrată și se cere acceptul acestora; când începe înregistrarea elevii sunt rugați să-și scrie 

numele în chat-ul aplicației, pentru a face prezența. 

2. Reactualizarea cunoștințelor (2 min) folosind: https://learningapps.org/18394256  si 

https://wordwall.net/resource/7759897/respiratia-aerob%c4%83-si-anaerob%c4%83 

3. Captarea atenției (5 min): 

Le propun elevilor să vizualizele prezentarea accesând Captarea atenției se face 

prin  accesarea link ului: https://view.livresq.com/view/5ef440874099f4fb1a5e6b19/ 

 

 

https://learningapps.org/18394256
https://wordwall.net/resource/7759897/respiratia-aerob%c4%83-si-anaerob%c4%83
https://view.livresq.com/view/5ef440874099f4fb1a5e6b19/
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21. 4. Anunțarea temei și obiectivelor (1 min): 

✓ Dau share screen, le propun deschiderea manualulu digital, apoi eu deschid padlet-ul realizat de mine, 

scriu titlul in padlet, le spun ce activități am     pregătit pentru astăzi. 

 
 

4. Dirijarea învățării (23 min): 

partajez fișa de pe wizer me https://app.wizer.me/preview/PL77NT   și rezolvăm împreună exercițiile 

interactive. Numesc pe rând     câte un elev care să-mi dea răspunsul accesândFeedback-ul zilei se asigură 

prin intermediul aplicației https://wordwall.net/resource/13528695 

 
✓   Eu completez padletul cu toată schema lecției. 

 

După ce terminăm activitatea interactivă, pentru că elevilor de clasa a VI-a le plac foarte mult 

jocurile, pentru a se destinde le propun să-și închipuie că sunt într-un studio de televiziune și vor 

juca roata norocului https://wordwall.net/resource/13530394  . Fiecare va da câte un răspuns  cu fiecare 

organ respirator când  îi vine rândul, pentru care va primi 5 puncte dacă răspunde corect. Fiecare 

întrebare la care s-a răspuns va fi eliminată. Punctele obținute de fiecare se vor lua în considerare la 

notare. 

 

https://app.wizer.me/preview/PL77NT
https://wordwall.net/resource/13528695
https://wordwall.net/resource/13530394
https://wordwall.net/resource/2330321/elemente-de-geometrie
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5. Feedback-ul zilei (3 min): 

✓ Le trimit  fiecărui elev în classroom o fișă de activitate pentru sistemul 

respirator(https://drive.google.com/file/d/1ZTQYAFIZlvPcPnt2YSbPz0Pq1RJFOqKK/view?usp=sharing )    

și în final,  îi rog să scrie trei cuvinte prin care să      caracterizeze ora de biologie desfășurată accesând 

https://www.mentimeter.com/s/d6d42aef66601cc1f9bd8a7418dfbf0e/25259ae5da09 

 
 

6. Încheierea lecției (1 min): 

✓ Le transmit că toate materialele vor fi încărcate pe Google Classroom, unde vor primi și 

instrucțiunile pentru realizarea temei pentru acasă: Realizarea unui proiect prin fotografierea unor 

animale cu diferite tipuri de respirație. Tot acolo vor încărca și ei rezolvările, pozând.  

✓ Ne spunem, la revedere! 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZTQYAFIZlvPcPnt2YSbPz0Pq1RJFOqKK/view?usp=sharing
https://www.mentimeter.com/s/d6d42aef66601cc1f9bd8a7418dfbf0e/25259ae5da09
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PROIECT  TRANSDISCIPLINAR 
                                                                                                                  

                                                                  Profesor: Drăgan Oana Claudia 

                                             Școala proveniență:Centrul Școlar de Educație Incluziva Alba Iulia 

 

TITLUL PROIECTULUI: “Serbările toamnei” 

PROPUNĂTOR: Drăgan Oana Claudia 

SCOPUL PROIECTULUI: recapitularea, sistematizarea și  consolidarea capacităților și subcapacităților 

la finalul unei etape de învățare, pe baza teoriei Inteligențelor Multiple. 

DURATA PROIECTULUI: o săptămâna 

CLASA: a VI-a 

DESCRIEREA PROIECTULUI:  

Activitatea este concepută că o formă de recapitulare si sistematizare, dar și de evaluare a capacităților și 

subcapacităților asimilate de elevi.  

Au fost vizate următoarele unități de învățare: 

● Limba și literatură română: “Toamna”. 

● Matematică: tablă înmulțirii. 

● Biologie: corpuri cu viață, corpuri fără viață. 

● Educație muzicală: elemente de notație muzicală. 

Colectivul clasei  va fi împărțit în patru grupe care, pe parcursul săptămânii, se vor afla în 

competiție. Pe parcursul acestei perioade, elevii vor fi verificați prin probe de evaluare diverse, vizând 

angrenarea multiplelor forme de inteligență. Rezultatele vor fi monitorizate de către profesor cu ajutorul 

responsabililor pe grupe. Fiecare grupă va fi solicitată să pregătească diverse materiale desenate (postere, 

ecusoane), confecționate, sau să pregătească momente artistice.  

La finalul acestei perioade va avea loc confruntarea propriu-zisă, în care cele patru grupe vor 

prezența ceea ce au pregătit și se vor întrece în noi probe.  

La final se vor acorda diplome și premii iar activitatea va continua cu un carnaval sau cu o 

petrecere.  
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

-să calculeze operații de înmulțire; 

-să rezolve probleme prin operația de înmulțire; 

-să identifice elementele din natură care suferă schimbări la sosirea toamnei;   

-să descrie un fenomen din natură în anotimpul toamna; 

-să reproducă, din memorie, versuri cu tematică legată de toamnă;  

-să demonstreze abilități practice în construirea unor jucării sau obiecte; 

-să ilustreze prin desen imagini de toamnă;  

-să interpreteze un cântec, o scenetă sau o scenă de pantomimă; 

-să compare în termeni ai vocabularului propriu prestația proprie și a colegilor săi; 

-să stabilească legături în cadrul grupului;  

-să se identifice pe sine ca membru aparținând unui grup; 

-să aprecieze prestația sa și a colegilor din grup;  

-să argumenteze aprecierile făcute în legătură cu activitatea sa și a grupului; 

METODE ȘI PROCEDEE 

Conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, experimentul, jocul de rol, dramatizarea, 

proiectul.  

MIJLOACE DIDACTICE 

• Mijloace materiale - plante, frunze, crengi, legume, fructe. 

•  Mijloace audio-vizuale - laptop, CD, instrumente muzicale. 

• Mijloace de evaluare - texte pentru evaluare orală, portofolii, proiecte de grup (postere, ecusoane), 

lucrări ale elevilor.  

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

 Deoarece elevii au fost familiarizați cu jetoanele din magazinele mall-ului educațional, vor fi 

implicați în acțiunea de căutare a jetoanelor potrivite pentru  activitățile planificate în proiect.  Pentru 
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realizarea obiectivelor propuse “plimbarea” în mall-ul educațional a fost diversă, vizând o mare parte din 

magazine și utilizând o varietate de  jetoane.  

 Se începe cu magazinul Fabrică de comunicare 3 alegând jetonul Comunicarea verbală  pentru a 

descrie scopul proiectului și a trasa sarcinile pe care le au de îndeplinit.  Pentru o comunicare eficientă, se 

va intra în Fabrica de comunicare 1 de unde se alege jetonul cheile comunicării. 

 Pentru îndeplinirea obiectivelor de calcul și rezolvare de probleme, vizita în mall a fost la 

Magazinul cu produse utile de unde se achiziționează jetonul hărți simple la discipline școlare.  După 

câteva discuții cu elevii pentru a clarifica o parte din sarcini, itinerarul nostru prin mall-ul educațional 

continuă, iar următorul popas este  în magazinul Laborator pentru experiențe de unde se alege jetonul 

experimente în natură, în vederea realizării obiectivului legat de modificările din natură la venirea 

toamnei, despre fenomene din natură în acest anotimp.  În îndeplinirea obiectivului legat de reproducerea 

din memorie a unor versuri cu tematică legată de toamna se recurge, din nou, la jetonul de  comunicare 

verbală și comunicare lateralizată din Fabrica de comunicare 3 și 5.  După o scurtă pauză pe o băncuță 

din mall-ul educațional “excursia” continuă și se vizitează magazinul Expoziție de unde se  ridică jetonul 

lucrări deoarece elevii vor avea ca sarcina să ilustreze, prin desen, imagini de toamnă și să confecționeze 

jucării sau  obiecte specifice anotimpului.  

 Un magazin preferat de elevi este parcul de distracții de unde se aleg jetoanele karaoke și bal 

mascat, iar din magazinul Fabrică de comunicare 3 se alege jetonul comunicare non-verbală și 

paraverbală deoarece elevii vor trebui să interpreteze un cântec sau o scurtă scenetă de pantomimă.  

Elevii sunt solicitați să aprecieze prestația colegilor dar și cea personală astfel se vizitează 

magazinul Bijuterie 2 de unde se alege jetonul complimente care înveselesc ziua. 

Cel mai utilizat jeton din această incursiune este comunicarea în grup mic achiziționat din 

magazinul Fabrică de comunicare 1.   

La finalul activității, elevii au că sarcina expunerea lucrărilor, vizitând și magazinul Expoziție de  

unde se folosește jetonul idei ilustrate.  
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Pentru sarcinile îndeplinite, fiecare grupă primește câte 150 Let’s Do It deci, în total, 600 Let’s Do 

It, suma care se poate dubla sau înjumătăți prin jetonul întrebare care crește sau scade bugetul cu 50% 

din magazinul Riști și câștigi răspunzând la următoarele întrebări:  

1. Un dovleac este un fruct sau o legumă? 

2. Numește un cântec de toamna.  

3. Când începe toamna?  

4. Numește un film de toamna. 

5. Ce este toamna? 

6. Numește un fruct sau o legumă de toamna. 

7. Numește o poezie de toamna. 

8. Ce tradiții sunt specifice toamnei? 

9. Toamna se numără…? 

10. Toamna se poartă…? 

 

Cu cei 600 Let’s Do It, elevii au posibilitatea să aleagă următoarele variante:  

● Din Magazinul cu surprize din partea profesorului 2, jetonul cu cea mai scurtă lecție din an -100 Let’s 

Do It; 

● Din Food court jetonul terasă în aer liber - 150 Let’s Do It; 

● Din Agenție de turism educațional jetonul tabăra (3 zile) - 350 Let’s Do It 
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                                                                           HARTA ACTIVITĂȚII 

 

 

    

 

                                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
FABRICA DE  

COMUNICA 3 

 
FABRICA DE  

COMUNICA 1 

 LABORATOR DE EXPERIENȚE 
 

MAGAZIN CU  

PRODUSE          

 UTIL 

 

 EXPOZIȚIE  

 FABRICA DE  

COMUNICA  

        3 ȘI 5 

 

  

 
PARCUL DE  

DISTRACȚII 

  

 
FABRICA DE  

COMUNICA 3 
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FABRICA DE  

COMUNICA  

     1 

 

 

 
BIJUTERIE 2 
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 EXPOZIȚIE  RIȘTI ȘI CÂȘTIGI 

 GRUPA 4 

 GRUPA 3 

 

 GRUPA 2 

 GRUPA 1 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Inovan Bertok Renata  

Școala Gimnazială Avram Iancu și Bălcescu-Petofi Satu Mare Județ Satu Mare 

Vedinaș Noemi Brigita 

 G.P.P. Voinicelul Satu Mare Jud Satu Mare 

Data:  

Școala: 

Clasa: VIA 

Aria curriculară: ARTE 

Disciplina: Educație muzicală 

Unitate de învățare/ tematica: Intervale muzicale 

Propunător:Inovan Bertok Renata 

Subiectul lecției:Intervale muzicale 

Competențe specifice: 3.1  3.2 

         Obiectivele fundamentale ale lecției/ scopul: 

-să cunoască denumirea intervalelor muzicale 

-să cunoască exemple de intervale muzicale 

 

• Obiective operaționale: 

O1. Să facă diferență între două intervale 

O2. Să înțeleagă ce este un interval muzical 

O3. operarea cu noțiuni și limbaj muzical 

Tipul lecției- Mixtă 

• Metode şi procedee didactice: 

Conversația,dialogul,dezbaterea,explicația,exercițiul,comparația,demonstrația prin 

cântec,reprezentarea grafică-,învățarea prin inter/transdisciplinaritate 

• Mijloace şi materiale didactice: manualul,tabla,videoproiectorul,youtube,tuburile muzicale 

• Mijloace de realizare: lecții memis,vizionarea unor fragmente muzicale din doine și balade 

populare,diagrama Venn 

 

Forma de organizare-frontală 

Metode de evaluare: 

• Forma de evaluare:orală,continuă 
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Bibliografie: 

• programa școlară 

• manualul de la Editura Cd Press 

Webografie: 

• www.edu.ro 

• Youtube 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

 

Se asigură condițiile necesare unei bune desfășurări a activității:  

aerisirea sălii de clasă; 

pregătirea materialelor didactice corespunzătoare; 

 crearea unei atmosfere prielnice orei de educație muzicală 

http://www.edu.ro/
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II. SCENARIUL DIDACTIC 

Evenimentele 

instruirii 

Ob. 

op. 
Activitatea propunătorului Activitatea elevilor 

Metode 

didactice 

Mijloace și 

materiale 

didactice/ 

Mijloace de 

realizare, 

tehnice și 

specifice 

Modalități de 

evaluare 

1.Captarea şi 

orientarea 

atenţiei  

T= 3 min 

 

 

Exerciții de 

respirație și 

cultură vocală  

T=2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se folosesc cuvinte,fraze 

amuzante pentru a crea buna 

dispoziție 

-se vor muta în banci elevii care nu 

au caiete,manuale 

 

 

 

 

 

 

-răspund la cerințe și repetă 

exercițiul melodic după model 

Se dezvoltă astfel auzul muzical, 

ritmic, melodic 

 

 

-prin fononimie și metoda 

Kodaly se vor cânta notele 

muzicale din Gama DO 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Imitația  

 

 

 

 

Exerciții de 

încălzire a vocii 

pentru 

dezvoltarea 

auzului muzical 

și al simțului 

ritmic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin 

observație 
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2.Reactualizarea 

structurilor 

însușite anterior 

T= 5 min 

 -se vor întreba elevii despre lecția 

anterioară,se vor nota cei cu 

răspunsuri bune 

-se va verifica cântecul învățat 

anterior- Codrule codruțule- 

-elevii vor căuta să răspundă 

cerințelor profesorului 

Se va ține cont și de faptul că au 

fost mulți copii absenți în orele 

anterioare 

 

Conversația 

 

 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

Continuă 

 

 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

T= 10 min 

 -se audiază,apoi se cântă anumite 

cântece-apoi se discută despre ce au 

observat,ce e nou,ce e cunoscut 

deja-metoda Stiu/Vreau să știu/Am 

învățat 

-se discută despre ideea construirii 

melodiilor cu ajutorul intervalelor 

muzicale 

 

-urmăresc filmulețele 

 

 

-vorbesc despre intervale și 

denumirile lor 

 

  

Conversația 

 

 

Dialogul 

 

 

 

 

Laptop 

Videoproiector 

Manual 

 

 

 

  Nominală pe 

activitate sau 

răspunsuri 

deosebite 
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-se va trage concluzia că le-am mai 

întâlnit și știm anumite lucruri deja 

despre ele  

 

-întalnesc și recunosc anumire 

intervale în cântecele proiectate 

4. Prezentarea 

materialului 

stimul 

T= 2min 

 

  

- conversație privind noțiuni noi ce 

vor fi apoi notate pe tablă -în 

caiete  

 

-pun întrebări,compară,își 

prezintă părerile despre  

 

 

Dialogul 

Conversația 

 

Proiectorul 

youtube 

Laptop 

Tabla cu schema 

 

 

Continuă 

 

5. Prezentarea 

optimă a noului 

conținut 

T= 10 m 

 

 

-prezentarea noțiunilor importante 

legate de cifre-acestea fiind în 

strânsă legătură cu denumirile 

intervalelor muzicale  

 

-folosesc noțiunile învățate 

anterior 

 

Conversația 

Dezbaterea 

Dialogul 

 

Tabla 

Manualul 

 

 

Continuă 

 

 

6. Dirijarea 

învățării 

T= 5 min  

 

 Reactualizarea ca feedback 

-care sunt denumirile intervalelor? 

-se vor da indicațiile ajutătoare în 

orice moment al lecției legate de 

noțiunile noi 

 

-elevii vor răspunde la întrebări 

,primind puncte sau note  

-compararea și 

asocierea 

termenilor cu 

noțiuni 

cunoscute deja 

de ei din alte 

discipline sau 

 

 

Tabla 

 

Caietele 

 

 

 

 

Orală 
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din cultura lor 

generală 

7. Obținerea 

performanței T= 

10 min 

 -exersarea prin exerciții cu ajutorul 

tuburilor muzicale 

 

Elevii vor vorbi despre intervale 

 

Dialogul 

 

Exercițiul 

 

 

Tabla 

Caiet 

Boomwhakers 

 

 

 

Practică 

 

8.Evaluarea 

activității 

elevilor 

deosebiți-dacă 

este cazul 

T= 3 min 

  

-notarea răspunsurilor bune, 

deosebite, urmând ca ora 

următoare să fie evaluați 

 

 

Elevii vor urmări și vor 

participa activ 

 

Dialogul 

 

 

Caietele 

Carnetele 

 

 

 

Orală 

Practică 

  

 

 

Observație 

Se va tine cont de particularitățile individuale și de vârstă, de modul în care se vor simți în ziua aceea.  

Dacă au nevoie de ajutor, îndrumare -se vor ajuta-însă momentele lecției posibil să decaleze.  
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. preșcolar: VUIA IONELA 

Grădinița P.P. Bocșa, Caraș-Severin 

Data: 01.04.2022                                                                                                                              

Unitatea de învățământ: Grădinița P.P. Bocșa                    

Grupa: mijlocie  

Educatoare: VUIA IONELA - MARINELA 

Domeniul: DOS 

Unitatea de învățare: Relații, atitudini, comportamente față de oameni; 

Subiectul:  Fapte bune, după Esop – povestea educatoarei – Metoda ,,ȘORȚULUI POVESTITOR”; 

Tipul lecției: Comunicare / însuşire de cunoştinţe; 

Scopul lecției:  

• Familiarizarea preșcolarilor cu noţiunile de bunătate şi răutate; 

• Cultivarea trăsăturilor morale pozitive. 

OBIECTIC CADRU 

• Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate; 

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 

1.1. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale personajelor 

1.2. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului; 

1.3. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

a)cognitive: 

OC1 - să  recunoască personajele din povestea prezentată;  

OC2 - să  urmărească firul poveștii prezentată de Șorțul Povestitor, precum și faptele acestora;  

OC3 - să exemplifice anumite situaţii ca fiind rezultatul bunătăţii sau răutăţii;            

OC4 - să precizeze opinii personale privind acțiunea personajelor; 

OC5 - să argumenteze consecinţele trăsăturilor de caracter ilustrate în poveste; 

b)afective: 

OA1 – să  participe cu interes şi plăcere la realizarea activităţii; 

c) psiho-motorii 

OM1 - să folosească în mod corespunzător instrumentele de lucru; 

 STRATEGIE  DIDACTICĂ 
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a) Metode şi procedee: conversația, povestirea, explicația, observația, demonstrația, exercițiul 

b) Mijloace de învăţământ: Medalioane – furnicuțe,  Șorțul Povestitor, siluetele personajelor, copac în 

miniatură, planșă ilustrată, diplome, mini fișe cu propoziții din text. 

Forme de organizare: frontal, individual; 

Forme de evaluare:  observarea sistematică şi aprecieri verbale. 

Resurse temporale: 20 minute; 

Bibliografie: 

✓ Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Edit. SITECH, Craiova, 2011; 

✓ Curriculum pentru Educație Timpurie, Ministerul Educației Naționale. 
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Etapele 

activităţii 

Ob. 

Op. 

Conţinutul activităţii 

 

Resurse 
Forme de 

evaluare Metode Mijloace 
Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric. 

1 min. 

OA1 Asigur climatul psihopedagogic adecvat pentru buna 

desfăşurare a activităţii; 

Pregătesc materialele necesare activității și așez 

scăunele în formă de semicerc 

Copiii vor intra în sala de grupă și se vor așeza pe 

scăunele. 

Vor primi medalioane – furnicuțe. 

 

Conversația 

 

 

Medalioane 

– furnicuțe: 

frontal  Aprecieri 

verbale 

 

2.Captarea și 

orientarea 

atenției 

4 min. 

OA1 Captarea atenției se va realiza printr-o ghicitoare: 

Este-o insectă mică, 

Greutate ea ridică. 

Cu greierele s-a certat, 

Denumeşte-o imediat! 

( Furnica ) 

Conversația 

Explicația  

 

Textul 

ghicitorii 

 

frontal  

Aprecieri 

verbale 

Colective 

 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

2 min. 

OA1 Se anunță titlul poveștii “Fapte bune” după Esop. 

Această poveste este redată de Șorțul Povestitor, un 

șorț cu puteri magice pe care sunt prezente personajele 

din poveste. Solicit copiilor să recunoască și să 

numească siluetele personajelor din poveste. 

- Dragii mei, ora aceasta vom discuta despre cele două 

trăsături morale, bunătate și răutate, trăsături pe care le 

au personajele recunoscute.  

Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

Șorțul 

Povestitor 

 

Siluetele 

personajelor 

 

 

frontal 

observarea 

sistemică a 

elevilor 

 

aprecieri 

verbale 
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colective 

4.Dirijarea 

învățării 

30 min. 

 

OC1 

OC2 

OC3 

OC4 

OC5 

După ce au recunoscut personajele, începe firul poveștii. 

Asemeni unui tablou, de la stânga la dreapta. Șorțul 

Povestitor își începe prezentarea.  

 

 

Subliniez faptul ca bunătatea este o însuşire aleasă a 

omului care înseamnă  blândeţe, bunăvoinţă, iar 

bunătatea se demonstrează prin fapte bune, pe când a fi 

rău înseamnă să faci fapte rele, iar în acest fel avem un 

suflet urât.  

 

conversaţia, 

explicaţia 

exerciţiul 

 

 

Prezentarea 

textului 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia, 

explicaţia 

 

 

 

analiza unor 

situaţii 

 

 

Șorțul 

Povestitor 

 

 Siluetele 

personajelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal  

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal, 

individual   

 

Observarea 

copiilor 

5. Obținerea 

performanței 

10 min. 

OC3 

OC4 

Prezint copiilor un copac în miniatură, prezent în 

poveste, pe care este prezentă o planșă din poveste. 

Copacul este împărțit în două părți: BUNĂTATE ȘI 

RĂUTATE. Elevii, numiți de doamna, pe rând,  așază 

siluetele personajelor care dau dovadă de bunătate dar, 

și personajele care dau dovadă de răutate. 

Pentru cei care stăpânesc bine cititul, pe măsuța de lucru, 

sunt așezate și propoziții din poveste ce reprezintă cele 

observaţia 

conversația 

explicația 

 

 

Copac 

miniatural 

Siluete 

personaje 

 

frontal  

individual  

Observarea 

sistemică a 

elevilor; 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4949 
 

două trăsături: bunătate și răutate. La fel, elevii vor așeza 

propozițiile în spațiile de pe copac ce le reprezintă. 

 Împreună cu elevii, observăm numărul mare de 

personaje care dau dovadă de bunătate dar, și numărul 

mic care dau dovadă de răutate deci, bunătatea învinge 

răutatea sau, binele învinge răul. 

Minifișe cu 

propoziții 

 

Aprecieri 

verbale 

individuale. 

6. Încheierea 

activităţii 

3 min. 

OA1 Fac aprecieri generale asupra modului de desfăşurare a 

activităţii şi a participării elevilor. 

Ofer recompense și diplome pentru participarea 

elevilor la lecție. 

 

conversaţia 

 

Recompens

e 

 

Diplome 

 

 

frontal 

aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE LECȚIE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Radu Iulia Ana 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Oradea 

 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială  ,,Nicolae Bălcescu” Oradea 

Data: zz/ll/aaaa 

Clasa: I B 

Durată lecție: 45min. 

Profesor: IULIA RADU  

Aria curriculară: Educație fizică și Sport 

Disciplina: Educație fizică și Sport 

Efectivul: Total - 30, băieți - 14, fete-16, Scutiți medicali - 0 

Locul de desfășurare: Sala de sport (30m L/20 m l) 

Materiale folosite: Fluier, 6 saltele, jaloane 

Temele lecției: 

1.Învățarea rostogolirii înainte din ghemuit în ghemuit 

2.Dezvoltarea forței la membrele inferioare 

Obiective: 

Psihomotrice 

1.Să execute rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit, prin rularea corpului (ceafă-spate-bazin); 

2.Să execute săritura într-un picior pe o distanță dată. 

3.Să înţeleagă rolul jocurilor în educaţie fizică. 

Cognitive 

1. Să înţeleagă importanţa exerciţilor; 

2.Să indice greșelile colegilor în executarea rostogolirii. 

Afective 

1.Să simtă plăcere pentru execuțiile apreciate pozitiv; 

2.Să fie interesat să realizeze rostogolirea cât mai perfect. 

Sociale 

1.Să fie disciplinat; 
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2.Să accepte sfaturile; 

3.Să conlucreze cu partenerii de joc; 

4.Să manifeste sociabilitate și spirit de colaborare în relația cu colegii. 

Metode şi procedee:demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, exersarea individuală, jocul dinamic. 

Verigile 

lecției 
Durată Conținutul lecției Dozare 

Formații 

de lucru 

Indicații 

metodice 
Observații 

1.Organizarea 

colectivului de 

elevi 

2 min. -adunarea, 

alinierea, salutul și 

raportul; 

-verificarea 

echipamentului și a 

stării de sănătate; 

-comunicarea 

temelor: 

Rostogolirea 

înainte din ghemuit 

în ghemuit; 

Jocuri de mișcare 

pentru dezvoltarea 

forței membrelor 

inferioare; 

-poziții: Drepți!, Pe 

loc repaus!; 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. -în linie pe 

2 rânduri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-călcâiele 

lipite, 

vârfurile 

picioarelor 

depărtate 

la o lățime 

de talpă;  

-genunchii 

întinși, 
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-întoarceri la 

dreapta și la stânga. 

brațele 

lăsate în 

jos de-a 

lungul 

corpului; 

-piciorul 

stâng 

înainte cu 

călcâiul la 

înălțimea 

vârfului 

piciorului 

drept; 

-prin 

săritură pe 

ambele 

picioare. 

2.Pregătirea 

organismului 

pentru efort 

7 min. -mers lent,din ce în 

ce mai vioi până la 

trecerea în alergare 

uşoară  

  

 

 

-alergare uşoară

  

 

 

 

20-30m 

 

 

 

 

 

 

2 ture 

 

 

 

 

1L 

 

-în 

coloana 

câte 2  

 

 

 

 

-în linie pe 

2 rânduri 

pe 

lungimea 

terenului

 

  

-fiecare 

variantă de 

mers și 

alergare va 

alterna cu 

mers 

obișnuit; 
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-mers normal cu 

respiraţii profunde 

la fiecare pas  

-mers pe vârfuri cu 

braţele sus  

  

 

 

 

-mers pe călcâie cu 

mâinile la ceafă 

 

 

 

 

-alergare cu joc de 

gleznă   

-alergare cu 

genunchii sus  

-alergare laterală cu 

pas adăugat cu 

piciorul stg.înainte 

-alergare cu 

pendularea 

gambelor înapoi  

-alergare laterală cu 

pas adăugat cu 

piciorul dr.înainte 

-pas săltat 

-alergare cu spatele 

-pas sărit  

  

1L 

 

 

 

 

 

 1L 

 

 

 

 

 

 1l 

 

 1l 

 

 1l 

 

 

 1l 

 

 

 1l 

 

 

 1l 

 1l 

 1l 

 2l 

 

-spatele 

drept, 

brațele 

ridicate 

deasupra 

capului; 

-mâinile la 

ceafă, 

spatele 

drept, 

privirea 

înainte; 

-brațele 

îndoite se 

mișcă 

energetic 

pe lângă 

corp. 
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-alergare accelerată 

3. Prelucrarea 

analitică a 

aparatului 

locomotor 

 

8 min. Exercițiul 1 

PI: stând depărtat, 

mâinile pe șold 

-rotiri libere ale 

capului spre stânga 

(4) și spre dreapta 

(4) 

Exercițiul 2 

PI: stând depărtat, 

brațul drept ridicat 

în sus, celălalt 

întins pe lângă corp 

-ducerea brațului 

drept jos, a celuilalt 

sus, cu arcuire 

 

 

Exercițiul 3 

PI: stând depărtat, 

brațele îndoite la 

nivelul pieptului 

-extensia brațelor 

cu arcuire 

 

Exercițiul 4 

PI: stând depărtat, 

mâinile pe șolduri 

-răsuciri ale 

trunchiului spre 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

4x4t 

 

 

-în 

coloană de 

gimnastică 

câte 4   

 

-genunchii 

întinși, 

spatele 

drept, 

mișcăm 

numai 

capul; 

-genunchii 

întinși, 

brațele 

întinse pe 

lângă 

corp; 

-brațul 

ridicat 

atinge 

urechea; 

-spatele 

drept, 

genunchii 

întinși, 

brațele la 

nivelul 

umerilor; 

-spatele 

drept, 

genunchii 

întinși; 
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stânga, spre 

dreapta, cu arcuire 

Exercițiul 5 

PI: stând depărtat, 

brațele pe lângă 

corp 

-aplecări laterale 

ale trunchiului cu 

arcuire 

 

 

Exercițiul 6 

PI: stând, brațele 

întinse înainte 

8 genuflexiuni 

fetele; 

10 genuflexiuni 

băieții. 

Exercițiul 7 

PI: stând, mâinile 

pe șolduri 

-sărituri ca mingea, 

la fluier întoarcere 

la dr. sau stg. cu 

continuarea 

săriturilor. 

 

 

 

4x4t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-30” 

 

 

 

 

-spatele 

drept, 

brațele 

întinse 

ușor pe 

lângă 

corp; 

 

-picioarele 

ușor 

depărtate, 

spatele 

drept, 

privirea 

înainte; 

-genunchii 

ușor 

îndoiți la 

aterizarea 

săriturii, 

spatele 

drept. 

4.Învățarea 

rostogolirii 

înainte din 

ghemuit în 

ghemuit 

15 min. -explicarea și 

demonstrarea 

rostogolirii și 

rulării de către 

profesor; 

 

 

 

 

 

-în 

coloană 

câte 5  

 

  

-fiecare 

coloană la 

o saltea 
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-executarea de 

rulări  de către 

elevi: 

PI: sprijin ghemuit 

cu fața la saltea 

T1-grupare (bărbia 

în piept); 

T2,3-împingere cu 

tălpile, îndoirea 

treptată a brațelor 

simultan cu 

mișcarea 

trunchiului înainte 

oblic în jos, până la 

așezarea cefei pe 

saltea, urmată de 

mișcarea de rulare 

pe ceafă-spate-

bazin; 

T4-revenire pe 

tălpi (în sprijin 

ghemuit) 

 

 

3-4 

rulări o 

dată 

3-5x 

fiecare 

-așezăm 

ceafa pe 

saltea, nu 

capul, 

păstrăm 

poziția 

ghemuită a 

corpului, 

viteza 

potrivită 

de rulare a 

corpului. 

5.Dezvoltarea 

forței  

membrelor 

inferioare 

8 min. Joc „Cursa într-un 

picior”: Jucătorii 

sunt așezați pe 

echipe, în coloană 

câte 5, înapoia unei 

linii de plecare. În 

fața fiecărei echipe 

se trasează la 

distanță egală un 

 

 

4x 

-în 

coloană 

câte 5 , 

fiecare 

echipă are 

6 membri 

 

 

-primele 

două ture 

constau în 

deplasare 

prin 

săritură pe 

un picior 

(dus), și 
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punct fix pentru 

întoarcere. La 

semnal, primul 

jucător de la fiecare 

echipă pornește cu 

sărituri pe un picior 

până la punctul fix, 

după care se 

întoarce prin 

alergare/săritură pe 

celălalt picior, 

transmite ștafeta și 

trece la coada 

șirului. 

 

alergare 

(întors); 

următoarel

e două 

ture 

constând 

în 

deplasare 

pe un 

picior 

(dus), pe 

celălalt 

picior 

(întors). 

6.Revenirea 

organismului 

după efort 

3-4 

min. 

-exerciții de mers 

cu mișcări de 

relaxare a 

membrelor 

inferioare și 

superioare; 

-alergare ușoară, 

Joc „Statuile” 

-mers „Ca 

soldații”; 

-jocuri de respirație 

„Umflatul 

baloanelor” 

1 tură 

 

 

 

1 ` 

 

1` 

1` 

-în cerc -deplasare 

în cerc; 

 

 

 

 

-brațele pe 

lângă 

corp, 

spatele 

drept. 

 

7.Aprecieri și 

indicații 

1-2 

min. 

-reorganizarea 

colectivului de 

elevi; 

 -în linie pe 

2 rânduri 

 

-se 

execută cu 

tot 
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-aprecieri pozitive 

și negative asupra 

activității 

desfășurate; 

-salutul. 

 colectivul 

deodată. 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                                                        Profesor pentru învățământ primar: 

                                                                                                 ZLĂTESCU GEANINA 

                                                            ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE, ALEXANDRIA 

 

 

ȘCOALA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘTEFAN CEL MARE, ALEXANDRIA 

CLASA: a IV- a  

PROF. ÎNV. PRIMAR, ZLĂTESCU GEANINA 

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ”În ritm de primăvară” 

SUBIECTUL LECȚIEI: TEXTUL LITERAR NARATIV- ÎNŢELEGEREA MESAJULUI TEXTULUI 

TEXT SUPORT: Dragă Năsturel, de Petre Ghelmez 

TIPUL LECTIEI: PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.5 Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de canal 

3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1-Să citească corect textul la prima vedere, în ritm propriu; 

      O2-Să explice semnificația cuvintelor noi, a expresiilor pe baza contextului; 

      O3-Să integreze cuvintele și expresiile noi în enunțuri proprii; 

      O4-Să dea exemple de cuvinte cu înțeles asemănător sau opus pentru cuvinte din textul studiat; 

      O5-Să formuleze întrebări și să răspundă la întrebări pe baza textului; 

O6-Să stabilească câteva dintre caracteristicile unui text în proză (titlul, autorul, timpul și locul desfășurării 

acțiunii, personajele); 

RESURSE: 

Procedurale( metode didactice) 

✓ Conversația euristică 

✓ Explicația 

✓ Exercițiul 

✓ Problematizarea 
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✓ Explozia stelară 

✓ Lectura explicativă 

✓ Harta lecturii 

✓ Jocul didactic 

Materiale 

✓ Fișe de lucru, planșe, manual, caiete 

✓ Videoproiector, calculator, manual digital 

✓ Genially 

✓ Fișe de lucru  

Temporale 

✓ 45 de minute 

Spațiale 

✓ Sala de clasă 

Umane 

✓ 26 de elevi 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

✓ Frontal 

✓ Individual 

✓ Pe grupe de elevi 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: 

✓ Observarea sistematică a comportamentului elevilor 

✓ Aprecieri verbale 

BIBLIOGRAFIE: 

✓ Molan, Vasile, (2013), Didactica disciplinei Limba și literatura română în învățământul primar, Editura 

Miniped 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Evenimentele 

didactice 

Ob. 

Oper. 

Conținutul științific și 

informațional al lecției 

Metode și 

procedee 

Mijloace Forme 

de 

organi

zare 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

 Asigur condițiile optime pentru 

buna desfășurare a lecție: 

Aerisirea sălii de clasă; 

Pregătirea materialului didactic; 

Stabilirea liniștii și ordinii în clasă. 

Conversa-

ţia 

 Frontal  

2.Verificarea 

temei 

3 min. 

O1 Verific tema cantitativ și calitativ  

prin citirea orală de către elevi; 

Fac aprecieri generale; 

Corectez eventualele greșeli. 

 

Conversa-

ţia 

 Frontal Aprecieri 

verbale 

 

3.Reactuali-

zarea 

cunoştinţelor  

5 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Voi face reactualizarea 

cunoștințelor printr-un puzzle quizz 

realizat pe platforma educațională 

genially. 

   Pe măsură ce elevii răspund 

corect la întrebările referitoare la 

lecția anterioară, piesele de puzzle 

dispar, iar la final vor descoperi 

imaginea unui băiețel cu un cățel în 

brațe. 

 

https://view.genial.ly/6281412809d

31000189a8ce9/interactive-

content-reactualizarea-

cunostintelor-llr 

 

Conversa- 

ţia 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma 

educați-

onală  

Genially 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/6281412809d31000189a8ce9/interactive-content-reactualizarea-cunostintelor-llr
https://view.genial.ly/6281412809d31000189a8ce9/interactive-content-reactualizarea-cunostintelor-llr
https://view.genial.ly/6281412809d31000189a8ce9/interactive-content-reactualizarea-cunostintelor-llr
https://view.genial.ly/6281412809d31000189a8ce9/interactive-content-reactualizarea-cunostintelor-llr
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4.Captarea 

atenției 

3 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7    Pornind de la imaginea 

descoperită, vom purta o discuție cu 

privire la faptul că cel mai bun 

prieten al omului este câinele. 

    Le propun copiilor găsim 

împreună un nume pentru cățel. 

Conversa-

ţia 

 

 

Exercițiul 

 

 

 Observare 

sistematică 

 

Aprecieri  

verbale 

5.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

1 min. 

 

O7 

   Anunț titlul lecției. 

   Scriu titlul pe tablă și le cer 

elevilor să îl scrie în caiete. 

   Prezint câteva obiective într- o 

manieră accesibilă elevilor. 

   Le solicit elevilor să fie atenți pe 

întreg parcursul lecției . 

Conversa- 

ţia 

 

Tabla 

 

Caietele 

elevilor 

Frontal Observarea 

sistemtică 

a 

comporta-

mentului 

elevilor 

 

6.Dirijarea 

învățării 

20 min. 

O1 

 

 

O2 

 

 

O3 

 

 

O4 

   Prezint elevilor câteva date despre 

autor, la videoproiector. 

   Descoperirea textului: pentru ca 

elevii să se concentreze în a 

descoperi și întelege textul,  le 

solicit inițial citirea textului în gând. 

   Verificarea conștientizării citirii- 

înțelegerea textului se realizează cu 

ajutorul întrebărilor din manual. 

Conversa-

ţia 

euristică 

 

Explicația 

 

Exercițiul 

 

Material 

ppt 

 

 

Videopro-

iector 

 

 

Calcula-

tor 

Frontal 

 

Pe 

grupe 

 

Indivi -

dual 

 

Observarea 

sistemtică 

a 

comporta-

mentului 

elevilor 
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O5 

 

 

O6 

 

 

O7 

Din răspunsurile întrebărilor aflăm 

despre acţiunea şi atitudinea 

fiecărui personaj.  

   Evidenţiez că prin intermediul 

faptelor personajelor, autorul ne 

transmite mesajul textului. Acesta 

poate fi considerat ca o învăţătura. 

În unele texte narative, mesajul este 

scris la sfârşitul acestora ca o 

concluzie. 

   Formarea și consolidarea 

deprinderilor de citire- citirea 

selectivă. Solicit elevilor să citească 

anumite fragmente din text.  

   Citirea textului pe fragmente 

logice cu voce tare; 

   Explicarea cuvintelor și a 

expresiilor noi și folosirea lor în 

structuri noi. Propun elevilor sa-și 

îndrepte privirea spre ecranul 

videoproiectorului.Pe ecran, 

proiectez cuvintele noi şi le solicit 

elevilor să le scrie în caiete și să le 

introducă în contexte noi.  

   Pentru că elevii au început să 

pătrundă și să cunoască tainele 

acestui text, le cer să formuleze 

întrebări în legătură cu textul, 

folosind metoda Explozia stelară.    

Fiecare grupă va primi câte o stea, 

pentru fiecare membru, ce are o 

Lectura 

explicati- 

va 

 

Proble-

matizarea 

 

Explozia 

stelară 

 

 

Caiete 

 

 

Manual 

 

 

Steluțe 

 

 

 

 

Aprecieri  

verbale 
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întrebare care diferă de la o grupă la 

alta și care va trebui continuată de 

ei. După ce termină de formulat 

întrebările, le vor citi, iar membrii 

celorlalte grupe vor răspunde. 

Fiecare elev, va așeza steluța lui,la 

tablă, în jurul steluței mari, pe care 

este scris titlul lecției. 

   Citirea model a textului: un elev 

citește textul , respectând normele 

de intonație, coerență și punctuație. 

7.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

5 min. 

O7 

 

 

 

   Pentru a- mi demonstra cât de 

bine au pătruns în tainele acestei  

lecturi , solicit elevilor să 

completeze câteva puncte din fișa 

cu Harta lecturii pe care le-am 

oferit-o la începutul lecției. 

Harta 

lecturii 

 

Explicația 

Fișe Indivi- 

dual 

Observarea 

sistemtică 

a 

comporta-

mentului 

elevilor 

 

8.Încheierea 

activității 

1 min. 

    Dau elevilor tema pentru acasă 

care constă în finalizarea Hărții 

lecturii; 

   Fac aprecieri asupra modului în 

care ei au participat la lecție. 

Explicația 

Conversa-

ția 

 Frontal Aprecieri 

verbale 
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NAȘTEREA MINUNATĂ 

                                                                                                                                   Ed. Olteanu Cătălina 

                                                                                                 Școala Gimnazială ,,Veronica Micle”, Iași 

 

NIVEL: I (Grupa mică-mijlocie) 

TEMĂ ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este, a fost și va fi pe Pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Din bătrâni se povestește...” 

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Obiceiuri străbune” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: “Nașterea minunată” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: Realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor,  joc de rol 

Durata: o zi  

 

                       CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ABORDATE 

 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

• Întâlnirea de dimineață: „Nașterea minunată”- noutatea zilei; 

• TRANZIȚII:  

1.  Unul după altul/ În rând ne așezăm/ După noi vin alții,/ Parcă defilăm/ Iar în fruntea noastră/ (Numele 

primului copil) cap de rând,/ După noi vin alții/ Veseli și cântând!”- Recitativ ritmic 

2. “Căutând Steaua Crăciunului”- mers imitativ; 

3. “Bat din palme” - joc cu text și cânt; 

4. ,,Iarna” de Aureliu Busuioc - poezie; 

5. “Hai la joc/ Nu sta pe loc/ Bate uite-așa/ Talpa pe podea”- recitativ ritmic. 

6. Unul după altul/ În rând ne așezăm/ După noi vin alții,/ Parcă defilăm/ Iar în fruntea noastră/ (Numele 

primului copil) cap de rând,/ După noi vin alții/ Veseli și cântând!”- Recitativ ritmic 

 

Materiale didactice: traiste din pânză, șorțul povestitorului, jetoane din fetru, scai tip arici, tablă 

magnetică, magneți, covată, paie, animale din pluș, imagini color, aluat, tavă cuptor, cuptor electric, stele 

din polistiren, funie, cârlige, faină, castroane pentru făină, carioci pentru textile, carioci simple, suport 

pentru carioci și pensule, bețe pentru frigărui, mere, nuci, clementine, coș, bomboane, acuarele, pensule, 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4966 
 

palete, șervețele, suport din polistiren, hârtie creponată, stea decorată, prosoape tradiționale, preșuri 

tradiționale, piese de îmbinat tip vafă (medii și mari). 

 

Resurse umane: educatoarea, 23 de copii, 2 însoțitori pentru copiii cu CES 

 

• RUTINE (se exersează prin toate activitățile desfășurate pe parcursul zilei):  

         - ,,Sunt un mic colindător” (deprinderea de a păstra tradițiile și obiceiurile străbune); 

         - deprinderi de autoservire şi igienă personală şi colectivă. 

 

                             JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER- ALESE, ETAPA I 

CENTRE DE INTERES: 

• CONSTRUCȚII: „Drumul magilor”- piese de îmbinat (10-12 piese copiii de 4-5 ani; 4-5 piese 

copiii de 3-4 ani și copiii cu CES) 

O1: Să mânuiască, îmbinând piesele pentru a obține o cărare/drum; (10-12 piese copiii de 4-5 ani; 4-5 

piese copiii de 3-4 ani și copiii cu CES) 

• BIBLIOTECĂ: „Traista colindătorului”- exercițiu grafic (8-10 elemente copiii de 4-5 ani;  

    2-3 elemente copiii de 3-4 ani și copiii cu CES) 

O2: Să unească punctele pentru a obţine linii verticale şi şerpuite; (8-10 elemente copiii de 4-5 ani; 2-3 

elemente copiii de 3-4 ani și copiii cu CES) 

O3: Să continue modelul pentru a finaliza decorarea trăistuței; 

• ARTĂ: “Steaua”- pictură (față-verso copiii de 4-5 ani; față copiii de 3-4 ani și copiii cu CES) 

O4: Să utilizeze tehnica picturii pentru a obţine steaua, urmărind steaua față-verso; (față-verso copiii de 

4-5 ani; față copiii de 3-4 ani și copiii cu CES); 

O5: Să picteze atent, respectând modelul; 

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: 

• Domeniul Limbă și Comunicare: „Nașterea magică ”- povestirea educatoarei; 

O1: Să urmărească atent povestirea educatoarei; 

O2: Să formuleze enunțuri, utilizând trei termeni noi din text (iesle, tămâie, magi); 

O3: Să identifice cel puțin două personaje din poveste, respectând ordinea succesiunii lor; 

O4: Să redea în cuvinte proprii morala poveștii surprinsă de educatoare; 
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•  Domeniul Estetic și Creativ: „Colaci pentru colindători” modelaj 

O1: Să exerseze musculatura fină a mâinii prin exerciţii de încălzire; 

O2: Să ruleze aluatul prin mișcarea translatorie a palmelor față de planșetă pentru a obține forma de fitil; 

O3: Să modeleze prin apăsare cu degetele un cerc, unind capetele aluatului în formă de fitil; 

O4: Să așeze produsul finit în tavă, pregătindu-l pentru copt; 

O5: Să respecte etapele de lucru. 

                     JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER- ALESE, ETAPA a II-a 

 Joc de rol -  „Gazde și colindători” - colinde și tradiții de Crăciun (2-3 colinde și urături copiii de 4-5 

ani; 1 colind copiii de 3-4 ani și copiii cu CES) 

O1: Să intoneze clar versurile colindelor; (2-3 colinde și urături copiii de 4-5 ani; 1 colind copiii de 3-4 

ani și copiii cu CES) 

O2: Să execute mişcări specifice corespunzătoare ritmului melodic; 

O3: Să interpreteze atât rolul colindătorului, dar și pe cel al gazdei, imitând gesturile caracteristice fiecărui 

rol; 

O4: Să participe socio-afectiv la activitate; 

SCENARIUL ZILEI 

 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ 

Copiii intră în sala de grupă şi observă existenţa unui decor tematic. Împreună cu educatoarea, 

aceştia descoperă elementul surpriză al zilei. Acesta este micul Iisus, din povestea Nașterii Mântuitorului. 

Acesta se află in iesle, alături de animalele din grajdul din Betleem. 

SALUTUL COLECTIV: Preşcolarii execută mişcări specifice versurilor:  

“Bună dimineața, cer frumos, 

Bună dimineața, soare luminos, 

Bună dimineața, micule vânt care alergi pe Pământ, 

Bună dimineața, prieteni veseli!” 

SALUTUL SPECIFIC: Copiii salută individual, folosind una dintre bulinele de pe ușă. 

PREZENŢA. Se vor observa copiii absenți şi se vor evidenţia copiii prezenți, cei prezenți reținând 

după o privire aruncată în jur ce colegi lipsesc. Apoi numărăm folosind degetul arătător de la stânga la 

dreapta, apoi de la dreapta la stânga și aflăm câți copii sunt în total prezenți. La final, arătăm cu ajutorul 

mâinilor și degetelor numărul corespunzător celor prezenți. 
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Se completează CALENDARUL NATURII cu ajutorul a doi copii, amintind  anotimpul, anul, 

luna şi ziua săptămânii, marcând astfel schimbările meteorologice şi îmbrăcămintea corespunzătoare. De 

asemenea se alege jetonul care marchează activitatea pe care o vom desfășura pe parcursul zilei. 

NOUTATEA ZILEI: o reprezintă ieslea cu Iisus Hristos, plasată la centrul tematic, alături de 

animale, magi și, surpriză, fără stea. Aceasta urmează să fie realizată intr-una dintre activitățile de pe 

parcursul zilei. 

Rutine: 

-  deprinderi de a se orienta în spaţiul educaţional. 

- deprinderi de autoservire şi igienă personală şi colectivă. 

Tranziţia se realizează prin jocul de orientare “Căutând Steaua Crăciunului”. Copiii pornesc la 

drum conduşi de educatoare, bătând din palme şi spunând versurile: “Pe urme / Noi călcăm/ Steaua, toţi 

o căutăm.” 

Domeniul Limbă și Comunicare: Copiii sunt invitați să afle povestea din spatele Crăciunului și 

ce semnifică această sărbătoare. Folosind ,,Șorțul povestitorului” voi spune povestea, adaptând conținutul 

acesteia la nivelul grupei de preșcolari. 

Tranziţia către centrele de interes deschise se realizează pe melodia jocului cu text şi cânt: “Bat 

din palme”: 

”Bat din palme clap, clap, clap, clap, 

Din picioare trap, trap, trap,  

Ne-nvârtim, ne răsucim 

Și la centre noi pornim.”  

 

Jocuri şi activităţi didactice alese, etapa I. Preşcolarii sunt invitaţi să se așeze la centrele de 

lucru, în funcție de preferințe pentru a o ajuta pe educatoare să realizeze obiectele necesare pentru 

programul artistic de la sfârșitul zilei. Împreună cu copiii se realizează intuirea materialelor, apoi 

educatoarea explică şi demonstrează modalitatea de lucru corespunzătoare fiecărui centru. La centrul 

“Construcții”, îmbinând piesele puse la dispoziție, copiii trebuie să realizeze drumul pe care magii l-au 

parcurs până la pruncul Iisus. La centrul “Bibliotecă” preșcolarii trebuie sa decoreze o trăistuță de  pânză 

folosind semnele grafice învățate. La centrul “Artă” cei mici vor picta steaua realizată din polistiren, 

folosind acuarele tip guașă. Produsele realizate vor fi valorificate la activitatea de la sfârșitul zilei (ALA 

2). 
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Distribuirea copiilor la centre se realizează prin recitativul ritmic: “Bat din palme,/ Clap, clap, 

clap,/ Din picioare trap, trap, trap,/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi la centre noi pornim!”. Pe parcursul 

desfăşurării activităţii, educatoarea sprijină activităţile desfăşurate în fiecare centru şi oferă indicaţii 

suplimentare, acolo unde este cazul. Evaluarea activităţii se realizează pe minigrupuri la fiecare centru și 

frontal, la final. 

Tranziţia către activitatea practică (DEC) se realizează prin repetarea poeziei ,,Iarna” de Aureliu 

Busuioc”:   - Mami, păsărelele nu-s 

                   De ce cade puf de sus? 

                   - Nu e puf, comoara mea, 

                    Iarna cerne fulgi de nea! 

 

                  - Dar de ce tot cerne, cerne? 

                  - Îngerii se bat cu perne.” 

Rutine: deprinderi igienico-sanitare. 

 

Domeniul Estetic și Creativ - Modelaj. La această activitate copiii își vor folosi mâinile și cu 

ajutorul educatoarei vor realiza colaci din aluat. Produsul finit va fi pus la copt intr-un cuptor electric și 

va fi devorat ca și recompensă, la sfârșitul programului de activități. 

Tranziţia către următoarea activitate se realizează prin recitativul ritmic: “Hai la joc/ Nu sta pe 

loc/ Bate uite-așa/ Talpa pe podea”. 

Jocuri şi activităţi didactice alese, etapa a II-a. La ultima activitate copiii vor valorifica 

produsele obținute pe parcursul zilei printr-un joc de rol dedicat Sărbătorii Crăciunului. Ei vor forma două 

grupe și vor îndeplini pe rând rolul colindătorului și al gazdei. Cu câteva colinde și multă voie bună micuții 

grupei mici-mijlocii vor sărbători Nașterea Mântuitorului. își vor merita colăceii, nucile și fructele pe care 

le primesc în dar. 

Programul de activitate integrată se finalizează cu aprecieri finale privind activitatea de peste zi, 

în ansamblu. Aceștia primesc colăceii realizați la activitatea de modelaj, mere, nuci și bomboane. 

Tranziţia către plecarea acasă se realizează prin recitativul ritmic: “Unul după altul/ În rând ne 

aşezăm,/ Unul după altul/ Spre casă noi plecăm!” 

Rutine: deprinderi specifice de plecare acasă. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                                        Prof. Tomescu Sofica 

Școala Gimnazială Nr. 1 Polovragi 

 

A. REPERE GENERALE 

 

Şcoala: ............................................... 

Cadru didactic: ........................................ 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

Data  :  

Clasa: a V-a 

Unitatea de învăţare (capitolul) : Unitatea 10. Jocuri și jucării 

Subiectul lecţiei: (al temei de predat): Numeralul 

Tipul lecţiei: de recapitulare (sistematizare) 

Durata : 50 min. 

 

B. COMPETENŢE SPECIFICE   

1.3. sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral; 

2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 

3.4. sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare). 

 

Obiective operaţionale:  

a) Cognitive 

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

O.1. Să definească conceptele  „numeral cardinal” și „numeral ordinal”; 

O.2. Să deosebească felul numeralelor; 

O.3. Să analizeze numeralele subliniate; 

O.4. Să formuleze enunţuri cu diferite numerale; 

O.5. Să distingă cum sunt formate numeralele. 

b)    afective:  

● să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei; 

● să participe cu interes la activitate. 
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C. STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

a)Metode şi procedee : conversaţia (cv), metoda cubului (mc), ciorchinele (c), explicația (expl), 

observația (obs. 

b)Mijloace de învățământ :  

       Resurse materiale (M.d.): m1 tabla, m2 planşe, m3 cubul. 

       Resurse tehnice (M. t.):Fișe de lucru (f.1); caietele elevilor (f.2) 

c) Moduri de organizare a colectivului (M.O.C.): Activitate - frontală (F); individuală (I); pe grupe (G) 

 

 d)Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie. 

 

Bibliografie :  

1. Limba română, manual pentru clasa a V-a, Cristian Moroianu, Ioana Revnic, Iolanda Iacob, Isabella 

Ioniță, Editura CORINT, Bucureşti, 2017; 

2. Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005; 

3. Metodica predării limbii şi literaturii române, Marilena Pavelescu, Editura Corint, Bucureşti, 2010; 

4. Strategii activ-participative în predarea-învăţarea limbii şi literaturii române, Mina-Maria Rusu, 

Elena Apetroaiei, Editura Paradigme, Piteşti, 2009; 

5. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, C.  Constantin Cucoş, 

(coordonator), Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

 

Spaţiu de lucru: sala de clasă. 

Timp: 50 de minute 
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D. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII PE SECVENŢE DE INSTRUIRE 

 

Nr. 

Cr

t 

 

Etapele  

 lecţiei 

 

C.D. 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea 

elevilor 

Strategia didactică  

Evaluare  

Metode  

Mijloace 

de 

învăţământ  

 

Forme de 

organizare 

 

1. 

Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

 Se stabileşte ordinea în clasă, 

notarea absenţilor, asigurarea 

condiţiilor necesare desfăşurării 

lecţiei. 

Elevii se 

pregătesc pentru 

lecţie.  

Conversaţia  Activitate 

frontală 

 

2. 

 

Verificarea 

temei 

(5 min.) 

 

 

Profesorul verifică tema atât 

cantitativ cât şi calitativ. 

 

Elevii răspund. 

 

Conversaţia 

 

Caietele 

elevilor. 

 

Activitate 

frontală 

 

Frontală, orală 

 

3. 

 

Captarea 

atenţiei 

(2 min.) 

 

O.1. Profesorul are o cutie în care sunt 

nişte bileţele (Anexa 1). Pe acestea 

sunt scrise părţi de vorbire învăţate 

de elevi. Profesorul îi invită pe 

elevi să îşi ia câte un bileţel din 

cutie. 

Elevii citesc ceea 

ce scrie pe bileţele 

şi ghicesc părţile 

de vorbire 

respective. 

 

Ghici ce e ? 

Fişe de lucru Activitate 

individuală 

 

Activitate 

frontală 

Aprecieri 

verbale 

 

 

4. 

Enunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

(2 min.) 

 Profesorul scrie pe tablă titlul 

lecţiei: Numeralul. Anunţă care 

sunt obiectivele lecţiei. 

 

Elevii îşi notează 

titlul lecţiei în 

caiete şi ascultă 

obiectivele. 

Conversaţia 

 

 

Tabla  

Caietele 

elevilor 

Activitate  

individuală 

Frontală  
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5. 

 

 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

(5 min.) 

 

O.1 

O.2. 

O.5. 

Profesorul adresează elevilor 

întrebări referitoare la numeral: 

Ce este numeralul? 

De câte feluri poate fi numeralul? 

Care sunt valorile numeralului? 

Elevii răspund. 

 

 

Conversaţia 

 

 

Manualul  

 

Activitate 

frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

 

6. 

Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

(2 min.) 

 Profesorul le explică elevilor că 

astăzi vor recapitula noţiunile 

referitoare la numeral prin metoda 

cubului. 

Elevii sunt atenţi. Conversaţia 

 

 Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.1. 

 

 

 

O.2. 

După ce a împărţit elevii pe grupe, 

profesorul le dă cubul. 

După ce stabileşte activitatea 

fiecărei grupe, profesorul împarte 

fişe de lucru pentru fiecare echipă. 

(Anexa 2) 

Echipa nr. 1 - DESCRIE  

Descrie o zi de şcoală, folosind 

numeralele care să exprime atât un 

număr cât şi ordinea obiectelor. 

Echipa nr. 2 -COMPARĂ 

Un elev din 

fiecare echipă 

aruncă cubul şi ce 

faţă a acestuia se 

nimereşte, aceea 

va constitui 

sarcina de lucru. 

 

 

 

 

 

Cubul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

Activitate pe 

grupe  

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul 

supravegează 

munca în 

cadrul 

grupelor 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

4975 
 

 

7. 

Dirijarea 

învăţării 

(20 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

O.3. 

 

 

O.4. 

 

 

 

O.5. 

Compară cele trei răspunsuri şi 

încercuieşte numele elevului care 

şi-a învăţat foarte bine lecţia. 

Echipa nr. 3 ASOCIAZĂ 

Asociază cuvintele subliniate din 

propoziţiile din coloana A, cu 

părţile de vorbire corespunzătoare 

din coloana B. 

Echipa nr. 4 

ANALIZEAZĂ  

Analizează morfologic 

numeralelele din enunţurile date. 

Echipa nr. 5 – APLICĂ  

Aplică, în enunţuri numeralele. 

Echipa nr. 6  

 ARGUMENTEAZĂ  

Argumentează modul de formare a 

numeralelor următoare şi 

grupează-le după felul lor: al 

treilea, a şasea, doisprezece, 

patruzeci şi nouă. 

 

Toţi elevii îşi 

notează exerciţiile 

şi soluţiile 

acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia  
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Timpul necesar rezolvării 

exerciţiilor este de 10 minute.  

După expirarea timpului de lucru, 

fiecare reprezentant de echipă 

explică soluţiile exerciţiilor. 

8. Obţinerea 

performanţei  

(10 min.) 

 

O.1. 

O.2. 

O.5. 

Profesorul realizează împreună cu 

elevii un ciorchine. 

Elevii răspund şi 

notează în caiete. 

Conversaţia Tabla  

Caietele 

elevilor 

Activitate 

frontală 

Individuală 

scrisă 

 

9. 

 

Feedback-ul 

 

 Fe Se realizează pe tot parcursul          

orei, prin aprecieri verbale. 

https://www.didactic.ro/q/dh9lir 

 Conversaţia   Aprecieri 

verbale 

10. Evaluarea  Profesorul îi încurajează pe elevi 

prin aprecieri verbale şi prin 

notarea elevilor activi. 

Elevii rezolvă 

exerciţiile. 

Exerciţiul   Note  

11. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

(3 min.) 

O.2. Profesorul dă tema:  

,,Imaginaţi-vă un dialog despre 

şcoală între tată şi fiu/fiică. 

Utilizează, cel puţin, două 

numerale cardinale şi 

două numerale ordinale.” 

 

Elevii îşi notează 

tema. 

Conversaţia  Caietele 

elevilor 

Activitate 

individuală 

 

Anexa 1 
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„Este simplu sau comun,                                                                                       „Este abstract ca un număr, 

Este lucru sau fiinţă,                                                                                               Este înlocuitor de nume, 

Se studiază după voinţă.”                                                                                       Are sau nu are persoană, 

                                                                                                                               Trebuie-nvăţat la şcoală.”  

„E mişcare, e şi stare,                                                                         „E cu soţ sau fără soţ, 

E cântare, e urare                                                                                 Numerotează sau ordonează, 

Este orice acţiune                                                                                Se substantivizează sau adjectivizează,      

Făcută de om în lume.                                                                         Ghici! 

N-are gen, are persoană,                                                                              

Fără el gramatica e boală.” 

 

Anexa 2 

Sarcini de lucru pentru activitatea în echipe 

Metoda cubului 

Echipa nr. 1 - DESCRIE  

Descrie o zi de şcoală, folosind numeralele care să exprime atât un număr cât şi ordinea obiectelor. 

Echipa nr. 2 – COMPARĂ 

Compară cele trei răspunsuri şi încercuieşte numele elevului care şi-a învăţat foarte bine lecţia: 

RADU: Numeralul e partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr.  

MIHAI: Numeralul e partea de vorbire flexibilă care exprimă un nume.   

COSMIN: Numeralul e partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr sau ordinea obiectelor. 

       

Echipa nr. 3 – ASOCIAZĂ 
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1. Asociază cuvintele subliniate din propoziţiile din coloana A cu părţile de vorbire corespunzătoare din coloana B. 

În curte se vede un cocoş.                                                 Verbul auxiliar ,,a vrea” 

Îî obosise un  ochi.                                                                      Articol nehotărât 

Am vazut-o în oraş.                                                                     Pronume personal 

Astăzi am întâlnit o prietenă veche.                                            Numeral cardinal 

O fată scrie şi două citesc.                                                          Articol nehotărât 

O să vii la mine în seara asta?                                                     Numeral cardinal 

Echipa nr. 4 – ANALIZEAZĂ  

1. Analizează morfologic numeralelele din enunţurile următoare:  

Seminţele de lotus pot încolţi şi după 2 secole. 

Patru sunt la magazin. 

Carmen este a treia. 

Numeralul Felul Valoarea Numărul Genul Cazul Functia 

sintactică de 

       

       

       

 

Echipa nr. 5 – APLICĂ  

1. Aplică, în enunţuri:  

- Numeral cardinal compus, gen feminin, caz nominativ; 

- Numeral ordinal, gen masculin, caz acuzativ; 

- Numeral cardinal simplu (uneia), gen feminin, caz dativ. 
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Echipa nr. 6 – ARGUMENTEAZĂ  

Argumentează modul de scriere a numeralelor următoare şi grupează-le după felul lor: al treilea, a şasea, doisprezece, patruzeci şi nouă. 
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PROIET DIDACTIC 

Prof. înv. preșc.: MILOȘ LUMINIȚA LOREDANA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BOCȘA 

GRUPA:MICĂ  

TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST SI VA FI AICI, PE PAMANT ? 

SUBTEMA: „CĂLĂTORIM PE USCAT” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: 

- Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre mijloace de transport; 

- Stimularea şi exersarea limbajului activ; 

- Alcătuirea de propoziţii cu termeni specifici mijloacelor de transport; 

- Cultivarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin cooperare; 

     ACTIVITATE PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):  

Domeniul limba si comunicare: „Eu spun una, tu spui multe” - joc didactic 

Obiective operaţionale: 

O1-Să identifice mijloacele de transport din imaginile prezentate; 

                   O2-Să folosească corect singularul şi pluralul cuvintelor; 

Sarcina jocului: 

- identificarea, denumirea și clasificarea mijloacelor de transport pe baza întrebărilor şi asocierea 

structurilor verbale cu imaginile sugestive. 

Regulile jocului: 

- copiii sunt așezați în semicerc, li se prezentă sarcinile pe care trebuie sǎ le îndeplinească; 

- copilul selectat alege un jeton şi spune dacă în imagine se află un mijloc de transport sau mai multe 

şi aşează jetonul în cutiuţa corespunzătoare. 

Elemente de joc: surpriza, aplauzele, recompensele. 

Strategii didactice:   

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul; 

Mijloace şi materiale didactice: cutiuţe, jetoane cu unul sau mai multe mijloace de transport, jucăria 

ursuleţul Winney de pluş. 
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Bibliografie: 

✓ Curriculum pentru educatia timpurie-2019 

✓ Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de grup” – ghid metodic, editura Arves 

✓ Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar)”  

-Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 

✓ G. Berceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ, Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământul preşcolar, 3 

– 6/7 ani, 2008; 

✓ D. Gherghina, N. Oprescu, I. Dănilă, C. Novac, V. Ilie,C. Bunăiaşu, G. Cămăraşu, A. Păunescu, „Metodica activităţilor 

instructiv – educative în învăţământul preprimar”, editura Didactica Nova, Craiova, 2007 

 

Etapele activităţii Conţinutul ştiinţific Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Momentul organizatoric Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a 

activităţii: 

• Aerisirea sălii de grupă 

• Amenajarea spaţiului de desfăşurare a 

activităţii 

• Pregătirea materialelor (demonstrativ, 

distributiv) 

Aranjarea copiilor în semicerc. 

Conversaţia 

 

 Frontal 

 

Secvenţială  
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Captarea   atenţiei După salutul de dimineaţă, copiii sunt anunţaţi că  

astăzi vom avea un musafir, pe ursuleţul Winnie. 

Împreună cu acesta vom desfăşura şi alte activităţi pe 

tot parcursul zilei. 

 Conversaţia 

 

 

 

Ursuleţul 

Winnie 

Frontal 

 

 

 

Secvenţială  

Enunţarea scopului şi a 

obiectivelor activităţii 

 

 

Astăzi vom realiza tema “Ne plimbăm pe patru roţi” 

prin intermediul căreia ne vom juca un joc didactic la 

Educarea limbajului. 

Prezint copiilor obiectivele pe înţelesul lor. 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 Frontal 

 

Observarea 

comportamen-

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 

Prezentarea optimă a 

conţinutului şi dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ADE 1. DLC – Educarea limbajului 

Eu spun una, tu spui multe - joc didactic 

Copiii vor fi aşezaţi în semicerc şi le sunt enunţate 

obiectivele pe înţelesul lor. 

Prezint preşcolarilor cutiuţa cu surprize şi le 

reamintesc că Winnie are nevoie de ajutorul nostru 

pentru a putea pleca într-o călătorie. El nu stie nimic 

despre mijloacele de transport cu care se poate 

deplasa şi îi roagă pe copii să-l ajute. De aceea, vom 

juca un joc numit „Eu spun una ,tu spui mai multe”, 

în urma căruia voi veţi denumi cât mai multe mijloace 

de transport pe care le-aţi învăţat, veţi spune dacă e 

un singur mijloc de transport sau dacă sunt mai multe. 

a) Explicarea regulilor de joc: 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

Observaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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Obţinerea 

 performanţei 

 

 

 

- copilul selectat alege un jeton şi spune dacă în 

imagine se află un mijloc de transport sau mai multe 

şi aşează jetonul în cutiuţa potrivită; 

- copiii îşi aşteaptă rândul la joc. 

b) Jocul de probă: 

Se invită un copil care va extrage un jeton din cutie, 

va denumi mijlocul/ mijloacele de transport 

descoperit/descoperite, în funcţie de jetonul extras. 

c) Desfăşurarea jocului  

Din Cutia surprizelor, copii  extrag câte un jeton, vor 

spune dacă e unul sau mai multe şi îl vor aşeza în 

cutiuţa corespunzătoare. În prima cutiuţă copiii vor 

aşeza imaginea cu un singur mijloc de transport, în 

cealaltă vor aşeza imaginea cu mai multe mijloace de 

transport. Toţi copiii vor participa la joc. Se fac 

aprecieri . 

Complicarea jocului 

Voi scoate din cutiuţe jetoanele şi le voi răsfira pe 

măsuţă. 

Extrag un jeton cu o maşinuţă şi formulez o 

propoziţie Eu am un jeton cu o maşină. 

Invit un copil să vină la masă şi să găsească jetonul 

cu mai multe maşinuţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraţia 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ursuleţul 

Winnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

corectitudinii 
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  Evaluare 

 

 

Jocul se reia cu doi- trei copii. 

Copiii sunt încurajaţi şi stimulaţi prin aplauze şi 

aprecieri verbale. 

Drept recompensă, fiecare copil va primi o 

maşinuţă. 

   Pentru a ne dezmorţi, ne ridicăm de pe scăunele şi 

ne vom mişca pe versurile:  

„Unu, doi, unu, doi 

Mergem toţi în pas vioi 

Unu, doi, unu, doi 

Faceţi toţi la fel ca noi” 

Stimularea capacităților copiilor de a-și aprecia 

comportamentul propriu și de grup. 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Individual 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului copiilor 
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O GRĂDINĂ PENTRU TOȚI 

                                                                                          Cirilescu Sanda Elena  

                                                  Școala Gimnazială,,Kemeny Janos”Brâncovenești 

Tema anuală de studiu: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului:”Rapsodii de primăvară” 

Tema săptămânii: „ Ce e de văzut anume, în grădina de legume?”  

Tema activității:”O grădină pentru toți” 

Tipul de activitate: consolidare și sistematizare de cunoștințe, priceperi și deprinderi  

Forma de realizare: Activitate didactică integrată  

Durata: o zi ( ADP + ADE (DOS+DEC) + ALA)  

Nivelul integrarii: integrare interdisciplinară  

Modelul de integrare: integrare secvențială 

Scopurile activităţii:  

 • Stimularea socio-emoțională a copiilor prin implicarea lor afectivă în conținutul poveștii în 

vederea conștientizării de către aceștia a importanței generozității și prieteniei;  

 • Consolidarea unor deprinderi artistice, lingvistice și practic gospodărești prin implicarea 

preșcolarilor în activități specifice.  

Obiective operaționale:  

 • Să idenifice personajele poveștii apelând la imaginile prezentate pe parcursul lecturării poveștii 

(ursul, melcul, șoriceii, vulpea, iepurii,etc);  

 • Să analizeze cel puțin o trăsătură personajelor prin prisma comportamentelor acestora, în cel 

puțin o propoziție simplă;  

 • Să exemplifice cel puțin o situație în care au manifestat sentimentul de generozitate în viața reală, 

pe baza imaginilor suport prezentate;  

 • Să picteze siluetele legumelor în culorile adecvate folosind instrumentele puse la dispoziție.  

 • Să execute munci specifice grădinăritului utilizând unelte folositoare grădinarului.  

Domenii de dezvoltare personală implicate 

Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii  

 Dimensiuni ale dezvoltării: -  

 Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute  
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 Comportamente vizate: Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, 

emoțiilor, semnificațiilor  

 Mesaje orale în diverse situații de comunicare  

Comportamente vizate: Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului  

Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii  

 Dimensiuni ale dezvoltării:  

 Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat  

 Comportamente vizate: Realizează în mod dirijat activități simple de investigare a mediului, 

folosind instrumente și metode specifice  

 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare  

 Comportamente vizate: Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului și Spațiului  

Dezvoltare fizică, a sănătății și igienei personale  

 Dimensiuni ale dezvoltării  

 Conduită senzorio-motorie  

 Comportamente vizate: utilizează simțurile (văzul, auzul, simțul tactil, mirosul, etc) în interacțiune 

cu mediul apropiat  

Dezvoltarea socio-emoţională 

 Dimensiuni ale dezvoltării:Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate  

 Comportamente vizate: Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în 

contexte variate  

Capacităţi şi atitudini în învăţare  

 Dimensiuni ale dezvoltării:  

 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare  

 Comportamente vizate: Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în 

situații noi 

Sistemul metodologic: conversația, conversația euristică, explicația, exerciţiul, povestirea, repovestirea, 

problematizarea, descoperirea, observația, munca independenta, învățarea prin cooperare, jocul de rol. 

Sistemul resurselor curriculare: calendarul naturii, marionete cu personajele povestirii, cartea de 

povești, jetoane/imagini, tempera, pahare pentru apă, bureti pentru pictură/pensule, ”pietre” din 

sticlă,material din natură(crenguțe, frunze uscate), accesorii culinare, tăvițe, pământ de grădină, 
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cleme/lopățele, tavițe pentru sortat, semințe diverse, legume timpurii, șipci din lemn, suport pentru 

realizarea gardului grădinii. 

Resurse:  

 • Umane: preşcolarii, educatoarea  

 • Spaţiale: sala de grupă  

 • Temporale: o zi  

Forma de organizare a activităţii: frontal, pe grupe, individual  

Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt încântat să fiu aici cu tine”  

Tranziţii: „Salut amice” – cântec  

Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) 

 

• Domeniul Om şi Societate- DOS: ed. civica „O grădină pentru toți!, de  Laura Bednarski, mijloc de 

realizare: lectura educatoarei 

• Domeniul Estetic şi Creative- DEC:ed. plastică ”Legume timpurii” mijloc de realizare: pictură pe 

siluete din polistiren, legume timpurii 

Activităţi liber alese (ALA partea 1) 

• Construcții:”Gardul grădinii de legume”- construire gard 

• Ştiinţă:” Semințe colorate pentru recolte bogate”- sortare  

• Joc de rol:”De-a grădinarii iscusiți!”-pregătirea pământului pentru sădit 

Activități liber alese (ALA partea a 2-a) 

Joc de mișcare: ,,Sămânța buclucașă” 

Joc muzical: ,,Dansul prieteniei”
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Secvențele activității 

didactice 

 

Conținutul științific 

 

Strategii didactice 

 

Observații 

1.Moment organizatoric  

 

Crearea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a 

activităţilor:  

-aerisirea sălii de grupă; pregătirea materialului didactic;   

  

2.Captarea atenției  

 

Salutul: ”Bună dimineața, Isteților! 

Prezenţa: -Oare au reuşit toţi copiii să ajungă astăzi la 

grădiniță? Cine nu e astăzi cu noi?  

Calendarul naturii:  Oare cum este vremea astăzi?   

Noutatea zilei: Astăzi, dragi copii vom porni într-o 

călătorie imaginară prin padure și vom afla ce i s-a 

întâmplat ursului. El vrea să aflăm și noi despre pățania lui 

dar și despre fapta prietenilor săi din pădure. Vom afla de 

asemena că atunci când greșim față de cineva, trebuie să ne 

cerem iertare. Sunteți gata să aflați întâmplarea? 

-conversaţia  

 

-conversaţia  

 

 

 

-conversaţia  

 

3. Anunţarea temei şi a 

obiectivelor  

 

Anunț copiii despre povestea pe care o vor audia spunând 

titlul povestirii ”O grădină pentru toți.” și despre câteva 

dintre obiectivele  prioritare de atins în cadrul activității.  

 După activitatea de povestire, copiii sunt invitați să 

îi facă o bucurie ursului și să picteze legumele pe care 

acesta le-a avut în grădină și pe care animalele padurii le-

au furat.  

 

Conversatia  
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4. Dirijarea învăţării  

 

Se lecturează povestea cu ajutorul cărții. (Anexa 2) 

Voi prezenta conținutul clar, coerent, expresiv, folosind 

mimica potrivită.  

. Lectura va fi însoțită  de imagini din poveste. 

Pe parcursul lecturării explic cuvintele necunoscute 

(plivita, molfaie, plescaie, ) 

După parcurgerea poveștii se poartă o scurtă discuție pe 

baza acesteia: 

„- Cum se numește povestea noastră? ” 

„- Povestea noastră se numește ”O grădină pentru toți”. 

-Hoțomanii din poveste au trecut pe aici si au amestecat 

imaginile din poveste... Haideți să le rearanjăm corect în 

ordine cronologică.  

-Acum să vedem care sunt personajele povestirii?(ursul, 

soriceii, păsările, veveritele, caprioara, ariciul, etc) 

-Unde se petrece întâmplarea?(în pădure) 

-Ce au facut animalele din pădure? (au furat legumele din 

gradina ursului). 

 Au greșit  sau au procedat corect?(au greșit) 

-Ce a făcut ursul?(s-a supărat...era trist)  -Ce au făcut 

animalele din pădure?(și-au cerut iertare) 

 -Cum apreciați acest comportament? (este unul bun). 

- povestirea  

 

 

- explicația  

 

 

- repovestirea  

 

 

 

 

- problematizarea  

 

 

 

 

 

-dezbaterea  

-conversaţia euristică  

 

 

problematizarea  
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5. Obţinerea 

performanţei  

 

Cum putem să-l facem pe urs să se simtă mai bine după 

această întâmplare?  

Eu le propun să-l înveselim și să pictăm legumele pe care 

acesta le-a avut în grădină, înainte ca ele să fie furate de 

către animalele pădurii.   

Copiii așezați la măsuțe vor picta siluete din polistiren 

reprezentând legume timpurii. 

 

explicația  

 

 

munca individuală  

 

 

6.Asigurarea retenției și 

a transferului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere că ursul și-a iertat prietenii pentru fapta 

lor nesăbuită, dar nu înainte ca acestia să își ceară iertare 

pentru fapta lor, noi le suntem alături pentru a le da o mână 

de ajutor și vom ajuta astfel la realizarea gradinii lor. Îi 

ajutăm prin intermediul centrelor de interes. Copiii vor 

curăța și pregăti pământul pentru straturi, vor sorta semințe 

pentru însămânțări, vor  construi un gard nou pentru 

grădină, care va fi o grădină pentru toți. 

Știință: ”Semințe colorate pentru recolte bogate” 

Sarcina: copiii au la dispoziție boluri cu seminte 

amestecate pe care le vor sorta după indicațiile cerute de 

jetonul ajutător, pentru a putea fi semanate.  

Construcții: ”Gardul grădinii pentru toții” 

Sarcina: cu ajutorul bețelor din lemn și suportului din 

polistiren, copiii vor construi gardul grădinii de legume . 

Joc de rol: ”De-a grădinarii iscusiți!”  

 

 

conversația 

 

 

 

 

explicația  
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Sarcina: cu ajutorul uneltelor de grădinărit, copiii vor 

curăța de resturi pământul și-l vor pregăti pentru a putea fi 

semănat. 

Iar ca să fie armonie și întelegere, ursul le-a pregătit 

copiilor cozoroace colorate pentru a se proteja de soare dar 

și pentru a-i ajuta să-și găsească centrul la care vor lucra, 

acestea având culori diferite. 

Acum că toate sunt aranjate și problemele uitate, pretenii  

pădurii au lucrat împreună pentru a avea ”O gradină pentru 

toți” și au înțeles că e bine atunci când  fac  ceva împreună, 

”Toți pentru unul și unul pentru toți!” 

Joc de mișcare: ”Sămânța buclucașă”, Prin numărătoare 

se formează două echipe de “grădinari”. 

Copiii aşezaţi într-un şir, unul în spatele celuilat, vor 

transfera ”sămânța”de la un copil la altul. 

Primul va trece”sămânţa”printre picioarele sale şi o va 

plasa celui din spate lui, acesta preia şi dă “sămânţa” mai 

departe pedeasupra capului său, următorului. 

Ultimul  din șir la care ajunge”sămânța”, va trece în faţă 

și va continua jocul. Jocul se încheie în momentul în care 

primul copil revine pe poziţia iniţială echipa fiind este 

desemnată câştigătoare. 

 

munca individuală  

 

 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Evaluare frontal și individuală 

prin aprecieri și recompense 
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7. Evaluarea 

 

8. Încheierea activităţii 

 

 

Echipa care pierde jocul va primi o pedeapsă amuzantă de 

la echipa câștigătoare. 

Joc muzical: ”Dansul prieteniei!” 

Voi face aprecieri referitoarea la participarea activă a 

copiilor, a răspunsurilor oferite și la rezolvarea sarcinilor 

pe parcursul întregii activități. 

Copiii vor fi recompensați cu cuvinte apreciative și un 

medalion. 

Vom ieși din sală pentru a ne pregăti de masa de prânz pe 

melodia ” Mulțumesc!” 

 

 

 

 

 

 

Evaluare frontală și individuală 

prin aprecieri și recompense 
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PROIECT DE LECTIE LA CLASELE SIMULTANE 

IABLONCIC DANUSKA-ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGETU NR.1 JUD.SĂLAJ 

PREGĂTITOARE I II 

Clasa Pregătitoare 

Tipul activității : Activitate 

integrată 

Arii curriculare : Limbă și 

comunicare, Arte și tehnologii 

Discipline : AVAP 

Subiectul lecției : ”Lumea 

poveștilor” 

Tipul lecției : mixta  

  

Obiective: 

 

O1. Dezvoltarea capacităţilor 

de observare, explorare si 

intelegere a mediului 

inconjurator; 

O2. Dezvoltarea deprinderilor 

de observare a unor pesonaje 

pozitive/ negative; 

O3. Formarea unor atitudini si 

comportamente de respect 

pentru mediul inconjurator ; 

 

 

Competențe specifice : 

Clasa I 

Tipul activității : Activitate 

integrată 

Arii curriculare : Limbă și 

comunicare, Arte și tehnologii 

Discipline : Comunicare în 

limba română,  

Subiectul lecției : ”Lumea 

poveștilor” 

Tipul lecției : mixta  

  

Obiective : 

 

O1. Dezvoltarea capacităţilor de 

observare, explorare si 

intelegere a mediului 

inconjurator; 

O2. Dezvoltarea deprinderilor 

de observare a unor pesonaje 

pozitive/ negative; 

O3. Formarea unor atitudini si 

comportamente de respect 

pentru mediul inconjurator ; 

 

Competențe specifice : 

Clasa:  a II-a 

Disciplina : Limba româna 

 

Subiectul: ”Lumea 

poveștilor” 

Tipul lectiei:mixta 

 

Obiective : 

 

O1. Dezvoltarea capacităţilor 

de observare, explorare si 

intelegere a mediului 

inconjurator; 

O2. Dezvoltarea 

deprinderilor de observare a 

unor pesonaje pozitive/ 

negative; 

O3. Formarea unor atitudini 

si comportamente de respect 

pentru mediul inconjurator ; 

 

Competențe specifice : 

Călătorie în lumea 

poveștilor :  
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Călătorie în lumea 

poveștilor :  

 

4. Să-şi exprime părerea 

personală asupra personajului 

preferat; 

5. Să povestească cu ajutorul 

ilustraţiilor sesizând legătura 

dintre text şi acestea; 

Comunicare în limba română : 

3.2. Desprinderea 

semnificației globale din 

imagini/ suită de imagini care 

prezintă întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare; 

 

 

Arte vizuale și lucru manual 

: 

1.1. Sesizarea semnificației 

unui mesaj vizual simplu, 

exprimat prin desen/ pictură/ 

modelaj/ colaj/ film/ desen 

animat, care reflectă un 

context familiar; 

2.2. Manifestarea liberă a 

ideilor şi trăirilor personale, 

apelând la forme simple de 

exprimare specifice artelor. 

 

 

Călătorie în lumea poveștilor 

:  

3. Să deosebească personajele 

pozitive şi cele negative; 

4. Să-şi exprime părerea 

personală asupra personajului 

preferat; 

5. Să povestească cu ajutorul 

ilustraţiilor sesizând legătura 

dintre text şi acestea; 

Comunicare în limba română : 

3.2. Desprinderea semnificației 

globale din imagini/ suită de 

imagini care prezintă 

întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare; 

 

 

Arte vizuale și lucru manual : 

1.1. Sesizarea semnificației unui 

mesaj vizual simplu, exprimat 

prin desen/ pictură/ modelaj/ 

colaj/ film/ desen animat, care 

reflectă un context familiar; 

2.2. Manifestarea liberă a 

ideilor şi trăirilor personale, 

apelând la forme simple de 

exprimare specifice artelor. 

 

 

 

3. Să deosebească 

personajele pozitive şi cele 

negative; 

4. Să-şi exprime părerea 

personală asupra personajului 

preferat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective fundamentale: 

 

O1. Dezvoltarea capacităţilor 

de observare, explorare si 

intelegere a mediului 

inconjurator; 

O2. Dezvoltarea 

deprinderilor de observare a 

unor pesonaje pozitive/ 

negative; 

O3. Formarea unor atitudini 

si comportamente de respect 

pentru mediul inconjurator ; 
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Obiective operaționale : 

    Să recunoască povestea pe 

baza unei imagini/ scene din 

poveste sau pe baza unei 

ghicitori; 

        Să povestească cu 

ajutorul ilustrațiilor; 

Să coloreze o imagine din 

povestea preferată. 

 

 

 

Strategii didactice : 

Metode și procedee : jocul 

didactic,conversația, 

explicația, povestirea, 

demonstrația, exercițiul. 

Mijloace de învățământ și 

materiale didactice :  

 

Prezentare Power Point 

Fişe de lucru : fișe cu imagini 

din povești, mascote, povești, 

culori. 

Evaluare – formativă, prin 

observarea comportamentului 

elevilor și analiza produselor 

activității. 

 

 

Obiective operaționale : 

 Să recunoască povestea pe baza 

unei imagini/ scene din poveste 

sau pe baza unei ghicitori; 

Să identifice personajele din 

poveste; 

Să-și exprime părerea asupra 

personajului preferat; 

Să povestească cu ajutorul 

ilustrațiilor; 

Să coloreze o imagine din 

povestea preferată. 

 

 

 

Strategii didactice : 

Metode și procedee : jocul 

didactic,conversația, explicația, 

povestirea, demonstrația, 

exercițiul. 

Mijloace de învățământ și 

materiale didactice :  

Flip chart 

Prezentare Power Point 

Fişe de lucru : fișe cu imagini 

din povești, mascote, povești, 

culori. 

Evaluare – formativă, prin 

observarea comportamentului 

 

 

 

 

Obiective operationale : 

Să recunoască personajele 

din poveştile prezentate; 

     Să completeze corect 

ciorchinele; 

sa citeasca corect, cursiv şi 

expresiv  textul dat; 

Să completeze corect fişa de 

lucru prin metoda “ 

Ciorchine” 

Să manifeste interes faţă de 

activitate, concretizată în 

comportament prin atenţia 

sporită şi implicare activă ; 

să realizeze prin cooperere 

sarcinile date. 

 

 

 

Strategii didactice 

  jocul didactic, conversaţia, 

explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, munca  

independentă metoda “ 

Ciorchinele”,  
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elevilor și analiza produselor 

activității. 

 

Mijloace de învățământ și 

materiale didactice :  

Flip chart 

Prezentare Power Point 

Fişe de lucru fișe cu imagini 

din povești, mascote, povești, 

culori. 

Evaluare – formativă, prin 

observarea comportamentului 

elevilor și analiza produselor 

activității. 
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Nr. 

crt. 

Etapele 

lecției 
Clasa pregătitoare Clasa I 

Clasa a IV-a 

1. 

Moment

ul 

organizat

oric 

Asigur condiţiile necesare desfăşurării 

optime a orei: 

• Pregătirea materialului didactic; 

• Asigurarea liniştei şi a disciplinei pentru 

buna desfăşurare a activităţii. 

 

Asigur condiţiile necesare desfăşurării 

optime a orei: 

• Pregătirea materialului didactic; 

Asigurarea liniştei şi a disciplinei 

pentru buna desfăşurare a activităţii 

 

Asigur condiţiile necesare desfăşurării 

optime a orei: 

• Pregătirea materialului didactic; 

• Asigurarea liniştei şi a disciplinei 

pentru buna desfăşurare a activităţii. 

 

2. 

Evaluare 

predictiv

a-

Motivare

a elevilor 

 

SE PREZINTĂ  SLIDE-URILE « ÎN 

LUMEA POVEŞTILOR » 

    Dragi copii, azi avem o zi deosebite. 

Vom intra in lumea povestilor si vom trai 

alaturi de personajele indragite de noi. 

      A fost odata ca niciodata............. 

Asa incep toate povestile. Dar sa pasim 

pe treptele curcubeului care ne vor 

conduce la balul personajelor din 

minunata Lume a Povestilor. 

Vizioneaza prezentarea Power Point 

        “ În lumea povestilor “ 

-se prezintă elevilor materialul realizat în 

Power-Point ,material ce conţine imagini 

SE PREZINTĂ  SLIDE-URILE « ÎN 

LUMEA POVEŞTILOR » 

    Dragi copii, azi avem o zi deosebite. 

Vom intra in lumea povestilor si vom 

trai alaturi de personajele indragite de 

noi. 

      A fost odata ca niciodata............. 

Asa incep toate povestile. Dar sa pasim 

pe treptele curcubeului care ne vor 

conduce la balul personajelor din 

minunata Lume a Povestilor. 

Vizioneaza prezentarea Power Point 

        “ În lumea povestilor “ 

SE PREZINTĂ  SLIDE-URILE « ÎN 

LUMEA POVEŞTILOR » 

    Dragi copii, azi avem o zi deosebite. 

Vom intra in lumea povestilor si vom 

trai alaturi de personajele indragite de 

noi. 

      A fost odata ca niciodata............. 

Asa incep toate povestile. Dar sa pasim 

pe treptele curcubeului care ne vor 

conduce la balul personajelor din 

minunata Lume a Povestilor. 

Vizioneaza prezentarea Power Point 

        “ În lumea povestilor “ 
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din diferite poveşti cunoscute de elevi, 

aceştia având sarcina de a recunoaşte 

povestea, autorul acesteia, personajele 

prezente în imagine. 

- se discută despre personajele 

identificate , acţiuni ale acestora, 

trăsături care se desprind din 

comportamentul lor. 

-se prezintă elevilor materialul realizat 

în Power-Point ,material ce conţine 

imagini din diferite poveşti cunoscute 

de elevi, aceştia având sarcina de a 

recunoaşte povestea, autorul acesteia, 

personajele prezente în imagine. 

 

-se prezintă elevilor materialul realizat 

în Power-Point ,material ce conţine 

imagini din diferite poveşti cunoscute 

de elevi, aceştia având sarcina de a 

recunoaşte povestea, autorul acesteia, 

personajele prezente în imagine. 

- se discută despre personajele 

identificate , acţiuni ale acestora, 

trăsături care se desprind din 

comportamentul lor. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Captarea 

atentiei 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitate indirectă 

Discutie despre personajele prezentate. 

In clasă apare Scufița Roșie care va 

aduce un cufăr.Clasa pregătitoare va 

avea în plic fișe de lucru pentru 

activitatea independentă. 

 

Un elev vine să preia plicul ,voi explica 

ce trebuie să facă. 

 

 

 

Activitate directă 

Discutie despre personajele prezentate 

In cufărul vor fi și plicurile cu 

sarcinile elevilor din clasa 1. 

 

1.Recunoaște povestea, numerotează  

Activitatea indirectă 

2. Scrie,, Da,, daca enuntul  este 

adevarat si,, Nu ,,daca este fals. 

   

Activitate directă 

Discutie despre personajele prezentate 

1.Recunoaște povestea și personajele. 

Activitatea indirectă 

2. Scrie,, Da,, daca enuntul  este 

adevarat si,, Nu ,,daca este fals. 

-Cenusareasa le gatea piticilor(…) 

-Degetica  a ajuns in Imparatia 

Florilor(…) 
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Anunțare

a temei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In timp ce clasa  I și a II-a  efectuează 

sarcina 2 elevilor din clasa pregătitoare 

le voi da să orneze rochița Cenușăresei 

pentru bal. 

-Cenusareasa le gatea piticilor(…) 

-Degetica  a ajuns in Imparatia 

Florilor(…) 

-Imparatul dadea toti banii pe haine(…) 

-Alba ca Zapada a simtit bobul de 

mazare prin 20 saltele.(…) 

3.METODA „DIAGRAMA 

VENN”(Plansa 2) 

 

Se pregătesc pe suporturi plansa pe 

care sunt realizate două diagrame 

Venn. Se cere copiilor să aşeze in 

cercuri jetoane pe care sunt 

reprezentate personaje din poveştile 

„Cenuşăreasa”, „Alba ca Zăpada”, 

„Fata babei şi fata moşneagului”. 

Voi cere copiilor să aşeze in cele două 

cercuri  personajele asemănătoare din 

poveştile comparate: „Alba ca Zăpada”    

„Cenuşăreasa” şi „Fata babei şi fata 

moşneagului” și să spună prin ce se 

aseamănă. 

-Imparatul dadea toti banii pe 

haine(…) 

-Alba ca Zapada a simtit bobul de 

mazare prin 20 saltele.(…) 

Activitatea directă 

3.METODA „DIAGRAMA 

VENN”(Plansa 2) 

 

Se pregătesc pe suporturi plansa pe 

care sunt realizate două diagrame 

Venn. Se cere copiilor să aşeze in 

cercuri jetoane pe care sunt 

reprezentate personaje din poveştile 

„Cenuşăreasa”, „Alba ca Zăpada”, 

„Fata babei şi fata moşneagului”. 

Voi cere copiilor să aşeze in cele două 

cercuri  personajele asemănătoare din 

poveştile comparate: „Alba ca Zăpada”    

„Cenuşăreasa” şi „Fata babei şi fata 

moşneagului” și să spună prin ce se 

aseamănă. 
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4.Rezolva ghicitorile problema: 

a) Scufita Rosie a adunat 6 

floricele,apoi a mai gasit 2. 

Cate flori a adunat Scufita Rosie? 

b)La bal dansau 8 printese .Doua au 

plecat mai devreme.Cate printese au 

ramas la bal? 

c) Intr-o zi din cei 7 pitici unul a ramas 

la mina,ceilalti intorcandu-se acasa.Sa 

o ajutam pe Alba ca Zapada sa afle cati 

pitici au ajuns acasa? 

5.Vantul a incurcat numele 

personajelor.Haideti sa le punem la 

locul potrivit. 

Se prezinta personaje din povestile 

cunoscute. 

4.Rezolva ghicitorile problema: 

a) Scufita Rosie a adunat 6 

floricele,apoi a mai gasit 2. 

Cate flori a adunat Scufita Rosie? 

b)La bal dansau 8 printese .Doua au 

plecat mai devreme.Cate printese au 

ramas la bal? 

c) Intr-o zi din cei 7 pitici unul a ramas 

la mina,ceilalti intorcandu-se acasa.Sa 

o ajutam pe Alba ca Zapada sa afle cati 

pitici au ajuns acasa? 

5.Vantul a incurcat numele 

personajelor.Haideti sa le punem la 

locul potrivit. 

Se prezinta personaje din povestile 

cunoscute. 
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5. 
Dirijarea 

învățării 

Elevii sunt familiarizaţi cu planşa pe care 

urmează să lucreze. 

 

PERSONAJE 

POZITIVE NEGATIVE 

 

 

IMAGINI 

 

 

 

IMAGINI 

 

Elevii au la dispoziţie jetoane cu imagini 

care reprezintă personaje din poveşti. 

(ANEXA 2,3) Aceştia trebuie să sorteze 

jetoanele în funcţie de trăsăturile 

personajelor, motivând alegerea.  

 

- se relizează un „ciorchine ” cu întreg 

colectivul , pe o coală mare, pornind de 

la cuvintele„ Lumea poveştilor ” 

- elevii scriu titluri ale poveştilor pe 

care le cunosc   

 

 

 

 

 

 

 

- se relizează un „ciorchine ” cu întreg 

colectivul , pe o coală mare, pornind de 

la cuvintele„ Lumea poveştilor ” 

- elevii scriu titluri ale poveştilor pe 

care le cunosc   

 

 

 

✓ Formulati propozitii simple despre 

personajele din povesti. 

✓ Din ce este formata o propozitie 

simpla? 

 

 

5. 

Obținere

a 

performa

nței 

Joc de rol 

Scufița Roșie 

Fiecare copil își alege un personaj pe 

care-l prezinta in cateva cuvinte. 

Joc de rol 

Test online:clopoțel.ro 

Cantec,,Nu e basm nu e poveste!” 

Joc de rol 

Fiecare copil își alege un personaj pe 

care-l prezinta in cateva cuvinte. 

6. 

Încheiere

a 

activității 

Se fac aprecieri generale asupra 

activităţii și se prezintă echipa 

câștigătoare.  

Se fac aprecieri generale asupra 

activităţii și se prezintă echipa 

câștigătoare. 

Se fac aprecieri generale asupra 

activităţii și se prezintă echipa 

câștigătoare. 
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PROJET DIDACTIQUE – Langue française 

 

Prof. Iulia Samson 

Școala Gimnazială Oniceni, județul Suceava 

 

DATE: 21 mars 2022 

Public cible: A1+ de CECRL – cinquième  classe, L1 

Sujet: Des jeux gais pour apprendre le français/ pour célébrer la Journée Internationale de la Francophonie 

Nombre d’apprenants : 20 élèves  

Durée : 1 séance de 50’ 

Enseignant : Iulia SAMSON 

Ecole : Gimnaziala Oniceni, Suceava 

 

Type de leçon : Leçon mixte  

 

Compétence visée : Compréhension orale/ Production orale/ Interaction orale 

 

Compétence générale: Développer la capacité d’expression orale des élèves. 

 

Compétences spécifiques: Participer aux interactions verbales à travers les jeux. 

• Mettre en pratique les connaissances de grammaire apprises antérieurement.  

 

Objectifs  

 Communicatif :  

• Savoir se présenter en utilisant un adjectif positif ou liée aux traits de sa personnalité, commençant par la lettre initiale de son nom. 

• Demander / donner des informations 

• Répondre aux consignes des jeux proposés par le professeur pour accomplir les tâches. 

 

 Linguistiques : 

• Grammaire : - l’utilisation de l’article défini, l’article indéfini, les pronoms démonstratifs, les verbes avoir et être à l’indicatif présent, les adjectifs 

positifs, le masculin et le féminin des noms, les prépositions de lieu.  

• Lexique : - utiliser les mots en relation avec les jeux proposés par le professeur.  
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• Phonétique :  - Le [e] muet ou prononcé.  

- La différence entre la prononciation de « DE » [də] et « DES » [dε] 

- La prononciation des voyelles nasales /ɛ/̃ et /ã/ 

 Socioculturels: 

• Développer le goût et l’intérêt des élèves pour les jeux, la chanson  française. 

• Découvrir le plaisir d’apprendre le français à travers les jeux. 

 Affectifs : - Saisir la richesse de la langue française. 

                              - Développer la collaboration entre les élèves. 

                              - Stimuler la capacité créatrice des élèves. 

Ressources:  

 Méthodologiques :   

• Stratégies didactiques :  

o l’observation, l’explication, la répétition, la conversation, le jeu didactique, le jeu de rôle, la découverte, la simulation, la chanson.  

• Moyens : 

o une balle, des affichettes, des puzzles, des jeux de cartes, des marionnettes, des pièces de domino, des briques Lego, le tableau de conférence, des 

feuilles de papier. 

• Formes d’organisation : individuelle, collective, par groupes.    

 Temporelles :  50 minutes 

 Humaines : les élèves, le professeur de français de l’école. 

 

 Bibliographiques : 

• Cuq J-P. (2003) : « Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde», CLE International.  

• Roman, D., 1994 : La didactique du français langue étrangère, Editura Umbria, Baia Mare.  

 

 Sites internet : 

• www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm 

• www.lewebpedagogique.com/jeulangue/ressources-pour-la-classe-de-fle 

• www.lecafedufle.fr/wp-content/uploads/2011/06/Jeux-en-FLE 

•  www.institutfrancais.pl/enseignerlefrancais/categories/des-jeux-pour-le-fle/ 

• www.fr.islcollective.com/resources 

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm
http://www.lewebpedagogique.com/jeulangue/ressources-pour-la-classe-de-fle
http://www.lecafedufle.fr/wp-content/uploads/2011/06/Jeux-en-FLE
http://www.institutfrancais.pl/enseignerlefrancais/categories/des-jeux-pour-le-fle/
http://www.fr.islcollective.com/resources
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DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 

Phase/Étape/ 

Durée 

Déroulemen

t 

Rôle du 

professeur 

Activité des 

élèves 

Organisatio

n de la 

classe 

Matériel  

utilisé 

Phase 1 

Mise en train/ 

2min 

Présentation 

de l’activité 

et des 

objectifs  

 

 Salut, 

conversation  

situationnelle. 

Explicitation 

de l’activité.   

 

Salut. 

Écoute 

active des 

objectifs.  

Organisatio

n de la 

classe  

 

Grand 

groupe 

 

Phase 2 

Activité brise-

glace/ 3min 

 

 

Activité de 

brise-glace 

Jeu no. 1 – 

Se 

présenter : 

Je 

m’appelle…

et je suis… 

 

Le professeur 

propose aux 

élèves le jeu de 

présentation 

en utilisant 

une balle. Il 

leur demande 

de trouver des 

adjectifs 

positifs ou 

liées aux traits 

de la personne 

présentée, 

commençant 

par la lettre 

initiale de son 

nom. Le 

premier 

apprenant 

reçoit la balle 

du professeur 

et se présente. 

À partir de la 

lettre initiale 

de son nom il 

doit trouver un 

trait de sa 

personne. 

Les élèves 

écoutent la 

consigne du 

professeur 

et ils jouent 

le petit jeu à 

la balle. 

Grand 

groupe 

Une petite 

balle 

 

 

Phase 3 

Mise en route  

Jeu no. 2 – 

Le téléphone 

arabe 

Le principe 

du jeu du 

téléphone 

arabe est 

Les élèves 

jouent le jeu 

du 

téléphone 

Grand 

groupe 

Des 

mots  proposé

s :  
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Le 

déroulement 

du projet  

« Des jeux 

gais pour 

apprendre le 

français » 

42 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

simple : un 

mot où une 

phrase simple 

est chuchotée 

à l'oreille d'un 

participant à 

un autre. 

 Le professeur 

invite les 

élèves de se 

placer en 

cercle et le jeu 

se joue dans le 

sens des 

aiguilles d'une 

montre. 

Le professeur 

chuchote au 

premier élève 

une phrase 

simple, qui est 

écrite sur une 

feuille de 

papier.  

Le premier 

joueur 

chuchote la 

phrase à 

l'oreille de son 

voisin de 

gauche qui 

devra à son 

tour la 

chuchoter à 

son voisin. La 

phrase ne peut 

être chuchotée 

qu'une seule 

fois et 

suffisamment 

bas pour 

qu'elle ne 

puisse pas être 

entendue par 

d'autres. 

arabe et puis 

ils 

comparent l

a phrase de 

début du jeu 

avec celle 

qu’on a 

obtenu à la 

fin du jeu.  

Printemps, 

famille 

 

Les phrases 

 proposées :  

J’aime 

manger du 

chocolat.  

 

Nous sommes 

tous amis.  
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La phrase est 

chuchotée de 

joueur en 

joueur jusqu'à 

ce qu'elle 

revienne au 

premier 

joueur. 

Le premier 

joueur répète 

la phrase telle 

qu'il vient de 

l'entendre, 

puis il lit à 

voix haute sa 

phrase initiale. 

Tous les 

joueurs 

peuvent alors 

comparer les 

deux phrases 

et la phrase 

qu'ils ont eux-

mêmes 

chuchoté dans 

l'oreille de 

leur voisin. 

Jeu no. 3 – 

Les 

affichettes 

Le professeur 

propose aux 

élèves un jeu 

pour réviser 

l’article défini, 

l’article 

indéfini, les 

pronoms 

démonstratifs.  

Chaque 

affichette 

contient une 

couleur, une 

image et le 

nom 

correspondant. 

Le professeur 

propose aux 

élèves de 

Les  élèves 

écoutent 

attentiveme

nt la 

consigne, 

tirent des 

affichettes 

et puis 

commencen

t à jouer, en 

respectant le 

code-

couleur.   

 

 

 

 

 

Grand 

groupe 

Les 

affichettes.  
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respecter la 

couleur qui se 

trouve en haut 

de l’affichette 

et qui indique 

le genre du 

nom : le bleu 

pour les noms 

masculins et le 

rouge pour les 

noms 

féminins.    

Le professeur 

invite les 

élèves de se 

placer en 

cercle et le jeu 

se joue dans le 

sens des 

aiguilles d'une 

montre. 

Les élèves 

sont invités à 

tirer une 

affichette et de 

former des 

phrases en 

utilisant 

l’article défini 

(le/la), l’article 

indéfini 

(un/une), les 

pronoms 

démonstratifs 

(ma, ta, 

sa/mon, ton, 

son) selon le 

cas.  

Le professeur  

pose des 

questions aux 

élèves sur les 

images: 

Qu’est-ce que 

c’est ?  

 

Les élèves 

répondent 

aux 

questions du 

professeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

possesseur 

de 

l’affichette : 

C’est un 

ballon/ 

C’est une 

voiture. 

Autre élève 

: C’est le 

ballon de…/ 

C’est la 

voiture de… 

 

Oui, c’est 

mon ballon/ 

ma 

voiture… 

Non, ce 

n’est pas 

mon 

ballon/ma 

voiture.  

Oui, c’est 

son ballon/ 

sa voiture… 

Non, ce 

n’est pas 

son 

ballon/sa 

voiture. 
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C’est ton 

ballon/ ta 

voiture ? 

 

 

 

C’est  son 

ballon/sa 

voiture ? 

Jeu no. 4 – 

La comptine 

des 

prépositions 

de lieu.  

Le professeur 

propose aux 

élèves de jouer 

le jeu qui 

s’appelle « La 

comptine des 

prépositions 

de lieu »  en 

utilisant des 

pièces de 

domino. On 

récite la 

comptine tous 

ensemble, puis 

chacun à son 

tour.  

 

Chaque 

élève prend 

une pièce de 

domino et 

commence 

la comptine 

en tenant la 

pièce à la 

main droite.   

Les élèves 

respectent 

les 

consignes.  

Grand 

groupe 

Les pièces de 

domino 

Jeu no. 5 – 

Où se 

trouve ?  

Le professeur 

invite les 

élèves à jouer 

le jeu « Où se 

trouve ? » en 

utilisant 2 

marionnettes : 

Winnie et 

Kiki.  

Il pose des 

questions :  

Les élèves 

répondent 

aux 

questions, 

en fonction 

de la 

situation 

présentée.  

 

Winnie est 

sous Kiki. 

Grand 

groupe 

2 marionnettes 

Une boîte  
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Où se 

trouve Winnie

 ?  

Où se 

trouve Kiki ? 

Où sont les 

marionnettes ?  

 

Kiki est sur 

Winnie.  

Les 

marionnette

s sont dans 

la boîte. 

Jeu no. 6 – 

Mots  outils 

4 lettres.  

Le professeur 

divise le grand 

group en deux 

équipes, Ve A 

et  Ve B, et 

propose aux 

élèves de 

ranger les 

puzzles des 

mots-outils 

constitués de 4 

lettres, puis 

introduire les 

mots ainsi 

obtenus dans 

des phrases.  

Le professeur  

va apprécier 

les élèves en 

leur donnant 

des points 

pour chaque 

réponse 

correcte. A la 

fin, on établie 

l’équipe 

gagnante     

Les élèves 

rangent les 

puzzles des 

mots-outils 

4 lettres et 

complètent 

les phrases.   

deux 

équipes,  

Puzzles 

Feuille de 

papier 

le tableau de 

conférence 

Annexe no. 1 

et 2 

Jeu no. 7 -  

Jeu féminin 

- masculin 

Le professeur 

donne aux 

élèves 

toujours 

divisés par 

Les élèves 

écoutent la 

consigne et  

associent les 

cartes.  

deux 

équipes,  

Les cartes  
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équipes des 

cartes pour 

associer les 

féminins aux 

masculins. 

Ex. boulanger- 

boulangère, 

roi – reine. 

L’équipe qui 

finit la 

première, 

gagne.  

Jeu no. 8 – 

Lego des 

verbes 

Le professeur 

donne aux 

équipes des 

briques lego 

sur lesquelles 

sont marquées 

les formes des 

verbes 

« avoir » et 

« être »    au 

présent de 

l’indicatif.  

Pour que ce 

soit plus 

facile, on 

choisit des 

briques de 

même couleur 

pour le sujet et 

pour les 

formes des 

verbes.   

L’équipe qui 

donne la 

réponse 

correcte et qui 

finit la 

première, 

gagne. 

Les élèves 

écoutent la 

consigne, 

rangent le 

verbe reçu 

et 

construisent 

une tour des 

briques 

Lego 

deux 

équipes,  

des briques 

Lego 

Phase 4 Au lieu de 

devoir à la 

maison, un 

Le professeur 

invite les 

élèves à 

Les élèves 

offre un 

cadeau 

Grand 

groupe 

La chanson 

« Le monde 

est tout petit » 
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Vive la 

Francophonie

 ! 

 

 3min 

petit cadeau 

et une 

chanson.   

chanter parce 

qu’on fête 

« La Semaine 

de la 

Francophonie 

».  

musical aux 

participants 

à l’activité 

méthodique   

Le négatif de 

la chanson 

Messages sur 

feuilles de 

papier 
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PROIECT DIDACTIC 

Enache Adelina Florentina 

Școala Gimnaziala Nr. 2 Buftea 

Clasa: Pregătitoare 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Ocrotesc natura 

Discipline integrate:  Matematică şi explorarea mediului 

         Arte vizuale și abilități practice 

Subiectul: Sunetul [j].Litera ”J” mare de tipar  

Tipul lecţie: Comunicare-Însuşire de cunoştinţe 

Scopul: Formarea capacității de identificare a sunetului [j] și a literei”J” mare de tipar; 

Formarea deprinderii de a trasa litera ”J” mare de tipar 

Competenţe specifice: 

Comunicare în limba română 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii 

rostite clar şi rar ; 

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar ; 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate . 

 Matematică şi explorarea mediului 

1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31 ; 

Arte vizuale şi abilitaţi practice 

2.3 Realizarea de obiecte/construcții/folosind material usor de prelucrat și tehnici accesibile; 

Obiective operaţionale: 

Comunicare în limba română 

1.3.1 Să identificarea poziția sunetului  [j] în cuvintele rostite clar și rar; (obiectivul se consideră realizat 

dacă cel puțin fiecare elev identifică noul sunet ) 

3.1.1 Să recunoască litera ”J” mare de tipar; (obiectivul se consideră realizat dacă cel puțin fiecare elev 

recunoaște noua literă într-un șir de litere) 

4.1.1  Să trasezeze litera nouă, pe variate suporturi(obiectivul se consideră realizat dacă cel puțin fiecare 

elev trasează corect litera nouă) 

Matematică şi explorarea mediului 
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1.1.1 Să asocieze cantitatea la număr; 

Arte vizuale şi abilitaţi practice 

2.3.1. Să utilizeze tehnici simple de lucru pentru a obține tema propusă; 

Strategii didactice: 

Metode şi procedee: fonetică, analitico-sintetică,conversaţia, observarea, explicaţia, demonstraţia , 

exerciţiul, Ciorchinele 

Mijloace de învăţământ: piese de puzzle, jetoane, plastilina, planșete, creioane colorate, carioci, tăviță 

malai,coli A3,lipici, jetoane. 

Forme de organizare: frontal,în perechi, pe grupe , individual 

Forme şi tehnci de evaluare: observarea sistematică a comportamentului de ascultător şi vorbitor , 

aprecieri verbale individuale şi globale; 

Resurse temporale: 35 min+ 10 min activităţi în completare 

Bibliografie: 

Ministerul Eduacaţie Naţionale, “Programa şcolară pentru clasa pregătitoare”, Bucureşti 2013 

Didactica limbii și literaturii române, Vasile Molan și Maria Bizdună, 2006  
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Desfăşurarea activităţii 

Momemtele 

lecţiei 

Ob. 

Op. 

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare 

(instrument

e şi 

indicatori) 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

de 

învăţămân

t 

Forme de 

organizar

e 

1.Momentul 

organizatori

c 

 Se vor asigură 

condiţiile necesare 

pentru desfăşurarea 

optimă a orei: 

- aerisirea sălii de 

clasă; 

- distribuirea 

mijloacelor de 

învăţământ; 

Conversaţia 

 

 

 

 Frontal  

3. Captarea 

atenţiei  

 

 

M.E.M 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

    Se va realiza 

prin reconstituirea 

unui puzzle cu cele 

trei personaje: Jianu, 

Jeni și Jan. 

Copiii vor 

descoperi locul 

fiecărei piese 

asociind cantitatea, 

mulțimea de obiecte 

cu numărul 

corespunzător.(Anex

a 1) 

Se inițiază o 

discuție pe baza 

imagini. Copiii sunt 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

Piese de 

puzzle 

Frontal 
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îndrumați să spună 

ce observă în 

legatură cu sunetul 

inițial al fiecărui 

nume. 

4. 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

     Se prezintă 

şcolarilor tema şi 

obiectivele 

orei:”Astăzi, la 

Comunicare în limba 

română vom învăța 

sunetul [J] și litera 

”J” mare de tipar 

.Vom identifica 

poziția sunetului și 

litera. Vom modela 

litera și vom trasa 

conturul acesteia pe 

diferite suporturi. La 

finalul orei veți reuși 

să obțineți încă un 

simbol pentru biletul 

de călătorie. 

Explicația  Frontal  

5. 

Prezentarea 

optimă a 

conținutului 

și dirijarea 

învăţării 

 

 

 

C.L.R. 

1.3.1 

 

 

 

    Pe baza imaginii 

obținute,  elevii sunt 

îndrumați să 

alcătuiască 

propoziția”Jan 

plantează pomi.” 

    Se analizează 

propoziția. Elevii 

 

 

 

Metoda 

fonetică, 

analitico-

sintetică 

 

Imagine 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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C.L.R 

3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

C.L.R 

4.1.1 

 

A.V/A.

P 

2.3.1 

recunosc sunetul [j] 

și litera ”J” mare de 

tipar și spun când 

folosim aceasta 

literă în scriere. 

   Solicit elevilor să 

dea exemple de 

substantive proprii 

care încep cu sunetul 

[J]. 

   Se prezintă planșa 

cu litera ”J” mare de 

tipar. 

   Solicit elevilor să 

pregătească fișa 

”Detectivul de 

litere” și să 

recunoască litera ”J” 

mare de tipar.(Anexa 

2) 

  Se prezintă 

elementele 

componente ale 

literei ”J ” mare de 

tipar 

  Se scrie litera 

model pe tablă, apoi 

elevii o vor trasa  în 

aer, în palmă, pe 

spatele colegului. 

 

Observarea 

Explicația 

Exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

Explcația 

Demonstrați

a 

Exercițiul 

Planșă cu 

litera 

”J” mare 

de tipar. 

Fișă 

Carioci 

 

 

 

 

Planșă cu 

litera 

”J” mare 

de tipar. 

Tăviță 

mălai 

  

 

Plastilină 

Planșetă 

 

 

 

 

Individua

l 

 

 

 

Frontal 

 

 

Individua

l 

 

Frontal 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5018 
 

  Numesc doi elevi 

să traseze litera la 

tablă cu markerul, în 

tăvița cu mălai. 

  Se execută exerciții 

pentru încălzirea 

mușchilor mici ai 

mâinilor. 

   Elevii modelează 

litera J mare de tipar. 

6.Transferul 

cunoștințelo

r 

 

 

 

 

 

C.L.R 

4.1.1 

 

A.V/A.

P 

2.3.1 

   Le solicit elevilor 

să deschida 

auxiliarul . Au ca 

sarcină să traseze pe 

contur litera J mare 

de tipar. 

   Se reamintește 

poziția corectă în 

timpul scrierii. 

  Elevii trasează câte 

trei litere,sunt 

verificați,apoi 

continuă. 

   Se cere elevilor să 

deschidă caietele cu 

foaie velină și să 

traseze ”J” mare de 

mână,personificând-

o.    

 

Explcația 

Demonstrați

a 

Exercițiul 

 

Explcația 

Demonstrați

a 

Exercițiul 

Caiet 

auxiliar  

Creion 

 

 

 

 

Caiet cu 

foaie 

velină 

 

 

Frontal 

 

Individua

l 

 

 

 

Individua

l 

 

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5019 
 

7.Evaluarea C.L.R 

1.3.1 

3.1.1 

4.1.1 

 Elevii vor forma 

echipe. Echipele au 

ca sarcină să traseze 

cuvintele punctate pe 

etichete, apoi să 

asocieze etichetele 

pe care sunt scrise 

aceleași cuvinte și să 

încercuiască litera J 

mare de tipar.(Anexa 

3) 

Ciorchinele 

Explicaţia 

Exercițiul 

Coli A3 

Jetoane 

Lipici 

Carioci 

 

 

Grup 

Individua

l 

 

8 . Activitate 

de 

completare 

prin joc 

 Joc de distractiv: 

„Telefonul fără fir”- 

  Şcolarii se vor 

așeza în semicer și 

vor transmite în 

șoaptă substantive 

proprii care conțin 

sunetul[j]. 

Explicaţia 

Demonstraţi

a 

Exerciţiul 

 Grup observarea 

modului de 

participare 

şi a 

interesului 

pentru joc 

9 . Aprecieri 

şi 

recomadări 

 Sunt emise aprecieri 

asupra modului de 

participare la oră şi 

asupra 

comportamentului 

colectiv al şcolarilor. 

Fiecare elev va primi 

câte un emoticon 

pentru biletul de 

călătorie. 

Conversaţia  Frontal aprecieri 

verbale 

global 
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Anexa 2 
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Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J___

____

_ 
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PROIECT DIDACTIC 

Enache Cătălin Adrian 

Şcoala Gimnazială Crevedia 

CLASA: A VII-A A 

OBIECTUL: ISTORIA UNIVERSALĂ 

SUBIECTUL: AL DOILEA RAZBOI MONDIAL 

UNITATEA DE INVATARE: LUMEA ÎN RĂZBOI 

TIPUL LECŢIEI: LECŢIE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

SCOPUL LECŢIEI: DOBÂNDIREA UNOR NOI CUNOŞTINŢE REFERITOARE LA AL DOILEA 

RAZBOI MONDIAL  

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII: în grupuri mici, individuală, frontală. 

TIPURI DE INTERACȚIUNI: profesor-elev, elev-profesor, elev-elev. 

TIPURI, FORME, STRATEGII SI INSTRUMENTE DE EVALUARE: evaluare predictivă, evaluare 

formativă, evaluare sumativă, evaluare orală, individuală. 

RESURSE:  

a) Pedagogice (metode și procedee): conversația euristică, prelegerea, explicația, învățarea prin 

descoperire, explozia stelară, eseul de 5 minute; 

b) Materiale (mijloace de învățământ): manual, markere, tabla, flip-chart, coli de flip-chart, harta 

istorică; 

c) Bibliografice:  

- Istorie – Manual clasa a VII-a; 

- George Genes, Dicționar istoric, Editura Carminis, Pitești, 2002. 

d) Umane: clasă omogenă cu potențial intelectual normal; 

e) Temporale: 50 minute; 

f) Spațiale: sala de clasa.  

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în prezentarea faptelor şi proceselor istorice  

1.2. Compararea faptelor/proceselor istorice din perspectivă temporală şi spaţială  

2.1. Folosirea surselor istorice în vederea descoperirii elementelor de continuitate şi schimbare 

în procesele istorice  

2.2. Explorarea surselor istorice prin utilizarea instrumentelor specifice gândirii critice  

 

COMPETENȚE DERIVATE: 
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a. Informationale 

- Întelegerea termenilor istorici: conciliatorism, razboi ciudat, razboi fulger; 

- Identificarea cauzelor celui de-al doilea razboi mondial; 

- Prezentarea operatiunilor militare din 1939 si 1940; 

- Identificarea pe harta a operatiunilor militare; 

b. Formative 

- Evidentierea interesului pentru studierea celui de-al doilea razboi mondial 

 

ACTIVITATI DE INVATARE: 

- Utilizarea manualului ca sursa de informare pentru descoperirea cauzelor celui de-al doilea razboi mondial; 

- Compararea imaginilor din manual; 

- Studierea pasajului referitor la Batalia Frantei; 

- Utilizarea hartii istorice pentru a evidentia operatiunile militare. 

 

SECVENTEL

E INSTRUIRII 

CREAREA SITUATIILOR DE INVATARE STRATEGII 

DIDACTIC

E 

FORME SI 

INSTRUMENT

E DE 

EVALUARE 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATE

A ELEVILOR 

I. Organizarea 

clasei si 

captarea 

atentiei. 

 

- Consemnarea absentelor. 

- Crearea climatului socio-

afectiv necesar actului 

invatarii. 

- Elevul de 

serviciu 

comunica elevii 

absenti. 

  

II. 

Reactualizarea, 

sistematizarea 

si 

esentializarea 

cunostintelor. 

 

 

- Profesorul solicita 

elevilor sa formuleze 

intrebari referitoare la 

lectia precedenta. 

-Ii incurajeaza pe elevi sa 

raspunda si sa adreseze alte 

intrebari. 

-Intrebarile incep cu: 

Ce?/Care?/Cand?/Unde?/D

e ce?  

 

 

-Fromuleaza 

intrebari/ 

raspund la 

intrebarile 

formulate de 

colegi 

 

 

Conversatia 

euristica 

Explozia 

stelara 

 

 

 

Evaluare 

predictiva 
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III. Dobandirea 

noilor 

cunostinte. 

 

 

-Se anunta titlul temei 

supusa dezbaterii –„Al 

doilea razboi mondial”. 

 -Sunt prezentate 

obiectivele lectiei care sunt 

transpuse pe intelesul 

elevilor. 

-Pentru desfasurarea lectiei 

profesorul solicita elevilor 

sa descopere in manualul 

de istorie, la pagina 100, 

cauzele celui de-al doilea 

razboi mondial. Ofera 

posibilitatea elevilor sa 

exprime si alte cauze 

descoperite in lectiile 

precedente. 

-Cand si cum s-a declansat 

razboiul? 

 

-La 3 septembrie 1939 

Franta si Anglia au declarat 

razboi Germaniei, iar la 17 

spetembrie 1939 U.R.S.S. a 

ocupat jumatatea estica a 

Poloniei. 

-Roaga elevii sa compare 

armata poloneza cu armata 

germana pe baza 

imaginilor din manual de la 

pagina 101. 

-La sfarstiul anului 1939  

U.R.S.S. a atacat Finlanda 

 

 

-Elevii inteleg 

care sunt 

obiectivele 

lectiei. 

-Elevii 

precizeaza ca 

una din cauzele 

razboiului o 

reprezinta 

dorinta unor 

state de a 

reimparti lumea 

(germania, 

Italia, Japonia). 

Razboiul a fost 

favorizat de 

conciliatorismul 

Angliei si 

Frantei. 

 

 

-Razboiul s-a 

declansat la 1 

septembrie 

1939 cand 

Germania a 

atacat Polonia. 

-Urmaresc 

explicatiile 

profesorului. 

 

 

 

Explicatia 

 

Conversatia 

euristica 

Invatarea 

prin 

descoperire 

 

 

Conversatia 

euristica 

 

 

 

 

Comparatia 

 

 

Prelegerea 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

formativa 
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fara ca Anglia si Franta sa 

reactioneze. 

-Perioada  octombrie 1939-

aprilie 1940 a fost numita 

„razboiul ciudat” deoarece 

chiar daca statele din vestul 

Eurpei erau in stare de 

razboi nu se purtau lupte 

efective. 

-In aprilie 1940 Germania a 

declansat  „razboiul 

fulger”, adica victorii 

rapide impotriva statelor 

din vest. In aprilie au fost 

invadate Danemarca si 

Norvegia, iar in mai 

Belgia, Olanda si 

Luxemburg. A urmat 

Franta. 

-Solicita elevilor sa 

studieze Batalia Frantei din 

manual, pagina 100. 

 

-Ulterior Hitler ataca 

Anglia, declansand 

operatiunea „Leul de 

mare”. Solicita elevilor sa 

vizioneze un scurt film 

documentar. 

-In est, in iunie 1940, 

U.R.S.S. a ocupat statele 

baltice, Basarabia si 

Bucovina de nord. 

-Elevii inteleg 

superioritatea 

armamentului 

german. 

 

-Urmaresc 

explicatiile 

profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elevii 

descopera ca 

Franta a 

capitulat la 22 

iunie 1940. Mai 

mult de 

jumatate din 

teritoriu era sub 

stapanire 

germana. 

Invatarea 

prin 

descoperire 

Conversatia 

euristica 

 

 

 

Prelegerea 

Explicatia 
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-Descopera ca 

incercarea lui 

Hitler de a 

invada Anglia a 

esuat. 

 

-Urmaresc 

explicatiile 

profesorului. 

 

IV. Fixarea 

cunostintelor 

-Pentru a realiza 

conexiunea inversa 

profesorul acorda fiecarui 

elev cate un post-it pe care 

vor scrie pe scurt ce au 

invatat si ce ar dori sa afle 

sau ce nu au inteles din 

noua lectie. Vor avea la 

dispozitie 5 minute pentru 

a nota. 

-Elevii noteaza 

pe post-ituri. 

Eseul de 5 

minute 

Evaluare 

sumativa  

 

 

 

V. Tema 

pentru acasa 

- In finalul lectiei se fac 

aprecieri asupra prestatiei 

elevilor. Elevii vor fi notati 

si vor avea de pregatit tema 

„Al doilea razboi mondial”. 
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 TEMPERAMENTUL. ASPECTE GENERALE 

Bloj Emil Sorin 

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, Târgu Mureș 

 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”, Târgu Mureș 

CLASA: a X-a A  

DISCIPLINA: Psihologie  

SUBIECTUL LECŢIEI: Temperamentul 

COMPETENŢE GENERALE:  

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi 

explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă,  precum şi în 

analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 

3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice,  în cadrul diferitelor grupuri 

COMPETENŢE SPECIFICE 

1.1. Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului lor în evoluţia personalităţii 

2.2. Evaluarea caracteristicilor unor procese psihice, prin comparare şi prin utilizarea unor instrumente 

adecvate de măsurare 

3.1. Relaţionarea  eficientă / cooperarea cu ceilalţi în colectarea, interpretarea şi evaluarea informaţiilor 

referitoare la procese şi manifestări psihice 

TIPUL LECŢIEI: Mixtă (predare-învățare-evaluare);  

STRATEGII DIDACTICE 

METODE: explicaţia, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, activitatea 

independentă, pe grupe, braimstorming-ul; 

MATERIALE DIDACTICE: Psihologie, clasa a X-a Editura Polirom, fişe de lucru individuale, fişe de lucru 

pe grupe;  

RESURSE UMANE: - din punct de vedere intelectual clasa este eterogenă; 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe 
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BIBLIOGRAFIE: 

Adrian Neculau „Psihologie”, Editura Polirom, București, 2005 

TIMP DE LUCRU: 50 minute 

 

 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

1. Prezentarea noului conținut 

Dacă veți fii atenți, la sfârșitul activității veți putea: 

- să definiți temperamentul, subliniind relația lui cu alte procese psihice;  

- să identificați evoluția interpretărilor date acestui concept, evidențiind legăturile dintre acestea; 

- să încadrați într-un anumit tip temperamental, personalități, cunoscuți, prieteni, ilustrând care laturi ale 

temperamentului ar trebui educate; 

 

2. Exercițiu de spargere a gheții 

Gândește-te că ești un fulg de zăpadă. Realizează o schiță a acestuia, apoi prezint-o clasei.  

- se concluzionează ideea că fiecare elev are o individealitate diferită, deoarece desenele nu seamănă, la fel 

ca imaginea fulgilor de zăpadă. 

 

3. Desfășurarea lecției 

Se prezintă elevilor principalele cunoștințe ancoră 

I. Accepțiuni teoretice 

A. Definiții 

TEMPERAMENTUL este componenta dinamico-energetică a personalității, care rezultă din 

influența tipului de activitate nervoasă superioară (A.N.S) asupra comportamentului. 

- este o latură a personalității.  

- reprezintă latura expresivă şi dinamico-energetică a personalităţii 

- e latura cea mai accesibilă și ușor constatabilă a personalității. 

- reiese din comportamentul omului 

B. Istoric al accepțiunilor 
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Din cele mai vechi timpuri s-a observat că oamenii sunt foarte diferiți. De-a lungul timpului au existat 

diferite interpretări ale trăsăturilor temperamentale (Anexa 1) 

C. Teorii ale temperamentelor 

a. Hippocrate din Kos și Claudius Galenus din Pergam  

- au conturat cele 4 tipuri de temperament în funcție de 4 „umori”, lichide organice, elemente primare 

ale corpului omenesc:  

Temperamentul coleric  

- e definit de foc 

- are corespondent bila galbenă  

- trăsătura dominantă este irascibilitatea 

Temperamentul sangvinic  

- e definit de aer 

- are corespondent sângele 

- trăsătura dominantă este optimismul 

Temperamentul flegmatic  

- e în strânsă legătură cu apă 

- are corespondent limfa 

- trăsătura dominantă e apatia 

Temperamentul melancolic  

- e definit de pământ 

- are corespondent bilă neagră 

- trăsăturile dominante sunt slăbiciunea și tristețea 

- considerau ca aceste lichide se amestecă în așa fel încât întotdeauna unul predomină.  

- teoria a fost abandonată, din cauza explicațiilor naive 

- termenii și caracterizarea temperamentelor se păstrează și astăzi. 

LECTURĂ 

Citiți caracteristicile propuse de tipologia lui Hippocrate. (https://ro.yestherapyhelps.com/the-theory-of-

the-four-humors-of-hippocrates-11646)  

APLICAȚIA 1 

Caracterizați-vă propriul temperament prin prisma însușirilor propuse de tipologia lui Hippocrate. 

(Manualul de Psihologie, p. 39) 
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b. Carl Gustav Jung  

- propune abordarea temperamentului în funcţie de orientarea individului spre lume, sau spre propria 

persoană. 

Extravertul 

- este individul orientat spre exterior, este sociabil, caută emoţii puternice, îşi asumă riscurile, acţionează 

sub imboldul momentului, este impulsiv şi îi place schimbarea, este un optimist, îi plac distracţiile, este 

superficial cu propriile sentimente. 

Introvertul 

- este liniştit, introspectiv, izolat, rezervat, distant, prudent, preferă o viaţă organizată, îşi controlează şi 

cenzurează sentimentele. 

c. Hans Jurgen Eysenck  

- continuă teoria lui Jung 

- face relaţia cu teoria fiziologică, a stabilităţii şi instabilităţii neuropsihice – grad de nevrozism 

- păstrează noţiunile temperamentale preluate din teoriile antichităţii  

- a redactat o hartă temperamentală pornind de la axele: extraversiune-intraversiune/stabilitate-

instabilitate 

 - Extravertit-stabil  

- sociabil, săritor, vivace, spirit de grup, aptitudini de conducere (sangvinic)  

 - Extravertit-instabil  

- neastâmpărat, agresiv, excitabil, schimbător, optimist, activ (coleric) 

- Introvertit-stabil  

- pasiv, grijuliu, controlat, demn de încredere, temperat, calm (flegmatic) 

- Introvertit-instabil  

- întristat, anxios, sobru, pesimist, nesociabil, liniștit (melancolic) 

d. Ivan Petrovici Pavlov  

- teoria lui se bazează pe caracteristicile sistemului nervos central 

- pornind de la trei indicatori: forța, echilibrul şi mobilitatea proceselor nervoase fundamentale, 

stabilește următoarele caracteristici: 

Forța – rezistenţa la oboseală nervoasă, la solicitări intense, la factorii majori de stres: 

- sistem nervos: puternic / slab 

Mobilitatea – uşurinţa cu care se trece de la o stare la alta, rapiditatea şi flexibilitatea adaptării la situaţii noi: 
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- sistem nervos: mobil / inert 

Echilibrul – raporturile de forţă între excitaţie şi inhibiţie: 

- sistem nervos: echilibrat / neechilibrat (excitabil sau inhibat) 

- din combinarea acestor însușiri rezultă patru tipuri de sistem nervos care sunt corelate de Pavlov cu 

cele patru temperamente descrise de Hippocrate și de Galenus: 

Temperamentul coleric  

- e definit de tipul puternic, neechilibrat, excitabil; 

Temperamentul sangvinic  

- tipul puternic, echilibrat, mobil; 

Temperamentul flegmatic  

- tipul puternic, echilibrat, inert; 

Temperamentul melancolic  

- tipul slab. 

e. Ernest Kretschmer  

- face relaţia dintre aspectul somatic şi manifestările temperamentale 

- identifică patru forme ale temperamentului. 

Pignicul – ciclotin (scund, bondoc, îndesat, extravert, vioi dinamic) 

Astenicul – schizotin (interiorizat, filiform, longilin); 

Atleticul (alură sportivă, armonios dezvoltată, direct şi deschis în manifestări) 

Displasticul (prezintă malformaţii corporale cu efecte variabile în plan temperamental) 

f. William Sheldon  

- are în vedere cele trei straturi constitutive ale embrionului (endoderma, mezoderma şi ectoderma)  

- a formulat trei tipuri biocorporale având corespunende 3 tipuri temperamentale. 

- din endodermă se desprinde biotipul endomorf  

Tip temperamental viscerotron (nevoia de odihnă, dependenţă de aprobarea socială) 

- din mezodermă - biotipul mezomorf  

Tipul temperamental somatoton (activ, energic, aventurier etc.); 

- din ectodermă - se dezvoltă biotipul ectomorf  

Tipul temperamental cerebroton (interiorizat, izolat, inhibat etc.) 

g. Nicolae Mărgineanu  

- temperamentul caracterizează forma manifestărilor umane  
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- este aspectul formal al afectivității și reactivității motorii specifice unei persoane. 

EVALUARE 

Să recapitulăm ce am reținut – Chestionar (Anexa 2) 

 

II. Trăsături generale ale temperamentului 

❑ Temperamentul este înnăscut – particularităţile lui ţin de structura somatică, de sistemul nervos 

❑ Temperamentul evoluează – el nu se manifestă în acelaşi mod pe tot parcursul vieţii începând de la naştere. 

❑ Nu există temperamente bune sau rele, superioare sau inferioare..  

❑ Nu există temperamente pure – etimologia latină a cuvântului sugerează că tempera temperare = amestec. 

❑ Temperamentul este o particularitate generală a personalităţii 

❑ Se consideră că fiecare tip de temperament permite o deplină dezvoltare a persoanei.  

❑ Fiecare temperament are avantaje şi dezavantaje.  

❑ Trăsăturile de temperament pot fi compensate, mascate, stăpânite prin autocontrol și educație 

 

III. Cele patru temperamente 

3.1. Caracteristici ale temperamentelor 

Colericul  

❑ excitabil și inegal în manifestările sale, neastâmpărat, agresiv, schimbător, optimist, activ, 

inclinație spre exagerare, capabil să se concentreze bine în acțiuni de lungă durată, dar au probleme 

datorită lipsei de disciplină, sunt extrovertiți, comunicativi, orientați spre prezent. 

Sangvinicul  

❑ echilibrat, sociabil, hazliu, săritor, spirit de grup, activ, are aptitudini de conducere, este calm, 

mobil, dar nu reușește să persevereze în acțiuni și relații, e orientat spre prezent. 

Flegmaticul 

❑ pasiv, îngândurat, controlat, pașnic, demn de încredere, calm, răbdător, meticulos, adaptabilitate 

redusă, închis în sine, puțin comunicativ, orientat spre trecut. 

Melancolicul  

❑ sobru, rigid, rezervat, nesociabil, pesimist, liniștit, anxios, sensibil, emotivitate deosebită, 

dificultăți la adaptare, încredere redusă în forțele proprii. 

3.2. Scriitori și tipurile lor temperamentale 

Colerici: Ion Luca Caragiale, Liviu Rebreanu 
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Flegmatici: Mihail Sadoveanu 

Sangvinici: Vasile Alecsandri, George Coșbuc 

Melancolici: Mihai Eminescu, Lucian Blaga 

APLICAȚIA 2: Numiți alte personalități care se încadrează în fiecare dintre temperamentele 

prezentate. 

 

IV. Temperamentul şi raporturile lui cu celelalte laturi ale personalităţii  

Temperamentul 

- nu se schimbă, dar se observă o evoluție a temperamentului, condiționatã de vârstă și de interacțiunea 

individului cu mediul fizic și socio-cultural 

- precede celelalte manifestări ale personalităţii care se vor dezvolta pe acest fundament 

- interacţionează cu aptitudinile şi caracterul, influenţând şi fiind influenţat la rândul lui 

- îşi va pune amprenta specifică asupra aptitudinilor şi caracterului, dar fără a le determina în conţinutul lor 

psihologic, ci în formă şi expresivitatea lor 

- poate avantaja formarea unor aptitudini și trăsături de caracter, sau poate provoca dificultăți în dezvoltarea 

lor 

- influențează stilul de muncă, dar nu și nivelul performanțelor obținute. 

- ajută la ameliorarea relațiilor interpersonale și în orientarea profesională 

APLICAȚII FINALE 

1. Indicați cum poate contribui cunoașterea temperamentului la ameliorarea relațiilor interpersonale 

2. Realizați un autoportret temperamental Indicați ce trăsături ar trebui modelate prin autoeducație 

3. Stabiliți trăsăturile temperamentale ale profesorului ideal.  

4. Stabiliți trăsăturile temperamentale ale părintelui ideal. 

 

EXERCIȚIU DE IMAGINAȚIE 

Imaginați un dialog în care un elev coleric intră în conflict cu un profesor cu temperament flegmatic. 

Imaginați un dialog în care un copil sangvinic intră în conflict cu un părinte cu temperament melancolic. 

Anexa 1 

Câțiva oameni de știință care au abordat problema temperamentului 

1. Hippocrates din Kos (460 – 370)  „părintele medicinei”  

Aelius Galenus din Pergam (129 - 200/216) a fost ultimul mare medic al Antichității.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Kos
https://ro.wikipedia.org/wiki/370_%C3%AE.Hr.
https://ro.wikipedia.org/wiki/129
https://ro.wikipedia.org/wiki/200
https://ro.wikipedia.org/wiki/216
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medic
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2. Carl Gustav Jung (1875-1961), psiholog și psihiatru elvețian 

3. Hans J. Eysenck (1916-1997), psiholog britanic 

4. I. P. Pavlov (1849-1936), fiziolog rus, laureat al Premiului Nobel în 1904 

5. Ernest Kretschmer (1888-1964) psihiatru german 

6. William Sheldon (1898-1977), medic şi psiholog american 

7. Nicolae Mărgineanu (1905-1980), psiholog român 

 

Anexa 2 

Chestionar 

Încercuți răspunsul/răspunsurile corecte 

A. În viziunea lui Hippocrate din Kos și Claudius Galenus din Pergam  

1. Temperamentul coleric  

- e definit de foc 

- are corespondent bila galbenă  

- trăsătura dominantă este irascibilitatea 

2. Temperamentul sangvinic  

- e definit de aer 

- are corespondent inima 

- trăsătura dominantă este optimismul 

3. Temperamentul melancolic  

- e definit de pământ 

- are corespondent bilă neagră 

- trăsăturile dominante sunt veselia și puterea 

 

B. În opinia lui Carl Gustav Jung  

1. Extravertul este individul orientat spre exterior, este sociabil, caută emoţii puternice, îşi asumă riscurile, 

acţionează sub imboldul momentului, este impulsiv şi îi place schimbarea, este un optimist, îi plac 

distracţiile, este superficial cu propriile sentimente. 

2. Introvertul este liniştit, introspectiv, izolat, rezervat, distant, prudent, preferă o viaţă organizată, îşi 

controlează şi cenzurează sentimentele. 
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3. Apaticul este prudent, preferă o viaţă organizată, îşi controlează sentimentele, acţionează sub imboldul 

momentului, este liniştit, introspectiv, izolat, rezervat 

 

C. După Hans Jurgen Eysenck  

1. Extravertit-stabil este sociabil, săritor, vivace, spirit de grup, aptitudini de conducere (sangvinic)  

2. Extravertit-instabil este neastâmpărat, agresiv, excitabil, schimbător, optimist, activ (coleric) 

3. Introvertit-stabil este întristat, anxios, sobru, pesimist, nesociabil, liniștit (melancolic) 

 

D. În opinia lui Ivan Petrovici Pavlov  

1. Temperamentul coleric e definit de tipul puternic, neechilibrat, excitabil; 

2. Temperamentul sangvinic este tipul puternic, echilibrat, mobil; 

3. Temperamentul flegmatic este tipul slab. 

 

E. În viziunea lui Ernest Kretschmer  

1. Pignicul-ciclotin  este scund, bondoc, îndesat, extravert, vioi dinamic 

2. Displasticul prezintă malformaţii corporale cu efecte variabile în plan temperamental 

3. Astenicul-schizotin are alură sportivă, armonios dezvoltată, este direct şi deschis în manifestări 
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Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul (1593-1601) 

Standavid Adrian 

Liceul Vocațional de Artă, Târgu Mureș 

Obiectul: Istorie 

Clasa: a VIII- a  

Subiectul lecţiei: „Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul (1593-1601)”  

Tipul lecţiei: comunicare-dobândire de noi cunoştinţe 

Competențe specifice: 

  – să indice pe hartă, teritoriile aflate sub conducerea lui Mihai Viteazul, folosindu-şi cunoştinţele deja însuşite; 

   – să stabilească împrejurările în care a fost posibilă Unirea; 

   – să precizeze cronologic etapele Unirii, motivându-le; 

 – să stabilească importanţa şi urmările acestui act istoric, bazându-se pe informaţiile desprinse din mărturii istorice. 

Metode şi procedee: Conversaţia euristică, Povestirea, Expunerea, Explicaţia, Observaţia, Problematizarea, Jocul, Lucrul pe echipe, Lucrul cu harta, cu manualul, 

muncă independentă. 

Mijloace didactice: Harta fizică a României, Atlase individuale şi Fişă evaluativă, Manualul, Mărturii Istorice. 

Modul de organizare a activităţii elevilor: Frontal, Pe grupe, Individuală. 

Material bibliografic: 

- „Didactica Istoriei pentru învăţământul primar”, Vasile PASAILĂ, Editura Credis, 2005; 

-  „Istorie – Predarea Istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică: demersuri didactice inovative”, Mihai MANEA, Eugen PALADE, Nicoleta SASU, 

Editura Educaţia 2000+, 2006; 

- „ Atlas de Istorie Universală”, Ileana CĂZAN, Camelia BRÂNCOVEANU, Iuliana VOICU, Editura Aramis, 2005.   
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DESFĂŞURARE LECŢIEI  

Secvenţele 

lecţiei 

Com

p  

sp. 

Conţinutul învăţării 
Tim

p 

Strategia didactică 

Metode şi 

procedee 
Evaluare 

Material 

didactic 

1. Momentul 

organizatoric 
 Se pregătesc cele necesare orei de Istorie. 1` 

Conversaţia, 

Fişe, Atlas 
  

2.Verificarea 

cunoştinţelor  
 Se realizează prin completarea unui rebus tematic (Anexa 1).  10` 

Conversaţia 

euristică 

Frontală 

 
Rebus  

3. Captarea 

atenţiei 
 

Se realizează prin citirea unei stofe din poezia „Mihai Viteazul 

şi turcii”, de Dimitrie Bolintineanu (Anexa 2). 
3` Conversaţia  Frontală 

Surse 

Istorice 

Imagini 

3. Anunţarea 

titlului lecţiei şi 

a obiectivelor 

 

- Astăzi vom discuta despre „Unirea Ţărilor Române sub 

Mihai Viteazul”. La sfârşitul orei elevii trebuie să ştie: cine a 

fost Mihai Viteazul, când s-a făcut Unirea Ţărilor Române, 

cele mai importante bătălii purtate de Mihai Viteazul. 

1` Conversaţia    

4. Dirijarea 

predării-

învăţării 

C1 

C2 

C3 

C4 

 

I. Împrejurări istorice: 

-la tronul Transilvaniei vine Andrei Bathory, apropiat 

Poloniei 

- Ieremia Movilă – domnitor al Moldovei 

- cei doi îi cer lui Mihai Viteazul să părăsească ţara  

- Independenţa Ţării este ameninţată 

25` 

Conversaţia, 

Explicaţia, 

Descoperirea 

Evaluare 

predictivă 

Formativă, 

Orală, 

Frontală, 

Harta, 

Atlas 
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II. Desfăşurarea evenimentelor respective: 

a) înlăturarea lui Andrei Bathory:  

- octombrie 1599- victoria de la Şelimbăr, înlăturarea lui Andrei 

Bathory 

- noiembrie 1599- intrarea lui Mihai Viteazul la Alba Iulia 

b) înlăturarea lui Ieremia Movilă  

- primăvara lui 1600 Mihai trece în Moldova 

- oştile moldovene trec de partea lui 

- Ieremia Movilă fuge în Polonia 

Pentru prima oară în Istoria noastră cele trei Ţări româneşti se 

află unite sub acelaşi spectru 

Obser-vaţie 

sistema-tică 

4. Dirijarea 

predării-

învăţării 

 

C3 

C4 

 

III. Destrămarea Unirii: 

- cauze interne: ostilitatea nobilimii maghiare şi nesupunerea 

boierimii moldovene 

- cauze externe: marile puteri nu doresc existenţa statului 

român 

IV. Urmări şi importanţă: 

-1601- Câmpia Turzii- Mihai Viteazul este ucis 

- a demonstrat românilor posibilitatea realizării 

  statului naţional 

- Imperiul Otoman a renunţat la transformarea 

25` 

 Conversaţia 

Observaţia 

Explicaţia 

Problematizar

ea 

Formativă,  

Orală, 

 

Harta 

 

Imagini 

 

Mărturii 

Istorice  
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  Ţării Româneşti în paşalâc.  

5. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 
Li se cer elevilor să completeze fişa de evaluare. După 5 

minute se citesc fişele pentru a se corecta. Anexa 4. 
8` 

Munca 

independentă 

 

Individuală 
Fişe 

6. Anunţarea 

temei pentru 

acasă 

 

Tema pentru acasă: Realizaţi pe o jumătate de pagină 

caracterizarea lui Mihai Viteazul întemeietorul Unirii Ţărilor 

Româneşti.  

1` Conversaţia  

  

7. Aprecierea 

clasei 

 Apreciez participarea elevilor la lecţie şi a câtorva copii în 

mod special. 
1` Conversaţia 

Aprecieri 

frontale 
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Anexa 1 

Verificarea cunoştinţelor – rebus tematic 

Lecţia anterioară: „Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare” 

 

Completează rebusul: 

 

1. Fiul domnitorului Bogdan al II-lea, din neamul Muşatinilor. (Ştefan) 

2. Unde a purtat Ştefan cel Mare lupte cu maghiarii în 1467. (Baia) 

3. Una dintre cele mai însemnate bătălii din anul 1475, purtată de Ştefan cel Mare. (Vaslui) 

4. Unde a fost înmormântat Ştefan cel Mare ? (Putna) 

5. Cum se numeşte tactica folosită de moldoveni prin care otrăveau fântânile, ardeau casele şi ogoarele ? (Pârjolirii) 

 

     2            

                  

1              4         

        5                   

   3              
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Anexa  2 

CAPTAREA ATENŢIEI 

„Mihai Viteazul şi turcii”  

                                               Dimitrie Bolintineanu 

 

„ Atunci Mihai-vodă se scoală deodată 

   Şi spre sol întoarce faţa-i gândurată: 

- Mergi şi spune celui ce te-a trimis 

Că Mihai Viteazul ochii n- a închis. 

Au voieşti pe ţară biruri noi a pune ? 

Au vrei să iau pielea de pe Naţiune ?... 

Padişahul vostru, fără de-nconjur,  

Vrea să nimicească p-acest brav popor. 

Dar mai bine piară dacă i-a fost dat, 

Decât cu ruşine, mic şi atârnat!            

Şi zicând acestea, ia o bardă-n mână, 

Iute strânge-n juru-i armia română 

Şi cu ea de-a valma, făr’ să zăbovească, 

Sfarmă şi respinge armia turcească. 

Chiar şi Sinan-Paşa, plin de umilinţi, 

A căzut în apă şi-a pierdut doi dinţi. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5042 
 

Iar Mihai Viteazul, după două ceasuri, 

Nalţă-o mănăstire şi trei parastasuri!” 

Anexa 3 

SCHEMA LECŢIEI 

Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul 

I. Împrejurări istorice: 

- la tronul Transilvaniei vine Andrei Bathory, apropiat Poloniei 

- Ieremia Movilă – domnitor al Moldovei 

- Cei doi îi cer lui Mihai Viteazul să părăsească ţara  

- Independenţa Ţării este ameninţată 

II. Desfăşurarea evenimentelor respective: 

a) înlăturarea lui Andrei Bathory:  - octombrie 1599- victoria de la Şelimbăr, înlăturarea lui Andrei Bathory 

- noiembrie 1599- intrarea lui Mihai Viteazul la Alba Iulia 

b) înlăturarea lui Ieremia Movilă - primăvara lui 1600 Mihai trece în Moldova 

- oştile moldovene trec de partea lui 

- Ieremia Movilă fuge în Polonia 

Pentru prima oară în Istoria noastră cele trei Ţări româneşti se află Unite sub acelaşi spectru. 

III. Destrămarea Unirii: 

- cauze interne: ostilitatea nobilimii maghiare şi nesupunerea boierimii moldovene 

- cauze externe: marile puteri nu doresc existenţa statului român 

IV. Urmări şi importanţă: 

-1601- Câmpia Turzii- Mihai Viteazul este ucis 
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- a demonstrat românilor posibilitatea realizării statului naţional 

- Imperiul Otoman a renunţat la transformarea Ţării Româneşti în paşalâc  
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Anexa 4 

FIŞĂ DE EVALUARE 

TEMA : Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul 

 

1. Completaţi în textul de mai jos, cuvintele care lipsesc: 

 Mihai Viteazul a fost domnitorul ............................. . El a domnit din anul ............ până în 

...................... . În urma bătăliei de la Şelimbăr asupra principelui ............................, Mihai Viteazul devine 

stăpânul .....................  Mihai Viteazul îl alungă pe .................... din Moldova. El este ucis pe .................. 

Iar capul retezat a fost adus în ...................... la Mănăstirea......................... 

în timp ce trupul a fost îngropat într-un loc neştiut de nimeni.   

 

2. Precizează ordinea cronologică a etapelor înfăptuirii Unirii din 1600, numerotând în casete. 

o Mihai Viteazul trece Carpaţii în Transilvania. 

o Domnul Moldovei, Ieremia Movilă, fuge în Polonia. 

o Mihai Viteazul trece Carpaţii în Moldova.  

o Mihai Vodă intră în Alba Iulia. 

o Oastea moldovenească se alătură lui Mihai Viteazul. 

o Românii ies victorioşi la Şelimbăr. 

o Mihai îl înlătură pe Andrei Bathory  de la conducerea Transilvaniei. 

 

3. Care au fost urmările politice în situaţia Ţărilor Române după moartea lui Mihai Viteazul. 

........................................................................................................................................................................

............................................................ 

 

Acordarea calificativelor: 

FB – toate răspunsurile corecte. 

B – două răspunsuri corecte. 

S – un răspuns corect. 

Timp de lucru: 10 minute.  
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FORMAREA CONȘTIINȚEI IDENTITARE  

– plan de lecție –  

Standavid Beatrice Maria 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”Târgu Mureș 

 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare  

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, Târgu Mureș 

CLASA: a XI-a A  

DISCIPLINA: Limba şi Literatura Română;  

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Perioada veche 

SUBIECTUL LECŢIEI: Formarea conștiinței identitare 

COMPETENŢE GENERALE:  

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare 

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor 

4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare 

COMPETENŢE SPECIFICE:  

1.2. Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală;  

1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog 

2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate 

2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură 

4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale) 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

Cultivarea interesului pentru lectură, a plăcerii de a citi şi a gustului estetic în domeniul literaturii. 

Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura şi interpretarea textelor. 

Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române 

TIPUL LECŢIEI: Sistematizarea cunoştinţelor / lectură interpretativă;  

STRATEGII DIDACTICE 

 METODE: explicaţia, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, 

activitatea independentă, pe grupe, interpretarea, braimstorming-ul, exerciţii lexicale; 
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MATERIALE DIDACTICE: Limba şi Literatura română, clasa a XI-a Editura „Corint”, fragmente 

din textele de bază şi intertexte, fişe de lucru individuale, fişe de lucru pe grupe, flipchart  

RESURSE UMANE: - din punct de vedere intelectual clasa este eterogenă; 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe 

BIBLIOGRAFIE: 

Costin Miron „Letopisețul Țării Moldovei”, Editura Minerva, București, 1979 

Neculce Ion, „Letopisețul Țării Moldovei”, Editura Minerva, București, 1980 

Ureche Grigore, „Letopisețul Țării Moldovei”, Editura Litera, București, 1997 

 

TIMP DE LUCRU: 50 minute 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Reactualizarea cunoștințelor ancoră 

Elevii vor răspunde oral la câteva întrebări 

Ce este Umanismul? 

Unde a apărut? 

Care sunt cei mai importanți reprezentanți ai Umanismului?  

 

 Prezentarea noului conținut 

Li se prezintă elevilor noul conținut și faptul că la această oră vor urmări câteva aspecte ale formării 

conștiinței identitare prin scrierile cronicarilor 

- vor realiza un proces literar. 

- vor juca diferite roluri și, pe baza fișelor, vor aduce argumente pentru susținerea sau combaterea 

unor idei. 

- elevii care nu au roluri clar stabilite vor face parte din grupul de lucru. 

Se repartizează și se explică rolurile jucate 

JUDECĂTORUL (ajutat de grupul de lucru) va face câteva observații și va comenta aspecte legate 

de limba utilizată de cronicari, în lucrările lor 

PROCURORUL va alege acuzațiile și le va expune pe rând, astfel încât avocații cronicarilor să poată 

aduce argumente în favoarea apărării 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5047 
 

AVOCAȚII (ajutați de martori-grupul de lucru) vor veni în sprijinul cronicarilor: GRIGORE 

URECHE, MIRON COSTIN, ION NECULCE, STOLNICUL C-TIN CANTACUZINO  

AVOCATUL CRITICILOR LITERARI (ajutat de martori-grupul de lucru) va identifica citate 

relevante pentru problemele aduse în discuție 

 Fiecare vor avea un dosar, pe care, timp de 2-3 minute, îl vor studia și se vor familiariza cu sarcinile 

de lucru. 

JUDECĂTORUL – va studia textele pentru a putea interveni cu analiza problemelor de limbă 

PROCURORUL – stabilește o ordine a prezentării acuzațiilor 

AVOCAȚII – aleg pentru fiecare acuzație câte un citat relevant din operele cronicarilor.  

AVOCATUL  CRITICILOR prezintă citatul reprezentativ 

În timp ce se familiarizează cu dosarul (Anexa 1, 2) vor nota în dreptul citatului ce acuzație pot 

contraataca. 

 

 Desfășurarea procesului literar 

Procurorul citește un cap de acuzație (Anexa 3). 

- apelează la avocați și la grupele de lucru să aducă contraargumente la capul de acuzare selectat (se 

prezintă citate semnificative) 

- îi cere Judecătorului să comenteze aspecte referitoare la limbajul utilizat în fragmentul desprins din 

Letopiseț, apoi să transpună în limbaj contemporan ideile formulate de G Ureche, M Costin, I Neculce 

- solicită avocatului criticilor un citat relevant 

Se notează pe tablă și în caiete aspectele evidențiate în lucrările cronicarilor (Anexa 4). 

 

Evaluare 

Temă „Realizați un eseu argumenativ de 150-200 de cuvinte despre modul în care cronicile au 

contribuit la dezvoltarea conștiinței identitare” 
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Anexa 1 

DOSARUL AVOCAȚILOR CRONICARILOR 

 

Grigore Ureche 

- „rumânii câți să află lăcuitori în Țara Ungurească și la Ardeal și la Maramoroșu, de la un loc sântu 

cu moldovenii și toți de la Râm se trag.” 

- „să rămâie feciorilor și nepoților, să le fie de învățătură…” 

- „ca să nu să înece a toate țările anii trecuți ” 

- „ei nu vor să să dispartă, să fie doă ţări, ci scriu că au fostu tot un loc şi o ţară şi noi aflăm că 

Moldova s-au făcut mai pe urmă, iar munténii mai dintăi, măcară că s-au tras de la un izvod, muntenii 

întăi, moldovenii mai pre urmă” 

- „de la rîmleni, ce le zicem latini: pâne, ei zic panis, carne, ei zic caro, găina, ei zic galina, ... că de 

ne-am socoti pre amănuntu, toate cuvintele le-am înțelege”. 

- „căci de la Râm ne tragem şi cu ale lor cuvinte ni-s amestecate” 

- „Fost-au Ştefan-Vodă om nu mare de statu, mânios şi degrabă vărsătoriu de sânge nevinovat; de 

multe ori la ospeţe omorâea fără judeţu. Amintrilea era un om întreg la fire, neleneşu, şi lucrul său îl ştia 

a-l acoperi, şi unde nu gândeai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie, însuşi să 

vârâia, ca văzându-l ai săi, să nu îndepărteze, şi pentru aceia raru război de nu biruia. Şi unde-l biruia 

alţii, nu pierdea nădejdea, că ştiindu-se căzut gios, să ridica deasupra biruitorilor”. 

- „limba noastră din multe limbi este adunată şi ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de 

prin prejur” 

 

Miron Costin 

- „scriu să nu se uite lucrurile și cursul țării” 

- „începutul ţărilor acestora şi a neamului moldovenescu şi muntenescu, şi cîţi sunt şi în ţările 

ungureşti cu acest nume şi români şi pînă astăzi, de unde sunt şi de ce seminţie, de cînd şi cum au 

descălecat aceste părţi de pămîntu” 

- „Şi aşa neamul acesta de carele scriem, al Țărilor Moldovei şi Ţării Munteneşti şi românilor din 

Ardeal, numele vechiu şi mai direptu iaste rumân, adică râmlean, de la Roma. Tot acest nume au ţinut şi 

ţin pînă astădzi, în limba latinească” 
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- „cea mai strălucită dovadă a acestui popor, de unde se trage, este limba lui care este adevărată 

latină, stricată, ca şi italiana; limba latinească şi o parte din vorbe stau neschimbate”  

- „să hie de învățătură ce este bine și ce este rău și de ce să se ferească”  

-nu ieste alta şi mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zâbavâ, decât cetitul cărţilor 

- „Eu voi da seama de ale mele, câte scriu.” 

- „pare că vine o furtună, dar este o năvală de lăcuste în convoi gros negură după negură, ore întregi. 

După ele rămânea pământul negru împuțit. Nice frunze, nice pai, ori de iarbă, ori de sămănătură nu 

rămânea....” 

- „Biruit-cu gândul să mă apuc de această trudă, să scot lumii la vedere felul neamului, din ce izvor 

și seminție sântu locuitorii țării noastre, Moldovei și Țării Muntenești, și românii din Țările Ungurești 

[…] toți un neam și o dată discălecați sântu”. 

 

Ion Neculce 

- „cine le va ceti şi le va crede, bine va fi, iară cine nu le va crede, iară va fi bine; cine precum îi va 

fi voia aşa va face” 

- „să se ştie că de la Roma au venit rumânii cu semnul împărăţiei” 

- „Ţara Moldovei cu Nistru să hie hotar, şi cu toate cetăţile tot ale Moldovei să fie.” 

- „Acesta Dosoftei era un om prost de felul lui. Şi era neam pre învăţat, multe limbi ştie: elineşte, 

latineşte, sloveneşte şi altă adîncă carte şi-nvăţătură, deplin cărturar şi cucernic, şi blînd ca un miel” 

- „Rugăm pe dumneavoastră, iubiţi cetitori tineri, să luaţi seama acestii scrisori, de s-ar întâmpla 

vreodată să mai vie nişte lucruri ca aceste în ţara noastră, să vă ştiţi chivernisi, să nu păţiţi şi voi ca şi 

noi.” 

- „cetind letopiseţul veţi şti a vă feri de primejdii şi veţi fi mai învăţaţi.....” 

 

Stolnicului Constantin Cantacuzino 

- „Traian au poruncit de au adus romani lăcuitori din care se trag românii de astăzi” 

- „urme de ale acelora romani, ce au fost în Dacia, ca să fi fost mutaţi cu totul într-altă parte, nu 

este” 

- „limba lor, deşi românească ca a noastră, este mai stricată şi mai amestecată cu vorbe turceşti şi 

greceşti” 
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Anexa 2 

DOSARUL AVOCAȚILOR CRITICILOR 

 

Aprecieri critice despre Ion Neculce 

„La moldoveanul Ion Neculce ni se înfătisează, la prima vedere,un boier de țară, un fel de răzeș, fără 

cultură și fără orizont, dar având cu toate acestea un temperament foarte puternic și o inimă în legătură cu 

inima […] poporului român așa cum se înfățișează el în Moldova; deci un moldovean de treabă și sfătos, 

un mare povestaș […].” (N. Iorga, „Istoria literaturii românești”) 

„Neculce are un extraordinar dar de a prinde phihologia maselor în mișcare. Se străvede în scrisul lui 

ochiul ager al hatmanului de oștire moldovenească, atent la toate mișcările și la toate situațiile, prinzând 

din învălmășeala mulțimilor tot ceea ce poate da povestirii sale contur și culoare. E neîntrecut în descrierea 

bătăliilor. Lupta de la Stănilești este ca un adevărat ziar plin de detalii senzaționaale […].” (N. Cartojan, 

„Istoria literaturii române vechi”) 

„...Lectura acestei cronici în care o jumătate de secol este desfășurată pe 300 de pagini dă senzația 

transpunerii aievea într-o lume de o extremă varietate și culoare, care nu și-a pierdut nimic din tonuri și 

viață, <<inima>> cronicarului păstrând-o și fixând-o în dinamismul ei originar […].” (George Ivașcu, „Un 

Saint-Simon moldav” în „ Istoria literaturii române”) 

„Limba literară românească formându-se târziu, mulți din scriitorii noștri importanți sunt în creația 

lor artiști ai limbii vorbite, în tradiția neculceană. Primul și cel mai însemnat în acest sens este 

humuleșteanul Ion Creangă, în poveștile și amintirile lui.”  

„Ce e mai valoros în opera lui Ion Creangă vine din reproducerea autentică a modului de expresie 

popular, în totul corespunzător modului de a fi al eroilor […].”  

(Al. Piru, „Istoria literaturii române de la origini până la 1830”) 

„Neculce este un scriitor popular prin conținutul operei sale, acolo unde dovedește o atitudine plină 

de înțelegere pentru interesele țării, precum și prin mijloacele de exprimare a acestui conținut, adică prin 

folosirea nu numai a graiului natal, care îndeplinea atunci rolul de limbă a întregului popor, ci și a 

procedeelor stilistice populare” (Iorgu Iordan, „Introducere la Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei”) 

 

Aprecieri critice despre Miron Costin 

„În scrisul lui se întâlnește poezia cu istoria și cu destinul ființei umane...”, „Destinul oamenilor, ca 

indivizi și colectivitate etnică, e o problemă obsedantă, un fel de stea polară a operei lui Costin...” 
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„El se proiectează în orizontul clasicității românești...” 

 „Cugetările ample și variate ca subiect, încarcă de sens discursul narativ, situându-l într-un plan 

superior față de acela al predecesorului său”  

(Elvira Sorohan, Grigore Ureche). 

„nu se poate literatura română fără Miron Costin”.  

„Când îl numea pe Miron Costin „primul nostru mare clasic”,Vladimir Streinu lua drept criterii 

„relieful și densitatea exprimării lui Miron Costin, care ne-a furnizat...un număr de proverbe noi, pe lângă 

cele știute din popor” 

„Miron observă sistematic, compune, și ceea ce iese de sub pana lui, mult mai puțin spontan, este 

rodul unei arte” 

„Însă adevărata contribuție a lui Costin la scrisul românesc este sintaxa. Cunoscător al frazei latine, 

el a desfășurat-o în moldovenește în spiritul și cu ajutorul limbii noastre, păstrându-i toate registrele și 

toate fluierele. Cu el sintaxa literară apare începută și cu desăvârșire încheiată, în stare de a exprima orice 

gând”.  

(George Călinescu, Istoria literaturii române, de la origini până în prezent”) 

„Pe alocurea, narațiunea cronicarului trece dincolo de hotarele genului istoric și se apropie, prin 

gradația interesului, și prin puterea dramatică cu care știe să înfățișeze lucrurile, de nuvelă și roman”. 

(Nicolae Cartojan, „Istoria literaturii române vechi”) 

  „...Operele capitale ale lui Miron Costin rămân <<Letopisețul Țării Moldovei>> și <<De neamul 

moldovenilor>>. În literatura română aceste opere sînt echivalente cu istoria <<De la fundarea Romei>>, 

din literatura latină, de Titus Livius”.  

„Fraza lui Miron Costin...se distinge prin claritate,  precizie și naturalețe... pretutindeni e vădită 

tendința de a comunica gândul cât mai exact. Cronicarul găseste de obicei expresii potrivite pentru cele 

mai fine nuante sufletești”.  

(Alexandru Piru, „Literatura română veche”) 

 

Aprecieri critice despre Grigore Ureche 

,,Adevăratul dar al lui Ureche este portretul moral, pe care îl crează, îl sintetizează, într-un mod 

original.”  
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„Toată valoarea cronicii lui Ureche se reduce la cuvânt, la acel dar fonetic de a sugera faptele prin 

foşnitura şi aroma graiului [...]. Vorbirea cronicarului e dulce şi cruntă, cuminte şi plină de ascunzişuri 

ironice [...]”.  

(George Călinescu, „Istoria literaturii române, de la origini până în prezent”) 

 ,,Dacă stăm bine să ne gândim, tonul literaturii române e dat de pe acum. Cronicarul (Grigore 

Ureche) e sfătos şi ţine să facă <<năcăzanie, adică învăţătură>> către cititor, spre luare-aminte, vorbeşte 

în pilde şi proverbe, are un limbaj pitoresc”. (Ion Rotaru) 

 ,,Letopiseţul lui Grigore Ureche este o <<construcţie epică de tip linear>> evoluând pe axa 

timpului istoric [...] În modul de a povesti, acest prim cronicar de limba națională se va orienta după 

naraţiunea orală, după cum Dosoftei, primul nostru poet cult, va fi influenţat de poezia folclorică. În 

mentalitatea povestitorului însă se recunosc atât influenţe latine, cât şi ale lecturilor sale istorice, la care 

se adaugă optica populară moralistă în interpretarea istoriei”. (Elvira Sorohan, Grigore Ureche) 

 ,,Prima noastră cronică este, în ansamblul ei, o operă clasică a prozei istorice”. (Nicolae 

Manolescu) 

 

Anexa 3 

PROCUROR    Capete de acuzare 

1. Cronicarii nu au reliefat în lucrările lor aspecte legate de romanitatea poporului român. 

2. Letopisețele au pierdut din vedere unitatea tuturor românilor și continuitatea lor pe aceste 

meleaguri. 

3. Umaniștii nu au demonstrat latinitatea limbii române.  

4. Cronicarii nu au manifestat responsabilitate față de ceea ce au scris și nici față de urmași. 

5. Lucrările cronicarilor au fost lipsite de valoare educativă. 

6. Scrierile vechi nu au valoare literară / nefiind consemnate portrete ale personalităților vremii 

 

Anexa 4 

Schița tablei 

Formarea conștiinței identitare 

1. Cronicarii au reliefat în lucrările lor aspecte legate de: 

- romanitatea poporului român; 

- unitatea tuturor românilor și continuitatea lor pe aceste meleaguri; 
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- latinitatea limbii române; 

2. În operele lor cronicarii au manifestat responsabilitate față de ceea ce au scris și față de urmași 

3. Cronicile au avut o evidentă valoare educativă și valoare literară  
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Fișă de lucru pentru limba franceză 

Clasa a 11 a 

Tudose Elena 

Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu Bolintin Vale, Giurgiu 

 

 

La langue de chez nous 

                                                                                                                                                                             

Yves Duteil 

 

C'est une langue belle avec des mots superbes  

Qui porte son histoire à travers ses accents  

Où l'on sent la musique et le parfum des herbes  

Le fromage de chèvre et le pain de froment  

 

Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe  

En écoutant parler les gens de ce pays  

On dirait que le vent s'est pris dans une harpe  

Et qu'il en a gardé toutes les harmonies  

 

Dans cette langue belle aux couleurs de Provence  

Où la saveur des choses est déjà dans les mots  

C'est d'abord en parlant que la fête commence  

Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau  

 

Les voix ressemblent aux cours des fleuves et des rivières  

Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux  

Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre  

En polissant les pierres sur le bord des ruisseaux  

 

C'est une langue belle à l'autre bout du monde  
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Une bulle de France au nord d'un continent  

Sertie dans un étau mais pourtant si féconde  

Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan  

 

Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique  

Elle a quitté son nid pour un autre terroir  

Et comme une hirondelle au printemps des musiques  

Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs  

 

Nous dire que là-bas dans ce pays de neige  

Elle a fait face aux vents qui soufflent de partout,  

Pour imposer ses mots jusque dans les collèges  

Et qu'on y parle encore la langue de chez nous  

 

C'est une langue belle à qui sait la défendre  

Elle offre les trésors de richesses infinies  

Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre  

Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie  

 

Et de l'Île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe  

En écoutant chanter les gens de ce pays  

On dirait que le vent s'est pris dans une harpe  

Et qu'il a composé toute une symphonie  

 

Et de l'Île d'Orléans jusqu'à Contrescarpe  

En écoutant chanter les gens de ce pays  

On dirait que le vent s'est pris dans une harpe  

Et qu'il a composé toute une symphonie. 

 

 

1. De quoi s’agit-il dans cette chanson ? 
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2. Quelle est l’attitude du chanteur ? 

3. À quoi est comparée la langue française ?  

4. Est-ce qu’il y a certaines images stéréotypées de la France ?  

5. Commentez  les vers : 

«  Elle offre les trésors de richesses infinies  

    Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre  

    Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie »  

6. S’agit-il d’une chanson commerciale ? 

7. Quel est le message de cette chanson ? 

8. Si on vous dit langue maternelle, quelles images, quels mots vous viennent à l’esprit ? 
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PROIECT DE LECŢIE - JOC SPORTIV: HANDBAL 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Corbu 

 

Comuna Corbu, Județul Harghita 

Prof: Zbanca Răucescu Cozan Ilie Loredan 

 

Cerc sportiv Handbal fete liceu 

Efectiv: 16 elevi (16 fete)  

Loc de desfășurare: sala de sport/teren de sport 

Materiale şi instalații: 

Fluier, jaloane, mingi de handbal, porți de handbal, cronometru. 

Temele lecţiei 

   Consolidarea aruncării la poartă din săritură; 

   Consolidarea contraatacului direct cu un vârf. 

 

Noțiuni teoretice despre învăţarea contraatacului: 

 - este o formă inițială a ofensivei, cu aplicare temporală, fiind condiționată de existenta anumitor 

contexte favorabile; 

- în cadrul acestei faze, declanșarea, deplasările, pasarea mingii si acțiunile jucătorilor sunt riguros 

stabilite;           

- întotdeauna acțiunile celui care realizează contraatacul trebuie dublate de un coechipier. 

 

Partea 

lecției 

Conținut Dozar

e 

Formații Indicații 

metodice 

I. Partea 

pregătitoare 

- efectuarea 

prezenţei; 

- anunțarea 

temelor de 

lecție; 

- mers şi 

alergare: cu 

joc de gleznă, 

cu rotirea 

brațelor, cu 

genunchi sus; 

- încălzire 

individuala 

cu minge si 

fără minge; 

- relaţia1x1 

pe lungimea 

2min. - în linie pe un singur rând 

 

- de pe linia porţii şi până la mijloc fiecare 

echipă, exerciţii din şcoala alergării 

 

 

- câte doi la minge 

- se va 

imprima un 

ritm de 

execuție 

accelerat 
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terenului: 

pase; 

- deplasări în 

poziția 

fundamentală 

din mers si 

alergare; 

- pase în doi 

pe lățimea 

terenului, cu 

două mâini, 

cu o mână, cu 

solul, pe sol; 

- pase în doi 

cu distanţă de 

3m între 

jucători, unul 

alergă cu 

spatele 

celălalt cu 

faţa apoi 

invers, pe 

lăţimea 

terenului; 

- suveica 

simplă; 

- aruncări 

pentru 

încălzirea 

portarilor 
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II. Partea  

fundamental

ă 

Aruncare la 

poarta: 

1. Dribling 

multiplu, 

prindere pe 

un picior, pas 

si bătaie pe 

celalalt 

picior, 

înălțare 

maxima şi 

ducerea 

mingii sus 

prin 

echilibrare; 

odată cu 

aterizarea pe 

piciorul de 

bătaie, se reia 

şi driblingul 

multiplu. 

Exercițiul va 

fi efectuat din 

mers sau din 

ușoară 

alergare. 

2. Pase în doi 

de pe loc, 

efectuate din 

săritură: 

prindere, pas 

cu stângul, 

gruparea 

corpului şi 

bătaie, 

desprindere si 

ducerea 

mingii sus, 

pasarea 

(aruncarea) ei 

 

 

10min

. 

 

 

4-5x 

 

 

 

 

 

 

2-3x 

 

 

 

 

 

2-3x 

 

 

 
- câte doi. 

- pregătirea  

aruncări la 

poarta, în 

prima parte 

a instruirii, 

se realizează 

ca scop în 

sine, 

urmând ca 

mai târziu sa 

fie legată de 

anumite 

acțiuni 

simple în 

care se 

succed 

elemente ca: 

pasa, 

driblingul, 

fentele şi 

chiar în 

cadrul unor 

acțiuni 

tactice. 
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partenerului, 

aterizare pe 

piciorul 

stâng. 

3. Același 

exercițiu ca 

la 2, cu 

mențiunea ca 

aruncarea 

mingii va fi 

efectuată la 

poartă (şi nu 

la partener).

  

4. Suveica 

simplă şi 

dublă, 

efectuate cu 

pase din 

săritură, din 

mers sau 

alergare. 

 

Contraatacul: 

Pentru 

învățarea si 

consolidarea 

propriu-zisă a 

contraataculu

i: 

- jucătorii 

sunt împărţiţi 

în două 

grupe, A şi B, 

așezate pe 

cele două 

extreme ale 

terenului; în 

spațiul de 

poartă este 

 

 

 

 

 

 

10min

. 

 

2-3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- pe grupe 

 

 

 

 

- alergarea 

si driblingul 

se vor 

executa pe 

marginea 

terenului, 

pasele la 

portari se 

vor executa 

din alergare 

sau din 

săritură, 

portarul 

trebuie sa 

transmită 

mingea 

foarte rapid. 
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așezat câte un 

portar. La 

semnal, 

primul 

jucător din 

șirul A 

aleargă pe 

marginea 

terenului, 

primește 

mingea, 

execută 

dribling în 

viteză, aruncă 

la poartă şi 

trece la coada 

șirului; în 

momentul în 

care portarul 

a prins 

mingea, 

primul 

jucător din 

șirul B 

execută 

același lucru. 

 

 

 

 

- joc bilateral 

cu tema: 

contraatacul 

direct. 

- arbitraj 

efectuat de 

profesor. 

 

 

 

 

 

15min

. 

 

 

 

- două echipe. 

 

 

 

- se vor 

pune în 

practică cele 

învățate 

III. Partea 

de  

- mers 

liniștitor cu 

2min. 

 

- în linie. - obs. 

privind 
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încheiere exerciții de 

respirație; 

- salutul. 

 modul de 

participare 

la 

antrenament

 ; 

- 

recomandări

i colective şi 

individuale ; 
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PROIECT DE LECŢIE 

Profesor Coreschi Iulia 

Școala Gimnazială ,,Constantin Gh. Marinescu” – Galați 

 

CLASA: a VI-a  

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Călătorii de tot felul 

TITLUL LECŢIEI: Personajele – ființe de hârtie (D-l Goe… de I. L. Caragiale) 

TIPUL LECŢIEI: de predare și aprofundare a cunoștințelor 

COMPETENȚE GENERALE: 

- receptarea textului scris de diverse tipuri 

- utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

2.3 Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse 

2.4 Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite 

COMPETENȚE DERIVATE: 

➢ enumerarea personajelor schiţei studiate şi încadrarea în tipologia personajelor:  principale, secundare, 

episodice; 

➢ stabilirea trăsăturilor personajelor, în special ale celui principal, argumentând cu exemple din text; 

➢ asocierea comportamentulului personajului principal cu trăsătura potrivită. 

 

METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE: Se vor folosi, alternativ sau combinat, metodele şi mijloace 

precum: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, chestionarea orală, explicaţia. 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: textul literar, fișe de lucru, platforma kahoot, tabla, laptop, 

videoproiector, telefoanele elevilor 

FORME DE ACTIVITATE: activitate frontală, activitate independentă. 

 

Bilbliografie 

• Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, Limba și 

literatura română, Manual pentru clasa a VI-a, Ed. Art, Bucureşti, 2019 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5064 
 

• Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș, LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ. Ghidul profesorului. Clasa a VI-a, Ed. Art, Bucureşti, 2018 

• I.L. Caragiale, Momente şi schiţe, Ed. Eminescu, 1980 

 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

1. Moment organizatoric –  5 minute 

Se asigură cadrul și atmosfera optimă desfășurării lecției.  Se trec absenţele și se pregătesc 

materialele corespunzătoare pentru începerea lecţiei. 

2. Procedura de lucru 

❖ Activitatea 1: timp de lucru – 10 minute 

Se reactualizează cunoștințele însușite anterior. Elevii răspund la o serie de întrebări pe platforma 

kahoot. Anexa 1 

https://create.kahoot.it/details/90bffdb1-3ac2-4279-a3e9-319a0642b5b7 

❖ Activitatea 2: timp de lucru – 5 minute 

Pentru captarea atenției, li se solicită elevilor să acorde premii personajelor din textul „D-l Goe...” 

de I. L. Caragiale motivând alegerea. 

Care dintre personaje ar putea câștiga premiul pentru: 

✓ cel mai interesant personaj 

✓ cel mai enervant personaj 

✓ cel mai serios personaj 

✓ cel mai trist personaj 

✓ cel mai guraliv personaj 

 

❖ Activitatea 3: timp de lucru – 25 minute 

Se anunță titlul lecției „D-l Goe...” de I. L. Caragiale – Personajele – ființe de hârtie. Astăzi vom 

discuta mai detaliat despre persoanjele schiței studiate. Desigur, ne vom îndrepta atenția, în special, asupra 

lui Goe. 

În funcție de rolul lor, personajele pot fi clasificate în personaje principale, secundare, episodice 

și figuranți. 

https://create.kahoot.it/details/90bffdb1-3ac2-4279-a3e9-319a0642b5b7
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Cine este personajul principal al textului?  Care sunt personajele secundare? Care sunt personajele 

episodice? 

În schița D-l Goe... există personaje prezente în cadru, fără a participa efectiv la desfășurarea în-

tâmplărilor. Care sunt acestea?  

Aceste personaje se numesc figuranți. Se va face asocierea cu filmul animat Coco unde prezența 

lor este mai vizibilă. Acest film a fost vizionat de elevi la orele de opțional Literatură. Artă. Film.  Anexa 

2 

 

 

Goe                      mamița                              tânărul                     ceilalți călători 

                            mam’mare                      conductorul  

                            Tanti Mița 

 

• Există în text referiri la aspectul fizic al personajului principal? Dar la ținuta lui  

vestimentară? Se explică ce sugerează absența acestor informații. 

Elevii remarcă lipsa unor precizări legate de aspectul fizic al personajului. 

Vor identifica pasajele care se referă la ținuta lui vestimentară. 

Autorul nu a intenționat să portretizeze personajul, ci să scoată în evidență comportamentul și 

caracterul acestuia. 

• Ce trăsătură a personajului reiese din descrierea ținutei sale vestimentare?  

Personajul este cochet, dar mai ales răsfățat. 

• Ce informații referitoare la Goe oferă naratorul în primul paragraf al textului? Se  

identifică și alte informații despre Goe oferite de către narator. 

Elevii identifică primul paragraf al textului „Ca să nu mai rămâie repetent și anul acesta, 

mam’mare, mamițica și tanti Mița au promis tânărului Goe să-l ducă-n București de 10 Mai.” 

Goe este elev, dar nu unul silitor, deoarece a rămas repetent.  

Alte posibile trăsături identificate în text: nerăbdător, foarte impacient. 

• Elevii primesc o serie de replici ale personajelor și li se cere să identifice personajele.  

figuranți personaj principal 
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Platforma kahoot, Anexa 3  

https://create.kahoot.it/details/33575582-4be4-41f9-b7cc-0a5c638df2bd 

• Ce atitudine a personajelor față de Goe reiese din replicile lor? 

Din replicile date reiese admirația personajelor față de Goe. 

• Identifică secvențele care se referă la faptele lui Goe. Ce trăsături ale personajului reies  

din faptele lui? 

Elevii completează un tabel precizând trăsăturile lui Goe. Anexa 4 

❖ Activitatea 4: timp de lucru – 5 minute 

Sunt oferite aprecieri asupra răspunsurilor date de către elevi. 

Se dă tema pentru acasă: exercițiile 4 și 5 de la p. 157 din manual. De asemenea, exercițiul  

propus la Provocări. 

 

 

  

https://create.kahoot.it/details/33575582-4be4-41f9-b7cc-0a5c638df2bd
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Anexa 4  Personajele – ființe de hârtie 

 

Scrie în fiecare căsuţă cuvinte şi/sau secvențe din text ce-l caracterizează pe Goe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOE 
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PROIECT DE LECŢIE 

” Comportamente pro și antisociale” 

                                                                  Profesor consilier:  Mateşescu-Paşcalău Daniela Florina 

                             Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică- CJRAE Timiș 

Disciplina: Psihologie  

Clasa: a X-a  

Tema: Comportamente pro şi antisociale 

Tipul lecţiei: Dobândire de cunoștințe 

Competențe generale: 

• dobândirea cunoştinţelor referitoare la comportamente pro şi antisociale 

• dezvoltarea unor comportamente de ajutorare 

Competenţe specifice:  

✓ Recunoaşterea unor tipuri de relaţii interpersonale, a unor comportamente şi atitudini sociale în situaţii date 

✓ Evaluarea unor tipuri de comportament psihosocial în contexte situaţionale date  

✓ Rezolvarea, prin cooperare cu ceilalţi a unor situaţii problemă cu ajutorul cunoştinţelor de psihologie  

✓ Adecvarea conduitei psiho-sociale la diferite situaţii  

✓ Manifestarea unor comportamente prosociale necesare participării la rezolvarea problemelor comunităţii 

Competențe derivate: 

C1 - să definească comportamentul de ajutorare; 

C2 - să prezinte teoriile asupra comportamentului de ajutorare 

C3 - să identifice factorii comportamentului prosocial 

C4 - să definească comportamentul agresiv 

C5 - să compare teoriile asupra comportamentului agresiv 
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C6 - să identifice factorii comportamentului agresiv 

C7 - să compare comportamentul de ajutorare cu comportamentul de agresivitate 

Strategia didactică: 

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, expunerea, problematizarea 

b) Forme de activitate: frontală, individuală, pe grupe 

c) Mijloace de învățământ: laptop, videoproiector, fişe de lucru, revistă 

Bibliografie:  Cihodaru, P.R., Rădulescu L.C., Sârcu.R.I, Sârcu A.O. – Proiectarea pedagogică şi evaluarea învăţării psihologiei, Editura 

Tehnopress, Iaşi, 2005 

                        Zlate, M. (coord) – Psihologie – Manual pentru clasa a X-a, Editura Aramis, 2017 

 

Momentele 

lecţiei 

 

C. 

 

Conţinutul lecţiei 

              Strategii didactice  

Ob

s. 

Metode şi 

procedee 

Org. 

înv. 

Mijloace 

de înv. 

1 2 3 4 5 6 7 

Moment 

organizatoric 

   Se cere elevilor să se pregătească pentru lecţie. 

  Se verifică prezenţa elevilor. 

  Se asigură liniştea şi disciplina în clasă 

    

 

Captarea 

atenţie 

elevilor 

   Se citește elevilor următorul fragment: 

  ”În 1964, la New-York, o tânără, Kitty Genovese, a fost ucisă cu 

bestialitate într-o seară, pe stradă, iar anchetatorii au constatat că 38 

de persoane asistaseră la această crimă din spatele perdelelor fără să 

acorde ajutor, fără să aibă măcar curajul de a telefona la poliţie.” 

     Se adresează următoarele întrebări elevilor: 

- De ce credeţi că nimeni nu a intervenit în această situaţie? 

 

Expunerea 

 

 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Frontală 

 

 

 

Frontală 

 

 

Revistă 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5070 
 

- Credeţi că toate cele 38 de persoane erau egoiste şi preocupate numai 

de interesul lor? 

Problemati-

zarea 

 

Comunicarea 

subiectului şi 

a obiectivelor 

lecţiei 

   Astăzi, la psihologie, vom studia lecția ”Comportamentele pro şi 

antisociale”.  

La sfârștul lecției: 

- veţi defini comportamentul de ajutorare şi comportamentul agresiv;  

- veţi prezenta teoriile asupra comportamentului de ajutorare;  

- veţi identifica factorii comportamentului prosocial; 

-  veţi analiza teoriile asupra comportamentului agresiv;  

- veţi enumera factorii comportamentului agresiv. 

 

Expunerea 

 

Frontală 

 

Laptop 

videoproie

ctor 

 

 

Prezentarea 

materialului 

stimul şi 

dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Li se prezintă elevilor câteva informaţii despre comportamentele 

oamenilor. 

  Oricare din comportamentele oamenilor au urmări asupra celorlaţi. 

Aceste urmări pot fi pozitive - şi putem vorbi aici de comportamente 

prosociale, dar şi negative – în cazul comportamentului antisociale. 

     În cazul comportamentelor prosociale putem include 

comportamentul de ajutorare, comportamentul altruist, atracţia 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

videoproie

ctor 
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C1 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

interpersonală, prietenia, simpatia, încrederea, simpatia, sacrificiul, 

cooperarea. 

     Astăzi vom învăţa despre comportamentul de ajutorare din clasa 

comportamentelor sociale, şi despre comportamentul agresiv, din 

clasa comportamentelor antisociale. 

     Ce este comportamentul de ajutorare? 

     Cu ajutorul elevilor se extrage definiţia . 

Def: Comportamentul de ajutorare reprezintă o subcategorie în cadrul 

comportamentului prosocial. El poate fi definit ca un act intenţionat 

efectuat în folosul altei persoane. 

     Ce înţelegeţi prin comportamente altruiste? Dați exemple de 

comportamente altruiste. 

    Se prezintă elevilor teoriile asupra comportamentului de ajutorare. 

a) Perspectiva biologică- fiinţele umane au o predispoziţie biologică de 

a-i ajuta pe cei care suferă. 

În lumea animală se pot găsi exemple de comportamente de ajutorare? 

Daţi exemple? 

b) Învăţarea socială – comportamentul social este învăţat şi îşi are 

originile în procesul de socializare. 

Copiii pot fi învăţaţi de mici să aibă un comportament de ajutorare 

prin; 

- solicitarea copiilor să se comporte în manieră altruistă 

- folosirea recompenselor; 

 

Expunerea 

Conversaţia 

euristică 

Problemati-

zarea 

Explicaţia 

 

Problemati 

zarea 

 

Expunerea 

Explicaţia 

Conversaţia 

euristică 

 

Expunerea 

Explicaţia 

 

Expunerea 

Explicaţia 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

videoproie

ctor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop  

Video-

proiector 
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C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- modelul altei persoane adulte care se comportă în manieră altruistă 

    Se discută cu elevii despre cum putem avea un comportament 

altruist. 

   Se discută apoi despre empatie. Ce înţelegeţi prin empatie? 

Def: Empatia corespunde capacităţii de a sesiza trăirile altuia, de a 

se identifica emoţional şi cognitiv cu o altă persoană.  

   Daţi exemple de împrejurări în care aţi empatizat cu o altă persoană. 

- Ce îi face pe oameni să acorde ajutor semenilor lor? 

- Ce sentiment aveţi voi atunci când asistaţi la durerea celorlalţi?  

- Cum explicaţi faptul că oamenii săraci dau bani cerşetorilor, iar cei 

bogaţi nu. 

     Li se prezintă elevilor factorii comportamentului prosocial. 

1. Factorii situaţionali – împrejurările îşi pun amprenta asupra 

conduitei umane. 

Elevii primesc o fișă cu următoarea cerință: 

Dați 3 exemple de situații, din viaţa voastră, în care v-ați comportat 

altruist (ați acordat ajutor cuiva). 

Li se prezintă elevilor un exemplu: Un automobil a rănit grav un 

pieton. Automobilul a părăsit în viteză locul accidentului. În ce situaţie 

credeţi voi că victima va primi mai repede şi mai eficient un ajutor, în 

condiţiile în care la accident a asistat un singur trecător sau dacă în 

jurul ei se strânge o mulţime curioasă? 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Expunerea 

 

Conversația 

euristică 

 

Problemati- 

zarea 

Problemat. 

Explicația 

 

Expunerea  

 

 

Exercițiul 

 

Expunerea 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

Indivi-

duală 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

videopro-

iector 

 

Fișă de 

lucru 
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C4 

 

 

Li se explică elevilor ideea de difuziune a responsabilităţii. Atunci 

când sunt şi alţii de faţă şi pot interveni, individul simte că împarţi cu 

el responsabilitatea. 

2. Factorii de personalitate 

a) Stările psihologice tranzitorii 

Când sunteţi mai dispuşi să acordaţi primul ajutor? 

- dispoziţie bună;              - dispoziţie proastă;  

- vreme frumoasă              - vreme urâtă 

b) Caracteristici ale persoanei – există caracteristici stabile de 

personalitate ce marchează maniera individului de a interacţiona cu 

alţii. 

În ce condiţii un comportament antisocial poate deveni un 

comportament prosocial? 

Extrag cu elevii rolul intenţiei în comportamentul agresiv pe baza unei 

întrebări: dacă chirurgul face incizii pacienţilor săi cu intenţia de a-i 

vindeca, asta înseamnă că are un comportamente agresiv? Cu ajutorul 

elevilor se definește comportamentul agresiv  

Definiţie: Comportamentul agresiv este comportamentul desfăşurat 

cu intenţia de a face rău altei persoane. 

Prezint elevilor teoriile comportametului agresiv. 

a. Perspectiva biologică – agresivitatea este considerată o tendinţă 

înnăscută de acţiune, fiind din acest punct de vedere un instinct. 

 

Explicaţia 

 

 

Expunerea 

 

Conversaţia 

euristică 

 

Expunerea 

Explicaţia 

 

Conversația 

euristică 

 

Expunerea 

 

 

Probelmati-

zarea 

 

 

Expunerea 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 
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C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 

Instinctul este un model predeterminat de răspunsuri la stimuli de 

mediu, răspunsuri ce sunt condiţionate genetic. 

b. Explicații sociale și bio-sociale ale comportamentului agresiv 

• Frustrare şi agresivitate (Ce înţelegeţi prin frustrare? ) 

- orice frustrare duce la agresiune şi orice comportament agresiv are la 

bază o frustrare 

- În ce moment v-aţi simţit frustraţi? 

La ce poate duce frustrarea? ( furie, ostilitate şi comportament 

agresiv). Frustrarea nu duce întotdeauna la agresivitate. Pot să apară 

şi alte reacţii: apatia, strigătul de neputinţă. 

Învăţarea socială  

-Aceasta explică procesele prin care: se achiziţionează un 

comportament sau o secvenţă de comportament; se iniţiază 

comportamente, se menţin modele de comportament 

    Prin socializarea copilul învaţă comportamentul agresiv întrucât 

este recompensat direct ( învăţarea directă) ori observă că ceilalaţi sunt 

recompensaţi pentru conduite agresive ( Învăţarea indirectă). 

  Factori ai comportamentului agresiv 

- Factori personali: tipul de personalitate și sexul 

- Factorii de mediu: zgomotul, temperatura, aglomeraţia. 

Cum influenţează factorii de mediu agresivitatea? Daţi exemple. 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică 

 

 

Expunerea  

 

 

Explicația 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Videopro-

iector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop  

Videopro-

iector 

Obţinerea 

performanţei 

 Elevii vor lucra pe fişa de lucru , în echipe de doi, răspunzând la o 

serie de întrebări: 

Exerciţiul  Pe grupe Fişă de 

lucru 
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- Ce este altruismul? 

- În ce fel determină empatia acordarea ajutorului? 

- Care este diferenţa între învăţarea directă şi indirectă a 

comportamentului de învăţare? 

Problemati-

zarea 

Obţinerea 

feed-back-ului 

 Răspunsurile elevilor la aceste întrebări vor indica gradul de înţelegere 

a noilor cunoştinţe. În cazul în care se vor constata anumite dificultăţi, 

erori sau lacune, se va reveni cu explicaţii suplimentare asupra 

problemelor respective din lecţie. 

 Frontală    

Asigurarea 

retenţiei şi 

transferului 

C7 Care este diferenţa dintre comportamentele prosociale şi 

comportamentele antisociale? 

Conversaţia 

euristică 

Frontală 
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        Proiect didactic  

                                                                                        Inst.Iacob Mirela 

Școala Gimnazială ” Mihail Sadoveanu ” Huși 

 

 

Clasa: a IV-a   

Aria curriculară: Limbă şi comunicare  

Disciplina: Limba şi literatura română  

Unitatea de învățare: Comunicăm  

Subiectul lecției: Charlie și fabrica de ciocolată, Roald Dahl  

Tipul lecției: fixarea, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor;  

Scopul lecţiei: consolidarea informaţiilor referitoare la textul studiat prin explorarea acestuia cu ajutorul 

diferitelor exerciţii;  

Obiective operaţionale:  

O1 – să citească selectiv pasaje din text  respectând semnele de punctuaţie;  

O2 – să identifice semnele de punctuaţie din text explicând folosirea lor;  

O3 – să selecteze  din text părţi  de vorbire studiate precizând felul acestora;  

O4 – să extragă imaginile artistice prin asociere cu diferite simţuri;  

O5 – să asocieze trăirile personajelor cu sentimente personale;  

          Resurse  

  Metodologice:  

    Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, lucrul  independent, munca cu manualul, jocul didactic, cvintetul;   

    Forme de organizare: frontală, individuală;  
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  Materiale: manualul tradițional/ digital/ fișe, laptop, caiete, material ppt, RED;  

  Temporale: 45'  

     Umane: 36 elevi    

 

Bibliografice:  

             1.Angelica Hobjilă, 2016,Limbă şi comunicare –perspective didactice, Editura  

Universităţii „Al. I. Cuza” - Iaşi  

             2.Mihăescu M., Pacearcă Ş.,Dulman a., Alexe C., Brebenel O., 2016, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IV-a, partea a II-a, 

Editura Intuitext, Bucureşti ;  

            3.***M.E.C.,(2014), Programa școlară pentru disciplina  Limba şi literatura română, București;  

  

                  https://www.youtube.com/watch?v=087mfMv9W7A  

  

 

 

Nr 

.  

crt 

.  

Etapele lecției  Ob.  Conținutul instructiv- educativ  

Strategii didactice  Evaluare  

Metode și 

procedee  

Mijloace de 

învățământ  

Forme de 

organizare  

1.  Moment  

organizatoric 

(1min.)  

  Pregătirea elevilor pentru lecție (manuale, caiete, 

instrumente de scris); pregătirea laptopului, 

videoproiectorului, fișelor.  

Conversația   Manuale,  

caiete, laptop, 

videoproiector, 

fișe.  

Activitate 

frontală   

Observare 

sistematică ;  

https://www.youtube.com/watch?v=087mfMv9W7A
https://www.youtube.com/watch?v=087mfMv9W7A
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3.  Verificarea temei 

(3 min.)  

  Se verifică tema pentru acasă cantitativ şi calitativ (prin 

sondaj).  

Conversaţia 

explicaţia  

Caiete   Frontal  

Individual  

  

Capacitatea de 

lucru 

independent  

şi  

autoevaluare;  

2.  Captarea atenţiei  

(3 min)  

  Se prezintă elevilor un material ppt ce conţine imagini din 

filmul „Charlie şi fabrica de ciocolată”  şi se poartă o 

scurtă discuţie despre acestea.  

Conversaţia  

Explicaţia  

  

Material ppt  Frontal   Capacitatea de a 

asocia imaginile 

prezentate cu 

pasaje din textul 

studiat;  

3.   Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

(1 min.)  

  -Se anunţă tema activităţii şi obiectivele urmărite, într-un 

limbaj accesibil elevilor; -Se scrie pe tablă data şi  titlul 

lecţiei ;(anexa 1)  

Conversaţia  

Explicaţia  

  

  Frontal  

Individual  

  

  

4.  Fixarea, 
consolidarea  

şi  

sistematizarea 

cunoştinţelor  

(25 min.)  

O1  

  

  

  

  

  

  

Se citeşte textul din manual selectiv:  

- Citiţi fragmentul în care este descris proprietarul 

fabricii de ciocolată!  

- Citiţi enunţul în care Charlie se prezintă!  

- Citiţi enunţurile în care domnul Wonka i se 

adresează direct lui Charlie!  

Se analizează textul la nivel fonetic, morfologic,  

Conversaţia  

  

  

  

  

  

  

Manual  

Caiete  

  

  

  

  

  

Frontal  

Individual  

  

  

  

  

  

Capacitatea de a 
selecta 

enunţurile 
cerute;  
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O2  

  

  

O1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O3  

  

  

  

  

  

  

O5  

lexical, sintactic şi stilistic. Fonetic şi sintactic:   

• Se identifică semnele de punctuaţie cunoscute  din 

text, se scriu pe caiete şi se explică oral folosirea lor;  

De asemnea se identifică oral tipuri de enunţuri în funcţie 

de semnele de punctuaţie prezente.  

Lexical  

• Se rezolvă exerciţiul 7, pagina 32 din manual la 

tablă şi pe caiete.  

Elevii citesc ultimul alineat în care se găseşte cuvântul 

vizita, denumesc ce este ca parte de vorbire (substantiv) şi 

alcătuiesc propoziţii în care acesta să fie o altă parte de 

vorbire ( verb). Morfologic:   

• Se propune elevilor realizarea unui scurt text 

alcătuit din cinci versuri astfel:  

I. Titlul unui personaj din text;  

II. Două adjective sugestive pentru personaj; III. Trei 

verbe ( acţiuni ale personajului), verbe care să se termine 

în –ind, -ând;  

IV.Patru cuvinte care să exprime sentimentele elevilor 

faţă de personaj atunci când au citit textul;  

V. Cuvânt – cheie, concluzie;  

Se va scrie la tablă şi pe caiete cvintetul.  

 Se propune un scurt joc didactic                

„ Interviu cu un personaj”;  

Un elev îşi asumă rolul unui personaj din text (  

Domnul Wonka, Charlie) iar ceilalţi îi vor adresa  

  

  

Lucrul cu 

manualul 

Exerciţiul  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cvintetul  

Exerciţiul  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jocul didactic  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pălărie  

Bilet din carton  

galben Microfon  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Frontal  

Individual  

  

  

  

Capacitatea de a 

identifice şi 

explica folosirea 

semnelor de 

punctuaţie; 

Capacitatea de a 

identifica părţi 

de vorbire;  

  

Capacitatea de a 
combina cuvinte 

sugestive;  

  

  

  

  

  

  

  

Capacitatea de a 

intra în „pielea” 

unui personaj şi 

de  
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întrebări asumându-şi rolul de reporteri.(anexa 3)      a empatiza cu 

acesta;  

5.  Obţinerea 

performanţei  

(7 min.)  

O4  Anexa 2  

Analiza individuală a textului la nivel stilistic.  

Se vor împărţi fişe de lucru,  

Elevii trebuie să găsească în text imagini artistice vizuale, 

auditive, tactile şi olfactive.  

  

Explicaţia  

Exerciţiul  

  

Fişe de lucru  individual  Capacitatea de a 

selecta 

imaginile 

artistice din 

text;  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5081 
 

6.  Asigurarea  

retenţiei şi 

transferului (5 

min.)  

  Se poartă o scurtă discuţie despre ciocolată şi procesul de 

fabricare a acesteia:  

-Ce tipuri de ciocolată preferaţi? -Există în oraşul Iaşi un 

producător (fabrică/atelier) de ciocolată?  

Tema pentru acasă  

Se informează elevii că vor primi un link .Este vorba 

despre un videoclip cu informaţii despre ciocolată şi 

imagini din Muzeul ciocolatei ,Bucureşti. Ei trebuie să 

vizioneze videoclipul cu atenţie şi să extragă pe caiete 

câteva informaţii referitoare la istoria ciocolatei.  

https://www.youtube.com/watch?v=087mfMv9 W7A  

Se fac aprecieri verbale, recomandări, sugestii  legate de 
modul în care elevii au participat la activitate.  

  

Conversaţia  

  

  

Explicaţia  

  

  

Laptop  

  

RED  

Frontal  

Individual  

  

  

Aprecieri 

individuale şi 

globale;  

https://www.youtube.com/watch?v=087mfMv9W7A
https://www.youtube.com/watch?v=087mfMv9W7A
https://www.youtube.com/watch?v=087mfMv9W7A
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Anexa 1 – imagini prezentare ppt  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

  

Anexa 2 – Oglinda tablei  

Charlie şi fabrica de ciocolată  

Roald Dahl  

Semne de punctuaţie din text:  

- Punctul (.)  

- Virgula (,)  

- linia de dialog (-)  

- semnul întrebării (?)  

- Semnul exclamării (!)  

- Două puncte (:)  

7/32 Charlie vizita fabrica de ciocolată a domnului Wonka.  
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Charlie  

Timid, nerăbdător  

Observând, mirosind, explorând  

Emoţie, admiraţie, curiozitate,dorinţă, Bucurie.  
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Anexa 4  

Personaj domnul Wonka – întrebări posibile  

- De ce ai oferit doar cinci bilete de aur?  

- Ce tipuri de ciocolată preferi?  

- Când vei permite copiilor să viziteze din nou fabrica de ciocolată?  

Personaj Charlie – întrebări posibile  

- Ce impresie ţi-a lăsat fabrica de ciocolată? - Ai dori să o mai vizitezi?  
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Proiect de activitate integrată 

 

                                                                                             Prof. înv. preșcolar Ifrim Maria  

                                                                                                    Grădinița cu PP.Nr.20 Iași  

                                                                                         

Grupa: mijlocie 

Tema anuală de studiu: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”      

Tema săptămânii: Harnica albină 

Tema activităţii: “ Prietenele noastre, albinuţele” 

Forma de realizare: Activitate integrată ADP+ADE(DLC+DOS)+JALA1+JALA2 

Tipul activităţii: mixtă 

Competenţă generală: Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute, în activarea şi 

manifestarea potenţialului creativ, prin valorificarea conduitei senzorio-motorie pentru orientarea mişcării 

Competenţă specifică: Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înţelegerea şi receptarea lui, în 

dezvoltarea creativităţii prin activităţi practice, prin manifestarea creativităţii în activităţi diverse şi 

orientarea în spaţiu pe baza simţurilor 

Scopul: Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător,  stimulând curiozitatea 

copiilor pentru investigarea acestuia printr-o implicare activă  

Obiective operaţionale ADP: 

         O1: să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări, manifestând 

un comportament adecvat în timpul salutului (mimica, privirea);   

         O2: să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i în acelaşi timp numele; 

         O3: să precizeze anotimpul, luna, ziua şi data în care se află;     

         O4: să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-

le prin simbolul adecvat.   

Obiective operaționale DLC: 

         O1: să audieze cu atenţie  povestirea urmărind firul întâmplărilor; 

         O2: să se exprime în propoziții corecte din punct de vedere gramatical;      

         O3: să precizeze titlul poveştii şi numele personajelor; 

          O4: să formuleze răspunsuri la întrebări vizând întâmplările şi personajele din poveste, pe baza 

materialului intuitiv; 
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          O5: să denumească emoțiile (de bază) trăite de către personajul principal, Albinuța în timpul 

întâmplărilor din drumul său de la stup până la soare;  

          O6: să motiveze ce i-a plăcut/ce nu i-a plăcut din poveste; 

Obiective operaţionale DOS:    

         O1: să intuiască materialele primite şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie; 

         O2: să lipească cele două fâşii de hârtie neagră şi ochii mobili pe suprafaţa dată (o farfurie din carton 

de culoare galben) obţinând astfel corpul albinuţei;   

         O3: să ataşeze pe partea din spate a farfuriei cele două aripioare decupate de culoare bleu;  

         O4: să îndoaie cele două bucăţi de sârmă pluşată de culoare negru;   

         O5: să introducă cele două bucăţi de sârmă pluşată îndoită în găurile deja formate ale farfuriei pentru 

a obţine antenele albinuţei.    

Obiective operaţionale JALA 1:  

          O1: să participe activ la activitatea de joc, interpretând rolul propus (cel de apicultor); 

          O2: să interacţioneze cu partenerii de joc, respectând regulile şi rolurile propuse;    

          O3: să recunoască insectele date, precizând denumirea lor (bondar, fluture, buburuză, lăcustă, 

greiere, gândac, păianjen, radaşca etc.);    

          O4: să  obţină prin aplatizare în nisip urmele insectelor din cauciuc;    

          O5: să picteze siluetele din polistiren sub formă de albine cu ajutorul pensoanelor şi al acuarelelor 

de culoare galben, respectiv negru;  

          O6: să lucreze curat şi îngrijit păstrând acurateţea lucrării.  

Obiective operaţionale JALA 2:  

           O1: să execute mişcări motrice corespunzătoare, imitând zborul albinelor (mişcări ale braţelor sus-

jos);  

           O2: să respecte regulile activităţii, ordinea şi disciplina;    

           O3: să utilizeze deprinderile motrice însușite anterior, coordonându-şi mişcările cu textul 

cântecului;  

           O4: să manifeste interes şi bună dispoziţie faţă de activitatea organizată, participând activ la joc.  

Strategia didactică: 

• Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, povestirea, expunerea, 

problematizarea, turul galeriei, jocul.  
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• Mijloace de învățământ : costum de albină, scrisoarea, nori cu dorinţe, siluetele personajelor din poveste 

(albine, viespi, radaşca, albăstreaua, soarele), decorul special   pregătit pentru poveste, emoticoane ce 

reprezintă emoţiile de bază, baghetă, farfurii din carton de culoare galben, fâşii de hârtie neagră, ochi 

mobili, aripioare bleu, lipici, sârmă  pluşată, lucrarea model, pălării cu plasă, stupul (fagurele) din cofraje 

de carton,   albinuţe din ouă kinder, bucăţi de hârtie creponată mototolită, borcan cu miere de albine, 

recipiente  şi linguriţe, tăvi cu nisip kinetic, insecte din cauciuc, lupe, siluete    din polistiren sub formă de 

albine, acuarele, pensoane, pahare cu apă, şerveţele, jetoane cu imagini, coroniţe cu antenuţe de albină, 

găletuşe, flori din hârtie şi din polistiren pe care sunt aşezate bobiţe de plastilină (ce reprezintă polenul şi 

nectarul florilor), laptop, boxe, stimulente.          

• Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe, în perechi; 

• Resurse:  

-umane: preșcolarii grupei, educatoarea, invitatul (o fetiţă de la grupa mare). 

-temporale: o zi.  

Activităţi de învăţare: 

▪ ADP (Activităţi de dezvoltare personală): 

➢ Întâlnirea de dimineaţă (Salutul, Prezenţa, Calendarul naturii, Noutatea zilei); 

➢ Rutine (“Singurel îmi fac curat la locul de muncă”, “Sunt ascultător”, „Sunt harnic ca o albină”); 

➢ Tranziţii („Mâinile sus, mâinile jos....” ;  „Ca albinele zburăm”; „Dacă vesel se trăieşte”; ”Bat din 

palme...” ;  „Zum,zum,zum albinuţa mea” ); 

▪ ADE (Activităţi pe domenii experienţiale):                                        

- DLC: “Albinuţa şi soarele” de Nina Stanculescu – povestirea educatoarei; 

- DOS: “ Albinuţa” – lucrare practică (confecţionare din diverse materiale). 

▪ JALA (Jocuri şi activităţi liber alese):  

- Joc de rol:  „Micul apicultor”; 

- Artă: „Albine”-pictură pe siluete din polistiren; 

- Nisip și apă : „Urmele insectelor”;   

- Activitate recreativă – „Albinuţele au plecat ... să culeagă miere”(joc de mişcare). 
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SCENARIUL ZILEI 

           Copiii se adună în sala de grupă și sunt aşezaţi în semicerc. Ziua debutează cu întâlnirea de 

dimineaţă, care are loc între copii şi educatoare. Inițiez salutul de dimineață într-un mod cât mai plăcut, 

rostind următoarele versuri:  

„Ne-am trezit de dimineață 

Şi-am venit la grădiniță,  

A început o nouă zi, 

Albinuțe azi vom fi   

Pe scăunele ne așezăm  

Şi frumos ne salutăm!”  

           Se foloseşte tehnica comunicării rotative – pornind de la educatoare către copilul din dreapta, 

folosindu-se numele copilului (ex: „Bună dimineața, albinuță Ana!”). Urmăresc comportamentul adecvat 

în timpul salutului: o poziţie relaxată, dar atentă, un limbaj al trupului respectuos, un ton calm, sincer și 

mimica feţei prietenoasă.     

            Prezenţa copiilor se va realiza prin citirea numelui copiilor din catalogul de prezență. După ce ne-

am salutat frumos şi am făcut prezența le îndrept atenția copiilor spre... Calendarul naturii. Acesta se va 

completa prin desenarea elementelor potrivite astfel încât să se stabilească starea vremii, aspecte ale 

anotimpului curent.    

- În ce anotimp suntem? 

- Cum se numește luna în care ne aflăm? 

- În  ce zi a săptămânii ne aflăm?  

- Dacă astăzi este miercuri, ieri ce zi a fost? 

- Dacă ieri a fost marți, azi este miercuri, mâine ce zi va fi? 

- Cum este vremea azi? 

            Împărtășirea cu ceilalți:  voi iniția o discuție cu copiii referitoare la anotimpul de primăvară şi 

trezirea naturii la viață. Copiii îşi vor reaminti care este tema săptămânii « Harnica albină « şi vor enumera 

câteva aspecte ale anotimpului de primăvară.      

           Activitatea de grup: Preşcolarii se vor prinde de mânuțe  și vor interpreta împreună cântecul: 

„Vine, vine primăvara”.    

           Noutatea zilei : Se anunţă tema zilei: „Astăzi va fi o zi dedicată albinuțelor!” şi apare surpriza. O 

fetiță de la  grupa mare, costumată în albină le aduce o scrisoare şi un coş. Citesc  scrisoarea ( de la albinuța 
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Maia)  şi este momentul în care le voi stârni curiozitatea, spunându-le că este o zi plină de surprize.  

Interesul fiind astfel stârnit, descopăr prima dorinţă a albinuței Maia care se referă la povestea “Albinuța 

şi soarele” şi  prin tranziția „Mâinile sus, mâinile jos....”  invit copiii să audieze cu atenție povestea.       

„Mâinile sus, mâinile jos, 

Stânga, dreapta...dansăm frumos, 

Bat din palme şi ne-nvârtim 

Dăm din cap şi ne oprim.” 

         Se trece la desfășurarea activităților pe domenii experiențiale:  

-DLC:  “Albinuţa şi soarele” de Nina Stanculescu – povestirea educatoarei. Relatez povestea folosindu-

mă de siluetele personajelor (albine, viespi, radaşca, albăstreaua, soarele)  precum şi de decorul special 

pregătit. Copiii trebuie să urmărească firul poveştii pentru a  descoperi toate personajele şi întâmplările, 

iar la final să răspundă la întrebările adresate pe   marginea poveştii. Activitatea se va desfăşura frontal. 

Se iese din sală imitând zborul albinuţelor „Ca albinele zburăm şi polenul adunăm” – tranziţie. La 

revenire  citesc următoarea dorinţă a albinuței Maia , prin care toţi copiii sunt invitaţi să realizeze o lucrare 

practică denumită “Albinuţa”, lucrările obţinute le  vom aşeza pe o sfoară în decorul pregătit pentru 

poveste şi astfel albinuţele confecţionate de copii vor deveni prietenele celor din poveste.        

-DOS : “Albinuţa” –lucrare practică (confecţionare din diverse materiale). Preşcolarii vor lucra individual 

și vor realiza din materialele puse la dispoziție albinuţe (lucrarea model, farfurii din carton de culoare 

galben, fâşii de hârtie neagră, ochi mobili, aripioare bleu, lipici, sârmă pluşată).  Voi oferi sprijin acolo 

unde este nevoie; după finalizarea lucrărilor se va face evaluarea lor și acestea vor fi expuse în grupă ( în 

decorul de poveste ce reprezintă poienița). Preșcolarii părăsesc sala de grupă imitând zborul albinuţelor.  

La revenirea în sală, copiii află despre cea de-a treia dorinţă a albinuței Maia care face referire la activităţile 

desfășurate pe centrele de interes, unde ei vor avea de revolvat sarcini legate de tema zilei.       

         Se trece la desfăşurarea Jocurilor și activităților liber alese 1 (JALA 1) 

Trecerea spre activitățile de la centre se va face cu ajutorul tranziției “Bat din palme”.  

„Bat din palme clap, clap, clap 

 Din picioare trap, trap, trap 

 Ne-nvârtim, ne răsucim 

Și la centre  noi pornim!” 

          Preşcolarii vor merge la centrul căruia îi corespunde imaginea de pe jetonul extras din coș, astfel:  

la Joc de rol –  jetoanele cu stupul de albine, la Artă –  jetoanele cu acuarele și pensoane, la Nisip și apă –  
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jetoanele cu lada de nisip).  Se trece pe la fiecare centru şi se  explică ce au de făcut. La centrul Joc de 

rol, copiii vor fi apicultori și vor purta pălării cu  plasă, astfel ei vor avea de îngrijit stupul și fagurele, de 

căptușit fagurele cu bucăţi de hârtie creponată galbenă (reprezentând ceara) și de așezat albinele realizate 

din ouă kinder pentru a   produce mierea. La centrul  Artă, fiecare copil va picta o siluetă din polistiren 

ce reprezintă o albină cu ajutorul pensonului și al acuarelelor. La centrul Nisip și apă vor reda urmele 

insectelor în nisip kinetic prin aplatizare, vor denumi fiecare insectă obţinută și le vor observa cu ajutorul 

lupelor. Se analizează produsele muncii din fiecare centru prin  „Turul galeriei”.  Se iese din grupă 

interpretând versurile „Dacă vesel se trăieşte”– tranziţie.       

          În cadrul Jocurilor și activităților liber alese 2 (JALA 2), copiii vor executa mişcări specifice 

activităţii recreative „Albinuţele au plecat ... să culeagă miere” , fiind îmbrăcaţi cu tricouri/bluze de 

culoare galben, purtând pe cap coroniţe cu antenuţe de albină,  iar în mână ducând o găletușă. Vor lucra 

în perechi, având de stârns polenul și nectarul florilor din poieniţă, apoi să-l transporte cu ajutorul 

găletușelor la stupul (fagurele) din cadrul centrului de interes Joc de rol. Activitatea se va desfășura pe 

versurile cântecului „Zum, zum, zum albinuţa mea” . La final vor extrage mierea pe care o vor servi în 

recipiente mici cu ajutorul linguriţelor din plastic.           

           La sfârşitul zilei se realizează o expoziţie  şi se completează centrul tematic cu lucrările copiilor. 

Se fac aprecieri generale şi individuale cu privire la activitatea desfăşurată şi comportamentul copiilor, iar 

fiecare copil va primi o surpriză dulce din coşul zânei primavara. 

 

Bibiografie: 

• Preda, Viorica, Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Editura Gheroghe-Cartu 

Alexandru, Craiova, 2009; 

• Grama, Filofteia, Preda, Viorica, Ghid pentru proiecte tematice - abordarea în manieră  integrată a 

activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005; 

• Toma, Georgeta, Petre, Daniela, Ristoiu, Maruta, Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru 

învăţământul preşcolar, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2009; 
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PROIECT DIDACTIC 

 

        Școala Gimnazială Tulgheș 

          

                                                                                                Prof.Înv.Primar:Olar Luminița                         

 

DATA : 18.05.2021    

 

                             

CLASA:               a IV-a 

 

ARIA CURRICULARĂ:                Limbă şi comunicare 

 

DISCIPLINA:   Limba și Literatura  Română 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:        A ruginit frunza din vii… 

 

SUBIECTUL:   Verbul  

 

TIPUL LECŢIEI:              Consolidare de cunoştinţe 

 

SCOPUL LECŢIEI:                         Consolidarea cunoştinţelor  referitoare la timpul,    persoana, 

numărul şi funcţia verbului în propoziţie   

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

                                    O 1   – să  identifice verbe dintr-un şir de cuvinte; 

O 2   – să precizeze categoriile gramaticale ale verbului; 

   O 3   – să completeze adecvat texte cu verbe potrivite; 

O 4   – să analizeze oral şi în scris verbele date, precizând timpul, persoana, numărul şi funcţia verbului 

în propoziţie; 

O 5   – să integreze în enunţuri cuvinte cu valoare gramaticală diferită; 

O 6   – să stabilească verbe cu sens asemănător / opus pentru verbe date; 

                                    O 7    – să scrie corect formele verbale ale verbelor a fi,  a lua; 
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STRATEGII  DIDACTICE:  

          a)   metode şi procedee: - exerciţiul, conversaţia , explicaţia, jocul de rol, jocul didactic, 

problematizarea, metoda Ciorchinelui, metoda G-L-C; 

 

          b)   material didactic: planşă, fişe de lucru, fişe de muncă independentă; 

 

                           c)    forme de organizare:  frontal, pe grupe, în perechi, individual; 

 

         d)    resurse umane:  16 elevi; 

         

         e)    resurse de timp: o oră de curs; 

        

 

1)    I. Şerdean – Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2003; 

 

2)    A. Ungureanu – Metodica studierii limbii şi literaturii române, învăţământ primar, editura AS’S 

2003; 

 

3)    C. Ciprian, L.Ciupercă – Alternative didactice, limba şi literatura română, Editura Spiru Haret, 

2003; 

 

4)    A. Hobjilă – Elemente de didactică a limbii şi literaturii române, Editura Junimea, Iaşi, 2006. 
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Desfăşurarea lecţiei 

N

r. 

C

rt 

 

Secvenţele  

lecţiei 

Ob

. 

Op

. 

 

Conţinutul instructiv – educativ 

Strategii didactice 

 

 

Evaluare 

  Metode şi 

   procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

1.    Moment 

organizatoric 

    1 min.         

   * Se creează climatul necesar desfăşurării 

lecţiei.  

 

                                                                                                                           

2.    Verificarea 

temei pentru  

acasă 

    4 min. 

 

 

   * Se verifică tema pentru acasă, insistându-se 

pe corectitudinea rezolvării cerinţelor 

gramaticale. 

     

 

Conversaţia    Aprecieri 

verbale 

individuale 

3.    Captarea 

atenţiei 

    4 min. 

    * Se propune un joc de rol: Mimează diverse 

acţiuni. 

Joc de rol  În perechi 

 

 

4.    Anunţarea 

subiectului şi a 

obiectivelor 

operaţionale 

      1 min. 

 

    * Se anunţă subiectul şi obiectivele 

operaţionale ale lecţiei pe înţelesul elevilor. 
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5.    Consolidarea 

cunoştintelor  

  

 

    30 min. 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Se reactualizează cunostinţele privitoare la 

verb, prin completarea de către elevi a unei 

planşe (definiţia, timpul, persoana, numărul  şi 

funcţia verbului   în propoziţie) – exemplificări; 

   * Elevii trebuie să completeze ciorchinele de 

pe planşa cu categoriile gramaticale specifice 

verbului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

Ciorchinelui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

preciza 

categoriile 

gramaticale ale 

verbului 
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O1 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

   * Se propune elevilor o fişă cu exerciţii 

diverse: 

1)  Din şirul de cuvinte date mai jos,încercuieşte 

verbele care indică acţiuni specifice anotimpului 

de toamnă : şcolari,  nu încălzesc, toamna, ei, se 

răceşte,verde, au pornit, cad, râd, plouă, merg, 

se îngălbenesc, culeg, noi, aleargă, doi. 

 

2)  Completaţi spaţiile punctate cu verbe 

potrivite:  

   Toamna ............ arome dulci şi amărui, 

miresme stinse. Când................ toamna, 

păsările pleacă şi frunzele .................. Ce 

repede ............vacanţa!  

 

3)  Subliniaţi şi analizaţi verbele din textul 

următor: 

       Vântul clatină frunzele şi ele cad pe rând 

într-o ploaie lină. Într-un colţ de cer mocneşte 

un nor vânăt. 

                 (Cezar Petrescu – Aurul toamnei) 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

identifica 

verbele din mai 

multe parţi de 

vorbire 

 

 

Capacitatea de a 

completa 

adecvat texte cu 

verbe potrivite 

 

 

 

 

Capacitatea de  

analiză a 

verbelor după 

categoriile 

gramaticale 

învaţate 
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O5 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

 

O6 

 

 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

  *  Joc didactic:  Eu spun una, tu spui alta: 

  a aduna .................       a accepta  ..................... 

  a nega ..................        a ateriza ....................... 

  a se întuneca ........       a râde ........................... 

  a se certa .............        a termina ..................... 

  a munci ...............        a veni .......................... 

 

4)   Subliniază verbele din textul următor şi 

precizează funcţia lor în propoziţie: 

       Carele porneau spre sat. Ele scârţâiau de 

povara porumbului. 

            (I. Agârbiceanu – Culesul porumbului) 

 

5)   Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul toc să 

aibă mai multe înţelesuri.  

 

 

6)  Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi 

alege din paranteză forma corectă a verbului: 

    Irina..................... frunze galbene. (ea, ia) 

    Vântul................ furios. (ieste, este) 

    Tu .....................  mere din livadă. (ei, iei)    

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Problematizar

ea 

Metoda 

G – L – C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

În perechi 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Capacitatea de a 

găsi verbe cu 

sens diferit 

pentru verbe 

date  

 

 

Capacitatea de a 

preciza funcţia 

verbelor în 

propoziţie 

 

 

Capacitatea de a 

integra in 

enunţuri proprii 

diferite sensuri 

ale unui cuvânt 

Capacitatea de 

scriere 

ortografică a 

verbelor a fi şi a 

lua 
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O1 

O5 

   

* Se formulează o concluzie cu privire la 

scrierea verbelor. 

  * Se propun elevilor rezolvarea unor sarcini pe  

grupe: 

    Pornind de la verbul  a spune  găsiţi: 

 1. - alte verbe care încep cu aceeaşi literă;  

 2. - alte verbe care încep cu primele două litere; 

 3 .- alte verbe cu sens asemănător;   

    Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 Exerciţiul de 

dezvoltare a 

creativităţii  

 

 

 

Coli mari 

de hârtie 

 

 

 

 

 

 

 

  Pe grupe 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

identifica cât 

mai multe verbe 

respectând 

sarcina dată 

6.    Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

     

     10 min. 

 

O4 

a)  Se propune elevilor o fişă de muncă 

independentă:  

1)Descoperă verbele care se ascund în cuvintele 

devreme , pahare, carte, veste,  pian,  papuc. 

 2) Completaţi tabelul cu primele trei verbe: 

Verbul Timpul Persoana Numărul 

    

    

    

 b) Tema pentru acasă: 

 Utilizând expresii din lecturile studiate, 

alcătuiţi un text cu titlul Roadele toamnei. 

Subliniaţi verbele. Analizaţi primele trei verbe 

 

 

Problematiza-

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

Fişe de 

muncă 

independe

ntă  

 

 

 

Individual 

 

 

Capacitatea de  

analiză a 

verbelor după 

categoriile 

gramaticale 

învăţate 

  

Autoevaluare  

 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5098 
 

 

 

 

ale textului compus precizând timpul, persoana, 

numărul şi rolul în propoziţie. 

Aprecieri 

verbale frontale 

şi individuale 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Prof. Ignătescu Dana-Maria 

Liceul “Matei Basarab” Craiova 

 

 

Data: 22.03.2022 

Unitatea de învățământ : Liceul „ Matei Basarab” Craiova   

Clasa : XI C 

Aria curriculara: Tehnologii 

Profesor : Ignătescu Dana Maria 

Disciplina : Modulul 1 – Administrarea firmei 

Unitatea de învățare: Procesul de înființare și funcționare a întreprinderii 

Tema lecției: Funcțiunile întreprinderii 

Unitatea de rezultate ale învățării 7: Administrarea firmei 

Rezultatul învățării: 

➢ Cunoștințe: 

7.1.6. Descrierea etapelor înființării întreprinderii 

7.1.7. Prezentarea documentelor necesare înființării unei întreprinderi 

7.1.8. Prezentarea organizării structurale a întreprinderii 

7.1.9. Descrierea fluxurilor și proceselor la nivelul întreprinderii 

➢ Abilități: 

7.2.3. Completarea documentelor necesare înființării unei întreprinderi conform reglementărilor legale 

7.2.4. Realizarea tipurilor de organigrame existente la nivelul agenților economici 

7.2.5. Aplicarea fluxurilor și sistemelor de organizare procesuală a întreprinderii 

➢ Atitudini: 

7.3.2. Asumarea responsabilității privind completarea documentelor de înființare ale unei întreprinderi, 

cu respectarea normelor legislative 

7.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 

7.3.4. Manifestarea responsabilității privind respectarea normelor PSI și de protecție a mediului în 

activitatea desfășurată 

7.3.5. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru 

primită 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5100 
 

Tipul lecției : mixtă 

Strategia didactică 

a) Metode și procedee:  conversația euristică, expunerea, explicația, dezbaterea, brainstorming. 

b)Mijloace de învățământ: laptop, manual, catalog, tabla, creta,fișa de lucru, videoproiector. 

c) Forme de organizare a elevilor: frontal, individual 

Evaluare: orală 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Durata: 50 min 

Bibliografie:  

Dorin V.B., Administrarea firmei, Manual pentru clasa a XI-a, Filiera Tehnologică, Ediție revizuită, 

Editura Cd press, București, 2020. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Etapele lecției Timp Acțiuni ale profesorului Actiuni ale 

elevilor 

Strategii Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

3’ Salută elevii 

Verifică absențele si pregătește 

materialul didactic 

Răspund la 

salut 

Pregătesc 

caietele de 

notițe 

pentru 

lecție 

Conversația Catalog 

Caiete 

Frontal  

2.Reactualizarea 

cunoștintelor 

anterioare 

6’ Adresează întrebări din lecția 

anterioară: Proiectarea și 

elaborarea structurii 

organizatorice 

1.Care sunt componentele 

structurii funcționale? 

2.Ce reprezintă postul? 3. Câte 

tipuri de funcții există? 4. Ce 

sunt compartimentele 

operaționale? 5. Ce sunt 

relațiile de cooperare? 

Răspund la 

întrebări. 

Expunere 

Conversația 

 Frontal 

Individual 

Orală 

3.Anunțarea 

temei noi si a 

obiectivelor 

2’ Anunță tema: Funcțiunile 

întreprinderii și obiectivele 

operaționale 

Ascultă 

Notează în 

caiete titlul 

lecției. 

Expunere 

Conversația 

 

Tabla 

Creta 

Caiete 

 

Frontal  
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4.Transmiterea 

și însușirea 

noilor 

cunoștinte 

26’ Prezintă schița lecției. Sunt atenti si 

îsi notează 

în caiete 

ideile 

principale 

ale lecției. 

Brainstorming 

Conversația 

Dezbaterea 

Tabla 

Creta 

Caiete 

Videoproiector 

Frontal 

Individual 

 

5.Asigurarea 

feed-back-

ului 

10’ Împarte elevilor fișe de lucru  Completează 

fișele de 

lucru 

Conversația Fișe de lucru individual  

6.Tema pentru 

acasa 

3’ 

 

Notează în 

caiete 

tema. 

Conversația 

Explicația 

Caiet Frontal  

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

Funcțiunile întreprinderii 

 

Rezultatul organizării procesuale îl reprezintă funcțiunile, activitățile, atribuțiile și sarcinile. 

Funcțiunea reprezintă ansamblul activităților omogene, asemănătoare sau complementare care 

contribuie la realizarea aceluiași obiectiv derivat de gradul 1. 

Activitatea reprezintă ansamblul atribuțiilor omogene pe care le îndeplinește personalul 

specializat într-un domeniu mai restrâns și are ca scop îndeplinirea obiectivelor derivate de gradul 2. 

Atribuția reprezintă ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal ce are cunoștințe 

specifice unui domeniu restrâns și care concură la realizarea obiectivului specific. 

Sarcina reprezintă componenta de bază a unui proces de muncă simplu sau complex, desfășurat 

pentru realizarea unui obiectiv individual. 

Funcțiunile întreprinderii sunt: 

✓ Funcțiunea de cercetare-dezvoltare 

✓ Funcțiunea de producție 

✓ Funcțiunea comercială 

✓ Funcțiunea de marketing 
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✓ Funcțiunea financiar-contabilă 

✓ Funcțiunea de resurse umane 

1. Funcțiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde ansamblul activităților desfășurate în cadrul 

întreprinderii în vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei și transformării ideilor 

în noutăți utile dezvoltării în viitor a acesteia. 

Activitățile specifice funcțiunii de cercetare-dezvoltare sunt: 

a) Previzionarea: 

- Elaborează studii de prognoză tehnologică; 

- Stabilește strategia de dezvoltare a întreprinderii. 

b) Concepția tehnică: 

- Elaborează studii, cercetări și documentații pentru asimilarea de noi produse și 

modernizarea celor existente; 

- Elaborează studii, cercetări și documentații pentru înlocuirea și perfecționarea 

tehnologiilor de fabricație; 

- Realizează noi produse, dezvoltă și perfecționează pe cele existente. 

c) Organizarea: 

- Elaborează și aplică studii de fezabilitate și plan de afaceri; 

- Elaborează și aplică studii și măsuri cu caracter tehnic și organizatoric. 

 

2. Funcțiunea de producție cuprinde ansamblul activităților de pregătire, de bază, auxiliare, 

de servire și anexe, desfășurate în vederea asigurării condițiilor tehnice și a materialelor necesare 

fabricației. 

Activități specifice: 

a) Pregătirea producției: 

- Este influențată de gradul de noutate a produsului ce urmează a se fabrica. 

b) Executarea propriu-zisă: 

- Totalitatea activităților întreprinse în scopul realizării atribuțiilor și sarcinilor pentru 

fabricarea noilor produse. 

c) Lansarea și urmărirea producței: 

- Activități de întreținere, de reparare utilaje, mașini, echipamente,etc. 
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3. Funcțiunea comercială cuprinde ansamblul de activități ce vizează aprovizionarea 

tehnico-materială, desfacerea produselor, comerțul exterior și cooperarea economică internațională în 

vederea procurării mijloacelor necesare și desfacerii produselor și serviciilor. 

Activități specifice: 

a) Aprovizionarea tehnico-materială: 

- Calculul și asigurarea necesarului de resurse materiale pentru fabricarea producției; 

- Calculul necesarului de resurse materiale privind stocurile pentru producție; 

- Stabilirea normelor de consum de materiale; 

- Operații de primire, de recepție calitativă și cantitativă. 

b) Activități de livrare de produse (desfacere): 

- Prospectarea pieței pentru stabilirea potențialilor clienți; 

- Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pentru produsele obținute de întreprindere; 

- Participarea la diferite târguri și expoziții în țară și străinătate; 

- Calculul mărimii stocurilor de produse finite,etc. 

 

4. Funcțiunea de marketing cuprinde activități de prospectare a pieței de vânzare și 

proiectarea mijloacelor și a eforturilor întreprinderii, astfel încât să se obțină maximum de profit în condiții 

de satisfacere cât mai completă a cererii. 

Activități specifice: 

a) Activități de prospectare: 

- Efectuează studii asupra pieței interne și externe. 

b) Activități de proiectare: 

- Elaborează studii în vederea fundamentării strategiei și a politicii de dezvoltare a firmei; 

- Efectuează studii ale necesităților și ale comportamentului consumatorului în vederea 

adaptării cererii la dinamica mediului. 

 

5. Funcțiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul activităților prin care se realizează 

obiectivele privind obținerea și folosirea mijloacelor financiare necesare unității, precum și înregistrarea 

și evidența, în expresie valorică, a fenomenelor economice din cadrul unității. 

Activități specifice: 

a) Activitatea financiară:  
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- Obținerea și folosirea rațională a mijloacelor financiare necesare firmei. 

b) Evidența fiscală: 

- Stabilirea corectă a impozitelor în concordanță cu legile fiscale. 

c) Organizarea internă a evidenței contabile 

d) Elaborarea schemei organizatorice a sistemului contabil 

e) Contabilitatea managerială. 

 

6. Funcțiunea de personal cuprinde ansamblul activităților care administrează și care 

gestionează resursele umane ale întreprinderii. 

Activități specifice: 

a) Previzionarea necesarului de personal: 

- Calculul numărului de personal pentru perioadele viitoare în funcție de activitatea ce 

urmează a fi desfășurată. 

b) analiza și proiectarea posturilor de muncă; 

c) selecția, recrutarea, testarea și încadrarea personalului; 

d) evaluarea performanțelor și motivarea personalului. 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

I. Alegeți varianta corectă 

 

1. Ansamblul activităților omogene, asemănătoare sau complementare, care contribuie la realizarea 

aceluiași obiectiv derivat de gradul 1 reprezintă: 

a) sarcina; 

b) activitatea; 

c) atribuția; 

d) funcțiunea. 

 

2. Concepția tehnică este o activitate specifică funcțiunii: 

a) de personal; 

b) financiar-contabilă; 

c) de cercetare-dezvoltare; 

d) de producție. 

 

3. Atribuția are ca scop realizarea obiectivului: 

a) specific; 

b) derivat de gradul 1; 

c) individual; 

d) derivat de gradul 2. 

 

II. În coloana A sunt enumerate funcțiunile întreprinderii, iar în coloana B, descrierea unor activități 

specifice acestora. Asociați cifrei din coloana A litera corespunzătoare din coloana B.   

A B 

1. Funcțiunea comercială a. Culege și prelucrează informațiile în vederea 

fundamentării programelor de producție; 

2. Funcțiunea de cercetare-dezvoltare b. Este înfluențată de gradul de noutate a 

produsului ce urmează a se fabrica, a unui 

produs nou asimilat sau a unui produs 

modernizat; 

3. Funcțiunea financiar-contabilă c. Facilitează asigurarea suportului informațional 

necesar inițierii de acțiuni solicitate de 

aplicarea deciziilor; 
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4. Funcțiunea de marketing d. Se referă la angajarea, pregărirea și 

promovarea personalului; 

5. Funcțiunea de personal e. Se referă la acțiuni de prospectare a pieței 

pentru stabilirea potențialilor clienți; 

6. Funcțiunea de producție f. Se referă la obținerea și folosirea rațională a 

mijloacelor financiare necesare firmei 

 g. Stabilește strategia de dezvoltare a firmei. 
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PROIECT DIDATIC 

Prof. înv. Preşc. Ghebă Claudiţa Florentina 

G.p.p. Dumbrava minunată, Slobozia, Ialomiţa 

 

NIVEL DE VÂRSTA/ GRUPA: Mică  (2-3 ani) 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

TEMA PROIECTULUI/SAPTAMÂNII: În lumea poveștilor! 

DISCIPLINA: Domeniul limbă și comunicare - Educarea limbajului 

TEMA ACTIVITAȚII: ,, Scufița Roșie,, 

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTARII: Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

1.1. Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi (comunicare receptivă) 

1.2. Folosește intonații diferite, gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/gramaticale simple pentru a transmite un mesaj (comunicare expresivă) 

SCOPUL ACTIVITAŢII: Formarea deprinderi de a asculta o poveste, reținând ideile principale și transpunând experinţele în viaţa reală; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

  O1-să asculte cu atenție povestea spusă de educatoare;  

  O2 -să urmărească succesiunea evenimentelor; 

  O3- să denumească personajele ce apar în poveste. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

-Metode si procedee didactice: conversația, povestirea, expunerea, explicația  
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-Mijloace de invatamant: planșe reprezentând momentele principale ale povestirii 

-Forma de organizare: frontal 

BIBLIOGRAFIE: 

1. MEN, (2019), Curriculum pentru educația timpurie 

2. Boca-Miron, E. (2001), Documentar metodic pentru activitățile de educare a limbajului la preșcolari, București: Editura V&I Integral 

3. Ezechil, L, Păiși Lăzărescu, M. (2006), Laborator preșcolar, București: Editura V&I Integral  

Nr. Crt.  Etapele 

activităţii  

Conţinutul ştiinţific Strategii didactice Evaluare /  

Metode şi 

indicatori  

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

   

1.  

   

Captarea şi 

orientarea 

atenţiei  

Captarea atenției se va realiza prin prezența 

personajului Scufița Roșie. Aceasta îşi va 

face intrarea prin următoarele versuri: 

             Eu sunt o fetiță 

             Și am o fundiță. 

             De la bunicuța, 

             Unde merg fuguța 

             Să-i duc de mâncare! 

             Să-i dau alinare! 

             Mama m-a trimis 

Surpriza 

 

 

 

Conversația 

Personajul Scufița Roșie 

 

 

Poezie 

  Frontal     

   

  Apreciri verbale 
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             Și ceva mi-a zis... 

             Însă eu n-am ascultat 

             Lupul rău m-a și păpat! 

2.   Anunţarea temei 

şi a obiectivelor  

Astăzi la Educarea limbajului vă voi povesti 

despre o fetiță care a primit în dar de la 

bunicuța ei o scufiță. De atunci ea a purtat 

mereu scufia și lumea o striga Scufița Roșie. 

Povestea se numește ,, Scufița Roșie,, și este 

scrisă de Frații Grimm. 

Voi trebuie să fiți atenți pentru a afla ce s-a 

întâmplat cu fetița din poveste. 

Conversația 

Explicația 

    Frontal    Apreciri 

verbale 

3.  Reactualizarea 

cunoştinţelor  

 Ce alte povesti mai cunoaşteţi? 

Educatoare le prezintă câteva cărţi de poveşti 

şi copiii dau titlurile  povestilor îndrăgite de 

ei, cum ar fi: 

- Capra cu trei iezi 

- Punguţa cu doi bani 

- Ursul Păcălit de vulpe 

 

Conversaţia 

Cărți de povești  Frontal  Apreciri verbale 
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4.  

Prezentarea 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării  

 Personajul își va motiva vizita prin faptul că 

s-a rătăcit în drum spre bunicuța, acolo unde 

a fost trimisă de către mama și are nevoie de 

ajutor. Îi invită să asculte povestea, să 

călătorească și să descopere împreună toate 

surprizele. Educatoarea va prezenta textul 

poveștii pe scurt, făcând  un rezumat al 

acestuia, solicintând copiilor ca la finalul 

activității să știe unde a greșit Scufița Roșie. 

Scufița își spune povestea, prezentând fiecare 

personaj în parte. 

La finalul poveștii, copiii se vor bucura 

împreună cu Scufița de finalul fericit și sunt 

solicitați să răspundă la întrebarea: Unde a 

greșit Scufița Roșie ? 

Explicația 

 

Expunerea 

 

 

 

 

Povestirea 

Planșe reprezentând 

momentele principale 

ale povestirii 

 Frontal  Apreciri verbale 

5.  Obţinerea 

performanţei  

 Se prezintă copiilor imagini cu momentele 

principale din poveste, pe care le vor așeza 

cu ajutorul educatoarei în ordinea logică a 

succesiunii evenimentelor: 

1- Plecarea Scufiței Roșii către casa bunicii; 

2- Întâlnirea Scufiței Roșii cu lupul; 

Conversația 

Povestirea 

copiilor 

Planșe reprezentând 

momentele principale 

ale povestirii 

 Frontal  Apreciri verbale 
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3- Dialogul dintre cei doi; 

4- Conversația dintre Scufița Roșie și lup în 

casa bunicii; 

5- Salvarea bunicuței și a fetiței de către 

vânător. 

6.  Evaluarea  Se fac aprecieri verbale asupra 

comportamentului copiilor pe parcursul 

activității.  

Se oferă recompense 

Conversația     Frontal  Apreciri verbale 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Velniceru Cristina 

Unitatea de învățământ:- Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău . 

Clasa: a VIII-a  

Tilul lecției:  Importanța ionilor metalici în organismul uman 

 

Competente generale:  

2.Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul unui demers  investigativ 

3.Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând algoritmi și instrumente specifice chimiei 

4.Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii substanțelor chimice asupra propriei persoane și asupra 

mediului înconjurător 

Competențe vizate: 

2.1. Formularea unor ipoteze cu privire la caracteristicile substanţelor și a relaţiilor dintre ele  

3.3 Aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice 

4.2 Evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice (atomi, ioni, molecule) 

Resurse materiale  

- sistemul periodic al elementelor 

- fişa de lucru 

- prezentări PowerPoint 

-calculator 

-videoproiector 

Resurse procedurale 

- conversaţia 

- explicația 

- algoritmizarea 

- descoperirea dirijată 

-rezolvarea de exerciţii 

Forme de organizare a lecţiei 

- activitate in grup  

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

5113 
 

ACTIVITATE PE GRUPE: 

Elevii vor completa pe foaia de flipchart câteva din sursele alimentare unde se găsesc aceste oligoelemente 

necesare organismului uman. 

Vor calcula ce cantitate dintr-un aliment trebuie consumat zilnic pentru a introduce  în organismul uman 

cantitatea necesară din acel oligoelement. 

Vor calcula și vor realiza o diagramă ce reprezintă procentul din fiecare ion metalic prezent într-un 

organism uman cu greutatea aproximativ a unui elev, de 65kg. 

Metalele sunt elemente ale Sistemului Periodic cu proprietăți specific chimice și fizice. Metalele 

îndeplinesc diferite roluri biologice în cadrul organismelor vii, încât procesele biologice implică compuși 

complecși formați. Nu toate metalele ce sunt răspîndite în mediu se întîlnesc în organismele vii. De 

exemplu aluminiul este destul de des întîlnit în scoarța terestră, dar nu face parte din elementele vieții. 

Unele îndeplinesc funcții vitale în organismele animale și vegetale: Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn. 

Majoritatea metalelor sunt microelemente, aflîndu-se în organisme într-o cantitate mică. Metalele se 

găsesc în organisme sub formă de cationi K +, Na +,Mg 2+, Ca 2+,formînd sărurile minerale. 

Cationii de metale îndeplinesc funcțiile următoare în cadrul organismelor vii: 

1.structurală – intră în compoziția macromoleculelor de proteine, acizilor nucleici, hemoglobinei, 

clorofilei. 

2.bioelectrică — ține de apariția diferenței de potențial la nivel de membrană celulară, în celulă prevalînd 

ionii de K, iar în exteriorul ei – ionii de Cl, și de Na. 

3.de transport. Cationii de Fe din hemoglobină fixază oxigenul, astfel asigurînd transportarea lui în 

corpul animalelor.Deci, facem concluzia că ionii unor metale participăla transportul electronilorunor 

molecule simple. 

4.mecanică. Putem să luăm ca exemplu cationul de  Ca și anionul  intră în compoziția fosfatului de calciu 

(Ca3(PO4)2) din oase, care determină rezistența lor. 

5.reglatoare. Astfel, ionii unor metale se leagă de fermenți și influențează activitatea lor. 

Organismul uman este alcătuit din aproximativ 25 de elemente chimice. Dintre acestea oxigenul reprezintă 

aproximativ 65%, carbonul 18,5%, hidrogenul 9,5% și azotul 3,2%. Urmează un grup de elemente care se 

găsesc în procente cuprinse între 0,1% și 1,5%, numite oligoelemente. 

Oligoelementele sunt elemente chimice care se găsesc și intervin în cantități infime în metabolismul 

ființelor, îndeplinind, în unele procese biologice, rolul de catalizator, fiind astfel necesar pentru 

dezvoltarea lor. Dintre acestea o importanță deosebită o au unele metale prezente sub formă ionică în 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Kaliu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Natriu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Magneziu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Calciu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Kaliu
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lichidele intra și extracelulare și anume ionii de sodiu, de potasiu, de calciu, de magneziu, de fier și de 

cobalt etc. 

Importanța unor ioni metalici : 

1) Ionul de sodiu (Na+1): 

• reglarea distribuției apei în organism; 

• contribuie la buna funcționare a sistemelor nervos și muscular; 

• contribuie la absorbția ionilor de calciu în sânge; 

• mărește rezistența organismului la efort fizic sau nervos. 

2) Ionul de potasiu (K+1): 

• are rol important în transmiterea influxului nervos, în contracția musculară; 

• alături de calciu şi magneziu, controlează contracţia miocardului. 

3) Ionul de calciu (Ca+2): 

• are importanță deosebită în formarea sistemului osos și a danturii; 

• contribuie la reglarea bătăilor inimii, reglează tensiunea arterială; 

• are rol în coagularea sângelui. 

4) Ionul de magneziu (Mg+2): 

• contribuie la menținerea unui nivel optim de glucoză în sânge; 

• acționează asupra mușchilor; 

• contribuie la sănătatea sistemului osos prin rolul pe care îl are în procesul de absorbție a calciului; 

• ajută la menținerea unui nivel de energie optim; 

• sistem imunitar sănătos. 

5) Ionul de fier (Fe+2): 

• este necesar pentru formarea hemoglobinei; 

• asigură secreția gastrică și respirația celulară; 

• are acțiune antioxidantă; 

• ajută la creșterea armonioasă. 

 

6) Ionul de cobalt (Co+2): se manifestă prin rolul său în vitamina B12, numită şi cobalamină. 

Aceasta are rol în funcţionarea sistemelor hematologic şi nervos, având rol în sinteza hemoglobinei. 
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7) Ionul de zinc(Zn+2): 

• sinteza colagenului care contribuie la refacerea pielii, creșterea părului, unghiilor etc. 

• mărește imunitatea; 

• descompunerea alcoolului. 

 

8) Ionul de crom (Cr+2): 

• Metabolismul glucozei. 

• Cromul ajută în stocarea nutrienților din corp, la o mai bună absorbție a acestora din alimentele 

consumate. 

• Contribuie la reducerea colesterolului. 

 

9) Ionul de cupru (Cu+2): 

• funcționarea sistemelor nervoase, imune și circulatorii ale corpului; 

• la elasticitatea vaselor de sânge și la funcțiile de formare a colagenului, care este o componentă 

structurală importantă a pielii și a oaselor. 

 

10) Ionul de seleniu (Se+2): 

Componentă în 30-50 de proteine de seleniu pentru mărirea imunității. 

 

IMPORTANT 

În concluzie alimentația este cea mai importantă pentru o sănătate de fier și o bună vitalitate. Alimentația 

omului trebuie să fie diversă, bogată în fructe și legume proaspete, ouă, lactate și carne slabă în grăsimi, 

pește, semințe etc. 

  

FIȘE DE LUCRU 

GRUPA I 

1) Ionul de sodiu (Na+1): 

• reglarea distribuției apei în organism; 

• contribuie la buna funcționare a sistemelor nervos și muscular; 

• contribuie la absorbția ionilor de calciu în sânge; 
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• mărește rezistența organismului la efort fizic sau nervos. 

 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 

 

 

 

• Calculați cantitatea de sare de bucătărie necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de Na 

zilnic este de 2 grame. 

 

GRUPA 2 

2) Ionul de potasiu (K+1): 

• are rol important în transmiterea influxului nervos, în contracția musculară; 

• alături de calciu şi magneziu, controlează contracţia miocardului. 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 

 

 

• Calculați cantitatea de banane necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de K zilnic este 

de 0,8 grame iar în 100g de banane se găsesc 358mg de zinc. 

 

GRUPA 3 

3) Ionul de calciu (Ca+2): 

• are importanță deosebită în formarea sistemului osos și a danturii; 
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• contribuie la reglarea bătăilor inimii, reglează tensiunea arterială; 

• are rol în coagularea sângelui. 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 

 

 

• Calculați cantitatea de brânză necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de Ca zilnic este 

de 1,2 grame iar în 100g de brânză se găsesc 388mg de calciu. 

 

GRUPA 4 

4) Ionul de magneziu (Mg+2): 

• contribuie la menținerea unui nivel optim de glucoză în sânge; 

• acționează asupra mușchilor; 

• contribuie la sănătatea sistemului osos prin rolul pe care îl are în procesul de absorbție a calciului; 

• ajută la menținerea unui nivel de energie optim; 

• sistem imunitar sănătos. 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 

 

 

• Calculați cantitatea de migdale necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de Mg zilnic este 

de 0,4 grame iar în 100g de migdale se găsesc 25 mg de magneziu. 
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GRUPA 5 

5) Ionul de fier (Fe+2): 

• este necesar pentru formarea hemoglobinei; 

• asigură secreția gastrică și respirația celulară; 

• are acțiune antioxidantă; 

• ajută la creșterea armonioasă. 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 

 

 

• Calculați cantitatea de ficat de pui necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de Fe zilnic 

este de 10 mg iar în 100g de ficat de pui se găsesc 12 mg de fier. 

 

GRUPA 6 

6) Ionul de zinc(Zn+2): 

• sinteza colagenului care contribuie la refacerea pielii, creșterea părului, unghiilor etc. 

• mărește imunitatea; 

• descompunerea alcoolului. 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 
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• Calculați cantitatea de ouă necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de Zn zilnic este de 

9 mg iar în 100g de ouă se găsesc 1,7 mg de zinc. 

GRUPA 7 

7) Ionul de crom (Cr+2): 

• Metabolismul glucozei. 

• Cromul ajută în stocarea nutrienților din corp, la o mai bună absorbție a acestora din alimentele 

consumate. 

• Contribuie la reducerea colesterolului. 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 

 

 

• Calculați cantitatea de broccoli necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de Cr zilnic este 

de 0,3 mg iar în 100g de broccoli se găsesc 0,11 mg de crom. 

 

GRUPA 8 

8) Ionul de cupru (Cu+2): 

• funcționarea sistemelor nervoase, imune și circulatorii ale corpului; 

• la elasticitatea vaselor de sânge și la funcțiile de formare a colagenului, care este o componentă structurală 

importantă a pielii și a oaselor. 

Scrieți pe foaia de flipchart sursele naturale din ionul de mai sus: 
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Calculați cantitatea de fistic necesară organismului uman în fiecare zi, dacă necesarul de Cu zilnic este de 

2 mg iar în 100g de fistic se găsesc 214 mg de cupru.
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PROIECT DIDACTIC 

Ioan Alexandru Brătescu- Voinești, Târgoviște 

Păunescu Lidia 

Obiectul: Matematică – Geometrie 

 Clasa:             a VIII-a   

 Data:  zz/ll/yy 

Unitatea de învăţare:   Arii și Volume 

Titlul lecției: Prisma Dreaptă 

Tipul lecţiei: Lecţie de fixare și  consolidare a cunoştinţelor. 

 

Scopul lecției: Consolidarea, aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor însușite, precum și     completarea unor lacune constatate pe parcursul 

activității. 

 

Competenţe specifice vizate: 

CG2-4. Calcularea ariilor şi volumelor corpurilor geometrice studiate. 

CG4-4. Exprimarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în limbaj matematic. 

 

Obiective operaţionale( Competențe derivate): 

La sfârșitul orei elevul va fi capabil să: 

       Op1. Să calculeze distanțe și unghiuri în prismă. 

       Op2. Să cunoască  formulele pentru arie laterală, arie totală și volum în prismă. 

       Op3. Să aplice corect aceste formule în rezolvarea unor probleme de evaluare națională. 
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Strategii didactice: 

1. Resurse procedurale: Conversaţia euristică, exerciţiul, demonstraţia, explicaţia, observația, expunerea, metoda ciorchinelui. 

2. Resurse materiale:  Caietul, fișă de exerciţii și probleme, materiale IT( tabla inteligentă, soft educațional). 

3. Forme de organizare: Frontală, individuală. 

4. Forme de evaluare: Orală. 

 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă. 

 

Durata: 50 de minute. 

 

Bibliografie: Programa şcolară pentru clasa a-VIII-a. 

  Manual pentru clasa a-VIII-a, editura Litera. 

  Culegere de teste, Evaluarea Naţională 2022, editura Paralela 45. 
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Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei / Timp Ob. 

Op. 

Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare 

Activitatea         

profesorului 

Activitatea             

elevilor 

Metode, 

procedee și 

tehnici did. 

Mijloace 

de înv. 

Forme de 

organizare 

1. Momentul organizatoric 

2 min 

   Se pregătesc  

materialele şi se asigură 

climatul  necesar 

desfăşurării activităţii. 

   Explicația  Frontal, 

individual 

  

2. Anunţarea temei şi a obiectivelor 

2 min 

   Prezint obiectivele 

lecției pe înțelesul 

copiilor. 

Prezint planul de 

recapitulare, stabilit și 

comunicat elevilor ora 

anterioară 

 Elevii își 

notează în 

caiete 

 Explicația Tabla 

clasică și 

cea 

interactivă 

Frontal, 

individual 

  

3. Dirijarea învățării 

44 min 

 Op1 

 

 

 

Op2 

  

 

Împart fișele de lucru  

elevilor care vor expune 

soluțiile problemelor pe 

tablă. 

 

Voi da explicaţii acolo 

unde elevii  întâmpină 

 Elevii 

rezolvă în 

caiete și la 

tablă 

sarcinile 

 

 

  Explicația 

 

 

Exercițiul 

 

 

Demonstrația 

Tabla 

clasică și 

cea 

interactivă 

Fișa de 

lucru 

Caietul 

Frontal, 

individual 

 observarea 

sistematică  

a sarcinilor 

de lucru în 

clasă 
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Op3 

 

dificultăţi pentru 

rezolvarea problemelor. 

Reprezentările figurilor 

geometrice vor fi 

proiectate folosind 

Multi – Touch Board 

V8 . 

Propun spre rezolvare 

elevilor un mic test 

grilă, un formular 

googleforms 

 

 

 

Elevii 

accesează 

linkul 

formularului 

si răspund 

cerințelor 

Tableta 

grafică 

 

 

 

 

Telefonul 

 

 

aprecieri 

verbale 

 (individuale 

și globale) 

 

 

 

4. Asigurarea retenției și 

transferului  

1 min 

   Precizarea temei pentru 

acasă, însoțită de 

explicațiile necesare 

pentru continuarea 

învățării și pentru 

asigurarea operării cu 

noile cunoștințe în 

condiții / contexte noi. 

 Elevii își 

notează 

tema și 

indicațiile 

    Explicația  Fișa temă  Frontal   

5. Aprecieri şi recomandări 

1 min 

   Se fac aprecieri și 

recomandări privind 

modul în care copiii au 

lucrat. 

    Explicația  Frontal   
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Fișă de lucru_Prisma_subiecte pentru Evaluare Națională 

Rezolvați cu soluții complete următoarele probleme. 

1. Fie paralelipipedul dreptunghic ABCDA’B’C’D’, cu AB = 12 cm, BC = 8 cm, iar înălțimea CC’ = 6 cm. Punctul M este mijlocul 

segmentului AB. 

a) Arată că triunghiul MC’D’ este isoscel. 

b) Determină distanța de la punctul C la planul (MC’D’). 

 

2. Cubul ABCDMNPQ are muchia AB = 4 cm. Punctele O și S sunt mijloacele diagonalelor BD, respectiv CM.  

a) Arată că măsura unghiului format de planele (MSB) și (ABC) este de 45°. 

b) Demonstrează că dreapta SO  este perpendiculară pe planul (ABC). 

 

3. Costel ține mingiile de tenis pentru antrenament într-o cutie de forma unei prisme triunghiulare regulate, COSTEL, cu OS = 4 dm. Știind 

că dreptele CE și OL formează un unghi de  60°. 

a) Arătați că OE= 4√2 dm. 

b) Arătați că distanța de la ortocentrul ∆𝑇𝐸𝐿 până la dreapta CO este mai mică decât 
20

3
 dm. 

 

4. În prisma patrulateră regulată PROBLEMA, OB = 6 cm, T este mijlocul laturii AB și planul (TRO) formează cu planul bazei un unghi 

de 30°.  

a) Demonstrați că distanța de la A la panul (TRO) este de 3 cm. 

b) Pe LP se iau 100 de puncte arbitrare. Determinați care punct este situat la distanță minimă față de planul (REAB) și calculați această 

distanță minimă. 
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5. În paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D' cu baza pătratul ABCD , AB = 8cm și AA' = 12√2 cm . Punctul O este intersecția dreptelor 

AC și BD, iar punctul E este situat pe muchia AA' astfel încât AE = 4√2 cm . 

a) Determinați măsura unghiului dintre dreapta EO și planul (ABC). 

            b) Demonstrați că dreapta C 'E este perpendiculară pe planul (BDE). 
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PROIECT DIDACTIC 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.1 Dăbuleni 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Marogel Carmen-Loredana 

CLASA: a IV-a A 

ARIA CURRICULARĂ: Om și societate 

DISCIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Istorie 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Trecutul și prezentul din jurul nostru 

SUBIECTUL: Popoare de ieri. Dacii și romanii 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

1.1. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice 

1.2. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu 

2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare și comunicare 

4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din present 

 

Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• OBIECTIVE COGNITIVE 

➢ OC1: să observe și să localizeze în timp și spațiu cu ajutorul hărții digitale anumite locații; 

➢ OC2: să verbalizeze pe baza materialelor prezentate, completând organizatorul grafic; 

➢ OC3: să completeze fișa de lucru cu itemi cu alegere duală și spații lacunare; 

➢ OC4: să spună propria părere referitor la întrebarea dată. 
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• PSIHOMOTORII: 

➢ OP1: să utilizeze corect materialele necesare desfăşurării lecţiei (manual, fişe de lucru, calculator, hartă); 

➢ OP2: să scrie clar și ordonat; 

➢ OP3: să păstreze o poziție corectă în timpul scrisului; 

 

• AFECTIVE: 

➢ OA1: să manifeste interes pentru lectie; 

➢ OA2: să se implice activ și conștient în activitate. 

 

STRATEGIE DIDACTICĂ: 

• Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, studiu de caz*(opțional), observarea dirijată, exerciţiul, jocul didactic, învăţarea prin 

descoperire –rebus, ciorchine 

• Resurse: 

➢ Materiale: Manual de Istorie, clasa a IV-a, Editura Litera, fişe de lucru, PPT,pdf,  rebus, tablă, laptop/telefon, foaie flipchart, aplicații 

online 

➢ Temporale: 45 minute  

➢ Umane: învățătoarea, 21 elevi   

➢ Spațiale: sala de clasă  

➢ Forme de organizare: frontal, individual 

 

Bibligrafie:  
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1. Programa școlară pentru disciplina Istorie, clasa a IV-a, anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5003 / 02.12.2014 

Ministerul Educației Naționale; 

2. Didactica Istoriei, Laura Căpiță; 2006; 

3. Povestea timpului – lecturi istorice pentru clasa a IV-a, Editura EDU; 

4. Maria Mariana Gheorghe, Irina Ema Săvuță, Aurel Constantin Soare - Manual de Istorie pentru clasa a-IV-a, Editura Litera, 2021; 

      www.twinkl.ro  

 

SCENARIUL DESFĂȘURĂRII LECȚIEI 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

 

OB 

 STRATEGII DIDACTICE  

ELEMENTE DE CONȚINUT METODE MIJLOACE FORME DE 

ORGANIZARE 

EVALUARE 

1. Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

 Se va organiza spaţiul şi climatul educativ într-un 

mod optim desfăşurării activităţii propuse. 

Conversația Laptop Frontal 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor. 

2.Reactualizare

a cunoștințelor 

și verificarea 

temei 

(3 min.) 

 Port o conversaţie cu elevii despre ceea ce au 

învăţat la Istorie la ultima oră. 

Copilăria de ieri și de azi în comunitatea locală 

Sunt verificate temele încărcate în Classroom. 

Conversația Harta 

Laptop 

Frontal 

Individual 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor. 

Răspunsuri 

corecte la 

întrebări. 

http://www.twinkl.ro/
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3. Captarea 

atenției 

(3 min.) 

 

OC1 

 

Captarea atenției elevilor se va realiza prin 

aplicația în Google Earth, Călătorie în lumea 

antică. 

- Sarmizegetusa Regia 

- Roma. 

-  

Conversația  Laptop 

telefon 

videoproiector 

Frontal    Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor. 

 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

(3 min.) 

OP1 

 

OA

1 

Solicit elevilor să deschidă manualele la pagina 

indicată. Se notează la tablă data și titlul lecției:  

,,Popoare de ieri. Dacii și romanii”. 

Îi anunţ pe elevi că în cadrul acestei lecţii vor 

prezenta cât mai multe informaţii despre daci şi 

romani, despre strămoşii noştri. 

Conversația Tabla 

Manualul de 

istorie 

 

Laptop/telefon 

 

Frontal  Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor. 

4.Dirijarea 

învățării 

(15 min.) 

 

 

OC2 

 

 

 

 

OP2 

Propun elevilor să urmarească prezentarea power-

point, pdf-ul  (sursa twinkl.ro) temei   

(Anexa 1 și Anexa 2) 

și filmulețul online - manuale digitale 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20I

V-a/Istorie/Uy5DLiBHUlVQIEVESVRP/ 

 

 

Antrenez elevii într-o conversaţie despre 

materialele urmărite.  

Conversația  

 

Observarea 

dirijată 

 

Explicația  

 

Ciorchine 

Laptop 

Videoproiector 

Prezentare 

power point 

Filmuleț 

pdf-ul 

Tabla  

Caietele 

elevilor 

Instrumente de 

scris 

Frontal  

 

Individual 

 

 

  

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor. 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Uy5DLiBHUlVQIEVESVRP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Istorie/Uy5DLiBHUlVQIEVESVRP/
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Concomitent cu analiza materialului, se realizează 

şi schema lecţiei pe caiete sub formă de ciorchine 

(dacii și romanii) / elevii transcriu în caiete. 

(Anexa 3  - două materiale) 

 

5.Obținerea 

performanței 

(5 min.) 

 

 

 

OC2 

OA

2 

 

 

Obtinerea performantei se va realiza printr-un 

rebus, competarea acestuia făcându-se 

concomitent cu cel de pe foaia tip 

flipchart/aplicația LearningApps. Completarea 

corectă a rebusului ne va dezvălui cum se numeau 

bărbații care luptau în arenele romane.  

Sunt prezentate variantele de răspuns așezate 

aleatoriu. 

https://learningapps.org/display?v=psmt4ij9c21 

(Anexa 4) 

Conversația  

Jocul 

didactic 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Exercițiul  

Tabla 

Laptop 

Foaie flipchart 

Fișă rebus  

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor. 

Verificarea 

răspunsurilor  

6. Asigurarea 

feed-back-ului 

învățării 

(10 min.) 

OC4 

OP3 

 

OC3 

 

OC4 

Elevii vor rezolva exercițiile din fișa de lucru 

(Anexa 5) 

și răspund la următoarele cerințe: 

- „ Dacă ai fi fost Decebal, ce ai fi făcut după 

încheierea războiului din 106?” 

- Menţionez secolul în care se încadrează anul 106. 

Conversația  

Explicația 

Exercițiul  

Fișa de lucru 

(Anexa 4) / 

Caiete de clasă 

Instrumente de 

scris 

Laptop 

Frontal 

Individual 

Evaluare scrisă 

Corectarea 

răspunsurilor 

greșite. 

7. Asigurarea 

retenției și 

 Elevii notează tema pentru acasă.  

 

Conversația 

  

Explicația  

Manual, 

Caietele 

elevilor 

    Frontal Observarea 

sistematică a 

https://learningapps.org/display?v=psmt4ij9c21
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transferului 

cunoștințelor 

(3 min.) 

Opțional: vizualizare film artistic: Dacii, regia lui 

Sergiu Nicolaescu – Studiu de caz pe baza filmului 

vizionat 

https://www.youtube.com/watch?v=0-

rJd68LqBQ&t=701s 

 

Studiu de caz* 

(opțional) 

Laptop 

comportamentului 

elevilor 

 

8. Încheierea 

activitații 

(2 min.) 

 Se fac aprecieri generale şi individuale pe tot 

parcursul activităţii, elevii fiind motivaţi şi 

stimulaţi verbal. Se audiază la final Imnul Daciei. 

https://www.youtube.com/watch?v=m9L9AHj066

4 

Conversația Laptop Frontal Aprecieri globale 

pozitive 

Suplimentar, dacă timpul ne permite: 

- Jocuri aplicația Wordwall 

 https://wordwall.net/resource/8584990/dacii-%C8%99i-romanii 

https://wordwall.net/resource/8474305/dacii-%C8%99i-romanii 

 

Anexa 4 

https://learningapps.org/display?v=psmt4ij9c21 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-rJd68LqBQ&t=701s
https://www.youtube.com/watch?v=0-rJd68LqBQ&t=701s
https://www.youtube.com/watch?v=m9L9AHj0664
https://www.youtube.com/watch?v=m9L9AHj0664
https://wordwall.net/resource/8584990/dacii-%C8%99i-romanii
https://wordwall.net/resource/8474305/dacii-%C8%99i-romanii
https://learningapps.org/display?v=psmt4ij9c21
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Proiect didactic 

 

 

Unitatea de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DĂBULENI 

Clasa: I 

Prof. înv. primar: ȘOIMU DANIEL 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică: „Se apropie vacanța mare” 

Subiectul lecției: Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100 

Tipul lecției: de recapitulare și sistematizare 

Forma de realizare: integrată 

Discipline integrate: Matematică și explorarea mediului, Comunicare în limba română, Arte vizuale și 

abilități practice, Muzică și mișcare 

 

Competențe specifice: 

Matematică și explorarea mediului 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100; 

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. -)  în 

rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;  

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural; 

5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0-100, 

cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.  

Comunicare în limba românǎ 

2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare; 

3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare. 

Arte vizuale și abilități practice 

2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei 

Muzică și mișcare 

1.3. Recunoaşterea sunetelor emise de jucăriile muzicale şipercuţia corporală 

 

Obiective operaționale: 

       Până la finalul lecției, elevii vor fi capabili: 
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O1 - Să rezolve, mental și în scris, exerciții și probleme de adunare și scădere a numerelor până la 100, cu 

și fără trecere peste ordin, utilizând algoritmul de calcul și terminologia matematică specifică: termeni, 

sumă (total), diferență, mărește, micșorează, cu … mai mult / mai puțin, cu… mai mare / mai mic; 

O2 - Să scrie corect, pe tablă și pe caiete, datele unei probleme; 

O3 - Să coopereze în echipă pentru compunerea și rezolvarea de probleme; 

O4- Să coloreze corect o fișă de lucru, cifrată pe rezolvări de exerciții matematice. 

 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, problematizarea, exercițiul 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe 

Resurse materiale: tabla magnetică, fișe de lucru, creioane grafice, creioane colorate 

Forme și tehnici de evaluare:  observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, 

evaluare continuă, fișe de lucru; 

Resurse temporale: 45 minute 

 

BIBLIOGRAFIE: 

* Programa școlară pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, 

Dezvoltare personală, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

* Manual de Matematică şi explorarea mediului, autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ed. Didactică 

și Pedagogică, 2021 

* Magdaș, Ioana - Didactica Matematicii pentru învățământul primar și preșcolar, ediţia a II-a revizuită, 

Ed. Presa Universitară Clujeană, 2014 

* Bocoș, Mușata-Dacia - Dicționar praxiologic de pedagogie - Ed. Paralela 45, 2017 
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SCENARIUL LECȚIEI 

Momentele 

lecției 

Ob.op Activitatea învățătorului Activitatea 

elevilor 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

(1 min) 

      Pregătește materialele 

didactice pentru lecție; 

     Asigură liniștea și 

pregătește elevii pentru 

începerea orei. În cazul 

particular de față – se 

prezintă și creionează 

viitoarea atmosferă de lucru 

a orei. 

    Se așază în 

bănci și 

ascultă cu 

atenție scurta 

prezentare a 

învățătorului. 

Frontal Observarea 

directă 

Aprecieri 

verbale 

2.Captarea 

atenției 

(2 min) 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Propune câteva exerciții 

ritmice scurte, cu bătăi din 

palme. După efectuarea 

fiecărui exercițiu, cere 

copiilor să numere mintal  și 

să spună oral numărul de 

bătăi efectuate.  

Apoi le spune următoarele 

ghicitori: 

Ghicitoarea 1: 

Șapte flori au răsărit ,     

Iar două s-au ofilit. 

Ia să socotim din nou  

Au rămas doar ..5.. flori . 

( 7-2=5 ) 

 

Ghicitoarea 2: 

La bunica în ogradă  

Patru cățeluși fac zarvă . 

Urmează 

indicațiile și 

efectuează 

exercițiile 

ritmice, apoi 

răspund 

întrebărilor 

legate de 

numărul de 

bătăi.  

 

 

 

 

 

Calculează 

mintal și 

oferă 

Frontal, în grup 

pentru 

realizarea 

sarcinii,  cu 

răspunsuri 

individuale la 

întrebările 

despre numărul 

de bătăi. 

 

 

 

 

 

Frontal, cu 

răspunsuri 

individuale prin 

ridicare de 

mână 

Observarea 

directă 

 

Aprecieri 

verbale 
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Azorel mai supărat,  

Repede-a fugit în sat. 

Să mai numărăm odată:,  

Câți căței sunt în ogradă? 

(4-1=3) 

 

Ghicitoarea 3: 

 5 iepurași zglobii  

În grădină au intrat  

Dar cățelul meu, Azor,  

Pe unul l-a speriat. 

Ia spuneți de știți, copii, 

Câți iepurași acum, or fi? 

( 5-1= 4 ) 

răspunsurile 

potrivite 

3.Anunțarea 

temei și 

obiectivelor 

lecției 

(2 min) 

 Anunță titlul lecției: 

„Adunarea și scăderea 

numerelor de la 0 la 100”, pe 

care îl scrie pe tablă și le 

propune elevilor ca în restul 

lecției să rezolve exerciții și 

probleme folosind operații 

de adunare și scădere.  

Scriu pe caiet 

titlul lecției și 

se pregătesc 

pentru 

rezolvarea 

exercițiilor 

propuse.  

Frontal Observarea 

directă 

4. 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

dobândite 

anterior 

(4 min) 

 

O1 

Reactualizarea cunoștințelor 

se realizează cu ajutorul 

unor întrebări: 

Cum se numesc numerele 

care se adună? (termeni) 

Cum se numește rezultatul 

adunării? (sumă) 

Cum se numește semnul 

operației de adunare?  

Prezintă tema 

și urmează 

indicațiile 

învățătorului. 

 

 

 

 

 

Frontal, 

individual 

și/sau în grup 

Observarea 

directă 

Aprecieri 

verbale 
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Cum se numesc numerele 

care se scad? (termeni, 

descăzut, scăzător).  

Cum se numește rezultatul 

scăderii? (diferență / rest) 

Se rezolvă oral exerciții de 

adunare și scădere fără 

trecere peste ordin: 

Care este suma numerelor 4 

și 6; 2 și 8; 15 și 5; 20 și 30; 

50 și 15? 

Care este diferența 

numerelor 10 și 3, 10 și 7, 40 

și 20, 60 și 30.  

Care sunt vecinii 

numărului....? (dacă e cazul 

reluăm terminologia de 

predecesor și succesor) 

Cum se numește vecinul mai 

mic al unui număr? Dar 

vecinul mai mare? 

Dintre numărul x și y, care 

este mai mare? 

 

Răspund 

întrebărilor, 

efectuând 

mintal 

calculele 

propuse de 

către 

învățător. 

 

 

 

 

 

 

 

Răspund 

întrebărilor, 

efectuând 

mintal 

calculele 

propuse de 

către 

învățător. 

5. 

Recapitularea 

și 

sistematizarea 

cunoștințelor 

(30 min) 

 

O2 

 

 

 

 

 

Împarte fișe de lucru cu 

exerciții și probleme diverse 

de adunări și scăderi. 

Sprijină elevii în citirea și 

înțelegerea corectă a 

cerințelor.  

Citesc 

cerințele cu 

atenție și 

rezolvă corect 

exercițiile de 

pe fișă, în 

caiete sau/și 

Frontal, 

individual 

 

 

 

 

 

Fișă de 

lucru 

 

 

 

Cadrul 

didactic va 
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O3 

În funcție de necesitate, 

scoate câte un elev la tablă 

să rezolve câte un exercițiu, 

în scopul sistematizării 

cunoștințelor despre 

efectuarea unei operații mai 

dificile.  

 

Împarte clasa în șase grupe  

de elevi și oferă fiecărui 

grup câte o foaie A4 cu câte 

două seturi de numere. 

Fiecare grup va trebui să 

compună exerciții pe care să 

le ofere spre rezolvare unei 

alte grupe. La final, membrii 

grupelor vor primi înapoi 

fișele rezolvate cu exerciții 

propuse și vor verifica 

acuratețea rezultatelor.  

Învățătorul va aprecia 

munca și creativitatea 

copiilor și va oferi premii 

tuturor.  

la tablă, în 

funcție de 

indicațiile 

primite. 

 

 

 

Se vor grupa 

și, astfel 

organizați, 

compun și 

rezolvă 

exercițiile 

propuse.  

 

 

 

 

Vor primi cu 

satisfacție 

aprecierile 

cadrului 

didactic și 

premiul 

dulce.  

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

urmări 

permanent 

resursa de 

timp, 

inserând 

această 

activitate 

într-un 

moment cât 

mai 

potrivit, 

astfel încât 

să se 

încadreze și 

restul 

activităților 

în cele 45 

de minute 

ale lecției. 

6. Obținerea 

feedback-ului 

(5 min) 

 

O4 

Împarte fișele cu coduri de 

colorat, în funcție de 

rezultatul operațiilor. În 

funcție de resursa de timp, 

dacă elevii nu reușesc să 

termine sarcina în clasă, 

Rezolvă 

operațiile 

matematice, 

stabilesc 

culorile în 

funcție de 

Frontal, 

individual 

Fișă de 

lucru 
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restul va rămâne ca temă 

pentru acasă. 

rezultate, apoi 

folosind 

creioanele 

colorate, 

colorează 

fișele pentru a 

obține o 

imagine 

frumoasă. 

7. Încheierea 

lecției 

(1 min) 

 Face aprecieri individuale 

sau generale cu privire la 

activitățile orei, reamintește 

tema pentru acasă (dacă va 

fi cazul) și le oferă copiilor 

posibilitatea de a merge în 

recreație.  

Primesc 

aprecierile 

învățătorului 

și își notează 

tema (dacă va 

fi cazul), apoi 

ies cu toții în 

pauză. 

Frontal Aprecieri 

verbale 
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,,Călătoria lui Sammy” 

Prof.înv.preșc. Găbudean Ana-Maria Luiza 

Grădinița cu P.P.„Prichindelul Isteț” Turda 

 

INTERVALUL DE VÂRSTĂ: 61 luni – 72/84 luni/5-6 ani 

GRUPA: Grupa Mare ,,Mickey Mouse” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este/ a fost și va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Din lumea celor care nu cuvântă” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Viața din  adâncuri” 

TEMA ACTIVITĂȚII (activitate integrată): ,,Călătoria lui Sammy” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

 Întâlnirea de dimineață: ,,Picătura de apă”  

    Tranziții:,,1,2,3 cu Sammy și peștișorul curcubeu să ne jucăm...” 

    Moment de mișcare:,,Baby Shark” 

Activități pe domenii experiențiale (ADE): 

Domeniul Științe (DȘ): Cunoașterea mediului – joc didactic ,,Călătoria lui Sammy” 

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC): -povestirea educatoarei,,Povestea peștelui curcubeu” 

+secvențe din cadrul Domeniului Estetic și Creativ- modelaj  

MIJLOCUL DE REALIZARE: Activitate integrată  

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII 

INTEGRATE: 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

C.1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi. 

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

C.2.2.Integreză ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăţi 

C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative. 

D.1.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă) 

D.1.2.Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. 

(comunicare expresivă) 
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D.2.2.Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

D.2.3.Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

D.4.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor. 

D.5.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate vorbitor. 

E.3.2.Identifică şivalorificăunelecaracteristici ale lumii vii, ale PământuluişiSpaţiului. 

E.3.3.Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Comportamente vizate: Obiective operaționale: 

D.4.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de 

joc în calitate de auditor. 

D.5.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de 

joc, în situații uzuale, în calitate vorbitor. 

O1. Preșcolarul va fi capabil să participe activ la 

discuțiile purtate în cadrul etapelor   

,, Întâlnirii de dimineață”, aplicând cunoștințele 

dobândite despre viețuitoare din adâncuri în situații 

variate- a jocului didactic”Călătoria lui Sammy?”, 

la realizarea metodelor interactive „Cubul” și 

„Explozia stelară”. 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de 

activități variate. 

C.1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru 

experimentarea și învățarea în situații noi. 

O2. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/ 

fără sprijin sarcini de realizare a unor materiale de 

învățare: exerciții în cadrul ,,Momentului de 

mișcare”, „steluța de mare”-modelaj, „apă sărată”- 

experiment, jocuri de mișcare,  exerciții pentru 

încălzirea musculaturii mâinilor, participarea la 

jocul„Sammy e prietenul meu”-bobinare  (ALA2).  

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.  

D.1.2.Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca 

urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă) 

D.2.2.Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite 

contexte de comunicare 

D.2.3.Demonstrează extinderea progresivă a 

vocabularului 

O3.  Preşcolarul va fi capabil să descrie vietățile 

marine, precizând cel puțin două caracteristici ale 

fiecăruia, pe baza cunoștințelor dobândite anterior; 

04.Preșcolarul va fi capabil săamestece sarea cu 

apă pentru a descoperi apa sărată a oceanelor; 

05. Preşcolarul va fi capabil să formuleze enunțuri 

corecte (afirmative/interogative) –  pentru 

realizarea metodelor interactive „Cubul”, „Trierea 

aserțiunilor” și „Explozia stelară”; 
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E.3.2.Identifică şivalorificăunelecaracteristici ale lumii 

vii, ale PământuluişiSpaţiului. 

E.3.4.Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale 

Pământului şi Spaţiului 

06.Preșcolarul va fi capabil să identifice corect 

personajele textului; 

C.2.2.Integreză ajutorul primit, pentru realizarea 

sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăţi 

C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-

plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri 

creative. 

O7. Preșcolarul va fi capabil să realizeze ,,Steluța 

de mare” (modelaj),  experimentul cu paharul de 

apă și sarea, ținând cont de indicațiile educatoarei. 

Sarcina didactică:Consolidareaşiexersarea cunoștințelor dobândite de preșcolari despre viețuitoarele din 

adâncuri  prin rezolvarea probelor propuse în cadrul activității. 

Regulile jocului: Preșcolarii trebuie să rezolve corect probele, răspunzând doar copilul care este solicitat 

de educatoare.Copii vor denumi și vor preciza cel puțin două caracteristici ale viețuitoarelor marine. În 

complicarea jocului-folosind metoda „Trierea aserțiunilor” cu ajutorul cartonașelor verde(adevărat) și 

roșu(fals) se vor corecta sau valida, de catre preșcolari,câteva enunțuri despre viețuitoarele marine pe care 

d-na educatoare le va  rosti.Pentrufiecaresarcinăîndeplinităcorect se vorprimiaplauzelecolegilor, 

iargreșelilevor fi corectate de cătrecolegiilor. 

Elemente de joc:   aplauzele, mânuirea materialelor, recompensele. 

STRATEGII DIDACTICE: 

Mijloace de învățământ: Mascotalui Sammy(o broscuță), prezența (mănuși cu Mickey și Minnie), 

calendarulnaturii, picături de apă,carioci, filmuleț de prezentare a broscuței Sammy, ecusoane, 

siluetepentrumomentul de mișcare(caracatiță, focă, meduză, crab, înotătoarerechin,), 

cubul,cartonașeadevarat/fals, apa, pahar, sare,imagini steluță de mare/ caracatiță, plastelină, „carte 

povestitoare”, siluetele personajelor, șase steluțe, apă, pahar, sare, plastelină, rolă de carton,fir  de tricotat 

albastru, breloc vorbitor-broscuță. 

Metode și procedee didactice: jocul, povestirea conversația, explicația, expunerea, observația, 

demonstrația, exercițiul, tehnica ,,Comunicării rotative”, metode interactive: „Explozia Stelară”,  ,,Cubul”, 

,,Trierea aserțiunilor”.  

Forme de organizare: frontală, individual. 

DURATA: o oră  
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EVALUARE:Ținând cont de faptul că, proiectarea activității s-a axat pe comportamente, pe parcursul 

activității integrate, vor fi evaluate următoarele aspecte:  

• Calitatea și acuratețea produselor activității ( steluța de mare. ); 

• Corectitudinea răspunsurilor la întrebările adresate de către educatoare şi de către colegi cu privire la 

tema zilei; 

•  corectitudinea  răspunsurilor  formulate de către preşcolari cu privire la viețuitoarele din adâncuri; 

• Corectitudinea executării mișcărilor în timpul jocurilor de mișcare; 

• gradul de manifestare generală a comportamentelor și atitudinilor urmărite precum și nivelul de 

autonomie demonstrat. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰ Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), M.E.N., 

București, 2019 

2. Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii, repere metodologice în aplicarea curriculumului 

preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014. 

3. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura Arves, 

2002. 

4. ⃰  ⃰  ⃰Revista Învățământul preșcolar în mileniul III, M.E.N, Editura Reprograph, Craiova, 2019. 

 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE 

,, Călătoria lui Sammy” 

1.Moment organizatoric: 

Educatoare pregătește toate materialele necesare desfășurării activității on-line, se asigură de buna 

funcționare a aparatelor(laptop,camere..) 

Întâlnirea de dimineață-Copiii intră în „sala de grupă” virtuală, pentru realizarea momentului “Întâlnirea 

de dimineață”. 

Salutul Educatoarea salută primul copil ,,Bună dimineața,Broscuță Alina!”, iar apoi copiii se salută prin 

utilizarea tehnicii ,,Comunicării rotative”- fiecare copil salută colegul indicat de d-na educatoare. (Salutul) 

         Activitatea continuă cu prezentași se lucrează pe panoul întâlnirii de dimineață. Educatoarea va 

striga prezența după catalogul grupei, iar pentru fiecare preșcolar va așeza în suportul copiilor prezenți , 

câte o mână-Minnie pentru fetițele prezente și câte o mână- Mickey pentru băieții prezenți. (prezenţa) 
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Se va completa apoi calendarul naturii  astfel educatoarea  inițiază o discuție despre anotimpul în 

care suntem.Copiii sunt rugați să spună cum e vremea afară.Se alege jetonul potrivit și îl așează la locul 

care indică starea vremii.Se va decide luna în care aflăm, anotimpul si ziua.Educatoarea va marca pe 

panoul Întâlnirii de dimineață din grupă toate acestea. 

Educatoarea poartă o discuţie  cu preşcolarii despre tema săptămânii, animalele din Mări și oceane 

(Împărtășirea).Apoi,  propune copiilor un joc care se numește ,,Picătura de apă” În cadrul acestui joc, 

fiecare copil primește o picătură de apă(carton albastru în forma unei picături de apă) ,carioci /culori pe 

care va trebui să o personifice-să realizeze expresii faciale-supătată,veselă,furioasă...,motivând alegerea 

făcută.(Activitatea de grup). 

2. Captarea atenției:Educatoarea va prezenta un scurt filmuleț în care o broscuță țestoasă proaspăt ieșită 

din ou-Sammy își caută drumul spre apă,speriată fiind de pescărușii care zboară deasupra ei, de crabul pe 

care îl întâlnește în drum, dar care curajoasă ajunge în apă-o mare si infricosătoare necunoascută pentru 

ea.... 

După filmuleț , educatoarea îi întreabă pe preșcolari dacă doresc să o ajute pe Broscuța Sammy să 

înțeleagă mai multe despre marea întindere de apă...Broscuța din filmuleț va fi mereu aproape de 

educatoare ,în oceanul realizat în sala de grupă, dornică să învețe cât mai multe despre „casa” ei. 

Prima viețuitoare întâlnită este un rechin, pe care când îl vede se și sperie,dar educatoarea îi roagă 

pe copii să cânte împreună un cântec cunoscut de ei, efectuând și mișcările sugerate de versurile 

cântecelului „Baby shark”(Momentul de mișcare). 

Domeniul Științe (Cunoașterea mediului)- Joc didactic ,,Călătoria lui Sammy” 

3.Dirijarea învățării 

 După momentul de mișcare, d-na educatoare le propune copiilor să fie ajutoarele broscuței Sammy 

în prima ei călătorie în ocean.Educatoarea  repetă cu preșcolarii titlul activității   „Călătoria lui Sammy”. 

Dar, ce să vezi în oceanul grupei sunt foarte multe plase de pescari, iar pentru a le putea ridica din calea 

broscuței, să nu rămână prinsă în ele, trebuie să rezolvam trei sarcini.Lângă plasa de pescar, este o sticlă 

cu un mesaj înăuntru.D-na educatoare scoate mesajul din sticlă si citește: 

Explicarea regulilor jocului și a modului de desfășurare:Câteva viețuitoare  marine  doresc să „intre” 

în oceanul grupei voastre, încântate fiind de cât de frumos este .Nu pot intra decăt dacă demostrați dragi 

copii, că aveti cunoștințe  despre ele.Vă propun să le demonstrăm că avem suficiente cunoștințe... 

Educatoarea va arăta silueta unei viețuitoare marine și va invita preșcolarii să spună ce stiu despre ea. 

Fiecare răspunsva fi recompensat cu aplauze.  
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Executarea jocului demonstrativ de către educatoare:Cadrul didactic executăjocul de probă: alege un 

viețuitoare marine(jeton), il denumeşte, il caracterizează şi il aşază în ocean, jocul continuă până când 

toate animalele marine au fost denumite şi aşezate în „oceanul” grupei.Fiecare răspuns correct este 

aplaudat. După ce s-au realizat sarcinile din prima sticlă, plasa de pescar cade, permitându-I lui Sammy 

să își continue drumul. 

 

Broasca țestoasă-are carapace foarte tare ,depuneouă 

-se poate reintoarce pe aceeasi plajă unde  s-a născut și după 30 de ani 

Complicarea jocului-Sammy își continua drumul prin ocean, până ajunge în dreptul unui cufăr.Pe cufăr 

un alt mesaj care ne invită cu ajutorul cartonașelor verde(adevărat) și roșu(fals) să corectăm sau validăm 

enunțurile despre  despre viețuitoarele marine pe care d-na educatoare le  rostește.Pentru fiecare sarcină 

îndeplinită corect se vor primi aplauzele colegilor, iar greșelile vor fi corectate de către colegii lor. 

4.Obținerea performanței și asigurarea transferului – în cadrul acestei probe, preșcolarii sunt 

solicitați să resolve sarcinile scrise pe cub. Fiecare faţă colorată a cubului reprezintă o sarcină, după cum 

urmează : 

1. Descrie- (fața roșie a cubului)- ,,Descrie oceanul” 

2. Compară-(fața verde a cubului) „Compară cele două animale- steluța de mare și caracatița”-asemănări şi 

deosebiri 

3. Analizează- (fața portocalie a cubului) –apa sărată a mărilor și oceanelor(dizolvă trei lingurițe de sare intr-

un pahar cu apă , amestecă până se topește sarea, apoi gustă foarte puțină apă cu lingurița. 

4. Asociază- (fața albastră a cubului) - Când spun:  

                    ,,carapace” la ce viețuitoare ne gândim? 

                    ,,tentacule” la ce viețuitoare ne gândim? 

                    ,,clești” la ce viețuitoare ne gândim ?                                   

5. Aplică-(fața galbenă a cubului) –„Modelează o stea de mare cu cinci brațe aplicând tehnicile învățate”  

Cadrul didactic expune „steaua de mare” model,se poartă discuții despre  modalitatea de realizare  și 

culorile folosite. După ce cadrul didactic oferă toate explicațiile necesare și demonstrază modul de lucru, 

împreună cu preșcolarii execută exerciții pentru încălzirea mușchilor mâinilor:,,Mişcăm degeţelele, 

Batem, batem palmele, Învârtim moriştile, batem picioruşele, să se facă linişte şi la muncă mâinile” Pe 

parcursul derulării activității, cadrul didactic supraveghează copiii și oferă explicații și ajutor atunci când 

este solicitată. 
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În continuarea călătoriei prin „oceanul” grupei, broscuța Sammy întâlnește un pește foarte frumos colorat 

cu solzi în toate culorile curcubeului și cu un  singur solz foarte stralucitor.. 

6. Argumentează- (fața mov a cubului) De ce este frumos peștele curcubeu? 

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC): -povestirea educatoarei,,Povestea peștelui curcubeu” 

Educatoarea  le  propune  copiilor  să  asculte  împreună  cu  broscuța  „Povestea  peștelui curcubeu” 

pentru a afla mai multe despre el. Se va expune povestea cu ajutorul unei carți cu personaje 

magnetice.Expunerea  va trebui adaptată nivelului de înțelegere a copiilor,păstrându-se stilul autorului.Se 

vor explica copiilor cuvintele necunoascute și se va ține cont de schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul 

expunerii, pauzele logice,psihologice si gramaticale, repetiții. 

      Accentul va cădea pe momentele în care Peștișorul curcubeu nu mai vrea să fie singur și își dorește să 

aibă și el prieteni.De asemenea se va atrage atenția preșcolarilor asupra emoțiilor pe care le trăiesc 

personajele din poveste. 

5.Fixarea poveştii o voi realiza cu ajutorul metodei „Explozia stelară” sub formă de joc,preșcolarii vor 

povesti peripețiile peștelui curcubeu.  

➢ Cine?         Cine este pestișorul cu solzi multicolori?(Peștele curcubeu) 

➢ Ce?            Ce i-a cerut peștisorul albastru care s-a apropiat de el?(să îi dea un solz ) 

➢ De ce?      De ce a început să dăruiască peștișorilor  câte un solz? (caracatița l-a sfătuit sa fie mai bun) 

➢ Unde?         Unde trăieste peștele curcubeu?(în ocean) 

➢ Când?Când  s-a simtit pestele curcubeu fericit ?(cand a devenit prieten)  

După realizarea exploziei stelare d-na  educatoare le propune copiilor un joc…                                               

ALA 2-„Sammy e prietenul meu” 

Preșcolarii vor cânta cântecelul de mai jos,executând mișcările sugerate de d-na educatoare, iar la final, 

pentru a-și vedea prietenul ales, trebuie să finalizeze jocul de mai jos… 

            „ Eu cunosc o mare-albastră,uite așa!(copiii aproximează distanțe mari prin desprinderea mare a 

brațelor) 

Cu mii de  peștișori in ea,uite așa! 

Apa mării bulbucea,uite așa!(se ondulează brațele imitând valurile) 

Și curată era,uite așa! 

Și peștișorii înnotau, uiteașa!(se lipesc palmele in dreptul pieptului și se miscă unduitor,alternative 

stânga/dreapta până deasupra capului) 

Ș ifrumos se învârteau ,uite așa! 
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Și când se mai plictiseau ,uite așa!(se lasă brațele în jos imitând plictiseala) 

Un prieten ei îsi alegeau ,uite așa! 

 

Fiecare copil va avea în mână o rolă de carton cu o ață în capătul căreia va avea legată broscuța- Sammy.La 

semnalul educatoarei copiii vor trebui să ruleze/bobineze ața pe rolă pentru a ajunge Sammy la fiecare din 

trei. Jocul se va încheia când toți preșcolarii vor avea broscuța în brațe. 

  6.Asigurarea feedbackului și evaluarea 

     Pe parcursul activității integrate vor fi evaluate următoarele aspecte: corectitudinea informațiilor 

furnizate de preșcolari despre viețuitoare marine (în cadrul ,,Întâlnirii de dimineață”, pe parcursul probelor 

jocului didactic, pe tot parcursul activității); corectitudinea executării mișcărilor în timpul ,,momentului 

de mișcare”, tranziției, exercițiilor pentru încălzirea mușchilor mâinilor; modalitatea de realizare a 

,,Steluței de mare”(modelaj), participarea copiilor în cadrul jocului distractiv propus la ALA2; 

interacțiunea între preșcolari, dar și între preșcolari și cadrul didactic, pe tot parcursul zilei.  

     În încheierea activității, cadrul didactic face aprecieri verbale asupra modului de desfășurare al 

activității și oferă copiilor recompense (Broscuța Sammy-un breloc muzical). 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  
AUGUST 2022 

 

 

ADP: 

,, Întâlnire cu animalele din curtea 

 bunicii” 

,,În vizită la Ferma din Bremen” 

(ADP+ALA1+DŞ1+DLC+D.Ș.2 

ALA2) 

 

Domeniul Ştiinţă 

✓ D.Ș.1 –,,,Cât de bine 

cunoști animalele și 

păsările domestice? ” 

✓ D.Ș2 - activitate 

matematică 

 

Domeniul Limbă și 

Comunicare 

 

 

Domeniul Om și societate 

,,Ferma copiilor” - activitate 

practică) 

Domeniul Estetic și Creativ 

,,Muzicanții din Bremen ” 

ALA 2 

,,Ne jucăm în pădure ” 

(joc de mişcare) 

"ÎN VIZITĂ LA FERMA DIN 

BREMEN" 

DAVID ANA EVELINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu P.N. si P.P. „Castelul Fermecat” - 

            Structură a Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR: (FLOARI) DAVID ANA -  EVELINA 

GRUPA: Nivel II /Grupa mare „Piticii” 

TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi aici, pe Pamânt?” 

TEMA PROIECTULUI: „Micii exploratori” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Animale mari și mici în ogradă la bunici” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „În vizită la Ferma din Bremen” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare și consolidare a  cunostintelor dobândite anterior 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată pe o zi  ADP+ALA1 +ADE +ALA 2                                         

FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, individuală şi pe grupuri 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

 Motricitate grosieră șimotricitate fină în contexte de viață familiare 

Joc de masă: 

,,Păsări și animale 

domestice”(puzzle) 

 

Bibliotecă: 

,,Cartea animalelor" 

(exerciții grafice) 

Construcții: 

,,Adaposturi pentru 

animale” (exerciții 

grafice) 

 

 

(machetă) 
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 Autocontrol și expresivitate emoțională 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități) 

 Premise ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute 

 Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat 

 Activarea și manifestarea potențialului creativ 

 

COMPORTAMENTE AȘTEPTATE: 

 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans 

 Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scrisîn activitățile curente 

 Respectă regulile de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare 

 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația 

 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorificărilor ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

SCOPUL:  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător și stimularea curiozităţii 

pentru investigarea acestuia; 

 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din mediul înconjurător; 

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să denumească şi să identifice pe baza imaginilor, animalele domestice de la fermă; 

 să descrie un animal domestic, să despartă corect în silabe  cuvintele care denumesc 

animalele și să le reprezinte grafic; 

 să specifice hrana animalelor domestice; 

 să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-8; 

 să găsească cifra corespunzătoare numărului de elemente dintr-o mulţime; 

 să realizeze corespondenţa biunivocă între elementele a două mulţimi; 

 să identifice enunţurile adevărate sau false, dovedind înţelegerea semnificaţiei textului; 

 să despartă în silabe cuvinte care denumesc animale, specificând numărul silabelor; 

 să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical şi fonetic; 
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 să recunoască o poveste pe baza scenelor reprezentate în imagini, în concordanţă cu 

mesajul transmis; 

 să îmbine creativ tehnici (rupere, mototolire, lipire) şi materiale diverse în vederea 

realizării unei lucrări colective; 

 să utilizeze corect limbajul oral în contexte variate, pe baza înţelegerii cerinţelor de joc, alcătuind 

propoziţii simple/dezvoltate; 

 să execute acţiuni motrice simple, participând activ în spiritul jocului, în vederea îndeplinirii 

unei sarcini date. 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

I. Activități de dezvoltare personală (ADP): 

  Întâlnirea de dimineață: „Întâlnire cu animalele din curtea bunicii”                

   Tranziții:  „Graiul animalelor”- joc cu text și cânt 

„Ferma animalelor”-joc cu text și cânt 

   Rutine: „Învăţăm să protejăm şi să iubim animalele” 

                  „Știu să spun mulțumesc! ” - exersarea unor deprinderi de 

                   comportare civilizată 

II. Activități liber alese (ALA 1): 

 Bibliotecă: „Cartea animalelor” –exerciții grafice 

 Construcții: „Adăposturi pentru animale”-lego 

 Joc de masă: „Păsări și animale domestice” – puzzle 

III. Activități pe domenii experiențiale (ADE): 

Activitate interdisciplinară  „Surprizele din fermă”–  joc didactic 

    Domeniul Om și Societate (Activitate practică) – „Ferma copiilor” 

                                                              -lucrare colectivă 

IV. Activități liber alese (ALA 2): 

            „Ne jucăm în pădure”  -joc de mișcare 

SARCINI DIDACTICE: 

 identificarea animalelor şi precizarea denumirii acestora 

 identificarea șirului crescător și descrescător în limitele 1-8; 

 despărțirea cuvintelor în silabe și reprezentarea lor grafică; 

REGULILE JOCULUI :   

 copilul nuimit de către educatoare execută sarcina didactică; 
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 răspunsurile vor fi aplaudate și marcate la panou;; 

 toate răspunsurile se vor formula în propoziţie . 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, dialogul, demonstraţia, expunerea, jocul 

didactic,  exerciţiul, turul galeriei, problematizarea, metoda fonetico-analitico-sintetică, tehnica 

blazonului, mâna oarbă. 

 Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

 Resurse materiale: puzzle, lego, mulaje cu animale și păsări domestice, imagini cu animale 

domestice, creioane colorate, fişe cu animale – exerciții grafice, coş cu fân, frunze trifoi, plicuri cu 

imagini şi cerinţe, medalioane cu pisici și căței, palete cu însemnele Adevărat sau Fals, jetoane cu 

cifre, panouri pentru expunerea punctajelor, săculeț fermecat cu siluete de animale, tablă magnetică, 

marker, panouri cu silueta văcuței, gălețețe, hârtie colorată autocolantă şi creponată, lipici, panouri, 

fotografiile copiilor, calendarul naturii, simboluri, calendarul evenimentelor, blazonul (Ferma de 

animale), bețișoare din lemn, pene și puf pentru asamblare, lână, aracet. 

 Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, siluete din polistiren – animale domestice, aplauze, 

onomatopee, bătăi din palme, formulă ritmată. 

 

DURATA: O zi 

BIBLIOGRAFIE: 

 Dima Silvia, 1995 – „Veniţi să ne jucăm copii!”, antologie de jocuri didactice, Bucureşti, Editura 

Coresi; 

 Curriculum pentru educatie timpurie 2019; 

 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie, 2019; 

 Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020; 

 Breben S, Goncea E, Metode interactive de grup- ghid metodic, Ed. Arves, 2002; 
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SCENARIUL ZILEI 

 Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a 

putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei. După ce cântăm împreună cântecelele „Azi 

Grivei e mânios”, copiii iau loc pe scăunel şi urmează salutul:  „De mânuțe ne luăm / Ochi în ochi noi 

ne uităm / Și frumos ne salutăm!”. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii 

grupei: „Bună dimineaţa în toi de iarnă,/ Mă bucur că aţi revenit cu toţii iară./Începe - acum o nouă 

zi.../Bună dimineaţa, dragi copii!” 

Prezenţa: „Noi cu toţi ne-am adunat,/Şi frumos ne-am salutat, / Pe colegi i-am întâlnit, /Oare 

cine n-a venit?”  

Împărtăşirea cu ceilalţi: Vom discuta despre animalele și păsările domestice observate pe 

parcursul întregii săptămâni, accentuând  caracteristicile și foloasele acestora; Se trece la completarea 

Calendarului naturii şi marcarea cu un cartonaş corespunzător a schimbărilor meteo şi stabilirea zilei 

săptămânii.  

Noutatea zilei: Se realizează cu jutorul văcuței Lola . Aceasta ne propune să ne jucam 

împreună pe parcursul zilei şi să o  ajutăm să înveţe să numere celelate animale de la fermă, să le 

găsească puii, să despartă corect în silabe cuvintele care denumesc animale și păsări domestice și să 

formuleze propoziții cu acestea. Ea ne promite în schimb multe surprize. 

Rutine: „Învăţăm să protejăm şi să iubim animalele” 

„Știu să spun mulțumesc! ” - exersarea unor deprinderi de comportare civilizată 

 În continuare, copiii sunt invitați să se îndrepte spre centrelele de interes deschise, unde își 

vor alege activitatea preferată. La  centrul  Bibliotecă, ei vor avea de confecționat „Cartea animalelor” 

cu exerciții grafice, la centrul Construcții vor construi „Adăposturi pentru animale” din lego, urmând 

ca la centrul Joc de masă, aceștia să realizeze puzzle-uri reprezentând imagini cu „Păsări și animale 

domestice”. 

Prin intermediul  tranziției:  „Graiul animalelor”- joc cu text și cânt, se va face trecerea la prima 

activitate interdisciplinară (ca parte componentă a activității  integrate),  DEC, DȘ 1, DLC și DȘ 2 – 

„Surprizele din fermă”, desfășurată sub forma unui joc didactic. Împreună cu educatoarea, copiii vor 

interpreta cântecul „Muzicanții din Bremen”, își vor aminti povestea cu același nume studiată anterior 

și la solicitarea cadrului didactic, vor identifica în odinea apatiției lor în cântec, cele patru viețuitoare. 

Astfel, ei descoperă „Ferma din Bremen” și surprizele pe care văcuța Lola le propune copiilor. Acestea 

constituie, de fapt, variantele jocului didactic.  

La sfârșitul activității, copiii vor primi drept recompensă o găleată și lucrând în perechi, vor 

mulge vaca. 

Tranziție „Ferma animalelor” - joc cu text și cânt 
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Trecerea la activitatea DOS- activitate pracică –„Ferma copiilor” se va face prin tranziția  ,,Bat 

din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim /Și la mese noi 

pornim.”. 

Copiii verifică coşuleţele şi specifică acţiunea pe care urmează să o îndeplinească  în funcţie 

de materialele descoperite. Se realizează încălzirea muşchilor mici ai mâinii, urmată de explicaţiile 

necesare desfăşurării activităţii. 

Se realizează cotețul câinelui, al păsărilor, grajdul  și toate animalele care vor fi prezente la 

Ferma copiilor, apoi va avea loc expunerea lucrării colective realizate de către copii şi recompensarea  

tuturor preșcolarilor.  

În cadrul ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE – ALA 2, vom desfășura jocul cu text și cânt  

”Ne jucăm în pădure”. 

La final se vor face aprecieri referitoare la participarea copiilor la activitățile zilei. 

Tranziţii:  

„Graiul animalelor” - cântec 
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Nr. 

crt. 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

 

CONŢINUTUL ȘŢIINŢIFIC 

 

STRATEGII    DIDACTICE 

 

 

Evaluare/met./ 

indicatori 

 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Frontal 

Individual  

 

1 

 

 

Moment 

organizatoric 

    

Se creează un climat educaţional favorabil. În cadrul „ 

Întâlnirii de dimineaţă”, se realizează Salutul, Prezenţa şi se 

completează Calendarul naturii. 

Conversaţia 

 

Calendarul naturii cu 

elementele specifice 

 

 

 2 

 

2.Captarea 

atenţiei 

  Se realizează prin apariția văcuței Lola,cu ajutorul căreia 

copiii descoperă Ferma din Bremen. Văcuța Lola este 

nedumerită deoarece nu știe să numere animalele de la fermă, 

nu știe nici să le denumească și se încurcă și la despărțirea 

cuvintelor în silabe.  Prin intermediul scrisorii pe care o aduce, 

Văcuța Lola le cere copiilor să rezolve unele sarcini pe care le 

va recompensa cu surprize. La sfârșit, după ce va reuși să 

identifice animalele și să le numere, îi roagă pe copii să 

realizeze  Educatoarea citeşte scrisoarea. 

TRANZIŢIE: ,, Bat din palme clap-clap-clap” 

Surpriza 

 

Conversaţia 

 

 

 

Silueta Văcuța Lola 

 

Scrisoarea 

   

Frontal 

 

3. 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

Copiii extrag dintr-un coşuleţ prin metoda „Mâna oarbă” câte 

un medalion pentru a forma cele trei grupe:  grupa „Prietenii 

Animalelor”(exerciții grafice), grupa „Ocrotitorii animalelor” 

și grupa „Animalele de companie”. Copiii  se îndreaptă către 

cele 3 centre de interes deschise. După intuirea materialelor,  

se trece la rezolvarea sarcinilor: 

1. Bibliotecă - „Prietenii Animalelor”-: - „Cartea animalelor” 

(exercitii grafice) 

2. Ştiinţă - „Prietenii Caprei”-: ,,Adăposturi pentru 

animale”(lego) 

3. Artă - „Animalele de companie”-: „Păsări și animale 

domestice” (puzzle) 

Mâna oarbă 

Explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

Conversaţia  

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Coşuleţ cu medalioane 

 

 

 Fişa de lucru cu 

exerciţii grafice 

Lego 

Imagini din poveşti cu 

adăposturi pentru 

animale 

 

Panouri 

 

 

 

 

Individual 
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Fiecare grupă prezintă rezultatele activităţii desfăşurate prin 

metoda turul galeriei. 

TRANZIŢIE:,,Graiul animalelor”(cântec) 

Turul galeriei 

Conversaţia 

 

Analiza 

produselor 

activităţii. 

 

 

 

 

  

 

 

Copiii sunt împărțiți pe două echipe, echipa Cățelușilor și 

echipa Pisicuțelor 

a) Explicarea şi demonstrarea jocului: 

      Sunt prezentate regulile de joc : 

gruparea se  va face în funcţie de însemnul primit; 

Educatoarea va îndruma copiii să-și aleagă câte un 

reprezentant de la fiecare grupă, care va alege câte  un plic 

numerotat, în ordine crescătoare,  ce conţine o sarcină pe care 

trebuie să o rezolve; dacă liderul împreună cu membrii uneia 

dintre echipe nu știu să rezolve sarcina, vor  primi ajutor din 

parteaceleilalte echipe, fără însă să primească vreun punct. 

Răspunsurile corecte  vor fi apreciate cu imagini ce 

reprezintă animale domestice. 

Executarea jocului  de probă: 

  Educatoarea  atinge cu bagheta un copil de la o grupă, 

folosind cuvintele magice: „Cu bagheta fermecată, eu te voi 

numi îndată” .  Acesta alege un plic cu  o propoziție pe care 

educatoarea i-o citeşte,  dă răspunsul,ridicând jetonul 

corespunzător  (A– pentru adevărat ) şi  (F pentru fals) și 

primește, dacă răspunsul lui a fost corect, o imagine  pe care o 

va lipi pe peretele fermei. 

 Educatoarea oferă explicaţii suplimentare dacă situaţia o 

impune. 

 

 

  

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstraţia 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baghetă 

 Plic cu sarcina 

didactică 

Palete cu însemnele 

Adevărat sau Fals 

Imagini cu anima 

 

 

 

 

 

Panou, imagini-

recompensă 

  Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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c) Desfăşurarea propriu-zisă  a jocului: 

Varianta I: 

 „Răspunde cu adevărat sau fals,  ridicând jetonul 

potrivit! 

Cele două grupe, pisicile și cățeii, își aleg câte un reprezentant, 

discutând între ei  și iau câte o paletă în mână, răspunzând la 

întrebare în același timp, la semnalul sonor produs de către 

educatoare (bătaie din palme). Dacă vreunul dintre cei doi 

copii nu știe să răspundă, are voie să ceară ajutorul colegilor 

din echipă. Fiecare răspuns corect va fi recompensat pe tabla 

magnetică cu câte un punct ( reprezentat de o imagine cu 

animale domestice). 

 

Varianta II „Caută printre animale” 

Pe undeva prin fermă, se află ascuns plicul cu nr 2 pe care 

Văcuța Lola l-a lăsat. Copiii vor avea ca sarcină să descopere 

numerele indicate de cifrele aflate pe corpul animalelor. Un 

reprezentant de la grupa pisicuțelor va descoperi numerele și 

va așeza cifrele corespunzătoare numerelor găsite în ordine 

crescătoare, urmând ca reprezentantul celeilalte echipe să 

găsească cifrele aflate în spatele fermei, să   le identifice și să 

le aașeze pe tabla magnetică în ordine descrescătoare. Fiecare 

răspuns al celor două echipe va fi aplaudat de către ceilalți și 

va fi recompensat. 

Varianta III   „Ghicește animalul” 

Plicul cu nr.3 se află ascuns în interiorul fermei, chiar în 

copacul de lângă aceasta. Sarcina din interiorul plicului  face 

referire la faptul că, reprezentanții celor două echipe vor alege, 

ținând ochii închiși, pe rând, din Săculețul fermecat, câte un 

animal pe care după ce îl vor pipăi, îl vor descrie și îl vor ghici, 

pronunţând clar şi corect onomatopeea corespunzătoare 

animalului denumit În continuare, copiii vor despărți în silabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exerciţiul 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

Ferma din Bremen 

Imagini cu animale 

domestice 

Palete cu înse,mele 

Adevărat sau Fals 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu cifre 

Panouri pentru 

expunerea 

recompenselor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săculeț fermecat cu 

siluetele animalelor 

Tablă magnetică, 

Marker 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

Aplauze 

 

 

Aprecieri 

de  grup 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Pe grupe 
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cuvintele care denumesc animalele descoperite și vor 

reprezenta grafic cuvintele în interiorul chenarelor de pe tabla 

magnetică. Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu 

aplauze din partea grupei si cu punct pentru stabilirea 

cîstigătorului la sfârșitul jocului.  

Varianta IV : „Ghicește povestea” 

Din plicul cu nr 4 identificat în interiorul fermei, doamna 

educatoare scoate  niște imagini reprezentând scene din 

poveștile studiate anterior de către copii, povești în care se 

întâlnesc animalele amintite. Pe rând, câte un reprezentant al 

fiecărei echipe va fi invitat să descopere povestea căreia îi 

aparține scena.  

După terminarea probelor, se stabilește echipa 

câștigătoare.Răspunsurile copiilor vor fi aplaudate și 

recompensate. 

Drept recompensă, copiii vor putea mulge văcuțele pregătite 

ca surpriză de către văcuța Lola. 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Dialogul 

Observația 

 

 

 

 

Observația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene din poveşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panouri cu silueta 

văcuței, gălețețe 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

Stabilirea echipei 

cîștigătoare 

Aprecieri verbale 

În perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

  Educatoarea le reaminteşte  copiilor rugămintea pe care 

Văcuța Lola le-a transmis-o în scrisoare. Preșcolarii trebuie să 

realizeze „Ferma Copiilor”, lipind pe un catom duplex  

imaginile pe care le au la îndemână, imagini reprezentând 

animale, adăposturi, hrana. Copiii realizează colaje, utilizând 

tehnici și materiale diferite ( lipire, mototolire, răsucire). 

Fiecare grupă va merge la masa corespunzătoare medalionului. 

Câte un reprezentant de la fiecare grupă va veni și va așeza  în 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 Suport duplex, siluete 

animale, lână, hârtie 

colorată și creponată, 

fire textile,  bețișoare 

de lemn, aracet, lipici  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

retenţiei, a 

transferului de 

cunoştinţe 

Ferma Copiilor materialul propriu. Astfel fiecare își va aduce 

contribuția la realizarea lucrării colective. 

    Se intuiesc materialele puse la dispoziţie . 

    Se execută exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai 

mâinilor.” Ne jucăm, ne jucăm, cu degeţelele noi ne jucăm...” 

     

 Educatoarea oferă sprijin în timpul lucrului, urmărind 

respectarea tehnicii de lucru şi a acurateţea lucrării. 

    

 Educatoarea, în calitate de „Ajutor al Lolei”, finalizează  

lucrarea colectivă numită Ferma Copiilor. 

„Poveştile le-aţi învăţat, 

Pe Lola aţi ajutat - o, 

„Abracadabra” spunem vraja 

Hocus-Pocus! E gata Ferma!” 

 

 

Joc cu text și cânt „Ne jucăm în pădure” 

Copiii se așează în rând, unul în spatele celuilalt, apoi, la 

semnalul educatoarei încep să se miște, cântând versurile ” Ne 

jucăm în pădure, atunci când lupul nu e, /Lupul e?.Execută 

aceste mișcări de fiecare dată după răspunsul lupului, de câteva 

ori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumaţii, 

CD, Calculator 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare globală 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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8 

 

 

 

 

 

 Încheierea 

activităţii 

La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra 

desfăşurării activităţii concluzionând: „Văcuța  Lola a fost 

foarte mulţumită pentru  că aţi reuşit să rezolvaţi sarcinile şi aţi 

realizat corect Ferma copiilor, aţi demonstrat că ştiţi să vă 

comportaţi frumos. Ei îi vor recita văcuței și poezia „Cățelușul 

șchiop”  de Elena Farago. 

 Copiii primesc recompense                  

Conversaţia 

 

 

 

 

Exercițiul 

Stimulente 

 

Frontal 

Aprecieri finale 

cu privire la 

activitatea 

desfăşurată 
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PROIECT DIDACTIC 

PROF. VASILACHE ELENA 

LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” 

 

Data:  

Clasa: a VII-a  

Unitatea  școlară:  

Profesor:  

Aria curriculara: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 

Discipina: MATEMATICĂ  

Unitatea de învățare: RELAŢII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC                                  

Titlul lecției: RECIPROCA TEOREMEI LUI PITAGORA 

Tipul lecției: LECŢIE MIXTĂ SAU COMBINATĂ 

Competenţe specifice :  

2.7. Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia 

3.7. Deducerea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic 

4.7. Exprimarea în limbaj matematic a relaţiilor dintre elementele unui triunghi dreptunghic 

 

Obiective operaționale: La sfârșitul lecției fiecare elev va fi capabil: 

 

1. Să enunţe reciproca teoremei lui Pitagora; 

2. Să deseneze corect o figură geometrică conform unei ipoteze date; 
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3. Să utilizeze în probleme reciproca teoremei lui Pitagora, pentru a afla dacă un triunghi este dreptunghic sau dacă două        

     drepte sunt perpendiculare; 

4. Să aplice în triunghiul dreptunghic teorema înălțimii, catetei 

Strategia didactică: 

Metode:  Conversaţia, explicația, analogia, exercițiul, joc didactic, demonstrația, problematizarea, învaţarea prin descoperire,  analiza, sinteza,  reflecția. 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe. 

Mijloace de învățământ:  

 

1. Fișe de lucru. 

2. Instrumente geometrice. 

3. Figurine de carton. 

Forme și metode de evaluare: Evaluare formativă, observare sistematică, autoevaluarea, chestionare orala, notarea. 

 

Bibliografie:  Resurse materiale de informare și documentare: 

     - Programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale NR.  3393/28.02.2017 

     - Matematică. Manual pentru clasa a VII-a, Editura Intuitext, Bucuresti, 2018; 

     - Perianu M. –Matematică pentru clasa a VII-a, Ediția a IV-a, Editura Art Editorial, Bucuresti, 2020; 

      -Negrilă A, Negrilă M. –Algebră Geometrie Clasa a VII-a, Consolidare, Editura Paralela 45, 2020 

                        -http://www.didactic.ro, http://www.matematic.ro, http://www.forum.matematic.ro 

                        -https://www.geogebra.org/geometry 

 

 

http://www.didactic.ro/
http://www.matematic.ro/
http://www.forum.matematic.ro/
https://www.geogebra.org/geometry
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Nr. 

Crt. 

Etapele/Mome

ntele lecției 

Conținutul informativ și aplicativ  Strategii 

didactice 

 Evaluare 

   Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

 

1. Organizarea 

clasei pentru 

lectie; (1’) 

Notez absentele, captez atenţia prin anunţarea temei lecţiei şi a 

obiectivelor. 

 

Conversaţia 

 

 Frontal  

2. Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare, 

verificarea 

temei;(10’) 

 

 

 

 

 

 

 

Anunţ scurta recapitulare. Se verifică oral lecţia anterioară prin enunţarea 

teoremelor (teorema înălţimii, teorema catetei, teorema lui Pitagora etc.).  

Pun întrebări despre lecțiile anterioare 

 Teorema înălţimii 1: h2= pr cat 1 . pr cat 2 

 Teorema înălţimii 2: h=
𝑐𝑎𝑡1∗𝑐𝑎𝑡 2

𝑖𝑝
 

 Teorema catetei: cat2= ip* pr cat 

 Teorema unghiului de 30 0:cateta care se opune unghiului de 300=ip/2 

 Teorema medianei unui triunghi dreptunghic: mediana 

corespunzătoare ipotenuzei= ipotenuza/2 

Se propune oral spre rezolvare elevilor Problema1 de pe fișă: 

 

Conversaţia  

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 Frontal 

individual 

Evaluare 

frontala 

observar

e 

sistemati

ca 
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Brainstorming  

 

3. Anunţarea 

lecţiei noi şi 

stabilirea 

legaturii cu 

lecţiile 

anterioare; (2’) 

Lecţia de astazi ne va învăţa cum demonstrăm că un triunghi este 

dreptunghic cunoscând doar laturile.  Sau cum putem arăta 

perpendicularitatea a două laturi într-un triunghi. De aceea a fost 

necesar să învățăm mai întâi teoremele ce se pot aplica în triunghi 

dreptunghic. 

Explicatia 

 

 

 

 Frontal  

4. Transmiterea  

noilor 

cunostinţe, 

comunicarea 

de cunostinţe 

noi 

(20’) 

 Ne amintim, ce înțelegem prin reciproca unei teoreme ? 

Reciproca unei teoreme este o propoziţie obţinută din teorema dată prin 

schimbarea ipotezei ( sau a unei părţi a acesteia) cu concluzia. 

Exemplu de teoremă cu reciproca adevărată studiată recent: Teorema lui 

Thales. 

Jocul didactic: 

Conversaţia 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

D B C 
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Toți elevii sunt împarțiți în 9 grupe de cîte 3elevi, fiecare grupă 

primește un plic cu 3 pătrate colorate de dimensiuni diferite. Elevii vor 

măsura latura fiecărui patrat apoi le vor lipi, pe o coală, colț în colț 

pentru a forma triunghiuri. Descoperim la fiecare grupă tipuri de 

triunghiuri.  

 

 

Scriem pe fișă cateva triplete de numere pitagorice descoperite de elevi 

prin măsurare. 

Se enunţă reciproca teoremei lui Pitagora. Elevii scriu pe caiete. 

Reciproca teoremei lui Pitagora 

Analogia   

 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupe  
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 Dacă într-un triunghi suma pătratelor lungimilor a două 

laturi este egală cu pătratul lungimii laturii a treia, atunci triunghiul  

este dreptunghic.  

∆ 𝐴𝐵𝐶, 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐶2 = 𝐵𝐶2 ⇒ 𝑚(∢𝐴) = 900. 

𝑶𝒃𝒔. In practică reciproca teoremei lui Pitagora ne ajută să arătăm 

că: 

-un triunghi este dreptunghic ( are un unghi cu măsura de 900) 

-două drepte sunt perpendiculare. 

Se propun spre rezolvare următoarele probleme de pe fișa de lucru: 

3. Se consideră triunghiul ABC, în care AB=12cm, BC=15 cm şi AC=9 

cm. Aflați m(∢𝐴). 

Ip. ABC triunghi 

      AB=12cm 

     BC=15 cm 

     AC=9 cm 

Cz. m(∢𝐴)         Dem. 

 𝐴𝐵2 = 122 = 144 

𝐴𝐶2 = 92 = 81          ⇒     144 + 81 = 225 

𝐵𝐶2 = 152 = 225 

                                              𝐴𝐵2 + 𝐴𝐶2 = 𝐵𝐶2 ⇒

din R. TH. P. că triunghiul ABC dreptunghic in A, deci  m(∢𝐴) = 900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

Exercițiu  
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4. Ip. triunghiul DEF dreptunghic 

      DE=13 cm 

      EF=5 cm 

      FD=12 cm 

Cz . a) DE⊥ 𝐸𝐹 

 b)   𝐴∆DEF    

Dem.  Calculăm pătratul lungimii fiecărei laturi: 

  𝐷𝐸2 =   122 = 144 

  𝐸𝐹2 =   52 = 25 

  𝐹𝐷2 =   132 = 169 

                              ⇓ 

       25 + 144= 169    ⇒  𝐷𝐸2 +   𝐸𝐹2 =  𝐷𝐹2  ⇒

din R. th. Pitagora  că triunghiul DEF este  

dreptunghic în punctul E, prin urmare DE⊥ 𝐸𝐹. 

Deoarece ∆DEF este dreptunghic, rezultă că  𝐴∆DEF= 

=
𝐷𝐸 ∙ 𝐹𝐸

2
=

12 ∙ 5

2
=

60

2
= 30 𝑐𝑚2. 

 

 

 

 

 

 

 

Analogia   

 

 

5. Obţinerea 

performanţei şi 

asigurarea 

feedback-ului 

5. Demonstraţi că dreptele DM şi CM sunt perpendiculare 

 

 

 

Exemplificare

Exerciţiu  

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 
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(15’) 

 

 

 

 

6. Concluzii şi 

enunţarea 

temei pentru 

acasă  (2’) 

Anunt tema pentru acasa.   Manual Individual  
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CLASA A VII-A  

UNITATEA DE ÎNVAŢARE: RELAŢII METRICE ÎN TRIUNGHIUL DREPTUNGHIC                                  

 

FIŞĂ DE LUCRU   

 

1.  O casă are acoperişul construit sub forma unui triunghi dreptunghic ABC (figura alăturată). 

      

Oral: Găsiţi o modalitate de a determina înălţimea acoperişului ştiind că  proiecţiile celor  două parţi 

ale acoperişului pe planşeul BC sunt de 4 m și 9 m.  

2. Completați tabelul cu măsurile laturilor celor 3 pătrate. 

Numere Pitagorice 

   

   

   

   

   

 

3. Se consideră triunghiul ABC, în care AB=12cm, BC=15cm şi AC=9cm. Aflați m(∢𝐴). 

4. Se consideră triunghiul DEF, în care DE=12 cm, EF=5cm și FD=13 cm.  

a) Aratați că DE⊥ 𝐸𝐹.   b)Aflați aria triunghiului DEF. 

 

5. Demonstraţi că dreptele DM şi CM sunt perpendiculare 

 

" 

 

 

D 
B C 
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ADP: 

,, Întâlnire cu animalele din curtea 

 bunicii” 

,,În vizită la Ferma din Bremen” 

(ADP+ALA1+DŞ1+DLC+D.Ș.2 

ALA2) 

 

Domeniul Ştiinţă 

✓ D.Ș.1 –,,,Cât de bine 

cunoști animalele și 

păsările domestice? ” 

✓ D.Ș2 - activitate 

matematică 

 

Domeniul Limbă și 

Comunicare 

 

 

Domeniul Om și societate 

,,Ferma copiilor” - activitate 

practică) 

Domeniul Estetic și Creativ 

,,Muzicanții din Bremen ” 

ALA 2 

,,Ne jucăm în pădure ” 

(joc de mişcare) 

ÎN VIZITĂ LA FERMA DIN 

BREMEN" 

DAVID ANA EVELINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu P.N. si P.P. „Castelul Fermecat” - 

            Structură a Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Breaza 

PROF.ÎNV.PREȘCOLAR: (FLOARI) DAVID ANA -  EVELINA 

GRUPA: Nivel II /Grupa mare „Piticii” 

TEMA ANUALĂ: „Cum este, a fost și va fi aici, pe Pamânt?” 

TEMA PROIECTULUI: „Micii exploratori” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Animale mari și mici în ogradă la bunici” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE: „În vizită la Ferma din Bremen” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare și consolidare a  cunostintelor dobândite anterior 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată pe o zi  ADP+ALA1 +ADE +ALA 2                                         

FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, individuală şi pe grupuri 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

 Motricitate grosieră șimotricitate fină în contexte de viață familiare 

Joc de masă: 

,,Păsări și animale 

domestice”(puzzle) 

 

Bibliotecă: 

,,Cartea animalelor" 

(exerciții grafice) 

Construcții: 

,,Adaposturi pentru 

animale” (exerciții 

grafice) 

 

 

(machetă) 
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 Autocontrol și expresivitate emoțională 

 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ( persistență în activități) 

 Premise ale citirii și scrierii în contexte de comunicare cunoscute 

 Mesaje orale în diverse situații de comunicare 

 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului 

apropiat 

 Activarea și manifestarea potențialului creativ 

 

COMPORTAMENTE AȘTEPTATE: 

 Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

 Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans 

 Identifică prezența mesajului scris, apreciază și valorifică mesajul scrisîn activitățile curente 

 Respectă regulile de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare 

 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația 

 Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral ca urmare a valorificărilor ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

SCOPUL:  

 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător și stimularea curiozităţii 

pentru investigarea acestuia; 

 Utilizarea unui limbaj adecvat în prezentarea unor fenomene din mediul înconjurător; 

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 să denumească şi să identifice pe baza imaginilor, animalele domestice de la fermă; 

 să descrie un animal domestic, să despartă corect în silabe  cuvintele care denumesc 

animalele și să le reprezinte grafic; 

 să specifice hrana animalelor domestice; 

 să numere crescător şi descrescător în concentrul 1-8; 

 să găsească cifra corespunzătoare numărului de elemente dintr-o mulţime; 

 să realizeze corespondenţa biunivocă între elementele a două mulţimi; 

 să identifice enunţurile adevărate sau false, dovedind înţelegerea semnificaţiei textului; 

 să despartă în silabe cuvinte care denumesc animale, specificând numărul silabelor; 

 să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical şi fonetic; 
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 să recunoască o poveste pe baza scenelor reprezentate în imagini, în concordanţă cu 

mesajul transmis; 

 să îmbine creativ tehnici (rupere, mototolire, lipire) şi materiale diverse în vederea 

realizării unei lucrări colective; 

 să utilizeze corect limbajul oral în contexte variate, pe baza înţelegerii cerinţelor de joc, alcătuind 

propoziţii simple/dezvoltate; 

 să execute acţiuni motrice simple, participând activ în spiritul jocului, în vederea îndeplinirii 

unei sarcini date. 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

V. Activități de dezvoltare personală (ADP): 

  Întâlnirea de dimineață: „Întâlnire cu animalele din curtea bunicii”                

   Tranziții:  „Graiul animalelor”- joc cu text și cânt 

„Ferma animalelor”-joc cu text și cânt 

   Rutine: „Învăţăm să protejăm şi să iubim animalele” 

                  „Știu să spun mulțumesc! ” - exersarea unor deprinderi de 

                   comportare civilizată 

VI. Activități liber alese (ALA 1): 

 Bibliotecă: „Cartea animalelor” –exerciții grafice 

 Construcții: „Adăposturi pentru animale”-lego 

 Joc de masă: „Păsări și animale domestice” – puzzle 

VII. Activități pe domenii experiențiale (ADE): 

Activitate interdisciplinară  „Surprizele din fermă”–  joc didactic 

    Domeniul Om și Societate (Activitate practică) – „Ferma copiilor” 

                                                              -lucrare colectivă 

VIII. Activități liber alese (ALA 2): 

            „Ne jucăm în pădure”  -joc de mișcare 

SARCINI DIDACTICE: 

 identificarea animalelor şi precizarea denumirii acestora 

 identificarea șirului crescător și descrescător în limitele 1-8; 

 despărțirea cuvintelor în silabe și reprezentarea lor grafică; 

REGULILE JOCULUI :   

 copilul nuimit de către educatoare execută sarcina didactică; 
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 răspunsurile vor fi aplaudate și marcate la panou;; 

 toate răspunsurile se vor formula în propoziţie . 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, dialogul, demonstraţia, expunerea, jocul 

didactic,  exerciţiul, turul galeriei, problematizarea, metoda fonetico-analitico-sintetică, tehnica 

blazonului, mâna oarbă. 

 Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual 

 Resurse materiale: puzzle, lego, mulaje cu animale și păsări domestice, imagini cu animale 

domestice, creioane colorate, fişe cu animale – exerciții grafice, coş cu fân, frunze trifoi, plicuri cu 

imagini şi cerinţe, medalioane cu pisici și căței, palete cu însemnele Adevărat sau Fals, jetoane cu 

cifre, panouri pentru expunerea punctajelor, săculeț fermecat cu siluete de animale, tablă magnetică, 

marker, panouri cu silueta văcuței, gălețețe, hârtie colorată autocolantă şi creponată, lipici, panouri, 

fotografiile copiilor, calendarul naturii, simboluri, calendarul evenimentelor, blazonul (Ferma de 

animale), bețișoare din lemn, pene și puf pentru asamblare, lână, aracet. 

 Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, siluete din polistiren – animale domestice, aplauze, 

onomatopee, bătăi din palme, formulă ritmată. 

 

DURATA: O zi 

BIBLIOGRAFIE: 

 Dima Silvia, 1995 – „Veniţi să ne jucăm copii!”, antologie de jocuri didactice, Bucureşti, Editura 

Coresi; 

 Curriculum pentru educatie timpurie 2019; 

 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează curriculum 

pentru educație timpurie, 2019; 

 Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2019-2020; 

 Breben S, Goncea E, Metode interactive de grup- ghid metodic, Ed. Arves, 2002; 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIUL ZILEI 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5173 
 

 Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă: copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a 

putea stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei. După ce cântăm împreună cântecelele „Azi 

Grivei e mânios”, copiii iau loc pe scăunel şi urmează salutul:  „De mânuțe ne luăm / Ochi în ochi noi 

ne uităm / Și frumos ne salutăm!”. Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii 

grupei: „Bună dimineaţa în toi de iarnă,/ Mă bucur că aţi revenit cu toţii iară./Începe - acum o nouă 

zi.../Bună dimineaţa, dragi copii!” 

Prezenţa: „Noi cu toţi ne-am adunat,/Şi frumos ne-am salutat, / Pe colegi i-am întâlnit, /Oare 

cine n-a venit?”  

Împărtăşirea cu ceilalţi: Vom discuta despre animalele și păsările domestice observate pe 

parcursul întregii săptămâni, accentuând  caracteristicile și foloasele acestora; Se trece la completarea 

Calendarului naturii şi marcarea cu un cartonaş corespunzător a schimbărilor meteo şi stabilirea zilei 

săptămânii.  

Noutatea zilei: Se realizează cu jutorul văcuței Lola . Aceasta ne propune să ne jucam 

împreună pe parcursul zilei şi să o  ajutăm să înveţe să numere celelate animale de la fermă, să le 

găsească puii, să despartă corect în silabe cuvintele care denumesc animale și păsări domestice și să 

formuleze propoziții cu acestea. Ea ne promite în schimb multe surprize. 

Rutine: „Învăţăm să protejăm şi să iubim animalele” 

„Știu să spun mulțumesc! ” - exersarea unor deprinderi de comportare civilizată 

 În continuare, copiii sunt invitați să se îndrepte spre centrelele de interes deschise, unde își 

vor alege activitatea preferată. La  centrul  Bibliotecă, ei vor avea de confecționat „Cartea animalelor” 

cu exerciții grafice, la centrul Construcții vor construi „Adăposturi pentru animale” din lego, urmând 

ca la centrul Joc de masă, aceștia să realizeze puzzle-uri reprezentând imagini cu „Păsări și animale 

domestice”. 

Prin intermediul  tranziției:  „Graiul animalelor”- joc cu text și cânt, se va face trecerea la prima 

activitate interdisciplinară (ca parte componentă a activității  integrate),  DEC, DȘ 1, DLC și DȘ 2 – 

„Surprizele din fermă”, desfășurată sub forma unui joc didactic. Împreună cu educatoarea, copiii vor 

interpreta cântecul „Muzicanții din Bremen”, își vor aminti povestea cu același nume studiată anterior 

și la solicitarea cadrului didactic, vor identifica în odinea apatiției lor în cântec, cele patru viețuitoare. 

Astfel, ei descoperă „Ferma din Bremen” și surprizele pe care văcuța Lola le propune copiilor. Acestea 

constituie, de fapt, variantele jocului didactic.  

La sfârșitul activității, copiii vor primi drept recompensă o găleată și lucrând în perechi, vor 

mulge vaca. 

Tranziție „Ferma animalelor” - joc cu text și cânt 
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Trecerea la activitatea DOS- activitate pracică –„Ferma copiilor” se va face prin tranziția  ,,Bat 

din palme clap, clap, clap/Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim /Și la mese noi 

pornim.”. 

Copiii verifică coşuleţele şi specifică acţiunea pe care urmează să o îndeplinească  în funcţie 

de materialele descoperite. Se realizează încălzirea muşchilor mici ai mâinii, urmată de explicaţiile 

necesare desfăşurării activităţii. 

Se realizează cotețul câinelui, al păsărilor, grajdul  și toate animalele care vor fi prezente la 

Ferma copiilor, apoi va avea loc expunerea lucrării colective realizate de către copii şi recompensarea  

tuturor preșcolarilor.  

În cadrul ACTIVITĂŢILOR RECREATIVE – ALA 2, vom desfășura jocul cu text și cânt  

”Ne jucăm în pădure”. 

La final se vor face aprecieri referitoare la participarea copiilor la activitățile zilei. 

Tranziţii:  

„Graiul animalelor” - cântec 
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Nr. 

crt. 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

 

CONŢINUTUL ȘŢIINŢIFIC 

 

STRATEGII    DIDACTICE 

 

 

Evaluare/met./ 

indicatori 

 

Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Frontal 

Individual  

 

1 

 

 

Moment 

organizatoric 

    

Se creează un climat educaţional favorabil. În cadrul „ 

Întâlnirii de dimineaţă”, se realizează Salutul, Prezenţa şi se 

completează Calendarul naturii. 

Conversaţia 

 

Calendarul naturii cu 

elementele specifice 

 

 

 2 

 

2.Captarea 

atenţiei 

  Se realizează prin apariția văcuței Lola,cu ajutorul căreia 

copiii descoperă Ferma din Bremen. Văcuța Lola este 

nedumerită deoarece nu știe să numere animalele de la fermă, 

nu știe nici să le denumească și se încurcă și la despărțirea 

cuvintelor în silabe.  Prin intermediul scrisorii pe care o aduce, 

Văcuța Lola le cere copiilor să rezolve unele sarcini pe care le 

va recompensa cu surprize. La sfârșit, după ce va reuși să 

identifice animalele și să le numere, îi roagă pe copii să 

realizeze  Educatoarea citeşte scrisoarea. 

TRANZIŢIE: ,, Bat din palme clap-clap-clap” 

Surpriza 

 

Conversaţia 

 

 

 

Silueta Văcuța Lola 

 

Scrisoarea 

   

Frontal 

 

3. 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

 

Copiii extrag dintr-un coşuleţ prin metoda „Mâna oarbă” câte 

un medalion pentru a forma cele trei grupe:  grupa „Prietenii 

Animalelor”(exerciții grafice), grupa „Ocrotitorii animalelor” 

și grupa „Animalele de companie”. Copiii  se îndreaptă către 

cele 3 centre de interes deschise. După intuirea materialelor,  

se trece la rezolvarea sarcinilor: 

1. Bibliotecă - „Prietenii Animalelor”-: - „Cartea animalelor” 

(exercitii grafice) 

2. Ştiinţă - „Prietenii Caprei”-: ,,Adăposturi pentru 

animale”(lego) 

3. Artă - „Animalele de companie”-: „Păsări și animale 

domestice” (puzzle) 

Mâna oarbă 

Explicaţia 

 

 

Exerciţiul 

Conversaţia  

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

Turul galeriei 

Coşuleţ cu medalioane 

 

 

 Fişa de lucru cu 

exerciţii grafice 

Lego 

Imagini din poveşti cu 

adăposturi pentru 

animale 

 

Panouri 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Analiza 

produselor 

activităţii. 
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Fiecare grupă prezintă rezultatele activităţii desfăşurate prin 

metoda turul galeriei. 

TRANZIŢIE:,,Graiul animalelor”(cântec) 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

  

 

 

Copiii sunt împărțiți pe două echipe, echipa Cățelușilor și 

echipa Pisicuțelor 

b) Explicarea şi demonstrarea jocului: 

      Sunt prezentate regulile de joc : 

gruparea se  va face în funcţie de însemnul primit; 

Educatoarea va îndruma copiii să-și aleagă câte un 

reprezentant de la fiecare grupă, care va alege câte  un plic 

numerotat, în ordine crescătoare,  ce conţine o sarcină pe care 

trebuie să o rezolve; dacă liderul împreună cu membrii uneia 

dintre echipe nu știu să rezolve sarcina, vor  primi ajutor din 

parteaceleilalte echipe, fără însă să primească vreun punct. 

Răspunsurile corecte  vor fi apreciate cu imagini ce 

reprezintă animale domestice. 

Executarea jocului  de probă: 

  Educatoarea  atinge cu bagheta un copil de la o grupă, 

folosind cuvintele magice: „Cu bagheta fermecată, eu te voi 

numi îndată” .  Acesta alege un plic cu  o propoziție pe care 

educatoarea i-o citeşte,  dă răspunsul,ridicând jetonul 

corespunzător  (A– pentru adevărat ) şi  (F pentru fals) și 

primește, dacă răspunsul lui a fost corect, o imagine  pe care o 

va lipi pe peretele fermei. 

 Educatoarea oferă explicaţii suplimentare dacă situaţia o 

impune. 

c) Desfăşurarea propriu-zisă  a jocului: 

Varianta I: 

 „Răspunde cu adevărat sau fals,  ridicând jetonul 

potrivit! 

Cele două grupe, pisicile și cățeii, își aleg câte un reprezentant, 

discutând între ei  și iau câte o paletă în mână, răspunzând la 

întrebare în același timp, la semnalul sonor produs de către 

 

 

  

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstraţia 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baghetă 

 Plic cu sarcina 

didactică 

Palete cu însemnele 

Adevărat sau Fals 

Imagini cu anima 

 

 

 

 

 

Panou, imagini-

recompensă 

Ferma din Bremen 

  Frontal 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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educatoare (bătaie din palme). Dacă vreunul dintre cei doi 

copii nu știe să răspundă, are voie să ceară ajutorul colegilor 

din echipă. Fiecare răspuns corect va fi recompensat pe tabla 

magnetică cu câte un punct ( reprezentat de o imagine cu 

animale domestice). 

 

Varianta II „Caută printre animale” 

Pe undeva prin fermă, se află ascuns plicul cu nr 2 pe care 

Văcuța Lola l-a lăsat. Copiii vor avea ca sarcină să descopere 

numerele indicate de cifrele aflate pe corpul animalelor. Un 

reprezentant de la grupa pisicuțelor va descoperi numerele și 

va așeza cifrele corespunzătoare numerelor găsite în ordine 

crescătoare, urmând ca reprezentantul celeilalte echipe să 

găsească cifrele aflate în spatele fermei, să   le identifice și să 

le aașeze pe tabla magnetică în ordine descrescătoare. Fiecare 

răspuns al celor două echipe va fi aplaudat de către ceilalți și 

va fi recompensat. 

Varianta III   „Ghicește animalul” 

Plicul cu nr.3 se află ascuns în interiorul fermei, chiar în 

copacul de lângă aceasta. Sarcina din interiorul plicului  face 

referire la faptul că, reprezentanții celor două echipe vor alege, 

ținând ochii închiși, pe rând, din Săculețul fermecat, câte un 

animal pe care după ce îl vor pipăi, îl vor descrie și îl vor ghici, 

pronunţând clar şi corect onomatopeea corespunzătoare 

animalului denumit În continuare, copiii vor despărți în silabe 

cuvintele care denumesc animalele descoperite și vor 

reprezenta grafic cuvintele în interiorul chenarelor de pe tabla 

magnetică. Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu 

aplauze din partea grupei si cu punct pentru stabilirea 

cîstigătorului la sfârșitul jocului.  

Varianta IV : „Ghicește povestea” 

Din plicul cu nr 4 identificat în interiorul fermei, doamna 

educatoare scoate  niște imagini reprezentând scene din 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Exerciţiul 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Exerciţiul  

 

 

 

Problematizarea 

 

 

Imagini cu animale 

domestice 

Palete cu înse,mele 

Adevărat sau Fals 

 

 

 

 

 

 

Jetoane cu cifre 

Panouri pentru 

expunerea 

recompenselor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săculeț fermecat cu 

siluetele animalelor 

Tablă magnetică, 

Marker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplauze 

 

 

Aprecieri 

de  grup 

 

 

 

 

 

Pe grupe 

 

Aprecieri verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

Observarea 

sistematică 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5178 
 

poveștile studiate anterior de către copii, povești în care se 

întâlnesc animalele amintite. Pe rând, câte un reprezentant al 

fiecărei echipe va fi invitat să descopere povestea căreia îi 

aparține scena.  

După terminarea probelor, se stabilește echipa 

câștigătoare.Răspunsurile copiilor vor fi aplaudate și 

recompensate. 

Drept recompensă, copiii vor putea mulge văcuțele pregătite 

ca surpriză de către văcuța Lola. 

 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

Dialogul 

Observația 

 

 

 

 

Observația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene din poveşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panouri cu silueta 

văcuței, gălețețe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

Stabilirea echipei 

cîștigătoare 

Aprecieri verbale 

În perechi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Educatoarea le reaminteşte  copiilor rugămintea pe care 

Văcuța Lola le-a transmis-o în scrisoare. Preșcolarii trebuie să 

realizeze „Ferma Copiilor”, lipind pe un catom duplex  

imaginile pe care le au la îndemână, imagini reprezentând 

animale, adăposturi, hrana. Copiii realizează colaje, utilizând 

tehnici și materiale diferite ( lipire, mototolire, răsucire). 

Fiecare grupă va merge la masa corespunzătoare medalionului. 

Câte un reprezentant de la fiecare grupă va veni și va așeza  în 

Ferma Copiilor materialul propriu. Astfel fiecare își va aduce 

contribuția la realizarea lucrării colective. 

    Se intuiesc materialele puse la dispoziţie . 

    Se execută exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai 

mâinilor.” Ne jucăm, ne jucăm, cu degeţelele noi ne jucăm...” 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 Suport duplex, siluete 

animale, lână, hârtie 

colorată și creponată, 

fire textile,  bețișoare 

de lemn, aracet, lipici  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Individual 
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7. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

retenţiei, a 

transferului de 

cunoştinţe 

     

 Educatoarea oferă sprijin în timpul lucrului, urmărind 

respectarea tehnicii de lucru şi a acurateţea lucrării. 

    

 Educatoarea, în calitate de „Ajutor al Lolei”, finalizează  

lucrarea colectivă numită Ferma Copiilor. 

„Poveştile le-aţi învăţat, 

Pe Lola aţi ajutat - o, 

„Abracadabra” spunem vraja 

Hocus-Pocus! E gata Ferma!” 

 

 

Joc cu text și cânt „Ne jucăm în pădure” 

Copiii se așează în rând, unul în spatele celuilalt, apoi, la 

semnalul educatoarei încep să se miște, cântând versurile ” Ne 

jucăm în pădure, atunci când lupul nu e, /Lupul e?.Execută 

aceste mișcări de fiecare dată după răspunsul lupului, de câteva 

ori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumaţii, 

CD, Calculator 

 

 

 

Evaluare globală 

 

 

 

Aprecieri verbale 

8 

 

 

 

 

 

 Încheierea 

activităţii 

La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra 

desfăşurării activităţii concluzionând: „Văcuța  Lola a fost 

foarte mulţumită pentru  că aţi reuşit să rezolvaţi sarcinile şi aţi 

realizat corect Ferma copiilor, aţi demonstrat că ştiţi să vă 

comportaţi frumos. Ei îi vor recita văcuței și poezia „Cățelușul 

șchiop”  de Elena Farago. 

 Copiii primesc recompense                  

Conversaţia 

 

 

 

 

Exercițiul 

Stimulente 

 

Frontal 

Aprecieri finale 

cu privire la 

activitatea 

desfăşurată 
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Proiect de lecție  învățământul primar 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Râmnicu Sărat 

 Prof. Cîrîc Adriana  

 

CLASA : PREGĂTITOARE  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și Comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Ciuboțelele ogarului 

TEMA: Cadoul Corinei 

SUBIECTUL LECȚIEI:  Sunetul c și literele c, C 

TIPUL LECŢIEI: Consolidarea cunoştinţelor  

 

 COMPETENȚE VIZATE:  

Competenţe generale  

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;  

2. Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute;  

3. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare. 

Competențe specifice   

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate;  

1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;  

3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;  

 

Obiective operaționale 

 O1 – Să  recunoască sunetul c și literele C, c prin imagini;  

 O2 – Să  exemplifice  cuvinte care conțin sunetele ,,c, C” la începutul cuvântului;  

 O3 – să scrie litera C de tipar;  

 O4 -  să manifeste interes pentru oră, participând activ la desfășurarea ei. 

Strategii didactice  

Metode şi procedee: conversația, explicația, observarea dirijată, demonstrația;  

Mijloace de învăţamant: auxiliar, imagini;  

Forme de organizare: activitatefrontală, individuală.  

Resurse umane: 25 de elevi;  

Resurse temporale: 40 de minute.  

Resurse materiale: fişă de lucru, creion, culori.  
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Secvenţele 

activităţii 
O

b
. 

Conţinutul 

instructiv-

educativ 

Strategia didactică Evaluarea 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

F G I 

1. Moment 

organizatoric 

2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Captarea 

atentiei 

4 min 

 

 

 

 

 

3. Anunțarea 

temei 

3 min 

 

 

 

 

4. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigur condițiile 

necesare pentru 

desfășurarea lecției: 

-pregătirea 

materialului 

didactic necesar. 

 

Exerciţiu pentru 

captarea atenţiei 

și energizare de 

dimineață ” 

Căsuța liniștii” 

 

 

Anunț tema lecţiei. 

Le spun că astăzi 

vom consolida 

lucrurile  învăţate 

despre litera și 

sunetul c,C 

 

Le citesc povestea 

săptămanii din 

caietul de  creație 

10, pagina 50 

,,Ciuboțelele 

ogarului” de 

Călin Gruia 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Conversația 

Demonstrația 

 

 

 

 

Fișa de lucru 

Creioane 

colorate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea sistemica 

a 

comportamentului 

elevilor. 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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25 min 

 

 

5.  Încheerea 

învățări        

2 min 

 

 

 

 

6.  Evaluarea 

activității 

2 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

O4 

 

 

 

Lucrăm fișa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

Adresez întrebări 

despre lecţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac aprecieri verbale 

asupra 

participării 

elevilor la lecţie. 

 

Explicația 

Conversația 

Conversația 

Demonstrația 
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Proiect de activitate integrată “Ziua ursuleţului polar , Lars” 

Prof.Cozma Alexandra Mariana 

“Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Prichindelul Isteţ” Turda 

 

DATA: 01.02.2022 

PROPUNĂTOARE: Cozma Alexandra Mariana 

INTERVALUL DE VÂRSTĂ: 61 luni – 72/84 luni 

GRUPA: Grupa Mare ,,Mickey Mouse” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este/ a fost și va fi aici pe pământ?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Ţinuturi polare” 

TEMA ACTIVITĂȚII (activitate integrată):  “Ziua ursuleţului polar , Lars” 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

   Activități de dezvoltare personală (ADP) 

  Rutine: Primirea copiilor, micul dejun, gustarea (deprinderi specifice) 

   Joc liber: de explorare a subiectului ,,Zonele Polare”(răsfoire cărți, jocuri de construcții la alegerea 

copiilor)- se va desfășura înainte de ,,Întâlnirea de dimineață” 

    Întâlnirea de dimineață: ,,În ţinuturile de gheaţă, eu aş vrea să fiu…”  

    Tranziții:,,Bat din palme”, “Pinguinul Willy” 

   Moment de mișcare:,,Înviorarea” 

   Momentul de lectură: „Lars, ursuleţul polar-Lars, ajută-mă să zbor!” (înainte de somn) 

Jocuri și activități liber alese (ALA): 

  ALA1:   Bibliotecă-,,Coifuri” exerciții grafice 

                 Joc de masă: „Animale polare”-puzzle 

                 Artă: „Iglu”-ştampilare 

Activități pe domenii experiențiale (ADE): 

Domeniul Științe (DȘ):activitate matematică– joc didactic “La drum, împreună cu Willy” 

Domeniul Om şi Societate (DOS): -activitate practică “Ursul polar” 

+secvențe din cadrul Domeniului Ştiinţe- Cunoaşterea mediului 

Jocuri și activități liber alese (ALA): 

ALA2: „Bowling ”  

           “Balonul” 

MIJLOCUL DE REALIZARE: Activitate integrată (de o zi) 

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII 

INTEGRATE: 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5185 
 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activității diversificate, specifice vârstei. 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate. 

B.1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă aproipiată. 

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență. 

C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative. 

D.4.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor. 

D.5.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate 

vorbitor. 

E.1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 

și metode specifice;  

E.2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

E.2.4 Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor 

E.2.5 Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

E.3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

Comportamente vizate: Obiective operaţionale: 

D.4.3. Participă la activitățile de grup și la 

activitățile de joc în calitate de auditor. 

D.5.2. Participă la activitățile de grup și la 

activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate 

vorbitor. 

E.1.5. Realizează, în mod dirijat, activități 

simple de investigare a mediului, folosind 

instrumente și metode specifice. 

E.3.2. Identifică și valorifică unele 

caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi 

Spaţiului 

O1. Preșcolarul va fi capabil să participe activ la 

discuțiile purtate în cadrul etapelor  ,, Întâlnirii de 

dimineață”, aplicând cunoștințele dobândite 

despre vieţuitoarele de la poli (discuții despre 

vieţuitoarelede la poli, împărtășirea unor idei 

despre acestea,dar şi în cadrul activităţii de grup 

,,În ţinuturile de gheaţă, eu aş vrea să fiu…” 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea 

unor activități diversificate, specifice vârstei; 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru 

realizarea de activități variate; 

O2. Preșcolarul va fi capabil să execute cu 

sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor 

materiale de învățare: exerciții în cadrul 

,,Momentului de mișcare”, Coifuri-exerciţii 
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B.1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive 

cu copii de vârstă aproipiată. 

 

grafice,Iglu-Ştampilare, animale polare-puzzle, 

exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinilor, 

„Ursul polar”- decupare şi lipire, precum şi 

participarea la jocul „Bowling”şi „Balonul”  

(ALA2). 

E.2.1 Demonstrează familiarizarea cu 

conceptul de număr şi cu numeraţia 

 

E.2.4 Efectuează operaţii de seriere, grupare, 

clasificare, măsurare a obiectelor 

 

E.2.5 Rezolvă situații-problemă, pornind de la 

sortarea şi reprezentarea unor date 

O3. . Preşcolarul va fi capabil să  raporteze 

numărul la cantitate și cantitatea la număr, în 

limita 1-6; 

O4. Preşcolarul va fi capabil să ordoneze șirul 

crescător si descrescător în limitele 1-6; 

O5. Preşcolarul va fi capabil să rezolve sarcinile 

prezentate pe feţele  cubului (Metoda Cubului) 

C.2.1. Realizează sarcinile de lucru cu 

consecvență. 

C.3.2. Demonstrează creativitate prin activități 

artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative. 

O6. Preşcolarul va fi capabil să realizeze „Ursul 

polar”(activitate practică) prin decupare şi  lipire, 

manifestând creativitate şi respectând tehnicile de 

lucru propuse. 

 

Sarcina didactică: Raportarea corect a numărului la cantitate şi a cantităţii la număr, precum şi 

ordonarea şirului crescătoare şi descrescătoare, în limita 1-6; 

Regulile jocului:  

-preşcolarul indicat va trebui să raporteze corect numărul la cantitate sau cantitatea la număr,să 

ordoneze in ordine crescătoare şi descrescătoare ,în limita 1-6; 

-preșcolarii trebuie să fie atenți, să aștepte să fie numiți de către pinguinul Willy 

- pentru fiecare sarcină îndeplinită corect se vor primi aplauzele colegilor, iar greșelile vor fi 

corectate de către colegii lor. 

Elemente de joc:   aplauzele, mânuirea materialelor, recompensele. 

STRATEGII DIDACTICE:  

Mijloace de învăţământ: Păpuşa de mână (Pinguinul Willy), scrisoare, maşină, prezența (mănuși cu 

Mickey și Minnie), calendarul naturii, jetoane -animalele polare, planşe cu Polul Nord şi Polul Sud, 

cuburi lego, acuarele, carton, carioci, coifuri cu exerciţii grafice, puzzle, machetă Polul Sud, globul 

pământesc, machetă Polul Nord, pinguini , cifre, peşti, igluri, eschimoşi, aisberguri numerotate,cub, 
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plicuri colorate, două cercuri imprimante pe carton alb, foarfecă, lipici, 4 lăbuţe, un o bulină negru, 

doi ochi mobili, urs polar de pluş, baloane, peturi-pinguini, minge , recompense-coroniţe şi bulinuţe 

în formă de urs polar . 

Metode şi procedee didactice: jocul didactic, conversația, explicația, expunerea, observația, 

demonstrația, exercițiul,problematizarea, tehnica ,,Comunicării rotative”, metode interactive: 

Ciorchinele,  ,,Cubul”, ,,Turul galeriei”.  

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupuri 

Durata: o zi 

Evaluare: Ţinând cont de faptul că proiectarea activităţii s-a axat pe comportamente, pe parcursul 

activităţii integrate vor fi evaluate următoarele aspecte: corectitudinea informațiilor furnizate de către 

preșcolari despre animalele polare (în cadrul „Întâlnirii de dimineață), modul de lucru al produselor 

în cadrul ALA1, corectitudinea mișcărilor în timpul „momentului de mișcare”, tranziții, exerciții de 

încălzire a  mușchilor mâinilor, în timpul manipulării diferitelor materiale, la activitatea matematică 

se urmăresc cunoştinţele preşcolarilor în ceea ce priveşte numerele şi cifrele în limita 1-6, la 

activitatea din cadrul Domeniului Om și societate se urmărește corectitudinea executării lucrării 

precum și respectarea pașilor și indicațiile educatoarei; participarea și interacțiunea dintre preșcolari 

în cadrul jocului distractiv propus la ALA2;  interacțiunea între preșcolari, dar și între preșcolari și 

cadrul didactic. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰ Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), M.E.N., 

București, 2019 

2. Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii, repere metodologice în aplicarea 

curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014. 

3. Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura 

Arves, 2002. 

4. ⃰  ⃰  ⃰Revista Învățământul preșcolar în mileniul III, M.E.N, Editura Reprograph, Craiova, 2019. 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII  INTEGRATE „Ziua ursuleţului polar, Lars” 

          Copiii intră în sala de grupă și se așază pe scaunele, în formație de semicerc, pentru realizarea 

momentului “Intâlnirea de dimineață”.  

Salutul  

“Dimineața a sosit, /Toți copiii au venit /Pe scăunele ne așezăm/Și frumos ne salutăm/A început o 

nouă zi,/-Bună dimineața, copii!/Bună dimineața d-na educatoare” 

         Educatoarea începe salutul , copilul din dreapta își salută colegul și se salută până când ultimul 

preșcolar salută educatoarea - prin tehnica Comunicării rotative.Activitatea continuă cu prezenţa și 
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se lucrează pe panoul întâlnirii de dimineață. Fiecare preșcolar  va  așeza în suportul copiilor prezenți  

câte o mână a lui Minnie pentru fetițele prezente și câte o mână a lui Mickey pentru băieții prezenți. 

     Se va completa apoi calendarul naturii  astfel educatoarea inițiază o discuție despre anotimpul în 

care suntem, luna, ziua  şi starea vremii. 

     Se execută exerciții de înviorare (Momentul de mișcare) cu ajutorul câtecului „Inviorarea”de la 

BabyRiki. 

      Educatoarea poartă o discuţie  cu preşcolarii despre tema săptămânii, animalele de la poli 

(Împărtășirea). Apoi, propune copiilor un joc care se numește ,,In ţinuturile de gheaţă, eu aş vrea să 

fiu...”. În cadrul acestui joc avem două planşe, Polul Nord şi Polul Sud, pe rând copiii îşi vor alege  

un jeton cu animalul de la poli preferat şi îl va aşeza în jurul imaginii cu Polul Nord sau Polul Sud, 

alcătuind Ciorchenele animalelor de la Poli -Activitatea de grup 

                Captarea atenției:  După ce copiii au participat la jocul „In ţinuturile de gheaţă, eu aş vrea 

să fiu...”, se aude o bătaie puternică în ușă. Educatoarea merge să deschidă ușa, iar aceasta descoperă 

la ușă o maşinuţă, în care este un pinguin (păpuşă de mână) şi o scrisoare. Educatoarea îşi aşează 

păpuşa pe mână şi joacă rolul pinguinului. Pinguin „Willy”poartă o discuţie cu preşcolarii, apoi le 

citeşte scrisoare pe care a primit-o chiar de la Polul Nord, de la prietenul lui Lars, ursul polar. 

Pinguinul Willy este invitat la ziua de naştere a lui Lars, dar drumul de la Polul Sud la Polul Nord 

este foarte, foarte lung şi singur nu se descurcă, de aceea îi roagă pe copii să-l ajute. Educatoarea 

întreabă preşcolarii daca vreau să-l ajutăm pe Willy. 

       Copiii sunt de acord să-l ajutăm pe Willy să ajungă la prietenul său, iar educatoarea anunţă titlul 

activităţii “Ziua ursuleţului polar, Lars” ”(se repetă titlul activității cu întreg colectiv de 

preșcolari).  Ca să putem porni spre Polul Nord, Pinguinul Willy ne roagă prima data să rezolvăm 

trei sarcini.  

   Cu ajutorul tranziției “Bat din palme clap clap,clap 

     Preșcolarii vizitează centrele, educatoarea, împreună cu Willy  le explică tuturor ce trebuie să 

lucreze la fiecare centru, după  care fiecare preșcolar se deplasează la centrul la care dorește să 

lucreze. Sunt deschise trei centre de interes: Bibliotecă-,,Coifuri”-exerciții grafice, unde preşcolarii 

au pe masă coif uri pe care trebuie să le decoreze cu elemente grafice, Artă: „Iglu”-ştampilare-copiii 

trebuie să ştampileze cu ajutorul pieselor lego şi Joc de masă: „Animale polare”-puzzle. În timp ce 

preșcolarii lucrează la centrele de interes deschise, cadrul didactic supraveghează copiii, intervine cu 

explicații și ajută copiii care solicită sprijinul. 

     După ce fiecare echipă finalizează activitatea propusă la centre, se poartă discuții despre 

produsele obținute, educatoarea făcând aprecieri verbale.  

         Toate produsele obţinute le vom folosi pe parcursul activităţii. 
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          Prin intermediul tranziţie,,Unul după altul,/ În rând ne aşezăm…”preșcolarii ies din sala de 

grupă pentru a merge la toaletă. 

Dirijarea învățării: 

Domeniul Științe (Activitate matematică)-joc didactic 

    După ce ne reîntoarcem în sala de grupă,ne aşezăm în semicerc. Willy le mulţumeşte copiilor 

pentru că l-au ajutat, dar încă mai are nevoie de ajutorul lor. 

     Împreună cu Willy, vom porni din Polul Sud spre Polul Nord, pe drum va trebui  să rezolvăm 

sarcinile întâlnite. Dar înainte de a pleca din Polul Sud, Willy trebuie să-şi hrănească frăţiorii mai 

mici cu peşte .Fiecare pinguin va primi tot atâția pești cât indică cifra de pe burtică. (Varianta 1) 

       Explicarea și demonstrarea regulilor jocului. Un copil ales de către Willy va veni în fața , va  

recunoaşte cifra şi va aşeza pe burtica pinguinului tot atâţia peşti cât arată cifra .Răspunsurile corecte 

vor fi aplaudate, iar răspunsurile greşite vor fi corectate de către colegi. 

    Desfășurarea jocului de probă-se desfășoară un joc de probă pentru verificarea înțelegerii regulilor 

jocului de către copii. 

  Desfășurarea jocului propriu-zis-Jocul se desfășoară după regulile amintite.Se urmărește 

desfășurarea corectă a jocului. 

După ce toţi pinguinii au primit peştele necesar, în funcţie de cifra de pe burtică mergem mai departe 

, cu ajutorul maşinuţei treversăm globul pământesc şi ajungem la Polul Nord unde întâlnim un alt 

ţinut îngheţat şi alte sarcini de rezolvat. 

    Ajungem în satul unor eschimoşi, pe care trebuie să-i ajutăm. Va trebui să să le dăruim igluri ( 

realizate la centru artă), apoi să numărăm eschimoşii şi pe fiecare iglu trebuie să aşezăm cifra 

corespunzătoare numărului de eschimoşi.(Varianta 2) 

    Se fac aprecieri asupra modului de participare a copiilor şi asupra corectitudinii  rezolvării 

sarcinilor primite. 

     După finalizarea acestei sarcini, ne vom continua drumul şi vom ajunge lângă  o mulţime de 

aisberg-uri şi vom descoperi următoarea sarcină. Gheţarii sunt numerotaţi de la 1 la 6 şi va trebui să-i 

aşezăm în ordine crescătoare,apoi în ordine descrescătoare. (Varianta 3). Se fac aprecieri asupra 

modului de participare a copiilor şi asupra corectitudinii  rezolvării sarcinilor primite. 

        Mergând mai departe descoperim un cub colorat pe care avem diverse sarcini: 

1. Descrie imagine şi spune câţi urşi polari sunt în imagine 

2.Compară grupa de foci cu grupa de vulpi.Unde sunt mai multe elemente?-3.Asociază-Aşază  cifra 

corespunzătoare numărului de elemente din imagine- 

4.Analizează numărul de elemente din fiecare grupă şi adaugă elemente, pentru a obţine două grupe 

egale 
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5.Argumentează de ce mulţimea ursuleţilor este mai mare decât mulţimea pinguinilor 

6.Aplică-Alege plicul cu cifra 6 şi rezolvă sarcina. 

Domeniul Om și societate (lipire) ”Ursul polar” 

      Folosind drept tranziție cântecul  ”Pinguinul Willy” preșcolarii se îndreaptă spre măsuțe unde 

realizează ursul polar prin lipire. 

  Intuirea materialului 

       Preșcolarii sunt rugați să denumească materialele primite în coșulețe: două cercuri imprimante 

pe carton alb, foarfecă, lipici, 4 lăbuţe, o bulină  negră, 

 doi ochi mobili. 

Prezentarea modelui 

  Educatoarea prezintă modelul și îl analizează împreună cu preșcolarii. 

Explicarea și demonstrarea modului de lucru de către educatoare: 

    Educatoarea explică fiecare etapă de realizare a pinguinului  și  o demonstrează . 

Exerciții pentru încălzirea musculaturii: 

  Înainte să lucreze, se execută câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii în timp ce 

se repetă următoarele versuri: ,,Mişcăm degeţelele, 

 Batem, batem palmele, Învârtim moriştile, batem picioruşele, să se facă linişte şi la muncă mâinile” 

Realizarea lucrărilor de către preșcolari 

     Pe parcursul derulării activității, cadrul didactic supraveghează copiii și oferă explicații și ajutor 

atunci când este solicitată. După finalizarea lucrării practice, educatoare le propune copiilor să lipească 

coifuri pentru petrecere(realizate la centrul bibliotecă), fiecărui ursuleţ , încât surpiza pentru Uruleţul 

Lars să fie şi mai mare. Pentru a putea observa lucrarea fiecăruia, copiii formează, la final, un trenuleț, 

care se deplasează în jurul măsuţelor realizând astfel, cu ajutorul educatoarei, analiza lucrărilor. (Turul 

Galeriei) 

  Ursuleţul Lars este foarte fericit pentru că are atât de mulţi invitaţi şi le propune copiilor să participe 

şi ei la petrecere, aceştia primind coroniţe în forma de urs polar. Copiii sunt invitaţi să se distreze 

jucând jocurile „Bowling ”(in cadrul acestui joc avem nevoie de 6 peturi-pinguin şi o minge albă) şi 

“Balonul”(În cadrul acestui joc avem nevoie de baloane negre şi albe. Copiii se vor grupa în două, 

grupa pinguinilor şi grupa ursuleţilor.Va câştiga grupa care menţine balonul cel mai mult în aer). 

În încheierea activității, cadrul didactic face aprecieri verbale asupra modului de desfășurare al 

activității și oferă copiilor recompense (ursuleţi polar din spumă). 
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”Remedierea la matematică – pilon al reușitei școlare” 

                                                                             prof. Andronie Elisabeta Maria  

                                               Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” 

 

PROIECT:   Remedierea situaţiei la învăţătură la matematică 

 a elevilor clasei a IX a, pe parcursul anilor de liceu 

Argument 

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea ratei succesului școlar al elevilor de liceu 

și ridicării procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat pentru absolvenți. Se adresează 

în primul rând elevilor liceeni cu ritm lent de învățare, elevi cu risc de abandon școlar, precum și celor 

proveniți din medii dezavantajate. Grupul țintă al proiectului pe lângă cei enumerați, mai cuprinde 

elevii identificați cu rezultate slabe la examenul de Evaluare națională sau testul inițial de început de 

ciclu. 

Proiectul se desfășoară pe parcursul anilor de liceu, 2021 – 2025. 

Scop 

Asigurarea condițiilor optime elevilor de liceu, depistarea și valorificarea potențialului în 

vederea reușitei la examenul de Bacalaureat, la proba Ec, disciplina matematică. 

Obiective 

- Identificarea punctelor tari a fiecărui elev în vederea adoptării strategiilor didactice adecvate  centrate 

pe elev; 

- Facilitarea accesului la învățarea matematicii,  tuturor elevilor clasei a IX a; 

- Atingerea procentului  de promovabilitate la examenul de Bacalaureat 2025, proba Ec, disciplina 

matematică,la clasa a XII , anul școlar 2025, peste 95%. 

Desfășurare 

Activitățile remediale se vor desfășura în fiecare an școlar liceal, cu aceeași clasă a IX-a, a X-

a , a XI-, a XII-a. 

Etapa I 

- Identificarea punctelor tari și punctelor slabe a fiecărui elev privind dobândirea competențelor 

matematice în clasa a IX a reflectate în media anuală la matematică, prin aplicarea testului inițial în 

clasa a IX a, elaborat, aplicat, evaluat de către profesorul clasei; 

- Aplicarea unui chestionar privind Motivația învățării fiecărui elev, de către profesorul consilier al 

școlii, interpretarea și explicarea rezultatului individual, pentru a conștientiza punctele tari proprii 

privind învățarea, contribuind prin aceasta succesul școlar.  
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Etapa II 

 Elaborarea planurilor remediale pentru fiecare an de studiu. Discutarea acestora în cadrul 

catedrei de matematică în vederea elaborării celei mai eficiente, adecvate clasei de elevi. 

 Stabilirea orarului activităților remediale, în afara orelor de curs și transmiterea acestuia spre 

aprobare conducerii liceului. 

Etapa III 

 Asigurarea materialelor auxiliare necesare desfășurării activităților remediale. 

Profesorul de matematică să aibe la dispoziție auxiliare didactice precum fișe de lucru, planșe, culegeri, 

videoproiector, xerox, device electronic cu acces la internet pentru a folosi softuri educaționale și a 

accesa platforme dedicate disciplinei matematică. 

Etapa IV 

Desfășurarea orelor remediale. 

Conform unei planificări elaborate și aprobate de către Comisia de Curriculum, în afara orarului 

școlii, după orarul aprobat de CA. 

Etapa V 

Monitorizarea și evaluarea activității remediale. 

Șeful de catedră va monitoriza activitățile remediale și va transmite un raport la zi, ori de câte 

ori aceasta  se va solicita de către conducerea liceului. Rezultatele evaluărilor intermediare susținute 

la fiecare trei luni, vor fi analizate în cadrul comisiei metodice a profesorilor de matematică și se va 

ajusta planul remedial funcție de  obiectivele realizate sau nu. 

Grup țintă: 27 elevi din clasa a iX a, profil real, specializarea matematică – informatică, an 

școlar 2021 – 2022. 

Resurse umane: profesor matematică xxxxxxxxx 

Resurse materiale/ logistică: culegeri, formulare, teste de evaluare, fișe de lucru, 

videoproiector, calculatoare cu acces la Internet din laboratorul de informatică și altele identificate pe 

parcursul implementării proiectului. 

Beneficiari direcți: elevii clasei a IX a A, an școlar 2021 – 2022; elevii clasei a X a A, an 

școlar 2022 – 2023; elevii clasei a XI a A, an școlar 2023 – 2024; elevii clasei a XII a A, an școlar 

2024 – 2025. 

Evaluare finală a proiectului: Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat 2025, 

proba Ec, disciplina matematică,la clasa a XII A, anul școlar 2025, peste 95%. 

 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5193 
 

DEMERS DIDACTIC 

CLASA:  a VIII-a 

CSEI SUCEAVA/ Kedainiu specialioji mokykla  Lituania  (proiect  realizat  în  cadrul  programului  Erasmus  C.H.A.N.G.E.) 

 PROFESORI: FĂRCANE  LILIANA  MIRELA/ INGRIDA  JUREVICIENE 

ARIA CURRICULARĂ: Arte 

DISCIPLINA : Educație plastică 

TEMA: Rolul  decorativ  al  punctului  și  liniei  în motive  tradiționale  românești  și  lituaniene 

SUBIECTUL :  Decorarea  ulciorului,  farfuriei  și  costumului  popular cu motive  tradiționale  românești  și  lituaniene 

SCOP: 

➢ Dezvoltarea  priceperilor şi deprinderilor de a lucra folosind tehnicile învǎţate ( simetria, alternanța, repetiția) și cultivarea simţului artistic prin intuirea 

unor lucrǎri din arta populară românească și lituaniană 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE: 

O1. Sǎ recunoascǎ pe alte lucrǎri de artǎ (costume populare, covoare, ceramicǎ)  punctul şi linia ca elemente decorative în motivele românești și lituaniene; 

O2. Sǎ aplice noţiunile învǎţate anterior în aceastǎ lecţie prin realizarea unor compoziţii plastice : decorarea ulciorului, farfuriei, costumului popular; 

   O3. Sǎ analizeze critic şi autocritic lucrǎrile executate; 

O4. Sǎ participe activ şi afectiv la lecţie; 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia; 

Forma de organizare: muncǎ individualǎ 

Resurse: bloc de desen, acuarele, guașe, carioci, pensule de diferite dimensiuni, fișe pentru ulcior, farfurie și costum popular, vase de ceramicǎ pictate, 

costume populare, farfurii din carton, laptop și videoproiector. 

ACTIVITATEA NR. 1 

România: 
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Prezint elevilor scopul și obiectivele lecției și câteva informații despre Lituania, mai ales tradiții lituaniene. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERoXwRuLWoI&t=2s 

 Linia şi punctul joacă  un  rol deosebit  în  împodobirea  diferitelor  materiale. Aceasta  pentru că linia dă caracter ornamentului, îl face original, iar 

punctul are rolul de a îmbogăţi  expresia  artistică  a  ornamentului  respectiv. Cele  două elemente de limbaj plastic au un rol decorativ în mai multe genuri 

de artă.( ppt.Motive decorative în arta populară românească și lituaniană). Copiii observă imagini  reprezentând  obiecte  de  artǎ  populară  (ceramicǎ, 

ştergare, costume populare) din cele două țări. Se observă  prezenţa liniilor  şi  a  punctelor  cu  rol  decorativ,  atât  în  arta  popular  românească, cât și 

lituaniană. Sesizează  diferența de culori. ( culori vii pe obiectele românești, mai sobre pe cele lituaniene), dar în mare parte motivele sunt aceleași: florale 

și geometrice. 

Lituania: 

Familiarizarea cu arta populară românească 

ppt.Romania presentation și ppt.Romanian traditional motifs 

ACTIVITATEA NR.2 

România/Lituania 

În  faţa  elevilor  se  află  o  miniexpoziţie  cu  obiecte  de  artǎ  popularǎ: ceramicǎ, ştergare, costume populare . Observă  motivele decorative. Primesc  

apoi  farfurii  de  carton,  planșe  cu  ulcioare  și  ștergare  pe  care  le  vor  decora  și  picta  cu  motive tradiționale  românești  și  lituaniene, utilizând  

elementele  de  limbaj  plastic  punctul  și  linia. Se amintesc câteva detalii importante pentru  reuşita  compoziţiei: umezirea  pastilei  de  culoare  

înainte  de  folosire,  transportul  culorii  în  cantitǎţi  cât  mai  mici , execuţia  punctelor  cu  pensule  cât  mai  subţiri, combinarea  culorilor  pentru  a  

obţine  nuanţe  sau  tonuri. Activitatea se desfășoară pe fond muzical. 

https://www.youtube.com/watch?v=9zE--yeo82I&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=WkBHmnArTEw&list=RDVfM7E3yE7x0&index=2 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERoXwRuLWoI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9zE--yeo82I&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=WkBHmnArTEw&list=RDVfM7E3yE7x0&index=2
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ACTIVITATEA NR.3 (online) 

Elevii  din  fiecare  țară  pictează  costumul  popular  specific  țării  partenere,  evidențiind  modelele  decorative  redate  cu  ajutorul elementelor de 

limbaj plastic, punctul și linia. Se  realizează  expoziţii cu lucrările  elevilor care  se  evaluează  după  următoarele criterii: 

- expresivitatea  liniilor  şi  a  punctelor; 

- expresivitatea  culorilor; 

- armonia  cromatică; 

- originalitate,  creativitate. 

Fixarea  cunoștințelor : joc didactic interactiv 

https://wordwall.net/resource/12041855/traditional-motifs 

IMPACT 

În  urma  activităților desfășurate în comun ( online), fiecare  participant are șansa de a descoperi  aspecte  deosebite  din  cultura, tradițiile,  folclorul  

celorlalți. Analiza  comparativă  a  lucrărilor  prezentate  evidențiază  asemănări,  dar  și  deosebiri  în  ceea  ce privește  motivele  tradiționale  

românești  și  lituaniene   utilizate  în  decorarea  obiectelor  populare . Implicarea  activă  în  activități  aduce  participanților  un  plus  de  bogăție  

sufletească,  dar  și  achiziții  noi  și  interesante  despre  tradițiile  populare  din  fiecare țară. Putem  concluziona  că  tradiția  unui  popor  este  un  bun  

prilej  de  a crea  conexiuni  între  culturi,  oferind  oamenilor  posibilitatea  de  a  se apropia  mai  mult  unii  de  alții  (chiar și virtual),  indiferent  de  

naționalitatea  lor. 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/12041855/traditional-motifs
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. Sava Ştefan Stelian 

Şcoala Gimnazială „Stroe Belloescu” Griviţa 

 

CLASA: I  

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii 

UNITATEA TEMATICĂ: La supermaket 

DISCIPLINA ŞCOLARĂ: Matematică şi explorarea mediului 

SUBIECTUL: La cumpărături 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

✓ MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare 

1.5. Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul 0-100. 

6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în problemele-joc simple de tip venituri-

cheltuieli, cu numere în concentrul 0-100 

✓ COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare 

✓ DEZVOLTARE PERSONALĂ 

2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi non-verbale simple despre propriile experieţe de viaţă 
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3.2. Evidenţierea importanţei învăţării pentru propria persoană 

✓ MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

DP 2.2.1. Să stabilească, discutând cu coechipierii, prioritatea cheltuielilor unei familii 

MEM 1.4.1. Să calculeze corect costul cheltuielilor fiecărui membru al familiei 

MEM 1.4.2. Să verifice în echipă corectitudinea calculelor realizat  

MEM 1.4.3. Să compare costurile membrilor familie, efectuând corect operaţia de scădere 

MEM 1.5.1. Să calculeze corect costul a două sau mai multe produse de acelaşi fel, folosind adunarea repetată 

MEM 6.3.1. Să consulte lista de preţuri pentru a stabilii costul dorinţelor şi nevoilor familiei 

CLR 2.3.1. Să participe cu interes la lecţie, răspunzând în propoziţie la întrebările învăţătoarei 

DP 2.2.4. Să îşi manifeste verbal şi nonverbal dorinţa de a fi chibzuit în cheltuieli 

DP 2.2.5. Să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar) 

MM 2.1.1. Să intoneze corect, din memorie, cântecul Dacă vesel se trăieşte 

MM 2.1.2. Să execute mişcări sugerate de textul cântecelor 

STRATEGII DIDACTICE: 

• METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, munca independentă. 

• MIJLOACE DIDACTICE: etichete cu numele familiei, fişe pentru fiecare membru al familiei, fişă pentru stabilirea cheltuielilor prioritare, cufere 

cu bani de hârtie 

• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe. 

DURATA:  30 min + 15 min activitate complementară 
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BIBLIOGRAFIE: 

• *** Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI, clasa I, anexa 2 la OMEN nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013. 

• Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de tip „blended 

learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs METCS, 2012. 

• Mirela Mihăescu, Claudia Mihai, Aniţa Dulman, Activităţi transdisciplinare – ghid pentru învăţători, Editura Radical, Craiova, 2005. 

• Alexandrina Dumitru (coord.), Labirintul jocurilor, Editura Trend, Piteşti, 2013. 
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ETAPELE 

LECŢIEI 

C.S.1 

CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE 

EVALUAR

E ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI 
ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

METODE 

ŞI 

PROCEDE

E 

MATERIA

L 

DIDACTIC 

FORME DE 

ORGANIZA

RE 

1. MOMENT 

ORGANIZA-

TORIC 

 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării 

în condiţii optime a orei de Matematică şi 

explorarea mediului: 

 Aerisirea sălii de clasă 

 Amenajarea spaţiului de desfăşurare a 

activităţii 

 Pregătirea materialului didactic 

 

 

 

 

 

Elevii intră în sala 

de clasă în mod 

organizat. 

Conversaţia  Frontal  

3. 

CAPTAREA 

ATENŢIEI 

MM 

2.1. 

Se realizează prin intonarea cântecelului 

Dacă vesel se trăieşte. Voi atrage atenţia 

copiilor asupra faptului că trebuie să 

dezvoltăm relaţii armonioase atât în 

familie cât şi în sala de clasă unde suntem 

ca o familie mai mare. 

Voi anunţa copiii că activitatea 

matematică se va desfăşura pe echipe mai 

Elevii intonează 

cântecul, apoi 

ascultă 

explicaţiile 

învăţătoarei. 

Conversaţia 

eursitică 

Explicaţia 

 Frontal 
Observarea 

sistematică 

 
1 
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mici, ca nişte familii, în care vom învăţa 

să ne respectăm şi să ne ascultăm unii pe 

alţii 

4. 

ANUNŢARE

A TEMEI ŞI 

A 

OBIECTIVE-

LOR 

OPERAŢIO-

NALE 

CLR. 

2.3 

După ce am învăţat că banii se câştigă 

prin muncă şi că în viaţă cheltuim atât 

pentru nevoi cât şi pentru dorinţe, la 

matematică ne vom exersa abilităţile de 

calcul. Ne vom pregăti pentru 

cumpărături, calculând preţul produselor 

pe care dorim să le cumpărăm şi ne vom 

gândi cum este mai înţelept să ne 

cheltuim banii. 

Elevii ascultă cu 

atenţie explicaţiile 

învăţătoarei. 

Explicaţia  Frontal  

5. 

RECAPITU-

LAREA  

CLR 

2.3 

ME

M1.4 

1.5. 

6.3 

 

 

 

 

Elevii sunt împărţiţi în 6 echipe. Fiecare 

echipă poartă numele unei familii şi vor 

juca în familie diferite roluri: mamă, tată, 

copil, bunică, unchi. 

Voi împărţi fiecărei familii atâtea fişe câţi 

membri există în familie. Pentru stabilirea 

rolurilor, copiii vor trage la sorţi în cadrul 

echipei, extrăgând o fişă de lucru – 

ANEXA 1. Fişele membrilor familiei sunt 

diferite, dar sarcinile echipelor vor fi 

Elevii trag la sorţi 

numele echipei: 

familia Ionescu, 

Popescu, 

Grigorescu, 

Vasilescu, 

Alexandrescu, 

Petrescu, Enescu. 

Elevii trag la sorţi 

rolurile pe care să 

Exerciţiul 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etichete cu 

numele 

echipei 

Fişe de lucru 

pentru 

fiecare 

membru al 

echipei  

 

 

Pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

calitativă a 

răspunsurilo

r 

 

Observarea 

sistematică 
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ME

M 

6.3 

 

 

 

 

identice (toate „mămicile” vor avea 

aceeaşi sarcină, toţi tăticii la fel etc). 

 

După ce fiecare membru al familiei a 

terminat de îndeplinit sarcinile de pe fişă, 

copiii vor prezenta în echipă ceea ce au 

avut de făcut şi rezultatele obţinute. Voi 

împărţi apoi fiecărei familii un cufăr cu 

bani de hârtie şi o fişă – ANEXA 2 pe 

care sunt notate dorinţe şi nevoi ale 

fiecărui membru. Se cere fiecărei familii 

să numere banii din cufăr şi apoi să 

stabilească priorităţile familiei: pe ce vor 

cheltui banii. Banii disponibili vor fi mai 

puţini decât suma tuturor nevoilor şi 

dorinţelor membrilor. 

După îndeplinirea sarcinii, reprezentantul 

fiecărei familii va prezenta în faţa clasei 

modul în care familia lui a hotărât să 

cheltuie banii. 

le îndeplinească 

în familie: mamă, 

tată, copil, bunică, 

bunic. 

Elevii rezolvă 

individual fişele 

aferente rolului 

lor. 

Elevii îşi verifică 

în echipă 

rezultatele şi 

stabilesc 

împreună modul 

de cheltuire a 

banilor familiei. 

 

Un copil prezintă 

în faţa clasei 

rezultatul muncii 

echipei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul 

didactic 

Cum cheltui 

banii 

familiei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cufere şi 

bănuţi de 

hârtie 

Fişă cu 

nevoile şi 

dorinţele 

familiei  

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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6. MOMENT 

DE FEED-

BACK 

ME

M 

1.5 

Elevii vor avea de rezolvat individual cele 

4 exerciţii de la pagina 51 din manual 

(ANEXA 3). 

Elevii rezolvă 

exerciţiile în mod 

individual. 

Exerciţiul 

Munca 

independent

ă 

Manual Individual  

7. 

EVALUARE 

FINALĂ 

MM 

2.1 

Elevii vor intona cântecul Fuga 

jucăriilor. 

În încheiere, elevii vor primi bănuţi de 

ciocolată ca recompensă pentru 

activitatea desfăşurată. 

Elevii cântă Fuga 

jucăriilor şi 

primesc 

recompensele. 

Conversaţia 
Bănuţi de 

ciocolată 
Frontal  
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PROIECT DIDACTIC  

Prof. Sava Diana Irina 

Grădinița cu P.P. Nr. 8 Bârlad 

GRUPA: mare 

TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂȚARE: Când , cum și de ce se întâmplă? 

TEMA PROIECTULUI: „Surprizele primăverii” 

TEMA ACTIVITĂȚI: „Eu simt, eu creez, eu exprim” 

FORMA DE ACTIVITATE: Activitate integrată 

ELEMENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE: DLC+DOS 

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic – lucrare colectivă 

FORMA DE ORGANIZARE: 

TIPUL DE ACTIVITATE: consolidarea cunoștințelor și deprinderilor însușite 

SCOPUL: Consolidarea priceperilor și deprinderilor de exprimare orală corectă în propoziții, prin 

utilizarea corectă a acordului între substantiv și adjectiv. Consolidarea unor abilități practice specifice 

nivelului de dezvoltare motrică. 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 

Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă). 

Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare. 

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei.         

Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

• Să găsească însușirea potrivită obiectului desenat pe jeton. 

• Să formuleze propoziții cu cele două cuvinte alese (substantivul care denumește obiectul și adjectivul 

ca însușire). 

• Să identifice acordul între substantiv și adjectiv în formularea propoziției. 

• Să plaseze elementele în tablou respectând o anumită logică. 

• Să descrie unele materiale folosind corect acordul dintre substantiv și adjectiv. 

• Să folosească tehnici diferite de lucru (mototolire, îmbinare, decupare) pentru a realiza machetă 

„Căsuța Zânei Primăvară”. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode și procedee: jocul, conversația, explicația, demonstrația, învățarea prin descoperire, 

problematizarea, lucrul în echipă 

Mijloace de învățământ: cutie decorată de primăvară, jetoane, medalioane, baghetă magică, panou, 

machetă, hârtie creponată, siluete pomi, lipici, pensulă, foarfec 

SARCINA DIDACTICĂ: Găsirea unor adjective potrivite cu substantive date și realizarea acordului 

corect între aceste două părți de vorbire. Identificarea unor substantive potrivite adjectivelor date. 

Formularea corectă a propozițiilor cu cele două cuvinte 

REGULILE JOCULUI:   Educatoarea atinge cu bagheta un copil. Acesta vine la cutia cu surprize și 

alege din cutie un jeton. Jetonul ales va fi dat din mâna în mâna colegilor pentru a adaugă alte însușiri 

potrivite (adjective). 

ELEMENTELE DE JOC: atingerea cu bagheta magică, mișcare 

DURATA: 1 oră 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 

• *Curriculum pentru învățământ preșcolar, Editura E.D.P., București 2009; 

• Paisi M., Ezechil l., ,,Laborator preșcolar” (ghid metodic) -Editura R.A.-București 2001; 

• Antonovici S., Nicu G., Jocuri interdisciplinare-material auxiliar pentru educatoare-Editura Aramis 

2003; 

• *Revista ,,Învățământul preșcolar 1-2,3,4/2010”, Editura Arlequin. 
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Etapele 

activității 

Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică  

Evaluare  Metode și 

procedee 

Material 

didactic 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

Se va aerisi clasa, scaunele vor fi așezate ȋn semicerc, 

materialul ilustrativ va fi dispus pe panou / masă și 

acoperit. Intrarea organizată a copiilor în sala de grupă. 

    

Introducerea 

în activitate 

Captarea 

atenției 

Este prezentată surpriza: păpușa Zâna Primăvară, care 

prin intermediul doamnei educatoare îi roagă pe copii să 

realizaze sarcinile propuse din cutiuța cu surprize. 

Captarea atenței se realizează prin derularea unor benzi 

desenate reprezentând imaginea unor flori de primăvară, 

sărbătorile de primăvară (sărbătoarea mărțișorului, 8 

martie, sărbătorile pascale), păsări călătoare, legume de 

primăvară. Se intuiesc foarte pe scurt imaginile. 

 

conversația 

 

Zâna 

Primăvară  

 

Benzi 

desenate cu 

imagini 

 

Frontal 

 

Individual  

Observarea 

comportamentului 

verbal și 

nonverbal al 

copiilor 

Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

Astăzi, copii, ne vom juca jocul „Eu simt, eu creez, eu 

exprim”, unde vom identifica însușirile unor obiecte, vom 

realiza macheta „În grădina Zânei Primăverii”, lucrând în 

echipă. 

 

Conversația  

  

Frontal  

Evaluarea 

gradului de 

însușire a 

obiectivelor 
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Dirjarea 

învățării 

    Educatoarea prezintă copiilor materialul pentru jocul 

didactic: o cutiuță care este decorată cu imagini 

reprezentând aspecte de primăvară, jetoane, ecusoane, o 

bagheta, imagini cu pomi, flori, fluturi, albine, rândunele, 

o machetă cu o casă. 

 Proba nr. 1:  Găsirea unor adjective potrivite cu 

substantive date și realizarea acordului corect între aceste 

două părți de vorbire. 

 Educatoarea atinge cu bagheta un copil. Acesta vine la 

cutia cu surprize și alege din cutie un jeton. Jetonul ales 

va fi dat din mâna în mâna colegilor pentru a adaugă alte 

însușiri potrivite (adjective). 

 Explicarea regulilor jocului și demonstrarea jocului: 

 Educatoarea recită versurile: 

 ,,Primăvară a venit, 

 Florile au înflorit, 

   Rândunelele au sosit 

 Hai bagheta fermecată 

 Un copil s-atingi îndată 

 Cine oare ne răspunde 

 Ce imagine ascunde 

 Cutiuță cu surprize 

 

 

Conversația  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Cutia cu 

surprize, 

jetoane, 

baghetă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

copiilor 
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 Hai,răspunde tu…” 

 Copilul atins cu bagheta floare, alege un jeton din cutiuță. 

La întrebarea educatoarei: ,,Ce surpriză ai găsit în cutie?”, 

copilul trebuie să denumească imaginea de pe jeton și să 

precizeze o însușire a acesteia: „Eu am găsit o lalea 

galbenă. Jetonul este înmânat altui copil care trebuie să 

găsească o altă însușire (,,o lalea mică”). Se va urmări 

acordul în gen și număr cu substantivul pe care-l însoțește 

(ex.:,,Am găsit lalele galbene”). 

 Joc de proba-se realizează cu o singură imagine. 

 Executarea propriu-zisă a jocului se realizează până la 

epuizarea imaginilor din cutiuță.  

     Proba nr. 2 - Educatoarea spune 3-4 cuvinte 

(substantive) la care copiii trebuie să adauge un adjectiv 

care să redea o caracteristică a substantivului dat.  

       Exemplu: substantivul rândunică - se adaugă 

adjectivul ,,că săgeata”. 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

Problematizarea  

 

 

 

Baghetă, 

jetoane 

 

 

Frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea de a 

formula propoziţii 

corecte din punct 

de vedere 

gramatical 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Proba nr. 3: „Cine poate fi ... (mare, curat, roșu, ...)?” 

Doamna educatoare spune o însușire, iar copiii trebuie să 

aleagă un medalion potrivit. De exemplu: galben – se 

adaugă substantivul soare.       

 

Învățarea prin 

descoperire 

 

Medalion cu 

imagini 

 

Individual  

Evaluarea 

gradului de 

însușire a noului 

conținut 
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Evaluarea 

performanțelor 

Tranziția către activitatea practică se va realiza cu 

ajutorul jocului de mișcare: „Jibidi”. 

Se va realiza intuirea materialelor, sarcinile de lucru și 

obiectivele urmărite. Activitatea practică va consta în a 

asambla elementele (mototolire, decupare, lipire) de pe 

măsuță pentru a realiza o machetă a Primăverii. Se face o 

rapidă încălzire a mușchilor mici ai mâinii, prin 

executarea de către copii a unor  mișcări simple 

   Si acum să ne pregătim 

   Mâinele să le încălzim 

   Le vom folosi cu spor 

   Pentru ceva folositor 

   Mișcăm degețelele 

   Frecăm acum palmele. 

Copiii s-au așezat la măsuțe și ascultă indicațiile 

educatoarei. 

Educatoarea prezintă copiilor modul de realizare 

machetei. Copiii execută tema propusă cu respectarea 

indicațiilor și sugestiilor educatoarei. 

Macheta „În grădina Zânei Primăvară” se analizează cu 

ajutorul educatoarei, prin metoda turul galeriei, avându-se 

în vedere criteriul estetic, al acurateții, aspectul general. 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația  

 

 

 

 

Turul galeriei 

 

 

 

Machetă 

 

Diverse 

elemente de 

primămavară, 

căsuță 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucru în 

echipă 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri pozitive 

privind 

executarea 

mișcărilor 

 

 

 

 

Modul de 

realizare a 

temelor propuse 

 

 

 

Autoevaluare 
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Încheierea 

activității 

- Despre ce am discutat astăzi? 

- Ce am realizat la activitatea practică?  

Se vor face aprecieri verbale asupra modului de 

participare și comportare a copiilor în timpul activității. 

Copiii vor ieși din sala de grupa recitand versurile : 

        ,,Primăvară, bun venit! 

          Pe toți ne-ai întinerit. 

          Zi și noapte tu pictezi 

          Un tablou că în poveșți 

          Numele să-ți preamaresti.” 

 

 

Conversația 

 

 

Stimulente 

 

 

Frontal 

 

Aprecieri 

generale și 

individuale 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

                            Profesor învățământ preșcolar: Stănescu Mihaela 

Profesor învățământ preșcolar: Iaru Mihaela Raluca 

 

           Unitatea de invățământ: Gradinița cu Program Normal Schitu Golești 

 Data: 13.05.2022 

Grupa: Mijlocie 

 Tema anuală: „Cum exprimăm ceea ce simțim” 

 Tema saptămânii: „Cine este și ce face fiecare animal?” 

 Domeniul de dezvoltare: Educarea limbajului 

Domeniul experiențial: DLC (Domeniul limbă și comunicare) 

Tema activității de învățare: ,,Joc didactic” 

Varianta de realizare: Joc didactic 

Tipul activității didactice: Consolidare de cunoștințe 

 

Scopul activității: 

- perfecționarea pronunțării clare a cuvintelor ce denumesc animale domestice; 

-exprimarea în propoziții scurte corect formulate; 

 

Obiective operaționale: 

Pe parcursul și la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili să: 

     O1 - Să numească 3 animale 

       O2 - Să denumească animalul ales 

                   O3 - Să spună ce foloase avem de la acel animal 

                   O4 - Să respecte sarcinile și regulile de joc cerute 

 

            Sarcina didactică: denumirea și identificarea corectă a animalelor domestice 

            Regulile de joc: 

            -sunt propuse de iepurașul Rilă-Iepurilă; 

            -copiii trebuie să aleagă și să spună ce știu despre animalul ales. 

              

            Elemente de joc: iepurașul, bătaia din palme  

Strategii didactice: 

• Metode si procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, observația, măna oarbă, 

jocul, exercițiul 

• Mijloace si materiale didactic: Iepurașul de pluș, cutia cu surprize, planșa cu animale, 

marcare colorate. 

 

 

 

    

Forme de organizare a activității: frontal, individual 

• Resurse temporale: 30 de minute 

• Resurse spaţiale: sala de grupă 
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• Resurse umane: 20de preşcolari 

Forme şi tehnici de evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică 

 

 

Demersul didactic 

 

Nr. 

CRT 

Momentele 

activității 

OB. 

OP. 

Conținuturile 

esențializate 

ale activității 

 

Strategia didactică Metode 

de 

evaluare 
Metode 

didactice 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1. 

 

 

 

Momentul 

organizatoric 

(1 min) 

- Aranjarea 

scaunelor în 

formă de 

semicerc ; 

Distribuirea 

materialului 

necesar 

activității; 

Introducerea 

copiilor în 

sală. 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

- 

2. 

 

Captarea 

atenției 

(2 min) 

 - 

     Copiii vor 

fi rugați să 

privească spre 

manuța unde 

se află 

iepurașul Rilă-

Iepurilă și să 

spună ce cred 

ei că le-a adus. 

conversația - frontal - 

3. 

 

Anunțarea 

temei 

(1 in) 

- 

    Vor fi 

anunțați că 

iepurașul a 

adus o cutie cu 

surprize pentru 

a se juca 

împreună cu ei 

jocul ”Cine 

este și ce face 

fiecare 

animal?” 

 

conversația - frontal 

observarea 

sistematică 

 

4. 

 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

(15 min) 

 

 

O1 

 

 

O2 

 

 

     Rilă-

Iepurilă le va 

comunica 

regulile 

jocului, iar eu 

le arăt cum vor 

proceda.  

conversația 

 

 

 

explicația 

 

 

jocul 

Iepurașul 

Rilă-

Iepurilă 

 

 

Cutia cu 

surprize 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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O3 

 

 

O4 

 

În cutia cu 

surprize vor fi 

bilețele cu 

siluete de 

animale 

domestice, ei 

vor veni 

fiecare când 

vor fi strigați, 

vor introduce 

mâna în 

cutiuță și fără 

să vadă ce aleg 

va trebui să 

scoată un 

bilețel cu 

silueta 

animalului, îl 

vor privi cu 

atenție și vor 

spune cum se 

numește și ce 

face el, ce 

culoare poate 

avea și sunetul 

pe care îl 

scoate. Dacă 

veți răspunde 

corect veți 

primi aplauze. 

”Acum o să vă 

arăt cum 

trebuie să 

faceți: 

Introduc mâna 

în cutie fără să 

mă uit, iau un 

animal, îl scot, 

îl privesc și 

spun: 

este un câine, 

păzește curtea, 

poate avea 

culoarea maro 

și face ham!”. 

Voi numi un 

copil să facem 

o probă să 

vedem dacă ați 

 

 

 

 

frontal 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mâna 

oarbă 
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înțeles și 

aplaudăm. 

Acum veți 

veni când vă 

veți auzi 

numele și veți 

face cum v-am 

explicat și 

arătat.”  

 

5. 

 

 

Obţinerea 

performanţei 

(5 min) 

 

 

   Jocul se 

complică, iar 

iepurașul Rilă-

Iepurilă  vrea 

să vadă că știu 

să numească și 

puiuții 

animalelor și 

să formeze 

câte o 

propoziție 

simplă cu acel 

puiuț. Voi 

scoate 

cartonașele cu 

animale din 

cutie, iar ei vor 

numi puiul și 

vor formula o 

propoziție. 

După 

terminarea 

jocului le vor 

fi împărțite 

fișele de lucru 

și cu markere 

colorate vor 

uni fiecare 

animal de pe 

fișă cu puiuțul 

său. 

      După ce au 

terminat toți, 

voi strânge 

fișele pe care 

le voi expune 

în colțul cu 

creații. 

Anexa 1 

 

 

conversația 

 

 

 

exercițiul 

 

 

 

 

Fișa de 

lucru 

 

 

 

Markere 

colorate 

individual 

 

 

 

frontal 

observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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6. 

 

 

Încheierea 

activității 

(1 min) 

- 

 

   Fac aprecieri 

verbale privind 

modul în care 

s-a desfășurat 

jocul, toți vor 

primi aplauze, 

iar pentru cei 

care răspund 

corect vor 

primi câte o 

bulină albă 

drept 

recompensă. 

conversația 
Buline 

albe 
frontal 

aprecieri 

verbale 
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               ANEXA 1  -Fișa de lucru 

 

                                                                                                                                                 

                                 Găsește-le puiul! 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar Acsinte Mihaela 

Școala Gimnazială Numărul 1 Manoleasa,jud.Botoșani 

 

DATA:  

CLASA: a-II-a   

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂN: Școala Gimnazială Nr. 1 Manoleasa 

PROPUNATOR: prof. înv. primar: Acsinte Mihaela 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA:Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ:Călătorii în lumi imaginare 

SUBIECTUL LECŢIEI:TEXTUL NARATIV:Necazurile unui miriapod când își duce copiii la 

cizmar-după Gianni Rodari 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI:predare -învățare 

SCOP: - Însușirea unor informații legate de personajele textului narativ și caracteristicile acestora; 

             

Domenii integrate: 

Comunicare în limba română 

 Dezvoltare personală  

Arte vizuale și abilități practice 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.1 Identificarea unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

1.2  Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; 

2.2 Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic 

3.2 Identificarea mesajului unui text cunoscut 

Dezvoltare personală: 

1.1. Aprecierea pozitivă a unor trăsături personale   

 2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară 

Arte vizuale și abilități practice: 

 2.3.Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

O1 –sã denumească însușirile fizice ale personajelor din imagine; 

 

O2 –să citească în ritm propriu textul; 

 

 O3 –să sublinieze cuvintele necunoscute; 

O4 –să alcătuiască propoziții cu cuvintele necunoscute; 

O5-să transcrie cuvinte ce contin grupurile de litere:ce,ci,ge.gi.ghe,ghi,che,chi; 

STRATEGII DIDACTICE 

1.Metode si procedee: - -conversația, observare dirijată, lectură ; explicația; exercițiul,ciorchinele; 

2.Mijloace didactice: planșă cu imagine;  flip-chart ,fișe de lucru,manualul școlar 

3.Forme de organizare: frontală, individuală, 

4. Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică , evaluare orală, evaluare scrisă ;aprecieri 

verbale 

5.Resurse umane:-16 elevi 

6.Resurse de timp:- 45 minute  

 BIBLIOGRAFIE: 

Programa şcolară pentru disciplina  Comunicare în limba română,  Aprobată prin ordin al ministrului 

Nr.  3418/19.03.2013    

Manual: Comunicare în limba română.ED.DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, ASCENDIA DESIGN  
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Etapele lecției Ob. 

Op. 

CONȚINUL ȘTIINȚIFIC Timp 

alocat 

       

                       STRATEGII DIDACTICE 

EVALUARE 

METODE ȘI 

PROCEDEE 

MATERIALE 

DIDACTICE 

MIJLOACE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

1.Momentul  

Organizatoric 

 

 

Pentru buna desfăşurare a lecţiei avem în 

vedere următoarele aspecte: 

-  aerisirea sălii de clasă: 

-pregătirea materialelor didactice necesare; 

- asigurarea ordinii şi disciplinei; 

-adoptarea unei poziţii corecte în bancă. 

1min Conversația Instrumente de 

scris 

Manual școlar 

Caiete 

 

Frontal  

2.Verificarea 

Temei și a 

cunoștințelor 

anterioare  

 -Copii,ce ați avut de pregătit pentru astăzi la 

comunicare in limba română ? 

Se verifică tema cantitativ și calitativ. 

2min Conversația Caietele de 

teme pentru 

acasă 

Individual  Aprecieri 

verbale 

3.Captarea 

atenției 

O1 Se prezintă copiilor o imagine cu personajele 

din textul ce urmează a fi studiat. 

Elevii observă imaginea și o descriu. 

Solicit elevilor să numere câte personaje apar 

în imagine. 

2min Conversația Planșa cu 

imagine 

Frontal  Aprecieri 

verbale 
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4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 Voi spune copiilor că astăzi îl vom însoți pe 

miriapod în  aventura  prin care a mai trecut 

Astăzi vom citi un text despre familia unui 

miriapod și vom descoperi cuvinte noi și 

vom alcătui propoziții cu acestea. 

La șfârșitul lectiei vom desena personajul 

nostru  

2min  

 

 

Conversația 

  

 

 

frontal 

Observarea 

sistematică 

5.Dirijarea 

invățarii 

O2 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

O6 

Elevii deschid manualele la pagina 22 , și 

citesc în gând textul apoi le voi citi model 

textul, după care îl vor citi oral câte o 

propoziție în ordinea băncilor(citirea în lanț 

dar și selectivă). 

În timp ce citesc vor sublinia cu creionul 

cuvintele necunoscute. 

Apoi se vor explica și se vor alcătui 

propoziții atât orale cât și scrise cu cuvintele 

noi : 

• Miriapod-insectă cu un număr foarte mare 

de picioare. 

• a deprinde-a învăța,a-și însuși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22min 

Lectura  

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Exercițiul 

Manualul de 

comunicare în 

limba română 

 

 

 

 

Creion  

 

Caiete de clasă 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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• ucenic-persoană care învață o 

meserie,elev,învățăcel. 

• meșteșug-meserie,ocupație. 

se văicărea-se văita,se plângea  

Se vor scrie la tablă iar elevii pe caiet. 

După ce se scriu cuvintele noi,făcând referire 

la ucenic și meșteșug solicit elevilor să imi 

dea exemple de alte meserii pe ei le cunosc. 

6.Obținerea 

performanței 

O5 

O6 

Propun spre rezolvare la planșă a unui 

ciorchine.(anexa 1) 

10 min Ciorchinele 

Explicația 

Fișe de lucru 

Panou cu 

ciorchinele 

Frontal  

Individual  

Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

verbale 

7.Asigurarea 

feed-backului 

 Desenează personajul preferat din lecția de 

zi. 

(Anexa 2) 

5 min Conversația Fișă de lucru Frontal  

Individual 

 

Observarea 

sistematică 

8.Încheierea 

activității 

didactice 

 Se vor face aprecieri verbale generale și 

individuale. 

 

 

 

1min 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Frontal  

 

Aprecieri 

verbale 
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Nume și prenume………………………………………                                Data: ……………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul  are 

____ alineate. 

Titlul textului este: 

_____________________________________________________________ 

Transcrie cuvintele care conţin grupuri de litere: 

ce/ci, ge/gi, che/chi, ghe/ghi. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________ 

 

Autorul textului este:  

_______________________ 

_________________________

_____ 
Formulează propoziţii cu : cizmar,pantof,lunecuș,nu 

stătea o clipă locului, 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________ 
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ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

Desenează personajul preferat din textul:” Necazurile unui miriapod când își duce copiii la 

cizmar’’: 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. înv. primar Acsinte Mihaela 

Școala Gimnazială Numărul 1 Manoleasa,jud.Botoșani 

 

DATA:  

CLASA: a-II-a   

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂN: Școala Gimnazială Nr. 1 Manoleasa 

PROPUNATOR: prof. înv. primar: Acsinte Mihaela 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA:Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICĂ:Călătorii în lumi imaginare 

SUBIECTUL LECŢIEI:TEXTUL NARATIV:Necazurile unui miriapod când își duce copiii la 

cizmar-după Gianni Rodari 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI:predare -învățare 

SCOP: - Însușirea unor informații legate de personajele textului narativ și caracteristicile acestora; 

             

Domenii integrate: 

Comunicare în limba română 

 Dezvoltare personală  

Arte vizuale și abilități practice 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

Comunicare în limba română 

1.3 Identificarea unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

1.4  Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; 

2.2 Transmiterea unor informații printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic 

3.2 Identificarea mesajului unui text cunoscut 

Dezvoltare personală: 

1.1. Aprecierea pozitivă a unor trăsături personale   

 2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară 

Arte vizuale și abilități practice: 

 2.3.Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

• La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili: 

O1 –sã denumească însușirile fizice ale personajelor din imagine; 

 

O2 –să citească în ritm propriu textul; 

 

 O3 –să sublinieze cuvintele necunoscute; 

O4 –să alcătuiască propoziții cu cuvintele necunoscute; 

O5-să transcrie cuvinte ce contin grupurile de litere:ce,ci,ge.gi.ghe,ghi,che,chi; 

STRATEGII DIDACTICE 

1.Metode si procedee: - -conversația, observare dirijată, lectură ; explicația; exercițiul,ciorchinele; 

2.Mijloace didactice: planșă cu imagine;  flip-chart ,fișe de lucru,manualul școlar 

3.Forme de organizare: frontală, individuală, 

4. Forme si tehnici de evaluare: observarea sistematică , evaluare orală, evaluare scrisă ;aprecieri 

verbale 

5.Resurse umane:-16 elevi 

6.Resurse de timp:- 45 minute  

 BIBLIOGRAFIE: 

Programa şcolară pentru disciplina  Comunicare în limba română,  Aprobată prin ordin al ministrului 

Nr.  3418/19.03.2013    

Manual: Comunicare în limba română.ED.DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ, ASCENDIA DESIGN  
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Etapele 

lecției 

O

b. 

O

p. 

CONȚINUL 

ȘTIINȚIFIC 

Tim

p 

aloc

at 

       

                       STRATEGII 

DIDACTICE 

EVALUA

RE 

METOD

E ȘI 

PROCED

EE 

MATERI

ALE 

DIDACTI

CE 

MIJLOAC

E DE 

ÎNVĂȚĂM

ÂNT 

1.Moment

ul  

Organizat

oric 

 

 

Pentru buna 

desfăşurare a 

lecţiei avem în 

vedere 

următoarele 

aspecte: 

-  aerisirea sălii 

de clasă: 

-pregătirea 

materialelor 

didactice 

necesare; 

- asigurarea 

ordinii şi 

disciplinei; 

-adoptarea unei 

poziţii corecte în 

bancă. 

1mi

n 

Conversaț

ia 

Instrument

e de scris 

Manual 

școlar 

Caiete 

 

Frontal  

2.Verifica

rea 

Temei și a 

cunoștințe

lor 

anterioare  

 -Copii,ce ați avut 

de pregătit pentru 

astăzi la 

comunicare in 

limba română ? 

2mi

n 

Conversaț

ia 

Caietele de 

teme pentru 

acasă 

Individual  Aprecieri 

verbale 
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Se verifică tema 

cantitativ și 

calitativ. 

3.Captare

a atenției 

O

1 

Se prezintă 

copiilor o 

imagine cu 

personajele din 

textul ce urmează 

a fi studiat. 

Elevii observă 

imaginea și o 

descriu. 

Solicit elevilor să 

numere câte 

personaje apar în 

imagine. 

2mi

n 

Conversaț

ia 

Planșa cu 

imagine 

Frontal  Aprecieri 

verbale 

4.Anunțar

ea temei și 

a 

obiectivelo

r 

 Voi spune 

copiilor că astăzi 

îl vom însoți pe 

miriapod în  

aventura  prin 

care a mai trecut 

Astăzi vom citi 

un text despre 

familia unui 

miriapod și vom 

descoperi cuvinte 

noi și vom alcătui 

propoziții cu 

acestea. 

La șfârșitul 

lectiei vom 

2mi

n 

 

 

 

Conversaț

ia 

  

 

 

frontal 

Observare

a 

sistematic

ă 
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desena 

personajul nostru  

5.Dirijare

a invățarii 

O

2 

 

 

 

 

 

O

3 

 

 

O

6 

Elevii deschid 

manualele la 

pagina 22 , și 

citesc în gând 

textul apoi le voi 

citi model textul, 

după care îl vor 

citi oral câte o 

propoziție în 

ordinea 

băncilor(citirea 

în lanț dar și 

selectivă). 

În timp ce citesc 

vor sublinia cu 

creionul 

cuvintele 

necunoscute. 

Apoi se vor 

explica și se vor 

alcătui propoziții 

atât orale cât și 

scrise cu 

cuvintele noi : 

• Miriapod-

insectă cu un 

număr foarte 

mare de picioare. 

• a deprinde-a 

învăța,a-și însuși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22m

in 

Lectura  

 

 

 

 

 

 

Conversaț

ia 

 

 

 

 

Exercițiul 

Manualul 

de 

comunicare 

în limba 

română 

 

 

 

 

Creion  

 

Caiete de 

clasă 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Observare

a 

sistematic

ă 
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• ucenic-persoană 

care învață o 

meserie,elev,înv

ățăcel. 

• meșteșug-

meserie,ocupație

. 

se văicărea-se 

văita,se plângea  

Se vor scrie la 

tablă iar elevii pe 

caiet. 

După ce se scriu 

cuvintele 

noi,făcând 

referire la ucenic 

și meșteșug 

solicit elevilor să 

imi dea exemple 

de alte meserii pe 

ei le cunosc. 

6.Obținere

a 

performa

nței 

O

5 

O

6 

Propun spre 

rezolvare la 

planșă a unui 

ciorchine.(anexa 

1) 

10 

min 

Ciorchinel

e 

Explicația 

Fișe de 

lucru 

Panou cu 

ciorchinele 

Frontal  

Individual  

Observare

a 

sistematic

ă 

Aprecieri 

verbale 

7.Asigurar

ea feed-

backului 

 Desenează 

personajul 

preferat din lecția 

de zi. 

(Anexa 2) 

5 

min 

Conversaț

ia 

Fișă de 

lucru 

Frontal  

Individual 

 

Observare

a 

sistematic

ă 
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8.Încheier

ea 

activității 

didactice 

 Se vor face 

aprecieri verbale 

generale și 

individuale. 

 

 

 

1mi

n 

 

 

Conversaț

ia 

 

 

 

 

Frontal  

 

Aprecieri 

verbale 
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Nume și prenume………………………………………                                Data: ……………… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textul  are 

____ alineate. 

Titlul textului este: 

_____________________________________________________________ 

Transcrie cuvintele care conţin grupuri de litere: 

ce/ci, ge/gi, che/chi, ghe/ghi. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________ 

 

Autorul textului este:  

_______________________ 

_________________________

_____ 
Formulează propoziţii cu : cizmar,pantof,lunecuș,nu 

stătea o clipă locului, 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

____________________ 
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P R O I E C T   D I D A C T I C 

Prof. Înv. Primar Imbuzan Dana Adela 

Școala Gimnazială Nr. 2 Bogei 

 

Data:  

Clasa: a- III –a 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Vara 

Subiectul lecţiei: Heidi,fetita muntilor-de Johanna Spyri 

Tipul lecţiei: consolidarea cunostintelor 

 

Competențe specifice: 

  1.1. Extragerea unor informații de detaliu dintr-un text informativ sau literar simplu 

  2.2. Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului; 

 2.5. Adaptarea vorbirii la diferite situații de comunicare în funcție de partenerul de dialog; 

 

Obiective operaţionale: 

Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O1 – să citească textul în ritm propriu, respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie; 

O2 – să formuleze întrebări/răspunsuri legate de conţinutul textului; 

O3 – să povesteasca  textul citit, folosind caracterizarea personajelor; 

O4 – să indice sinonime, antonime  ale unor cuvinte din text 

O5 – să alcatuiasca texte orale sau scrise,folosind cuvinte si expresii din fragmentul narativ studiat; 
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O6 - să analizeze substantive din enuntul dat. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

METODE ŞI PROCEDEE: exerciţiul, analiza gramaticală, conversaţia, explicaţia, metoda Cubul, povestirea, citirea în lant, tronul autorului, 

exerciţiu de spargere a gheţii, joc muzical, ciorchine. 

MATERIALE ŞI MIJLOACE DIDACTICE: flipchart, fișe de lucru, creion, retroproiector, manual, postere cu sarcini diferenţiate,  markere  

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, diferenţiat, individual 

 

BIBLIOGRAFIE 

  Programa şcolară pentru clasa a III-a (2014); 

  Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra – Limba română – Manual pentru clasa a III-a, Ed. Aramis, Bucureşti, 

2005; 

 Mitu, Florica: Metodica predării-învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar, 

Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006 

 Carmen Iordachescu-Sa dezlegam taina textelor literare-clasa a-III-a,-Editura Carminis,2000 
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SCENARIUL LECTIEI 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei Ob. 

op. 

Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Materiale şi 

mijloace 

didactice 

Forme 

de 

organiza

re 

Forme de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

1 min. 

 Organizez elevii pe grupe omogene. 

Distribui materialul didactic. 

Se pregătesc pentru 

oră. 

  frontal  

2. Verificarea 

temei 

5 min. 

 

 

O5 

Invit 2 elevi să citească pe tronul 

autorului tema diferentiată: cvintet cu 

tema: HEIDI  și fișa de lectura a cărții 

,,Heidi, fetitița munților’’de Johanna 

Spyri, precum și biografia succintă a 

autoarei. 

Începem să completăm Harta textului 

pe care o terminăm la sfârșitul lecției. 

Citesc 2 lucrări. 

 

 

Apreciază lucrările 

colegilor. 

Tronul autorului 

Cvintet 

 

 

Citirea fișelor de 

lucru 

 

conversatia 

Fișa de lectură 

 

 

Cvintet 

Fișa de lectură 

 

 

Flip-chart 

 

Harta 

povestirii 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

frontal 

Autoevalua

re 

 

 

Evaluare 

orala 

3. Captarea atenţiei 

2 min. 

O2 Joc de dezgheţare a gheţii: 

CREIONUL VORBITOR:Enumerati 

Preiau creionul și 

denumesc un 

personaj din 

Exerciţiu de 

spargerea gheţii 

creion frontal Observa-rea 

sistemati-că 
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personajele, locul și timpul acțiunii  

din lectura ,,Heidi, fetita muntilor’’ 

lectura, 

locul,timpul 

acțiunii. 

4. 

 

 

 

Anunţarea temei 

şi a 

 ob. op. 

1 min. 

O1-

O5 

În această oră vom merge imaginar în 

Muntii Alpi-pe muntele Alm in 

Elvetia, la cules de ,,clopotei, țintaura 

și albăstrele.’’împreuna cu vesela 

Heidi, eroina scriitoarei elvețiene 

Johanna Spyri. Florile acestea se 

numesc: citirea fragmentelor, 

povestire, exerciții pe text, formulare 

de propozitii, texte orale, scrise. 

Scriu titlul lecției pe tablă. 

Ascultă şi reţin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notează titlul 

lecției. 

Explicaţia 

 

 Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete, 

tabla 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Fixarea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

28 min. 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O3 

 Vom urmari un material power-point 

cu fragmentul din manual si vom 

povesti apoi fiecare fragment, 

folosind imaginile, întrebari din 

lectie,cuvinte si ideile principale. 

Se citește fiecare fragment și se 

povesteste,în lanț: 

 

 

 

Urmaresc ppt-

ul,citesc fiecare 

fragment în lanț și 

povestesc. 

 

conversația 

 

citire în lanț 

 

povestire 

 

 

Retropro-

iector 

ppt 

caiete 

manual 

 

 

 

Fron-tal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 
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O1 

O2 

 

O4 

 

 

 

- Citiți fragmentul  în care este 

prezentat locul unde se petrece 

intamplarea. 

- Citiți fragmentul prin care Clara i se 

adresează Bălaiei etc. 

Elevii, împărțiți în 6 grupe, vor lucra 

pe fișe conform metodei Cubul. 

Fiecare grupă va rostogoli cubul și va 

primi o sarcină în funcţie de fețele 

cubului. Sarcinile vor fi diferenţiate  

ca dificultate  şi conţinut. 

1-DESCRIE- însușirile lui 

Heidi.(ciorchine) 

2-COMPARA- Heidi cu Clara 

(diagrama Venn) 

3-ASOCIAZA- Unește cuvintele cu 

înțeles asemănător și pe cele cu sens 

opus 

4-ANALIZEAZA substantivele din 

propoziția;,,Peter se întinse la soare și 

mangâiat de razele calde, adormi’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii isi primesc 

fisele 

corespunzatoare 

fetelor cubului si 

cooperează în 

rezolvarea 

sarcinilor. 

 

 

Elevii lucrează 

folosind fiecare 

markerul sau pe 

fișă. 

 

 

 

 

 

 

Metoda Cubul 

 

 

explicatia 

lucrul în echipă 

Munca diferenţiată 

Ciorchine 

 

 

Diagrama Venn 

 

exercitiul 

 

analiza 

gramaticala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markere 

 

Fise de lucru 

cubul 

 

 

 

ciorchine 

 

 

fise-anexa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 

grupe 

 

 

 

 

Diferen

ţiat 

at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsele 

elevilor 

 

 

 

 

Autoevalu-

area 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

feedbackului 

5 min. 

 

O3 

 

 

O5 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

O3 

 

 

 

5-APLICĂ- Completează enunturile 

urmatoare cu explicații din text. 

6-ARGUMENTEAZA- De ce Clara 

nu ar fi vrut să plece niciodată din 

munți, de la Heidi? 

Monitorizez activitatea și dau 

indicațiile necesare. Anunț timpul 

necesar lucrului. 

Citim posterele,le discutăm, aducem 

completări de formă și de conținut. 

 

 

Ne întoarcem la Harta textului și o 

compleăam, încercând să spunem 

cum s-a încheiat întâlnirea fetițelor 

din munți ii care e mesajul lecției. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incadreaza in 

timp,raportorii 

afiseaza posterele 

si citesc ce au 

lucrat pe fise. 

 

 

Comentăm fișele 

colegilor,adu-cem 

argumente. 

 

Redau, după opinia 

lor, încheierea 

 

 

 

 

 

Problematiza-rea 

 

 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa cu textul 

lacunar 

 

 

 

 

 

 

Postere cu 

sarcini 

diferenţiate 

 

 

 

 

Harta 

povestirii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 

grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-rea 

sistemati-că 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare 

orala 
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7. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate in 

completare 

         1’ 

 

 

Evaluarea  

       1’ 

 

 

 

.Incheierea  

Activitatii 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

Am ,,cules’’flori frumoase astăzi, așa 

că vom cânta un cântecel. 

 

Aprecieri verbale ,colective si 

individuale. Notarea elevilor activi. 

 

 

 

 

 

Tema pentru acasa;Realizați un text 

sau o compunere folosind cuvintele 

de sprijin și expresiile din materialul 

power-point ,,Heidi’’;    dâră de nor, 

clopoței, albăstrele, bolta albastră, 

parfum suav si îmbietor, mângâiat de 

raze calde. Aduc explicațiile necesare 

privind calitatile unei compuneri. 

întâmplării și 

mesajul lectței. 

Completează și pe 

caiete harta. 

 

Cânta cântecul ,,La 

padure’’ 

 

 

 

Ascultă și participă 

la    aprecieri 

 

 

 

Notează tema. 

 

Ascultă explicațiile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joc muzical 

 

 

 

 

conversația 

 

 

 

 

conversația 

Flip-chart 

 

 

caiete 

 

 

 

 

cantec,,La 

pădure’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontal 

frontal 

frontal 

 

 

 

 

individ

ual 

 

 

frontal 

 

 

 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT 

                                                                                           

Videscu Florentina Laura 

GRUPA MARE,,ALBINUTELE’’ 

UNITATEA:GRADIBITA CU PROGRAM NORMAL SACALAZ 

SUSŢINEREA  ACTIVITATII: : prof. VIDESCU FLORENTINA LAURA 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”CUM ESTE, A FOST ȘI VA FII AICI PE PĂMÂNT?” 

PROIECTUL TEMATIC: ”SA CALATORIM...!” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”SA CALATORM PRIN AER!” 

TEMA ZILEI: ,,IN CALATORIE!” 

MESAJUL ZILEI:,,Prin aer,pe pamant,pe apa,astfel calatorim,lumea sa o descoperim’’ 

FORMA DE REALIZARE:  Activitate integrată ( ALA1+DLC+DEC+ALA2)   

TIPUL ACTIVITATII:Consolidarea cunostintelor,priceperilor si depinderilor 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior despre mijloace de transport 

şi locomoţie şi abilităţilor practice utilizând corect materialele şi tehnicile de lucru.; 

  

 
 

                        ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

 

• ADP: Întâlnirea de dimineață:  

„Imi place sa calatoresc cu….!”,salutul,prezenta noutatea zielei,calendarul naturii  

Rutine:,,Locul de joaca,trebuie sa-mi placa’’          

Tranzitii  :   ,,Am o corabie mica,asa,asa,asa! 

                       Catargul se ridica,asa,asa,asa! 

                       Si panzele se umfla ,asa,asa,asa! 

                       Vasul pe apa umbla,asa,asa,asa! 

                       La carma-i capitanul,asa,asa,asa! 

                       Se uita cu ocheanul,asa,asa,asa! 
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                       Prin valuri leganate,asa,asa,asa! 

                       Ne poarta azi departe,asa,asa,asa! 

 

• ALA1:   

Artă-  „Coloram -Mijloace de transport pentru calatorie”;  

Joc de masă: „Puzzel”mijloace de transport’’;  

Stiinta:Sortam mijloace de transport-pe uscat,pe apa,prin aer’’-material individual 

 

 

• ADE: „IN CALATORIE!” 

 DLC –,,Cu ce calatorim’ - joc didactic;educarea limbajului; 

 DEC–,,Mijloace de transport pentru calatorie’’-pictura  

 

• ALA : 

”Vine trenul” - joc distractiv 

,,Ghiceste mijlocul de transport’’-joc de atentie 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

-Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare  

- Conduită senzorio-motorie,pentru orienarea mișcării; 

-Curiozitate, interes și inițiativă în  învățare 

-Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

-Activare și manifestare a potențialului creativ 

-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

-Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă) 

-Cunoștințe și deprinderi elementare despre mijloacele de transport si importanta acestora, 

cunoașterea mediului apropiat  

 

 

 COMPORTAMENTE VIZATE: 

 

-Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei , 

-Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare , 

-Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate,  

-Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat, 

-Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii, 

-Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi  

- Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat, 

-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență , 

-Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți, 

- Manifestă creativitate în activități diverse , 

-Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative , 

-Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc. 

-Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor 

etc. (comunicare expresivă). 
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- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii 

(comunicare expresivă). 

- Înțeleg mesajul transmis,. 

- Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor. 

- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mijloacele de trasport terestru,maritim si aerian  

mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum.  

-Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător. 

 

 

OBIECTIVE: 

 

O1 – Să recunoască și să denumească  mijloace de transport terestre,maritime si aeriene; 

O2 - Să desparta in silabe si sa alcatuiasca propozitii cu cuvantul dat; 

O3 - Să denumeasca sunetul inital al cuvintelor; 

O4 - Să denumescă materielele necesare pentru pictura si sa respecte criteriile de acuratete si 

corectitudine a tehnicii utilizate; 

 

O5 - Să execute trasee șerpuite; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

A)metode şi procedee: expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul pe grupe, 

jocul, ghicitori,!”, „piramida ,,”,   ,,Turul galeriei”, „ 

 elemente de joc: surpriza,plicul,ghicirea, mânuirea materialelor, închiderea şi deschiderea ochilor, 

aplauze, mişcarea, recompense. 

b)material didactic :laptop,calendarul naturii,imagini mijloace de transport,puzzle,jetoane, fise de 

colorat,culori,macheta(pamant,apa,aer),acuarele,pensula,sevetele,machete mijloace de transport, 

mijloace de transport de jucarie,recompense (autobuzul cu dulciuri) 

c)forme de organizare : frontal, pe grupe, individual. 

Sarcina didactica:Sa identifice mijloace de transport,sa alcatuiasca propozitii cu,cuvantul ce descrie  

mijlocul de transport extras si sa il aseze la locul corescpunzator. 

Regulile jocului:plicul se plimba din mana in mana la semnalul verde si la semnalul rosu se 

opreste,copilul care are plicul in mana exatrage o imagine spune ce fel de mijloc de transport a extras 

este,din cate silabe este alcatuit cuvantul si alcatuieste o propozitie folosind cuvantul ce descrie 

mijlocul de transport extras,dupa care il aseaza la locul corect pe machete.(pe apa,uscat sau aer) 

RESURSE: 

• umane:  educatoarea şi grupa de copiii; 

• temporale : o zi 

• bibliografice: 

   “Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008 

    Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de grup” – 

ghid metodic, editura Arves 

    Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă  Ghid pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008 

 G. Berceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ, Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în 

învăţământul preşcolar, 3 – 6/7 ani, 2008; 
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 D. Gherghina, N. Oprescu, I. Dănilă, C. Novac, V. Ilie,C. Bunăiaşu, G. Cămăraşu, A. Păunescu, 

Metodica activităţilor instructiv – educative în învăţământul preprimar,editura Didactica Nova, 

Craiova, 2007. 

 

                                          

 

                
 

                                    

                           

               SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

 

Este o zi deosebită de primavara, una plină de surprize. Cu siguranță că preșcolarii grupei mari- 

„Albinutele” sunt curioși să afle noutățile zilei. Educatoarea, va asigura toate condițiile unei bune 

desfășurări a activităților ,va aranja mobilierul, va pregăti și aranja materialul didactic. Activitatea 

zilei va incepe cu Întâlnirea de dimineață:.Intalnirea debuteaza   cu salutul prin intermediul 

versurilor:  

                                                 ,, Dimineata a sosit ,                                                                                             

                                                  Toti copiii au venit         

                                                 Semicercul il formam                                                                                                                                                                    

                                                 Iar apoi ne salutam , 

                                                 Buna dimineata dragi calatori,                                                                                            

                                                 Ma bucur ca sunteti aici  

                                                 A inceput o noua zi 

                                                Buna dimineata copii.                                                   

 Copiii raspund salutului dupa carea se prezinta si completeaza calendarul naturii si prezenta.,,Este 

potrivita ziua de astazi pentru calatorie ?” Se vor stabili împreună, cu ajutorul unor întrebări 

ajutătoare, ziua, starea vremii, anotimpul, îmbrăcămintea adecvată anotimpului. Calendarul naturii va 

fi completat de câtre copii, cu ajutorul pieselor componente. 

Se va purta o discutie pe tema,,Mie imi place sa calatoresc cu…!’’  

Noutatea zilei:Copii astazi avem o zi speciala in care avem musafiri.A venit doamna sa ne vada cat 

de frumosi si de isteti suntem si cum vom lucra pe parcursul zile 

Captarea atentiei :.Activitatea este întreruptă de un ciocănit la ușă, educatoarea se ridică și merge să 

vadă cine a bătut, însă în fața ușii gaseste cos plin cu materiale si surprize,dar si o scrisoare de la 

domnul politist.Educatoarea le arată copiilor surpriza ,le citeste scrisoarea,iar aceștia sunt încântați și 

curioși.                                                                                                           Le prezintă tema zilei ,,IN 

CALATORIE”, iar pe acestă temă se vor purta un sir de discutii pe urmatorul plan de idei:-Ce am 

primt noi?                                                                                                                                 --Ce 
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mijloace de transport cunosteti                                                                                                                             

-Cum se numesc mijloacele de transport care merg pe uscat,pe apa si in aer?                                                        

-Dar cele care merg pe sine? 

                     Dupa acet moment,prin tranzitia „ Trenuletul iute sa il formam/Unul după altul noi ne 

aşezăm, Să alegem centre chiari acum plecăm!                                                                                                                 

Sunt prezentate apoi centrele la care urmează să-şi desfăşoare activităţile; 

 -la centrulArtă ”Mijloace de transport pentru calatorie”, copiii vor avea ca sarcină să 

coloreze mijlocul de transport preferat; 

-la centrul Joc de masa’ copiii vor avea de rezolvat puzzel cu mijloace de trasnport 

 -la centrul,,Stiinta’’- vor avea ca sarcina sa sorteze jetoane cu  mijloace de transport 

terestre,maritime si aeriene; 

Rutina:,,Locul de joaca trebuie sa-mi placa. 

    La terminarea sarcinilor va avea loc evaluarea , după care vor intona ritmat tranzitia:                      

,Noi acum ne ridic 

Trenuletul il formam, 

Catre baie ne-ndreptam 

 Mainile sa le spalam 

 Curatei sa aratam’’   

Dupa servire mesei prin tranzitia,, ,,Am o corabie mica,asa,asa,asa! 

                                                   Catargul se ridica,asa,asa,asa! 

                                                   Si panzele se umfla ,asa,aa,asa! 

                                                   Vasul pe apa umbla,asa,asa,asa! 

                                                   La carma-i capitanul,asa,asa,asa! 

                                                   Se uita cu ocheanul,asa,asa,asa! 

                                                   Prin valuri leganate,asa,asa,asa! 

                                                   Ne poarta azi departe,asa,asa,asa! 

formam semicercul pentru prima activitate pe domenii experientiale.Domeniului limba si comunicare 

(DLC) - Joc didactic ,,Cu ce calatorim’’Educatoare le spune copiilor ca astazi vor pleca in calatorie 

cu diferite mijloace de transport. Domul politist stie ca noi am invatat totul despre mijloacele de 

transport,si pentru a vedea daca  sunt pregatiti de calatorie,le-a pregatit un joc,,Cu ce calatorim”.:Va 

trebui să vorbiţi clar, corect, să despărţim  mijloacele de transport în silabe, să aşezăm corect pe 

macheta   jetoanele,să  fiţi atenţi ca să observaţi care copii nu se exprimă corect şi să-i corectaţi.                                                            

Educatoarea precizeaza sarcinile şi regulile jocului: plicul care conţine jetoane cu imaginile de 

transport porneşte din mână în mână, la semnalul verde. El se opreşte numai la semnalul roşu. 

Copilul la care s-a oprit plicul, îl deschide, arată jetnul celorlalţi copii şi îi sunt adresate câteva 

întrebări despre mijlocul de transport ilustrat, desparte cuvânul în silabe,alcatueste o propozitie dupa 

care il aseaza pe macheta la locul corect.   

Jocul de probă se desfășoară după următorul plan: Se va verifica daca şi-au însuşit regulile si 

sarcinile de joc. 

Desfasurarea propriu-zisa a jocului : Plicul merge din mână în mână, la semnalul verde şi se 

opreşte la semnalul roşu al educatoarei. Copilul la care s-a oprit plicul îl deschide, scoate un jetonul, 

răspunde la întrebări , aseaza jetonul pe macheta la locul orespunzător. Se procedează astfel până 

când sunt rezolvate toate sarcinile . Pe parcursul jocului sunt antrenaţi toţi copii. Fiecare răspuns 

corect este răsplătit de colegi cu aplauze.          
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Complicarea jocului :copiii vor avea de completat piramida sunetelor.Pentru a finaliza si aceasta 

etapa a jocului ,trebuie sa rezolve diferite sarcini :-alege  1 imaginea ce ilustreaza mijlocul de 

transport care incepe cu suntul,,E’’     -alege 2 imaginile care ilustreaza mijloace de transport care 

incepe cu sunetul,,A’’,-alege 3 imagini care ilustreaza mijloace de transport care incep cu 

sunetul,,B ‘’ ;-alege 4 imaginilcare iulstreaza mijloace de trasport  care incep cu sunetul 

,,T’’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

După finalizarea jocului didactic,tranzitia catre activitatea practica se realizeata prin intermediul 

catecului,,Trenuletul muzical’.La activitatea paractica vor avea de pictat mijloace de transport pentru 

calatorie,vor lucre in echipe pentru a realiza cele mai frumoase mijloace de transport.vor forma  3 

echipe,fiecare are un mijloc de transport diferit care le va fi de folos in calatoria pe apa(vaporul),pe 

uscat(masina),in zbor(elicopterul). 

                 La final fiecare copil va aprecia lucrarea. 

Finalizarea zilei se va realiza prin jocul,,Ghiceste mijlocul de transport ’’ si,,Vine trenul’’.la jocul de 

atentie ghiceste mijlicul de transport fiecare copil va avea ochii acoperiti si cu ajutorul simtului tactil 

va trevbui sa ghiceasca ce mijloc de transport a luat din cutia fermecata,iar la jocul distarctiv copii 

vor imita diferite mijloace de transport(sunet+miscare) 

               După toate aceste activităţi se va face evaluarea globală a copiilor şi individuală,  anuntand 

copiii ca impreuna am reusit sa indeplinim toate sarcinile trimise de domnul politist si   drept 

recompensa vor primi cate un autocar pentru calatorie. 
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ANEXA1-JOC DE MASA-PUZZEL 

 

 

 
 

ANEXA2-STIINTA 
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ANEXA 3 DEC 

 

 
 

 

 

 

RECOMPENSE 
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CENTRU TEMATIC- 
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PROIECT DE LECȚIE 

Podar Claudia 

Școala Gimnazială Iernut 

CLASA: Pregătitoare B  

ARIA CURRICULARĂ:  Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA TEMATICA: „ Salutare, primăvară!” 

SUBIECTUL LECŢIEI: Darurile primăverii 

                                                Sunetul b, litera b mic de tipar și B mare  de tipar 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe 

DISCIPLINE INTEGRATE:  

Comunicare în limba română –Consolidarea literelor învăţate (a-b) 

Matematică şi explorarea mediului- Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31,   

                                     prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată 

Arte vizuale şi abilităţi practice- ,,Piramida primăverii” 

Muzică şi mişcare-interpretarea cântecului ,,Primăvara a sosit” cu mişcări ritmice  

COMPETENŢE  SPECIFICE: 

      Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;  

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii 

rostite clar şi rar;  

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare; 

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de tipar; 

3.3. Identificarea semnificaţiei unor simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată,  din universul 

familiar. 

      Matematică şi explorarea mediului: 

1.2. Compararea numerelor în concentrul 0 – 31; 

5.1. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ materiale etc., pe baza unui criteriu dat. 

        Muzică şi mişcare: 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

         Arte vizuale şi abilităţi practice: 
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1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/ film/ 

desen animat, care reflectă un context familiar; 

2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple pe baza interesului direct. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:   

O1: să găsească cuvinte cu înţeles asemănător (sinonime), cu înţeles opus (antonime), pluralul unor 

cuvinte date; 

O2: să despartă corect cuvintele în silabe, stabilind numărul silabelor 

O3: să realizeze corespondenţa dintre imagine şi denumirea corectă a acesteia, între silabe pentru a 

forma cuvinte corecte; 

O4: să analizeze cu ajutorul metodei fonetice, analitico-sintetice cuvinte 

O5: să identifice imaginile şi elementele specifice anotimpului primăvara; 

STRATEGII  DIDACTICE: 

     A).METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, metoda cubul, metoda 

piramidei, turul galeriei, jocul didactic 

     B). MIJLOACE DE INVATARE: imagine- Zâna Primăvară, piramida  primăverii, scrisoarea-

surpriză, bileţele cu sarcini de lucru, creioane colorate, lipici, jetoane,  fişe de lucru. 

C). FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual 

RESURSE TEMPORALE: 50 minute 

RESURSE UMANE: 26 elevi 

RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă 

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematica a comportamentului elevilor, aprecieri 

verbale, evaluarea reciprocă 

BIBLIOGRAFIE:  

✓ Barbu. M.(coord.)- Metodica predării limbii şi literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe 

Alexandru, Craiova, 2003; 

✓ Curs formare: “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie 

la şcolarii din clasele I-IV” - program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele 

didactice din învătământul primar; 

✓ Manea Alexandra, Matache Claudia – Comunicare în limba română – clasa pregătitoare, Editura Delta 

Cart Educaţional, Piteşti, 2013 

✓ www.didactic.ro – învăţământ primar, clasa pregătitoare. 

http://www.didactic.ro/
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SECVENTELE 

DIDACTICE 

Ob                                    Continutul informational                  Strategia didactica Evaluare  

op. Activitatea învaţătoarei Activitatea elevilor Metode şi 

procedee 

Mijloace Forme 

de org. 

1. Momentul 

origanizatoric 

1’ 

   Asigurarea liniştii şi ordinii în clasă. 

Pregătirea materialelor de lucru. 

  Elevii îşi pregătesc 

cele necesare şi ascultă 

cu atenţie explicaţiile. 

 Explicaţia 

 

Conversaţia 

  

Frontală 

 

2. Captarea 

atenţiei 

2’ 

 

 

 

 

 

  Voi prezenta elevilor mesajul pe care 

l-a lăsat Zâna Primăvară. Voi deschide 

scrisoarea şi voi da citire mesajului. 

(Anexa 1) 

Elevii ascultă mesajul. Conversaţia  Scrisoarea Frontal  Capacitatea 

de a asculta  

mesajul 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

lecţiei 

2’ 

 

     Prezint elevilor tema şi obiectivele 

propuse.  

Pentru a o ajuta pe Zâna Primăverii să 

readucă la viață întreaga natură, noi 

vom desfăşura jocul:“Darurile 

primăverii”. Prin acest joc vom 

reactualiza şi consolida sunetele şi 

literele învăţate. Va trebui să găsiți 

cuvinte cu înțeles asemănător, cu 

înțeles opus, să reprezentați grafic 

cuvinte, să realizați corespondența 

dintre silabe pentru a forma cuvinte. 

Ascultă cu atenţie. Explicaţia  Planşe cu 

literele 

studiate 

Frontal  Observare 

sistematică 

 

4.Recapitularea 

şi consolidarea 

cunoştinţelor 

25’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se precizează elevilor că pentru a 

realiza Piramida primăverii şi pentru a 

o ajuta astfel pe Zâna Primăvară ei vor 

lucra exercițiile de pe fișele de lucru 

pregătite de ea. 

    Explicarea jocului şi stabilirea 

regulilor: Reguli de joc: fișele de lucru 

se găsesc pe băncuțele elevilor, fiecare 

fișă având ca titlu numărul sarcinii 

Elevii ascultă 

explicațiile. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicația 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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O1 

 

 

 

 

 

O1 

 

propuse; fiecare elev trebuie să asculte 

cu atenţie sarcina didactică şi 

răspunsurile colegilor; după finalizarea 

fiecărei probe elevii vor primi câte un 

jeton pe care îl vor lipi pe piramidă la 

sfârșitul orei. 

    După ce toţi copiii au înţeles regulile 

se trece la executarea jocului. Fiecare 

copil va trebui să rezolve anumite 

cerinţe.  

    Voi specifica elevilor că Grivei, 

prietenul nodtru, este cel care are 

pliculețele cu sarcinile de lucru. 

Sarcina 1:  

Joc didactic “Recunoaşte floarea”-  

Prezint elevilor un cub. Pe fiecare faţă 

a cubului va fi lipită o floare de 

primăvară. Elevul care aruncă cubul va 

recunoaște floarea aflată pe fața 

respectivă și stabilește astfel exercițiul 

care urmează să fie rezolvat.  

(Anexa 2) 

Narcisa: Denumeşte floarea! 

Eu am scris una, tu scrii mai multe: 

albină, bondar. 

Elevii primesc un jeton.  

Zambila: Denumeşte floarea! 

Scrieți cuvinte cu același înțeles: 

prieten, copac. 

Elevii primesc un jeton. 

Liliac: Denumeşte floarea! 

Găseşte cuvinte cu sens opus: plâns, 

departe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii asculta 

explicațiile, aruncă 

cubul și recunosc 

floarea. 

 

 

 

 

Elevii citesc cuvintele, 

apoi spun pluralul lor și 

scriu cuvintele. 

Elevii citesc cuvintele, 

apoi spun sinonimul lor 

și scriu cuvintele. 

 

Elevii citesc cuvintele, 

apoi spun opusul  lor și 

scriu cuvintele. 

Brainstor-

ming  

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul 

Exerciţiul  

Problematiza

rea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plicuri cu  

cu sarcini de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul 

 

 

 

 

 

 

   

Planșă 

 

    

 

   Jeton 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

verbală 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecierea 

modului de 

a rezolva 
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O1 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii primesc un jeton. 

Lăcrămioara: Denumeşte floarea! 

Cițiți cuvintele. Despărțiți cuvintele în 

silabe, apoi încercuiți numărul 

corespunzător silabelor. 

Martie:  4    3    5 

Aprilie:    4      3      2 

Mai:    2      3      1 

Elevii primesc un jeton. 

Ghiocel: Denumeşte floarea! 

  Ce nu se potriveşte!  

*roşie, banană, portocală.  

*alb, verde, miel. 

Elevii primesc un jeton. 

Lalea: Denumeşte floarea! 

 Aranjează cuvintele pentru a forma o 

propoziție, apoi scrie propoziția 

folosind literele mari de tipar. 

 

 

  

   

Elevii primesc un jeton. 

Sarcina 2:   

Rezolvați cerințele de pe următoarele 

cadrane: 

(Metoda cadranelor) (Anexa 3) 

Cadranul 1 

,,Caută şi potriveşte” –uneşte silabele 

pentru a forma cuvinte  

mun       de 

co          că 

râ          pil 

 

Elevii citesc cuvintele, 

despart în silabe și 

încercuiesc numărul 

corespunzător. 

 

 

 

 

Elevii citesc cuvintele, 

apoi taie cuvântul care 

nu se potrivește. 

 

 

Elevii citesc cuvintele, 

stabilesc ordinea lor în 

propoziție, apoi scriu 

propoziția. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă 

explicațiile. 

Elevii citesc silabele și 

unesc corespunzător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematiza

rea 

 

 

 

   Jeton  

 

Planșă 

 

 

 

Jeton 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

 

 

Jeton 

 

 

Planșă 

 

 

 

 

Jeton 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

sarcina 

propusă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecierea 

modului de 

a rezolva 

sarcina 

propusă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

are lalele Corina 
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O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii primesc un jeton. 

Cadranul 2 

,,Citește și potrivește” - unește 

cuvântul scris cu litere de tipar cu 

imaginea potrivită. 

                     
LUNĂ              SOARE            COȘ 

Elevii primesc un jeton. 

Cadranul 3 

Denumeşte imaginile  

 Colorează  numai  imaginea specifică 

anotimpului primăvara.  

           
Elevii primesc un jeton. 

Cadranul 4 

Descoperă cuvântul! 

Colorează literele aflate deasupra  

numerelor pare, apoi treceți literele în 

ordinea descoperiri lor în căsuța 

alăturată și citiți cuvântul. 

 

 

 

Elevii citesc cuvintele și 

unesc corespunzător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii denumesc 

imaginile și colorează 

imaginea 

corespunzătoare. 

 

 

 

 

 

Elevii recunosc 

numerele pare, 

colorează literele 

corespunzătoare, le 

scriu în căsuță și citesc 

cuvântul obținut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadranul 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

Problematiza 

rea 

 

 

 

 

 

 

 

   Jeton 

 

 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

Jeton  

 

 

 

 

Jeton  

 

 

 

 

 

 

 

Jeton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

Aprecierea 

modului de 

a rezolva 

sarcina 

propusă 
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O5 

 
 

1    2    3    4    5     6     7    8    9    10 

 

 

 

Elevii primesc un jeton. 

 Piramida primăverii  

Realizați piramida respectând 

următoarele nivele:         

nivelul de la baza-1-flori ;  

nivelul - 2 –insecte;  

nivelul – 3- păsări; 

nivelul -4- anotimpul. 

 

Elevii lipesc jetoanele. 

 

 

Piramida 

 

 

Planșă 

 

 

 

 

 

 

 

Individu

al   

Observarea 

sistematică 

 

Aprecierea 

modului de 

a rezolva 

sarcina 

propusă 

 

5.Asigurarea 

feed-backul 

10’ 

O4 

 

 

 

 

Joc intelectual: Gândesc şi găsesc, în 

prăpastie nu mă prăbușesc! 

Într-un  săculeţ se vor găsi mai multe 

jetoane pe care vor fi desenate diverse 

obiecte specifice temei.  

Vor fi antrenaţi în joc mai mulţi elevi, 

care vor veni, vor scoate un jeton din 

Elevii ascultă 

explicațiile și apoi 

rezolvă cerințele. 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

Exerciţiul 

 

Problematiza

rea 

 

Jetoane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

BRAVO 
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Anexa 1. 

săculeţ, îl vor denumi şi vor răspunde 

unor diverse sarcini propuse de 

învăţătoare. 

Dacă un elev nu va reuşi să răspundă 

corect la cerinţa dată el va spune:  

M-am prăbușit în prăpastie și un coleg 

din clasă va putea să-l ajute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

lucrărilor 

 

 

Activitate 

receativă 

 

5’ 

 

6. Încheierea 

activităţii 

   Se vor afişa în faţa clasei lucrările 

realizate la Piramida Primăverii. 

Copiii vor primi fişe cu flori de 

primăvară pe care le vor colora. 

Elevii vor interpreta cântecelul 

Primăvara a sosit şi vor executa 

mişcări ritmice. (dacă mai ramâne 

timp) 

Aprecieri asupra desfăşurării lecţiei.     

Evidenţierea elevilor care au participat 

activ la lecţie. 

Îşi spun părerea despre 

activitatea desfăşurată. 

Ascultă cu atenție. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontal Apreciere 

verbală 

                                                               Dragi copii, 

 Eu sunt Zâna Primăvară şi îmi doresc foarte mult să readuc la 

viață întreaga natură. Pentru  aceasta am nevoie de Piramida 

Primăverii. Fiecare nivel al piramidei este reprezentat de unul 

dintre vestitorii mei. Voi sunteţi aceia care mă puteți ajuta. Tot 

ce trebuie să faceţi e să rezolvaţi sarcinile pe care  le-am 

trimis. Pentru fiecare exercițiu rezolvat corect veți primi câte 

un jeton. Cu ajutorul acestor jetoane la finalul lecției veți putea 

realiza piramida. 

Aşadar, fiţi atenţi, răspundeţi corect, căci de voi depinde 

soarta naturii!  

                    Mult succes!! 

Sarcinile de lucru o să le vi le prezinte Grivei, prietenul 

             vostru! 
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Piramida primăverii 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

  

 

 
 

 

 

http://www.google.ro/imgres?biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=fqLd-d76BKt4CM:&imgrefurl=http://www.povesti-pentru-copii.com/ghicitori-pentru-copii/ghicitoare-despre-albina.html&docid=gZHbKDH38ySZaM&imgurl=http://www.povesti-pentru-copii.com/img/albina.jpg&w=300&h=300&ei=xvMtU_aJDIqbtQac3ICoCQ&zoom=1&ved=0CJQCEIQcMDc&iact=rc&dur=1101&page=3&start=32&ndsp=24
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Prof. Ignătescu Dana-Maria 

Liceul “Matei Basarab” Craiova 

 

 

Data: 22.03.2022 

Unitatea de învățământ : Liceul „ Matei Basarab” Craiova   

Clasa : XI C 

Aria curriculara: Tehnologii 

Profesor : Ignătescu Dana Maria 

Disciplina : Modulul 1 – Administrarea firmei 

Unitatea de învățare: Procesul de înființare și funcționare a întreprinderii 

Tema lecției: Funcțiunile întreprinderii 

Unitatea de rezultate ale învățării 7: Administrarea firmei 

Rezultatul învățării: 

➢ Cunoștințe: 

7.1.6. Descrierea etapelor înființării întreprinderii 

7.1.7. Prezentarea documentelor necesare înființării unei întreprinderi 

7.1.8. Prezentarea organizării structurale a întreprinderii 

7.1.9. Descrierea fluxurilor și proceselor la nivelul întreprinderii 

➢ Abilități: 

7.2.3. Completarea documentelor necesare înființării unei întreprinderi conform reglementărilor 

legale 

7.2.4. Realizarea tipurilor de organigrame existente la nivelul agenților economici 

7.2.5. Aplicarea fluxurilor și sistemelor de organizare procesuală a întreprinderii 

➢ Atitudini: 

7.3.2. Asumarea responsabilității privind completarea documentelor de înființare ale unei 

întreprinderi, cu respectarea normelor legislative 

7.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 

7.3.4. Manifestarea responsabilității privind respectarea normelor PSI și de protecție a mediului în 

activitatea desfășurată 

7.3.5. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru 

primită 

Tipul lecției : mixtă 

Strategia didactică 
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a) Metode și procedee:  conversația euristică, expunerea, explicația, dezbaterea, brainstorming. 

b)Mijloace de învățământ: laptop, manual, catalog, tabla, creta,fișa de lucru, videoproiector. 

c) Forme de organizare a elevilor: frontal, individual 

Evaluare: orală 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Durata: 50 min 

Bibliografie:  

Dorin V.B., Administrarea firmei, Manual pentru clasa a XI-a, Filiera Tehnologică, Ediție revizuită, 

Editura Cd press, București, 2020. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

Etapele lecției Timp Acțiuni ale profesorului Actiuni ale 

elevilor 

Strategii Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

3’ Salută elevii 

Verifică absențele si pregătește 

materialul didactic 

Răspund la 

salut 

Pregătesc 

caietele de 

notițe 

pentru 

lecție 

Conversația Catalog 

Caiete 

Frontal  

2.Reactualizarea 

cunoștintelor 

anterioare 

6’ Adresează întrebări din lecția 

anterioară: Proiectarea și 

elaborarea structurii 

organizatorice 

1.Care sunt componentele 

structurii funcționale? 

2.Ce reprezintă postul? 3. Câte 

tipuri de funcții există? 4. Ce 

sunt compartimentele 

operaționale? 5. Ce sunt 

relațiile de cooperare? 

Răspund la 

întrebări. 

Expunere 

Conversația 

 Frontal 

Individual 

Orală 

3.Anunțarea 

temei noi si a 

obiectivelor 

2’ Anunță tema: Funcțiunile 

întreprinderii și obiectivele 

operaționale 

Ascultă 

Notează în 

caiete titlul 

lecției. 

Expunere 

Conversația 

 

Tabla 

Creta 

Caiete 

 

Frontal  

4.Transmiterea 

și însușirea 

noilor 

cunoștinte 

26’ Prezintă schița lecției. Sunt atenti si 

îsi notează 

în caiete 

ideile 

principale 

ale lecției. 

Brainstorming 

Conversația 

Dezbaterea 

Tabla 

Creta 

Caiete 

Videoproiector 

Frontal 

Individual 
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5.Asigurarea 

feed-back-

ului 

10’ Împarte elevilor fișe de lucru  Completează 

fișele de 

lucru 

Conversația Fișe de lucru individual  

6.Tema pentru 

acasa 

3’ 

 

Notează în 

caiete 

tema. 

Conversația 

Explicația 

Caiet Frontal  

 

 

 

 

 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

Funcțiunile întreprinderii 

 

Rezultatul organizării procesuale îl reprezintă funcțiunile, activitățile, atribuțiile și sarcinile. 

Funcțiunea reprezintă ansamblul activităților omogene, asemănătoare sau complementare care 

contribuie la realizarea aceluiași obiectiv derivat de gradul 1. 

Activitatea reprezintă ansamblul atribuțiilor omogene pe care le îndeplinește personalul 

specializat într-un domeniu mai restrâns și are ca scop îndeplinirea obiectivelor derivate de gradul 2. 

Atribuția reprezintă ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal ce are cunoștințe 

specifice unui domeniu restrâns și care concură la realizarea obiectivului specific. 

Sarcina reprezintă componenta de bază a unui proces de muncă simplu sau complex, desfășurat 

pentru realizarea unui obiectiv individual. 

Funcțiunile întreprinderii sunt: 

✓ Funcțiunea de cercetare-dezvoltare 

✓ Funcțiunea de producție 

✓ Funcțiunea comercială 

✓ Funcțiunea de marketing 

✓ Funcțiunea financiar-contabilă 

✓ Funcțiunea de resurse umane 

7. Funcțiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde ansamblul activităților desfășurate în 

cadrul întreprinderii în vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei și 

transformării ideilor în noutăți utile dezvoltării în viitor a acesteia. 

Activitățile specifice funcțiunii de cercetare-dezvoltare sunt: 

d) Previzionarea: 
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- Elaborează studii de prognoză tehnologică; 

- Stabilește strategia de dezvoltare a întreprinderii. 

e) Concepția tehnică: 

- Elaborează studii, cercetări și documentații pentru asimilarea de noi produse și 

modernizarea celor existente; 

- Elaborează studii, cercetări și documentații pentru înlocuirea și perfecționarea 

tehnologiilor de fabricație; 

- Realizează noi produse, dezvoltă și perfecționează pe cele existente. 

f) Organizarea: 

- Elaborează și aplică studii de fezabilitate și plan de afaceri; 

- Elaborează și aplică studii și măsuri cu caracter tehnic și organizatoric. 

 

8. Funcțiunea de producție cuprinde ansamblul activităților de pregătire, de bază, 

auxiliare, de servire și anexe, desfășurate în vederea asigurării condițiilor tehnice și a materialelor 

necesare fabricației. 

Activități specifice: 

d) Pregătirea producției: 

- Este influențată de gradul de noutate a produsului ce urmează a se fabrica. 

e) Executarea propriu-zisă: 

- Totalitatea activităților întreprinse în scopul realizării atribuțiilor și sarcinilor pentru 

fabricarea noilor produse. 

f) Lansarea și urmărirea producței: 

- Activități de întreținere, de reparare utilaje, mașini, echipamente,etc. 

 

9. Funcțiunea comercială cuprinde ansamblul de activități ce vizează aprovizionarea 

tehnico-materială, desfacerea produselor, comerțul exterior și cooperarea economică internațională în 

vederea procurării mijloacelor necesare și desfacerii produselor și serviciilor. 

Activități specifice: 

c) Aprovizionarea tehnico-materială: 

- Calculul și asigurarea necesarului de resurse materiale pentru fabricarea producției; 

- Calculul necesarului de resurse materiale privind stocurile pentru producție; 

- Stabilirea normelor de consum de materiale; 

- Operații de primire, de recepție calitativă și cantitativă. 

d) Activități de livrare de produse (desfacere): 
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- Prospectarea pieței pentru stabilirea potențialilor clienți; 

- Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pentru produsele obținute de 

întreprindere; 

- Participarea la diferite târguri și expoziții în țară și străinătate; 

- Calculul mărimii stocurilor de produse finite,etc. 

 

10. Funcțiunea de marketing cuprinde activități de prospectare a pieței de vânzare și 

proiectarea mijloacelor și a eforturilor întreprinderii, astfel încât să se obțină maximum de profit în 

condiții de satisfacere cât mai completă a cererii. 

Activități specifice: 

c) Activități de prospectare: 

- Efectuează studii asupra pieței interne și externe. 

d) Activități de proiectare: 

- Elaborează studii în vederea fundamentării strategiei și a politicii de dezvoltare a firmei; 

- Efectuează studii ale necesităților și ale comportamentului consumatorului în vederea 

adaptării cererii la dinamica mediului. 

 

11. Funcțiunea financiar-contabilă cuprinde ansamblul activităților prin care se 

realizează obiectivele privind obținerea și folosirea mijloacelor financiare necesare unității, precum și 

înregistrarea și evidența, în expresie valorică, a fenomenelor economice din cadrul unității. 

Activități specifice: 

f) Activitatea financiară:  

- Obținerea și folosirea rațională a mijloacelor financiare necesare firmei. 

g) Evidența fiscală: 

- Stabilirea corectă a impozitelor în concordanță cu legile fiscale. 

h) Organizarea internă a evidenței contabile 

i) Elaborarea schemei organizatorice a sistemului contabil 

j) Contabilitatea managerială. 

 

12. Funcțiunea de personal cuprinde ansamblul activităților care administrează și care 

gestionează resursele umane ale întreprinderii. 

Activități specifice: 

e) Previzionarea necesarului de personal: 
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- Calculul numărului de personal pentru perioadele viitoare în funcție de activitatea ce 

urmează a fi desfășurată. 

f) analiza și proiectarea posturilor de muncă; 

g) selecția, recrutarea, testarea și încadrarea personalului; 

h) evaluarea performanțelor și motivarea personalului. 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

III. Alegeți varianta corectă 

 

4. Ansamblul activităților omogene, asemănătoare sau complementare, care contribuie la 

realizarea aceluiași obiectiv derivat de gradul 1 reprezintă: 

e) sarcina; 

f) activitatea; 

g) atribuția; 

h) funcțiunea. 

 

5. Concepția tehnică este o activitate specifică funcțiunii: 

e) de personal; 

f) financiar-contabilă; 

g) de cercetare-dezvoltare; 

h) de producție. 

 

6. Atribuția are ca scop realizarea obiectivului: 

e) specific; 

f) derivat de gradul 1; 

g) individual; 

h) derivat de gradul 2. 

 

IV. În coloana A sunt enumerate funcțiunile întreprinderii, iar în coloana B, descrierea unor 

activități specifice acestora. Asociați cifrei din coloana A litera corespunzătoare din coloana B.   

A B 

7. Funcțiunea comercială h. Culege și prelucrează informațiile în vederea 

fundamentării programelor de producție; 

8. Funcțiunea de cercetare-dezvoltare i. Este înfluențată de gradul de noutate a 

produsului ce urmează a se fabrica, a unui 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5263 
 

produs nou asimilat sau a unui produs 

modernizat; 

9. Funcțiunea financiar-contabilă j. Facilitează asigurarea suportului 

informațional necesar inițierii de acțiuni 

solicitate de aplicarea deciziilor; 

10. Funcțiunea de marketing k. Se referă la angajarea, pregărirea și 

promovarea personalului; 

11. Funcțiunea de personal l. Se referă la acțiuni de prospectare a pieței 

pentru stabilirea potențialilor clienți; 

12. Funcțiunea de producție m. Se referă la obținerea și folosirea rațională a 

mijloacelor financiare necesare firmei 

 n. Stabilește strategia de dezvoltare a firmei. 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5264 
 

PROIECT  DE  LECȚIE 

 

DATA:  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială,sat Măneciu Pământeni 

CLASA: I A 

CADRU DIDACTIC: profesor învățământ primar Ariciu Felicia 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA DE ÎNVĂTĂMÂNT: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: “Toți oamenii au emoții” 

SUBIECTUL LECȚIEI: “Emoții de bază” 

TIPUL LECȚIEI: Formare de abilități și aptitudini 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată 

DOMENII INTEGRATE:DP (Dezvoltare personală) 

                                            MM (Muzică și mișcare) 

                                            CLR (Comunicare în limba română) 

DURATA: 45 minute 

 

 

COMPETENȚE SPECIFICE:  

 

DP:   1.1. – Prezentarea unor trăiri personale elementare, în contexte variate; 

          2.1. – Asocierea emoțiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal. 

MM: 2.1. – Cântarea individuală sau în grup, asociind mișcarea sugerată de text și de ritm. 

CLR: 2.3. – Participarea cu interes la dialoguri simple în contexte de comunicare. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să: 

DP:    O₁ - să identifice emoțiile de bază (bucurie, tristețe, frică, furie); 

          O₂ - să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale; 

          O₃ - să verbalizeze ideile față de unele situații de viață; 

          O₄ - să descopere emoțiile proprii în diferite situații; 

MM: O₅ - să interpreteze colectiv cântecul; 

CLR:O₆ - să participe cu interes la dialoguri. 

 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 

METODE ȘI PROCEDEE: Conversația, Explicația, Jocul didactic, Metoda R.A.I.. 

MIJLOACE DIDACTICE: Semaforul emoțiilor, cârlige, palete de emoții, fețe vesele. 

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, individual. 

FORME DE EVALUARE: Observare sistematică, aprecieri verbale, aplauze. 
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BIBLIOGRAFIE: 

 

*** Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: Programă pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa I, București, 2014; 

*** Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: Programă pentru disciplina Muzică și mișcare, clasa I, București, 2014; 

*** Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice: Programă pentru disciplina Comunicare în limba română, clasa I, București, 2014; 

Pașca, Maria Dorina, (2004). Povestea terapeutică, Târgu Mureș: Editura Ardealul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

 

 

 

 

 

 

 

Ob. 

op. 

 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

 

 

 

 

 

EVALUARE 

 

 

 

ACTIVITATEA 

CADRULUI DIDACTIC 

 

 

ACTIVITATEA ELEVILOR 

 

METODE 

ȘI 

PROCE 

-DEE 

 

MIJLOA 

-CE 

DE 

ÎNVĂȚA 

-RE 

 

FORME 

DE 

ORGANI 

-ZARE 

 

 

1.  

 

MOMENT 

ORGANIZA 

-TORIC 

 

(1 minut) 

  

Asigur condițiile necesare pentru 

buna desfășurare a lecției. 

 

Elevii se pregătesc pentru ora 

de Dezvoltare personală. 

 

Conversația 

 

 

 

Frontal. 

 

 

 

2. 

CAPTAREA  

 

 

 

 

Voi dirija o conversație cu elevii, 

despre ceea ce am citit la ora de 

 

Elevii participă cu interes la 

discuție și răspund la întrebări. 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Frontal. 

 

 

Aprecieri 

verbale. 
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ATENȚIEI 

 

(5 minute) 

 

 

 

 

O₆ 

Comunicare în limba română și 

anume “Povestea curcubeului”: 

- Cum se simte Zâna Curcubeu? 

- Cum erau steluțele când au vazut 

că nu mai puteau urca pe cer? 

- Viețuitoarele cum se simțeau, 

trăind într-o lume colorată? 

Voi invita elevii să spună cum se 

simt astăzi, agățând câte un cârlig cu 

numele lor la semaforul emoțiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii agață cârlige la 

semaforul emoțiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaforul 

emoțiilor. 

 

Cârlige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual. 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică. 

 

3.  

ANUNȚAREA 

TEMEI 

ȘI A  

OBIECTIVE 

-LOR 

(1 minut) 

 

 

 

  

- Astăzi, la ora de Dezvoltare 

personală, vom vorbi despre emoții 

precum bucuria, tristețea, uimirea, 

frica, emoții pe care le trăim cu toții 

în diferite situații. 

- Pe parcursul orei vom recunoaște 

diferite emoții, le vom denumi și le 

vom interpreta. 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenție 

explicațiile. 

 

 

Explicația. 

 

  

Frontal. 

 

 

 

4.  

DIRIJAREA 

ÎNVĂȚĂRII 

(20 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voi citi elevilor o scurtă povestioară 

și voi dirija o conversație pe baza 

acesteia (ANEXA 1): 

- Ce face Ilinca înainte de a pleca 

spre școală, în fiecare dimineață? 

 

Elevii sunt atenți la poveste și 

răspund la întrebările adresate: 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Poveste. 

 

 

 

 

 

 

Frontal. 
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O₁ 

 

 

 

 

 

 

O₅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O₂ 

 

O₃ 

 

O₄ 

- Ce emoție trăia ea? 

- Pe voi ce vă bucură mult? Dați-mi 

exemple! 

- Ce făcea Ilinca în drum spre 

școală? 

- Haideți să cântăm și noi un 

cântecel vesel. 

Invit copiii să interpretăm cântecul 

“Dacă vesel se trăiește”  

 

- Este posibil să fim tot timpul 

fericiți? 

- Pentru a vedea cum ne simțim în 

alte situații, vă propun următorul 

 

joc: “Ce simți dacă …?”  

 

EXPLICAREA REGULILOR 

JOCULUI 

Le explic copiilor regulile jocului: 

- Voi numi un elev și o să precizez o 

ipostază în care el ar putea fi. 

Trebuie să spună cum se simte în 

acea situație. 

 

JOCUL DE PROBĂ 

Invit un elev și îi adresez următoarea 

întrebare: 

- Ce simți dacă … afară plouă? 

- Ilinca, în fiecare dimineață, se 

privește în oglindă. 

- Ilinca era fericită. 

Numesc elevi care vor spune ce 

îi face fericiți. 

- Ilinca, în drum spre școală, 

cânta. 

Elevii cântă cântecul. 

 

 

 

 

Elevii răspund la întrebare. 

 

Elevii sunt atenți la explicații. 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt atenți la explicații. 

 

 

 

 

 

 

Elevul răspunde la întrebare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Explicația. 

 

 

Joc 

didactic. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

Cântec. 

Individual. 

 

 

 

 

 

 

Frontal. 

 

 

 

 

Frontal. 

 

Frontal. 

 

 

 

 

 

 

Frontal. 

 

 

 

 

 

 

Individual. 

Aprecieri 

verbale. 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică. 
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JOCUL PROPRIU – ZIS 

Realizez jocul, dând următoarele 

situații: 

- Ce simți dacă …  

* bunicii vin în vizită; 

* părinții pleacă fără tine la 

cumpărături; 

* ți s-a furat jucăria preferată; 

* doamna învățătoare îți dă multe 

teme; 

* un câine vine spre tine, lătrând; 

* mâine mergeți în excursie la 

munte; 

* te cerți cu un prieten; 

* câștigi la un concurs; 

* primești multe cadouri de ziua ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vin și spun ce simt în 

situațiile date. 

Joc 

didactic. 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Joc  

didactic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual. 

Aprecieri 

verbale. 

 

Aplauze. 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

 

Aplauze. 

 

5. 

OBȚINEREA 

PERFORMAN

-ȚEI 

 

(8 minute) 

 

 

 

 

 

O₂ 

 

COMPLICAREA JOCULUI 

Elevii care vin în față vor trebui să 

aleagă dintre paletele cu emoții, 

paleta corespunzătoare situației 

indicate: 

* rămâi blocat în lift; 

* s-ar termina apa potabilă; 

* vezi o casă în flăcări; 

* vezi o nuntă. 

 

 

Elevii numiți aleg paleta, în 

funcție de situația ce este 

indicată. 

 

 

Conversația 

 

Joc 

didactic 

 

 

 

 

Palete 

cu 

emoții. 

 

 

 

 

Individual. 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 

 

Aplauze. 

 

6. 

 

 

    

Minge. 

 

Frontal. 
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FIXAREA 

CUNOȘTIN 

-ȚELOR 

 

(7 minute) 

 

O₂ 

 

 

 

O₃ 

 

 

O₄ 

Cu ajutorul metodei R.A.I. solicit 

copiilor să răspundă la întrebarea: 

“Când te-ai simțit …”, urmând să 

completeze ei emoția și să arunce 

mingea unui coleg care să le 

răspundă la întrebare. 

La rândul său, colegul răspunde la 

întrebare, adresează altă întrebare și 

aruncă mingea unui coleg. 

Pornesc eu jocul și adresez 

întrebarea: 

“Când te-ai simțit bucuros?” și 

arunc mingea unui elev. 

Elevii participă cu interes la 

acest joc. 

Metoda 

R.A.I.. 

Observare 

sistematică. 

 

7. 

ÎNCHEIEREA 

ACTIVITĂȚII 

 

(3 minute) 

  

Apreciez activitatea elevilor, din 

timpul lecției și le ofer câte o față 

veselă. 

- Copii, Zâna Curcubeu este tot mai 

aproape să își amintească tot ceea 

ce știa și vă oferă câte o față veselă. 

 

Elevii ascultă cu atenție 

aprecierile și primesc 

recompensele. 

 

Conversația 

 

Stimulente. 

 

Frontal. 

 

Individual. 

 

Aprecieri 

verbale. 

  

 ANEXA 1 

 

             În fiecare dimineață, înainte de a pleca spre școală, Ilinca se privește în oglindă. Îi place felul în care bunica îi aranjează părul. 

                                                                    Asta o face să zâmbească. Zâmbind, se simte fericită. 

                                                                            În drum spre școală, cântă un cântec vesel. 

                                                                                                  Câtă bucurie! 
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PROIECT - ACTIVITATE DE CONSILIERE DE GRUP LA CLASĂ 

 

Profesor consilier școlar: Ion Verginia Emilia 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți 

 

Profesor consilier școlar : ... 

Unitatea de învăţământ: ... 

Disciplina: Consiliere psihopedagogică 

Data:  

GRUP: elevi din clasa a XI- a 

Modul tematic: Autocunoaștere și dezvoltare personală 

Tema:  Comportamente evitante versus asumarea responsabilității  

Tipul lecţiei: Achiziţii de noi cunoştiinţe 

 

COMPETENŢĂ GENERALĂ: Explorarea resurselor personale care influențează planificarea 

carierei. 

 

Competenţe specifice: Reactualizarea planului de dezvoltare a resurselor personale, prin raportare la 

situația prezentă și la obiectivele de viitor. 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Identificarea relaţiei dintre caracteristicile personale şi comportamentele 

care favorizează succesul. 

 

Obiective operaționale:  

La sfârșitul activității elevii vor fi capabili : 

➢ Cognitive: 

               O1: să recunoască comportamentele evitante; 

   O2: să identifice  semnificația cuvintelor irațional și rațional; 

   O3: să descopere convingerile iraționale care stau  la baza comportamentelor evitante; 

 

➢ Afectiv – atitudinale: 

              O4:  să sesizeze efectele negative ale comportamentelor evitante; 

              O5:  să specifice beneficiile asumării responsabilității; 
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Strategia didactică: 

1. METODE ȘI PROCEDEE: joc didactic, conversaţia, expunerea, explicaţia, descoperirea 

dirijată, brainstorming-ul, explozia stelară 

2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: laptop, video-proiector, fişe de lucru 

3. FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, activitate individuală, activitate în grupuri 

4. RESURSE: 

• Oficiale:  

- Programa şcolară pentru Aria curriculară: Consiliere și orientare – clasele a IX a – a XII a; 

• De timp  - 50 minute 

Forma de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor, analizarea modului de lucru 

şi a răspunsurilor 

Locul desfăşurării: Cabinetul de Consiliere şi Asistenţă Psihopedagogică 

 

Bibliografie: 

- Ann Vernon - programul PAȘAPORT PENTRU SUCCES în dezvoltarea emoțională,cognitivă și 

personală; 

- EDUCAŢIA PENTRU SĂNATATE MENTALĂ ŞI EMOŢIONALĂ, editura ARVES, Marinela 

Dumitrescu, Sorina Dumitrescu 
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TIPUL LECŢIEI: ACHIZIŢII DE NOI CUNOŞTINŢE - ETAPE 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

Etapele activității 
Ob. 

op. 

Elemente esențiale de conținut Strategii didactice Forme de 

organizare 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și 

procedee 

Mijloace de  

învățământ 

1.Moment 

organizatoric/ 

Pregătirea clasei 

pentru activitate 

     2 min. 

 

 - Se stabileşte prezenţa elevilor 

- Verifică existenţa resurselor 

materiale. 

- Elevii îşi vor scrie numele pe 

ecusoane pe care le aşează în piept 

pentru a avea o bună comunicare 

- Răspund la întrebări 

- Participă activ 

Conversaţia  Activitate 

frontală 

Aprecieri 

orale 

2. Captarea 

atenţiei/Discuţie 

introductivă 

(pregătitoare) 

    5 min. 

 

  Se joacă un joc „Cascada 

cuvintelor”, după care se poartă o 

scurtă discuţie introductivă 

 

-  Sunt atenți la 

instrucțiunile date și 

se implică în joc 

-Participă cu interes 

în cadrul discuției 

Joc didactic 

Conversaţia 

 

 Activitate 

frontală 

Provoacă 

participarea 

elevilor 

 şi îi 

determină 

să 

dialogheze 

3. Precizarea temei  

şi a obiectivelor 

activității 

     5 min. 

 -Prezintă tema,  obiectivele si planul  

lecţiei 

 

- Elevii  sunt atenți Expunerea Laptop 

Video-

proiector 

Activitate 

frontală 
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PREZENTAREA TEORETICĂ A 

TEMEI 

1. Comportamentele evitante vs. 

asumarea responsabilității 

2. Convingerile iraționale și efectele 

asupra comportamentului 

3. Efectele negative ale 

comportamentelor de evitare 

4. Dirijarea 

învăţării 

     25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

 

 

 

 1. În mijlocul elevilor se așează 

o stea mare care are în centru scrisă 

problema de rezolvat/ideea centrală –

Comportamente evitante versus 

asumarea responsabilității 

   Pe celelalte cinci steluţe se scrie câte 

o întrebare de tipul :  

CE ? CINE? UNDE ? DE CE ? 

CÂND ? , iar cinci elevi din grupă sunt 

invitați să extragă câte o întrebare, apoi 

să-și aleagă alți trei sau patru colegi 

pentru a forma o echipă pentru 

rezolvarea sarcinii. 

- Elevii stau în 

semicer, se implică 

activ în sarcinile date 

 

- Elevii extrag 

întrebările 

- Fiecare elev din cei 

cinci îşi alege câte 

trei, patru colegi 

organizându-se astfel 

în cinci grupuri  

- Grupurile 

cooperează  

  

Explozia 

stelară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

dirijată 

 

Steaua mare, 

steluțe mai 

mici de 

culori 

diferite șicu 

întrebări 

scrise 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

Activitate 

frontală  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

în grupuri 

 

Stimulează 

participarea 

elevilor 
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O2 

 

     La expirarea timpului , elevii sunt 

invitați să  revină în semicerc în jurul 

stelei mari şi să comunice întrebările 

elaborate și răspunsurile găsite. 

   Elevii celorlalte grupe sunt invitați să 

răspundă  la întrebări sau să formuleze 

întrebări la întrebări . 

     2. Se prezintă elevilor un PPT cu 

informații referitoare la tema propusă 

pentru clarificare și completare la 

descoperirile făcute de elevi.   

     3. Se subliniază că la baza 

comportamentelor de evitare stau 

(convingeri iraționale). credințe 

greșite(teama de eșec, ca nu e 

suficient pregatit,etc., delăsare. Se 

explică termenul de irațional și 

rațional, apoi se dau exemple de 

convingeri iraționale, iar elevii sunt 

încurajați să asculte și să ridice mâna 

la acelea care li se potrivesc. Credeți 

- Câte un 

reprezentant al 

fiecărui grup prezintă 

descoperirile făcute 

 

- Elevii celorlalte 

grupe răspund  și ei 

la întrebări sau 

formulează întrebări 

la întrebări  

- Elevii ascultă 

prezentarea 

 

 

 

-Elevii, ascultă 

explicația și 

prezentarea 

exemplelor de 

convingeri ridicând 

mâna la acelea care li 

se potrivesc 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Descoperirea 

dirijată 

 

Expunerea 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video-

proiector 

 

 

Video-

proiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală  

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală  

 

 

Activitate 

frontală  

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

orale 

 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

elevilor 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

că, convingerile iraționale ne 

influențează comportamentul?  

Care sunt convingerile care conduc 

cel mai mult la apariția 

comportamentelor evitante? 

Se dau exemple: formulate ca întrebări, 

câți dintre voi? Mâna sus cine? Vi s-a 

întâmplat vreodată... 

 Lucrurile ar trebui să fie întotdeauna 

cum spun eu. 

 Nu ar trebui să lucrez prea mult 

pentru anumite lucruri. 

 Alții ar trebui să mă ajute să-mi asum 

responsabilitatea pentru 

comportamentul meu. 

 E mai ușor să eviți responsabilitățile 

și problemele dacât să le faci față. 

 Lucrurile nu se vor schimba 

niciodată. 

 Să trăiesc prezentul, cine știe ce va fi 

în viitor.  

 

 

 

 

 

Elevii vor sesiza 

influenţa credințelor 

iraționale asupra 

comportamentului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

Descoperirea 

dirijată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală  

 

 

 

Stimulează 

participarea 

elevilor 

Aprecieri 

orale 
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O5  

    4. Se discută cu elevii următoarele:  

➢ Care sunt efectele/consecințe 

comportamentelor de evitare?Ați 

rezolvat vreo problemă dacă ați 

evitat-o? 

-Elevii vor aprecia 

efectele 

comportamentelor de 

evitare 

-Elevii se vor implica 

cu propriile 

răspunsuri  

 

Stimulează 

participarea 

elevilor 

Aprecieri 

orale 

 

5. Realizarea  

feed-backului 

     8 min. 

 

 

O4 

 

O5 

➢ De ce este  important să ne asumăm 

responsabilitatea pentru 

comportamentele proprii?Care sunt 

beneficiile/ avantajele? 

Elevii sunt invitați să caute exemple 

personale de comportamente de evitare 

sau eschivare și convingerile iraționale 

care stau la baza comportamentelor 

identificate.  

Sunt invitați câțiva voluntari să 

împărtășească descoperirile făcute. 

Elevii sunt întrebați: Doriți să păstrați 

comportamentele evitante? Dacă nu, 

ce vă propuneți să schimbați? 

 

- Elevii, împărțiți în 

perechi vor identifica 

exemple personale de 

comportamente de 

evitare sau eschivare 

și convingeri 

iraționale care sunt în 

spatele acestora 

-Elevii voluntari vor 

prezenta exemplele 

personale 

-Elevii reflectează la 

întrebările adresate 

Descoperirea 

dirijată 

 

Fișe de lucru 

 

Activitate 

în perechi 

 

Observarea 

sistematică 

a comporta-

mentului 

elevilor 
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6. Concluzii 

    3 min. 

 Se evidențiază faptul că, 

comportamentele evitante duc la 

insucces,  iar asumarea 

responsabilității favorizează succesul. 

Se apreciază participarea elevilor 

-Elevii ascultă cu 

interes  

Expunerea  Activitate 

frontală 

Aprecieri 

orale 

7. Evaluarea 

activității 

    3 min. 

 Se cere elevilor să exprime modul în 

care apreciază lecţia 

-Fiecare elev  va 

desena pe fișa de 

lucru un soare  dacă 

i-a plăcut activitatea  

și un nor cu ploaie 

dacă nu i-a plăcut sau 

este indiferent. 

Joc  Activitate 

frontală  
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Plan de lecție limba germană modernă 

anul I de studiu 

prof. Iancu Andra 

  Colegiul „Școala Națională de Gaz”, jud. Sibiu 

 

Unterrichtsentwurf einer Stunde 

I.  Allgemeine Daten : 

Schule:  

Lehrer:  

Lehrplanbereich: Sprache und Kommunikation 

Fach: Deutsch als Fremdsprache (L2) - Das erste Studienjahr 

Klasse: a IX-a  

Datum:    Uhrzeit: 

Anzahl der Schüler: 

 

II. Thema der Unterrichtseinheit: Junge Leute von Heute 

Thema der Unterrichtsstunde: Wohnen: Einrichtungen; Mein Zimmer 

Stundentypus: Wiederholungsstunde 

 

III. Algemeine Fertigkeiten:  

 1.Empfangen von mündlich und schriftlich übermittelten Nachrichten in verschiedenen 

Kommunikations- und Handlungssituationen  

 2.Verfassen mündlicher oder schriftlicher Nachrichten, die für verschiedene 

Kommunikationskontexte geeignet sind  

 3. Durchführen von Interaktionen in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation 

 

IV. Spezifische Fertigkeiten:  

 1.1. Verstehen der Gesamtbedeutung einer klar ausgedrückten Äußerung in vertrauten 

Kontexten.  

 1.3. Bereitschaft zur Rezeption einer klar und langsam geäußerten mündlichen Aussage  

 2.4. Bereitschaft zu sozialer und sprachlicher Interaktion  

 3.1. Detailverstehen einfacher Texte, die übliche Informationen enthalten  

 3.3. Ermittlung aufgeforderter Daten in einem einfachen Formular  

 3.4. Angabe persönlicher Daten  
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V. Feinziele: 

 * Die Schüler können: 

 Z1 – Vermutungen zum Bild ausdrücken, 

 Z2 - Einrichtungen erkennen und richtig benennen; 

 Z 3 - mit den gegebenen Einrichtungen einfache Sätze bilden, 

 Z4 – gezielte Informationen im Text erkennen/ aus dem Text entnehmen; 

 Z5 – die Wörter in die richtige Reihenfolge bringen, um die Sätze richtig zu schreiben 

 

VI. Medien/ Hilfsmittel : Laptop, Videoprojektor, PPT - Präsentation (Bild einer Wohnung, um die 

Teile einer Wohnung zu benennen; Bild eines Zimmers, um die Einrichtungen zu identifizieren und 

sie richtig benennen), Arbeitsblätter (Text: Das ist mein Zimmer, Übungen), Kahoot. it -

Wiederholungsübungen    

     

VII. Methoden und Verfahren:  

  Einstieg  – Vortrag (Präsentation)  – Frontal 

    – Einrichtungen erkennen - Einzelarbeit/Plenum 

    - Hausaufgabe verbessern  - Plenum/Einzelarbeit 

  Erarbeitung - Text: Das ist mein Zimmer  -Plenum 

   - gezielte Informationen im Text erkennen/ aus dem Text entnehmen/in einem 

Bild erkennen/ die Wörter in die richtige Reihenfolge bringen  -Partnerarbeit 

  Ergebnissicherung -Gespräch   -Plenum 

   Austieg-Kahoot.it   -Plenum 

     -Hausaufgabe   -Einzelarbeit 

VIII. Sozialformen: Einzelarbeit, Partnerarbeit, Frontalunterricht 

 

IX. Formen der Leistungskontrolle: Richtige Beantwortung der Fragen, Richtige Bennenung der 

Einrichtungen, Richtige Lösung des Arbeitsblattes und des Kahoot-Spiels. 

 

X. Bibliografie: 

❖  „Menschen A1.1. Deutsch als Fremdsprache”,  Evans Sandra, Pude Angela und Specht Franz, editura 

Hueber 

❖ https://play.kahoot.it/v2/?quizId=6ac5309d-80c9-4641-a942-d8e6e098a81d 

XI. Raumbedingungen: Das Klassenzimmer ist mit einem Laptop, mit einem Videoprojektor, mit 

einer Smart-Board- Tafel und  mit Internetanschluss ausgestattet. 
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XII. Inhaltliche Voraussetzungen: 

 Der Inhalt der Unterrichtsstunde ist an den Wissensstand der Schüler angepasst. Die Schüler 

haben das Studium der Deutschensprache am Anfang der IX-ten Klasse angefangen. Obwohl sie am 

Anfang des Studiums sind, sind sie während des Unterrichts sehr aktiv und neugierig. Die Arbeit mit 

Lesetexten ist den Schülern bekannt. Die meisten Schüler können gut lesen. Ich setze also voraus, dass 

sie den Text in seiner Ganzheit erfassen und wenige unbekannte Wörter haben. Somit verlasse ich 

mich darauf, dass sie interessante Gespräche aufbauen und kompetente Meinungen äußern werden.  

 

XIII.  Begründung von Wahl und Einsatz der Metoden: 

 Am Anfang der Unterrichtsstunde werden die Kenntnisse der Schüler mit Hilfe von Fragen 

aktiviert. Die Lehrerin zeigt den Schülern ein Bild einer Wohnung und fragt die Schüler: Was könnt 

ihr in diesem Bild sehen?, Woraus ein Haus gebildet ist?, Was finden man im Inneren des Hauses?, 

Was für Zimmer gibt es in einer Wohnung?, Was machen wir in dem X - Zimmer?  

 Die Lehrerin zeigt den Schülern ein Bild eines Zimmers. In dem Bild sind Einrichtungen 

nummeriert. Die Schüler müssen sie richtig benennen.  

 Die Lehrerin verlangt den Schülern die Hausaufgabe zu lesen. Die Schüler mussten 

Einrichtungen in einem Suchsel finden und danach mit denen Sätze schreiben. Die Sätze werden an 

die Tafel geschrieben. Eine andere Aufgabe, die die Schüler als Hausaufgabe hatten: die Präpositionen 

und die Artikel in einem Text einsetzen. Die Lösung wird von einem Schüler in der Klasse gelesen. 

 Die Lehrerin verteilt den Schülern einen Lesetext und ein Arbeitsblatt. Drei Minuten sollen die 

Schüler den Text alleine lesen und die unbekannte Wörter unsterreichen. Die Lehrerin liest den Text 

laut vor, danach wird der Text im Plenum von Schülern laut gelesen und die unbekannte Wörter 

werden erklärt und an die Tafel geschrieben. In Partnerarbreit sollen die Schüler die Übungen aus dem 

Arbeitsblatt lösen. Die Lösungen werden im Plenum laut gelesen und die Unklarheiten werden erklärt. 

 Um die erworbenen Kenntnisse zu wiederholen wird ein Kahoot-Spiel gespielt. 

 Als Hausaufgabe sollen die Schüler 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4posit

ionen/Mein_Haus_fr1974742af  lösen 

 Die Schüler, die während des Unterrichts fleißig waren, richtig beantwortet haben, werden mit 

Pluspunkte belohnt.  

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4positionen/Mein_Haus_fr1974742af
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4positionen/Mein_Haus_fr1974742af
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XIV: Detaillierter Skript:  

Unter-

richts-

schritte 

 

Ler

n-

ziele 

 

Zeit 

 

Lehraktivität 

 

Methoden 

und 

Verfahren  

Lehr-

mittel 

 

Teil-

kontrolle 

 

Lehreraktivität 

 

Lernende- 

aktivität 

 

Org.  

Moment  

 

 

  

4 

Min 

*Die Klasse wird 

für die Tätigkeit 

vorbereitet: 

 

 *Die Lehrerin 

begrüẞt die 

Schüler und 

nehme bewusst 

Blickkontakt mit 

meinen Schülern. 

 

 *Die Lehrerin 

bemerkt, wenn 

jemand fehlt, 

erkundigt sich 

nach dem Grund 

und trägt die 

Absenz ein. 

 

*Die Schüler 

bereiten sich für 

die 

Deutschstunde 

vor 

Einstieg:  

Lehrer-

vortrag  

(Frontalunte

rricht) 

  

Leistungs

-kontrolle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z1 

 

 

 

 

10 

Min 

 *Vorkenntnisse 

der Schüler 

aktivieren: Wir 

machen Urlaub: 

Wann?, Wie 

lange?, Wo? Wo 

übernachten wir? 

Welche 

Erwartungen hbt 

ihr von dem 

Unterkunft? - Wie 

sollt er 

ausgestattet sein? 

 

*Die Lehrerin 

zeigt den 

Schülern ein Bild 

und stellt den 

Schülern Fragen 

zum Bild. 

 

*Die Lehrerin 

verlangt den 

* Die Schüler 

beantworten die 

Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Die Schüler 

beantworten die 

Fragen. 

 

 

 

* Die Schüler 

melden sich. 

Unterrichts-

gespräch 

(Frontal-

unterricht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bild 

 (Einzel-

arbeit/ 

Plenum) 

 

 

 

*Hausauf-

gabe lesen 

 Beantwort

-ung der 

Fragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtige 

Beantwort

-ung der 

Fragen 

 

 

 

 

Richtige 

Lösung 
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Schülern die 

Hausaufgabe zu 

lesen. 

  

*Die Lehrerin 

bestellt Schüler, 

die die 

Hausaufgabe 

lesen sollen. 

(Einzel-

arbeit/ 

Plenum) 

der 

Hausauf-

gabe 

Übergang 

zur neuen 

Lektion 

 

 

  

2 

Min 

 *Die Lehrerin 

gibt den Schülern 

die Lektionsziele 

bekannt 

➢      *Die Lehrerin 

gibt den Schülern 

eine Űbersicht 

über den 

geplanten 

Lektionsverlauf 

und seine 

Abschnitte. 

 

*Die Schüler 

sind 

aufmerksam. 

 

 

 

 

Lehrer-

vortrag 

(Frontal-

unterricht) 

 

 

 

  

Ver-

mittlung 

der neuen 

Kennt-

nisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z2 

Z3 

Z4 

 

17 

Min 

*Die Lehrerin 

verteilt den 

Schülern ein 

Arbeitsblatt 

*Die Lehrerin 

verlangt den 

Schülern die erste 

Übung während 

des Hörens zu 

lösen. 

*Die Lehrerin 

verlangt den 

Schülern die 

Ergebnisse zu 

lesen. 

*Die Lehrerin 

erklärt die 

Unklarheiten. 

*Die Lehrerin 

verlangt den 

Schülern die 

zweite Übung zu 

lösen. 

*Die Lehrerin 

verlangt den 

Schülern die 

Ergebnisse zu 

lesen. 

*Die Lehrerin 

*Die Schüler 

nehmen die 

Arbeitsblätter. 

 

*Die Schüler 

hören den Text 

zu und füllen 

das 

Reservierungsfo

rmular aus. 

 

*Die Schüler 

lesen die 

Ergebnisse. 

 

*Die Schüler 

hören den Text 

zu und kreisen 

die richtige 

Antwort ein 

 

*Die Schüler 

lesen die 

Ergebnisse. 

 

 

 

 

 

Erarbeitung 

:  

*Lehrer-

vortrag  

(Frontal-

unterricht) 

 

*Einzel-

arbeit -

Plenum 

(Frontal- 

Unterricht) 

 

 

 

* 

Einzelarbeit 

-Plenum 

(Frontal- 

Unterricht) 

 

 

 

 

Hörte

xte - 

youtu

be.co

m 

 

 

 

 

Arbeit

sblatt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richtige 

Lösung 

der 

Aufgaben 
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erklärt die 

Unklarheiten. 

*Die Lehrerin 

verlangt den 

Schülern die 

dritte Übung zu 

lösen.  

 

 

 

*Die Schüler 

lösen die dritte 

Übung. Sie 

finden die 

richtige 

Reihenfolge der 

Dialoge. Sie 

lesen ihre 

Ergebnisse. 

Festigung 

der 

Kentnisse 

 

  

 

 

 

 

Z5 

14 

Min 

    *Die Lehrerin 

verteilt den 

Schülern 

Situationen zu 

denen sie 

Gespräche 

vorbereiten sollen 

und in der Klasse 

vorspielen. 

 

 

 

*Die Lehrerin 

belohnt die 

Schüler mit 

Pluspunkte für 

ihre Mitarbeit (für 

das Rollenspiel) 

*Die Schüler 

bekommen den 

Zettel mit der 

Situation und zu 

zweit Gespräche 

zwischen den 

Gästen und der 

Rezeptionistin 

vorbereiten. 

 

 

*Die Schüler 

spielen das 

Gespräch vor. 

 

 

 

 

*Partner-

arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

*Partner-

arbeit/Plenu

m 

 Richtige 

Erarbei-

tung des 

Gesprä-

ches 

Austieg 

 

 3 

Min 

*Hausaufgabe: 

Die Schüler 

sollen das 

Gespräch auf 

vocaroo.com 

aufnehmen und 

den Link auf 

Classroom 

hochladen. 

 

*Die Schüler 

notieren sich die 

Hausaufgabe 

*Einzel-

arbeit 

 

* 

Tafel 

*Mar-

ker 
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Proiect de lecție  

 

Unitatea de învățământ: Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni  

Data: 13.12.2021  

Propunător: Ganu Ionela  

Modulul: M3- Operații de bază în laborator  

Clasa: XI- P.M.  

URÎ: Instalații de vid  

Tilul lecției: Mărunțirea și cernerea substanțelor solide.  

Tipul lecției: dobândire de cunoștiințe noi.  

Scopul lecției: Formarea deprinderilor de a identifica și utiliza ustensilele de laborator necesare 

procesului de mărunțire și de a efectua corect operațiunea de mojarare.   

Durata: 50 min 

Cunoștiințe: 9.1.5.Instrumente folosite pentru mărunțirea substanțelor solide 

Abilități: 9.2.6. Mărunțirea substanțelor solide 

 9.2.21.Aplicarea regulilor privind SSM 

Atitudini: 9.3.3.Autonomie în identificarea ustensilelor de laborator specifice determinărilor 9.3.4. 

Responsabilitate în pregătirea instrumentelor pentru realizarea operațiilor de încălzire/răcire, 

măsurarea temperaturii, măsurarea presiunii, măsurarea maselor. 

9.3.9. Autonomie în pregătirea instrumentelor specifice și echipamentelor specifice determinărilor 

9.3.10. Responsabilitate în aplicarea regulilor privind SSM și AII. 

Obiective: 

A. Cognitive 

O1: să definească operațiunea  de mărunțire  

O2: să precizeze importanța procesului de mărunțire în laborator  

O3: să identifice modalitățile în care se realizează mărunțirea. 

O4: să identifice instrumentul cu ajutorul căruia se realizează operația de mărunțire  

O5: să realizeze operațiamojarare  folosind corect ustensile.  

B. Afectiv- motivaționale  

  O6- să manifeste interes faţa de investigațiile și determinările de laborator; 

  O7- să câştige încrederea în sine prin rezolvarea individuală a unor determinări și calcule; 

O8- să stabilească relaţii cu colegii în vederea rezolvării unor sarcini  în comun. 

Strategii didactice 

• Metode si procedee de instruire: Conversatie, explicatia, problematizarea, observația dirijată și 

independentă, învațare prin descoperire 

  

• Mijloace  de invatamânt:   
           a . Fişe de lucru, Fișă de organizare a lucrului în grup  

              b. Prezentare ppt , quizz online 

• Forme de organizare a activității: frontală, pe grupe, individuală 

 

• Evaluare: examinare orală, observația curentă sistematică, evaluare practică, fișe de lucru 
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Nr. 

crt 
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode Mijloace 

Forme de 

organizare 

a activității 

1 Secvența 

organizatorică 

 

- salutul, scurtă conversaţie 

de acomodare, verificarea 

prezenţei, anunţarea 

activităţii ce urmează a se 

desfăşura 

- răspund solicitărilor 

profesorului 

2’ 

conversaţia 

 

condiţiile 

materiale şi 

ambientale 

din laborator 

 

activitate 

frontală 

 

2 Reactualizarea  

cunoştinţelor 

 

Verifică  nivelul  

cunoştinţelor teoretice    

referitoare la instalațiile de 

vid utilizate în laborator 

completânt un aritmogrif :  

 

 

1.Cea mai simplă pompă 

de vid confectionată din 

sticlă, metal sau plastic. 

2.Se utilizează pentru 

încălziri care nu necesită 

transmiterea unei cantități 

mari de căldură.  

3.Sunt utilizate pentru 

încălzirea directă în flacără 

sub agitare continuă.  

- îşi concentrează 

atenţia asupra 

activităţii din clasă. 

- răspund la întrebările 

adresate de profesor 

 

 

10’ 

conversaţia 

euristică; 

 

problematizarea 

 

catalog  

 

caiete 

fișe de lucru  

frontală 

Examinare 

scrisă  

 

Observaţia 

curentă 

sistematică 
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4.Sunt utilizate pentru 

uscarea substanțelor la 

temperaturi până la 200◦C  

5.Este o metodă care are 

scopul de a accelera 

reacțiile chimice sau în 

realizarea unor operații 

fizice( dizolvarea)  

6.Operație de separare a 

fazei solide dintr-un 

amestec solid- lichid. 

7.Spațiu închis în care 

presiunea este mică. 

8.Metodă care se 

realizează în condiții de 

presiune scăzută cu efect 

de scăderea a punctului de 

fierbere.  

9.Sterilizarea prin care se 

asigură distrugerea 

formulelor vegetative, 

drojdiile și mucegaiurile.  

3 Captarea 

atenției  

Profesorul captează atenția 

cu ajutorul metodei 

Ciorchinelui pornind de la 

cuvântul Mărunțire.  

completează ciorchine 

cu noțiuni legate de 

tema centrală.  5' 

explicația, 

conversația ,  

caiete  frontală Evaluare 

orală. 

Observarea  

curentă 

sistematică   
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4 Dirijarea 

învățării  

- cominică titlul 

obiectivele și scopul 

lecției. 

-propune elevilor să 

completeze impreună  

-amintim normele de P.M. 

respectate în laborator  

- cer elevilor ca în urma 

documentării de pe fișa de 

documentare să 

completeze fișa de lucru 

primită.  

- explic elevilor că în 

eleborarea hărților mentale 

trebuie să pornească de 

conceptul principal și să se 

dezvolte ca o rețea de 

legături interne.  

-primesc câte o fișă de 

lucrupe care o rezolvă 

individual  ; 

- supravaghează  modul  în 

care  elevii  realizează  

lucrările ,  

-corectează eventualele 

greşeli  şi ajută elevii  

acolo unde este cazul ; 

 

 

- ascultă explicaţiile  

profesorului  şi citesc 

fişa de documentare  

- își organizează 

activitatea conform 

indicațiilor primite de 

profesor  

 

- completează hărțile 

mentale ținând cont de 

indicațiile profesorului 

dar și de sentimentele 

și ideile noi legate de 

cuvântul central  
30’ 

explicaţia  

 

 

 

 

invatarea prin 

descoperire 

 

observația 

dirijată și 

independentă 

 

problematiza-

rea 

 

 

Fișa de 

documentare   

 

  

fişe de lucru 

cu model de 

hartă 

mentală 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuală 

observarea  

curentă  

sistematică 

 

fişe de 

documentare  

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

.  
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- verifică  modul  în care 

elevii  au completat  

fişele ; 

5 Realizarea 

feed-back-ului 

- verific modul de 

realizarea a hărților 

mentale și completarea 

corectă a fișelor de lucru  

 

- solicit elevilor să 

precizeze modul de 

funcționare a instalațiilor 

de vid 

-analizează  cu atenție 

hărțile mentale.- 

coectează eventualele 

greșeli de pe fișa de 

lucru  

-precizează modul de 

funcționare a 

instalaților de vid 

8’ 

conversatia 

euristică 

 

descoperirea 

dirijată 

 

problematizarea 

caiete de 

notiţe 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

Examinare 

orală 

Observarea 

curentă 

sistematică 

5 Secvența finală 

Aprecierea 

activității 

-face  observaţii pe baza  

modului  de lucru  a 

elevior;  

- acordă note,  le 

motivează  

-propune ca  temă să 

realizeze schita cu 

instalația de filtrare în vid.  

-sunt atenţi la 

aprecierile   

profesorului  

-notează tema pentru 

acasă 
2’ 

conversatie catalog  

 

caiete 

 

frontală 

Observaţia 

curentă 

sistematică  
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Anexa 1  

Aritmogrif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cea mai simplă pompă de vid confectionată din sticlă, metal sau plastic. 

2. Se utilizează pentru încălziri care nu necesită transmiterea unei cantități mari de căldură.  

3. Sunt utilizate pentru încălzirea directă în flacără sub agitare continuă.  

4. Sunt utilizate pentru uscarea substanțelor la temperaturi până la 200◦C  

5. Este o metodă care are scopul de a accelera reacțiile chimice sau în realizarea unor operații fizice( 

dizolvarea)  

6. Operație de separare a fazei solide dintr-un amestec solid- lichid. 

7. Spațiu închis în care presiunea este mică. 

8. Metodă care se realizează în condiții de presiune scăzută cu efect de scăderea a punctului de fierbere.  

9. Sterilizarea prin care se asigură distrugerea formulelor vegetative, drojdiile și mucegaiurile.  

 

 

 

 

 

Fișă de documentare 

M3 – Operații de bază în laborator  

Mărunțirea cernerea și sortarea substanțelor solide  

 

Multe dintre materialele utilizate în laborator se găsesc sub forma unor cristale de dimensiuni mari. 

Transformările fizice( dizolvarea, sublimarea, uscarea) și reacțiile chimice în care se folosesc substanțe 

solide se desfășoară cu viteză mai mare dacă dimensiunile particulelor sunt mai mici. Cu cât suprafața 

de contact este mai mare ( dimensiunea particuleleor mai mici) cu ațât transferul termic și de masă este 

mai bun.  

Mărunțirea – operația prin care un produs de dimensiuni mari este transformat în bucăți sau 

particule de dimensiuni mai mici.  

Scopul mărunţirii  

Mărunţirea este necesară din următoarele considerente:  

- pentru a uşura manipularea substanţelor;  

- pentru o resorbţie mai bună; 

 - pentru a mării viteza de reacţie; 

 - pentru asigurarea omogenităţii pulberilor compuse;  
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- pentru a mări viteza de dizolvare, uscare, extracţie etc.  

Mărunțirea se poate realiza prin: compresiune( strivire), lovire, frecare, tăiere( despicare). Materialelor 

dure li se aplică mărunțirea prin strivire sau lovire, iar celor mai fragile prin frecare sau tăiere.  

Factori importanți în procesul de mărunțire: 

- duritatea – în funcţie de duritate se vor utiliza maşini cu viteze de funcţionare adaptate acestui 

parametru şi anume: pentru materiale foarte dure se aleg maşini cu viteză de funcţionare mai mică; 

 - umiditatea – influenţează direct productivitatea (la un conţinut de apă mai mare de 5% scade 

productivitatea morilor);  

- gradul de mărunţire – depinde de scopul urmărit care determină alegerea unei mori potrivite. 

În laborator acestă operație se realizează cu ajutorul mojarului. Acesta poate fi confecționat din 

porțelan, sticlă, mai rar din agat sau fontă. 

Descrierea operației de mărunțire: Materialul aflat în cantități mici este sfărîmat prin frecarea pistilului 

de pereții mojarului. Nu se indică lovirea substanței cu pistilul deoarece mojarul se poate sparge. 

Operația de mărunțire descrisă poartă denumirea de mojarare.  

Cantitatea de substanță ce se introduce în mojar nu trebuie să fie prea mare dacă se dorește o mărunțire 

bună. În general mojararea nu se poate realiza dintr-o dată de la dimensiuni mari la dimensiuni foarte 

mici ci prin operații succesive. În laborator sortarea se realizează prin cernere pe site plane cu 

dimensiuni mici în care mărimea ochiurilor corespunde dimensiunii dorite a particulelor. După sortare 

cristalele rămase în sită se mojarează din nou și se sortează operația repetându-se până când întreaga 

cantitate de material a fost adusă la dimnsiunile dorite.  

Pentru materiale necunoscute care ar putea prezenta pericol de aprindere sau explozie în timpul 

mojarării se fac teste preliminare folosind cantități foarte mici, folosind pistilul de cauciuc.  
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Hartă mentală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărunțirea, cernerea și sortarea substanțelor solide 

Definirea procesului de mărunțire  

...................................................................

...................................................................

................................................. 

Modalități de 

realizare a 

mărunțirii.  

......................................

......................................

................... 
Factori importanți în realizarea mărunțirii  

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.......................... 

Instrumentul de mojarare  

............................................................

............................................................

............................................................

.......................................... 
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Proiect de lecție  

 

Unitatea de învățământ: Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni  

Data: 22.02.2022 

Propunător: Ganu Ionela  

Modulul: M2- Elemente de gospodărire a apelor   

Clasa: X- P.M.  

URÎ: Resurse de apă  

Tilul lecției: Gospodărirea apelor subterane   

Tipul lecției: dobândire de cunoștiințe noi.  

Scopul lecției: Formarea deprinderilor de ași însuși noțiunile legate de formele de eroziune de la 

suprafața solului ( alunecările de teren)   

Durata: 50 min 

Cunoștiințe: 5.1.3 Efectele dăunătoare ale apelor: Inundațiile Excesul de umiditate Eroziunea solului 

Alunecările de teren 

Abilități: 5.2.1. Utilizarea corectă a vocabularului comun și al celui de specialitate.  

                 5.2.3. Gospodărirea apelor uscatului. 

Atitudini: 5.3.1. Aplicarea cu strictețe și simț de răspundere a procedurilor operaționale în 

activitățile desfășurate la locul de muncă  

                   5.3.2. Raportarea la criteriile și indicatorii de calitate prevăzuți de documentele de 

asigurare a calității pe toată durata exercitării sarcinilor de lucru 

                   5.3.3.Implicarea conștientă alături de întregul colectiv în vederea realizării sarcinilor de 

serviciu  

                   5.3.4. Colaborarea cu membrii echipei de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor la locul de 

muncă. 

                   5.3.5. Aprecierea valorii estetice recreative a apelor 

Obiective: 

C. Cognitive 

O1: să definească noțiunea de alunecare de teren   

O2: să precizeze părțile componente ale unei alunecări de teren  

O3: să identifice cauzele  alunecărilor de teren  

O4: să  determine efectele alunecărilor de teren    

O5: să  indentifice principalele modalități de prevenire a alunecărilor de teren.  

D. Afectiv- motivaționale  

  O6- să manifeste interes faţa de noțiunile prezentate ; 

  O7- să câştige încrederea în sine prin rezolvarea individuală a unor sarcini ; 

O8- să stabilească relaţii cu colegii în vederea rezolvării unor sarcini  în comun. 

Strategii didactice 

• Metode si procedee de instruire: Conversatie, explicatia, problematizarea, observația dirijată și 

independentă, învațare prin descoperire 

  

• Mijloace  de invatamânt:   
           a . Fişe de lucru, Fișă de organizare a lucrului în grup  

              b. Prezentare ppt ,  

• Forme de organizare a activității: frontală, pe grupe, individuală 
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• Evaluare: examinare orală, observația curentă sistematică, evaluare practică, fișe de lucru 
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Nr. 

crt 
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului Timp 

Strategia didactică 

Evaluare 
Metode Mijloace 

Forme de 

organizare 

a activității 

1 Secvența 

organizatorică 

 

- salutul, scurtă conversaţie 

de acomodare, verificarea 

prezenţei, anunţarea 

activităţii ce urmează a se 

desfăşura 

- răspund solicitărilor 

profesorului 

2’ 

conversaţia 

 

condiţiile 

materiale şi 

ambientale 

din laborator 

 

activitate 

frontală 

 

2 Reactualizarea  

cunoştinţelor 

 

Verifică  nivelul  

cunoştinţelor teoretice    

referitoare la Eroziunea 

cauzătă de apă  de suprafață 

folosind metoda exploziei 

stelare   : Cine? 

 

 

 

 

 

- îşi concentrează 

atenţia asupra 

activităţii din clasă. 

- răspund la întrebările 

adresate de profesor 

 

 

5’ 

conversaţia 

euristică; 

 

problematizarea 

 

catalog  

 

caiete  

 

frontală 

Examinare 

orală  

 

Observaţia 

curentă 

sistematică 

 

3 Captarea 

atenției  

Profesorul captează atenția 

elevilor proiectând un 

filmuleț educațional. La 

sfîrsitul filmului elevii sunt 

rugatăți să extragă ideile 

principale.   

Vizualizeză filmulețul 

apoi își notează câteve 

ideii  legate de tema 

centrală.  
5' 

explicația, 

conversația ,  

caiete  frontală Evaluare 

orală. 

Observarea  

curentă 

sistematică   

Erozi

unea  
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4 Dirijarea 

învățării  

- cominică titlul obiectivele 

și scopul lecției. 

- scriu titlul pe tablă ” 

Alunecările de teren ” 

-propune elevilor să 

completeze  schița pornind 

de la tema centrală 

alunecările de teren 

consultând fișa de 

documentare ” 

- metoda Pălariilor 

gânditoare  

-împart elevii în grupe în 5 

grupe  a câte 5 elevi pe 

grupă. 

-fiecare grupă vă primi câte 

un plic de  culoarea pălariei 

pe care o va reprezenta.  

-explic elevilor ce 

presupune metoda pălăriilor 

gânditoare  

Pălăria albă 

(„computerul”) – exprimă 

obiectivitatea, 

neutralitatea şi 

claritatea.Formulări 

specifice: „Ce 

- ascultă explicaţiile  

profesorului   

- își organizează 

activitatea conform 

indicațiilor primite de 

profesor. 

 

- completează schița 

pornind de la tema 

centrală consultând 

fișa de documentare .  

- reprezentanții 

grupelor prezintă 

ideile și le notează pe 

flipchart.  

 

 

 

 

 

 

 

-elevii completează 

schița cu noțiunile 

teoretice prezentate de 

profesor  

 

25’ 

explicaţia  

 

 

 

 

invatarea prin 

descoperire 

 

observația 

dirijată și 

independentă 

 

problematiza-

rea 

 

 

Fișa de 

documentare   

 

  

fişe de lucru 

cu model  

 

„” 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuală 

observarea  

curentă  

sistematică 

 

fişe de 

documentare  

 

 

 

 

 

Fișă de lucru 

.  
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informaţii avem?”, „Ce 

informaţii lipsesc?”, „Cum 

le putem obţine?”. 

Pălăria roşie 

(„empaticul”) – oferă 

libertate imaginaţiei 

şi descătuşare 

enunţurilor.Formulări 

specifice: „Asta mă 

face să simt o stare de...”, 

„Nu-mi place când se 

procedează in acest fel...”. 

Pălăria neagra 

(„negativistul”) – este 

perspectiva  gândirii 

pesimiste, centrată pe 

demolare prin judecăţi 

critice sau prudenţă 

exagerată. Formulări 

specifice: „Nu este corect!”, 

„Nu ne permite 

regulamentul!” 

Pălăria galbenă 

(„optimistul”) – joacă rolul 

opus celei negre, oferind o 

perspecrtivă constructivă, 

pozitivă, 

optimistă, fundamentată 

logic. 

Formulări specifice: ”Care 

sunt beneficiile?”, ”Care 

sunt 
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punctele tari?” 

Pălăria verde 

(“creativul”) – aparţine 

celor productivi şi 

inovativi.Formulări 

specifice: ”Există mai multe 

posibilităţi!”,”Soluţia poate 

fi găsită şi dacă…” 

Pălăria albastră 

(“managerul”) – exprimă 

controlul, 

organizarea, 

rigurozitatea.Formulări 

specifice:”Pe ce ne 

bazăm?”, ”Să ne 

concentrăm pe aspectele 

importante!” 

 

 

- supravaghează  modul  în 

care  elevii  realizează  

sarcinile de lucru conform 

fiecării pălării , 

-corectează eventualele 

greşeli  şi ajută elevii  acolo 

unde este cazul ; 

- verifică  modul  în care 

elevii  au rezolvat sarcinile 

descoperite în plic  ; 
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5 Realizarea 

feed-back-ului 

- verific modul de 

completare a schiței. 

 

- solicit elevilor să 

completeze schița 3-2-1 de 

pe flipchart cu  3 comcepte, 

2 idei și o activitate.   

-analizează  cu atenție 

modul de completare 

a schiței  

-completează schița și 

o prezintă  

10’ 

conversatia 

euristică 

 

descoperirea 

dirijată 

 

problematizarea 

caiete de 

notiţe 

 

 

 

 

 

 

 

frontală 

Examinare 

orală 

Observarea 

curentă 

sistematică 

5 Secvența finală 

Aprecierea 

activității 

-face  observaţii pe baza  

modului  de lucru  a elevior 

;  

- acordă note,  le motivează  

-propune ca  temă un referat 

despre ” Efectele 

alunecărilor de teren ”  

-sunt atenţi la 

aprecierile   

profesorului  

-notează tema pentru 

acasă 

3’ 

conversatie catalog  

 

caiete 

 

frontală 

Observaţia 

curentă 

sistematică  
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Fișă documentare  

M2- Elemente de gospodărire a apelor  

 

Alunecările de teren  

 

 

Alunecãrile de teren sunt deplasãri ale maselor de roci pe versanţi, datoritã gravitaţiei. Ele pot apãrea 

pe orice tip de teren care întruneşte condiţiile favorabile în ceea ce priveşte litologia, gradul de 

umiditate şi unghiul pantei. 

 

Caracteristicile  alunecarilor  de  teren:  

Alunecarile de teren se produc in zonele in care solul este format din diferite tipuri de argila care au 

proprietatea de a se umfla atunci cand sunt imbibate cu apa (dupa o perioada cu ploi multe). 

Într-o alunecare de teren pot fi identificaţi: 

                 -  factori premergători: defrisările,activitaţile umane   

                   (produc trepidaţii)etc. 

                 -  factori declanşatori: precipitaţiile torenţiale, seismele,     

                   trepidaţiile. 

Multe din aceste alunecari se produc in zone nelocuite pentru ca pamantul argilos este moale si 

oameii nu isi construiesc case in aceste zone.  

 

Cele mai frecvente alunecari de teren se decalnseaza primavara, cand cantitatea de precipitatii este 

mai mare si mai exista si fenomenul de topire a zapezilor ; si toamna este un anotimp in care se 

produc multe alunecari de teren din cauza ploilor abundente. 

 

Alunecările de teren sunt fenomene ce au loc pe terenuri în pantă. Ca şi componente, acestea 

prezintă: 

1. râpă de desprindere 

2. pat de alunecare 

3. treaptă de alunecare     

4. corpul alunecării 

5. fruntea de alunecare. 

CAUZELE ALUNECĂRILOR DE TEREN: 

. a) naturale: 

 · modificarea nivelului apelor subterane,  

· ploi torenţiale. Aceste fenomene acţionează asupra coeziunii manifestate între particule, micşorând-

o astfel încât aceasta nu se mai poate opune acţiunii greutăţii versantului şi a celorlalte încărcări 

verticale, ducând la prăbuşirea (alunecarea) versantului.  
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· Mişcarea seismică. Aceasta generează pe lângă fenomenul descris mai sus şi un alt fenomen 

numit lichefierea nisipurilor saturate. Acest fenomen are particularitatea de a produce alunecări chiar 

în terenuri orizontale, atunci când straturi de pământ cu oarecare coeziune sunt aşezate pe roci moi 

care-şi pierd o mare parte din rezistenţă în timpul cutremurului, datorită lichefierii. 

 · Eroziunea se datorează acţiunii apei sub diferite forme (infiltraţie, fenomen caustic).  

b) generate de activitatea omului: 

 · realizarea unor lucrări de investiţii în apropierea versanţilor. Alunecarea de teren din această cauză 

se datorează faptului că încărcarea terenului creşte semnificativ cu realizarea unor construcţii, 

modificând echilibrul de moment al versantului.  

·  Despăduriri şi decopertări ale vegetaţiei. Aceste activităţi duc la creşterea umidităţii versantului şi 

prăbuşirea acestuia prin slăbirea forţelor de coeziune dintre particule 

EFECTELE ALUNECĂRILOR:  

 · Distrugerea parţială sau totală a construcţiilor de orice fel (tip),  

 · Blocarea parţială sau totală a albiei unui râu şi formarea unor acumulări de apă cu pericol de 

inundaţii,  

 · Distrugerea parţială sau totală a reţelelor de edilitare (apă, gaze, canalizare, etc.).  

 · Blocarea unor căi de comunicaţii (feroviare, rutiere, fluviale, etc.).  

MĂSURI DE PREVENIRE, PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE ÎN CAZUL ALUNECĂRILOR DE 

TEREN 

 · realizarea din timp a intervenţiilor necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi dezvoltare a lor,  

 · aplicarea procedeelor adecvate de ţinere sub control,  

 · preconizarea şi planificarea din timp a măsurilor corespunzătoare de protecţie: 

  · asigurarea unui sistem de drenare a apei din masivul versantului printr-un sistem de drenuri 

  · împădurirea şi înierbarea versanţilor (se pot folosi şi plase geotextile sau geosintetice) 

 · evitarea amplasării unor obiective industriale sau a altor construcţii în zonele în care asigurarea 

stabilităţii stratului nu se mai poate realiza sau este foarte costisitoare.  

 · Informarea curentă a populaţiei din zona de risc. În acţiunile de intervenţie în afara cazurilor 

particulare se va urmări recuperarea bunurilor materiale şi refacerea avariilor. Salvarea 

supravieţuitorilor din clădirile acoperite se realizează în condiţii similare acţiunilor preconizate 

intervenţiei în cazul cutremurelor de pământ 
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Schița lecției- Fișă de lucru  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explozia stelară – Eroziune  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alunecări de teren  

Componentele 

alunecării  

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................. 

Cauzele alunecărilor de 

teren  

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

............. 

Efectele alunecării de 

teren 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................ 

Măsuri de prevenire  

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.. 

Cine? ( determină eroziunea) 

De ce? ( lipsa vegetației 

accentuaiză eroziunea) 
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Eroziunea cauzată de apă  

Care? ( sunt formele de eroziune de 

adâncime) 

Cum? ( se previne eroziunea solului?)  
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Fișă de lucru- Metoda pălăriilor gânditoare. 

 

”Prin alunecare de teren se înțelege deplasarea unei porțiuni formată din roci pe o suprafață înclinată 

(versant). Alunecările de teren se produc în zonele în care solul este format din diferite tipuri de argile 

care au proprietatea de a se umfla atunci când sunt îmbibate cu apa (după o perioadă cu ploi multe). 

Multe din aceste alunecări se produc în zone nelocuite pentru că pământul argilos este moale și oameii 

nu își construiesc case în aceste zone, câteodată însă alunecările pot afecta și zone populate, pentru 

a nu se întampla acest lucru se construiesc în aceste zone baraje (stavilare) care să oprească pământul 

și acesta să nu distrugă gospodăriile oamenilor. 

În cele mai multe cazuri, alunecările sunt cauzate de existenta unor mase de argile sau roci argiloase, 

care au rolul de suprafețe de alunecare, fie pentru ele însele fie pentru alte roci aflate pe suprafata 

lor . Pe lângă panta versantului acesta este unul din factorii care pot declanșa alunecările de teren. 

Factorii care cauzează  aceste alunecări sunt : apa, defrișările, cutremurele, erupțiile vulcanilor etc. 

Perioada de pregatire a alunecărilor de teren poate fi uneori foarte lungă alteori foarte scurtă. Cele 

mai frecvente alunecări de teren se decalnșeaza primăvara, când cantitatea de precipitații este mai 

mare și mai există și fenomenul de topire a zăpezilor ; și toamna este un anotimp în care se produc 

multe alunecări de teren din cauza ploilor abundente.” 

 

 

Sarcinile de lucru: 

• Pălăria albă 

Sarcina de lucru: Prezentaţi în mod obiectiv cauzele producerii alunecărilor de teren. 

• Pălăria roşie 

Sarcina de lucru: Prezentaţi ce credeţi că simt locuitorii aşezărilor umane, supuse riscului producerii 

unei alunecări, atunci când aceasta se produce? 

• Pălăria neagră 

Sarcina de lucru: Prezentaţi aspectele negative şi dezavantajele producerii alunecărilor de teren. 

• Pălăria galbenă 

Sarcina de lucru: Prezentaţi aspectele pozitive şi avantajele împăduririlor împotriva stopării 

alunecărilor. 

• Pălăria verde 

Sarcina de lucru: Propuneţi alternative de soluţionare a problemei producerii alunecărilor în zona 

noastră. 

Pălăria albastră 

• Sarcina de lucru: Ce ar trebui să facă fiecare autorităţile pentru a evita efectele alunecărilor în zona 

noastră? 

https://muhaz.org/inspectoratul-pentru-situaii-de.html
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor psihopedagog Mihai Andreea Anca  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Sighetu Marmației 

 

 

UNITATEA DE ÎNVAȚAMÂNT: Centrul Școlar de Educație Incluzivă  

Sighetu Marmației  

CADRU DIDACTIC: prof. psihopedagog Mihai Andreea Anca 

DATA: 15.02.2021 

CLASA: II-a 

DESCRIEREA COLECTIVULUI: Clasa este formată din 7 elevi.  Marea majoritate au probleme 

de exprimare, fiind greu de înțeles. 

ARIA CURRICULARA: Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA: Elemente de matematică aplicată 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Operații matematice 

SUBIECTUL LECȚIEI: Matematica animăluțelor  

TIPUL LECȚIEI: : Lecţie de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor 

SCOPUL LECȚIEI:  Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a rezolva exerciții de adunare și 

scadere în concentrul 0-10, precum și de utilizare corectă a simbolurilor =, <, >, 

OBIECTIVE/COMPETENŢE SPECIFICE: 

I. Explorarea elementelor şi fenomenelor lumii înconjurătoare prin acţiuni de tip  matematic 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 În timpul și la finalul lecției elevii vor fi capabili: 

 

Cognitive: 

O1 - să opereze cu terminologia matematică; Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă 70％dintre 

elevi vor identifica și vor utiliza în mod corect simbolurile: +, -, =, <, >, 

O2 - să efectueze corect adunări şi scăderi fără trecere peste ordin cu numere naturale în concentrul 0 

- 10; Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor rezolva exercițiile corect, în proporție de 70

％. 
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O3 - să formeze mulţimi de obiecte, după criterii date și să identifice mulțimile mai mari, mai mici 

sau egale. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor rezolva exercițiile corect, în proporție 

de 70％. 

O4 -să identifice puii de animale. Oiectivul va fi atins la nivel minim dacă elevii vor atribui 

animalelor puii și vor rezolva corect exercițiu în  proporție de 70％. 

Afective: 

 

O5-Să participe cu interes pe tot parcursul lecției pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul își menține atenția concentrată în 75% dintre sarcini. 

 

RESURSE 

*Procedurale: 

a) Metode si procedee didactice: observaţia, conversaţia, explicația, exercițiul, jocul 

b) Forme de organizare: frontal, individual 

*Materiale: roata, fermierului Zorică, plic cu instrucțiuni, fișă de lucru, creioane, culori, wordwall.net, 

bețișoare de socotit, animăluțele din polistiren și ferma lui Zorică, videoproiector, oițe comestibile din 

popcorn 

*Temporale: 30 min. 

Material bibliografic:  

⚫ Curriculum DEFICIENŢE MINTALE SEVERE, PROFUNDE ŞI/ SAU ASOCIATE 

⚫  Ghergut, Alois, 2016, ,,Educatie speciala – Ghid metodologic”, Editura Polirom , Iasi 
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Momentele 

lecţiei 

Ob. 

Op. 
Continutul instructiv-educativ Timp 

Strategii didactice 
Evaluare  

METODE MIJLOACE 

Moment 

organizatoric 
O5 

Pregătirea materialelor necesare activităţii. 

 Asigurarea climatului  optim  pentru  buna desfăşurare a 

activităţii. 

1 min 

Exerciţiul 

organizatoric 

 

Conversaţia 

  

Reactualizarea 

cunoștințelor  
O5 

Dragi copii, haideți să ne uităm pe tablă. Spuneți-mi ce 

vedeți. Pe tablă vor fi afișate semnele: +, -, =, <, >, 

Cine știe? Cum trebuie să fie gura lupului când indică un 

număr mare ? Dar un număr mic? 

2 min 
Conversație 

dirijată 

Tablă 

 Pictograme 

cu semnele 

 +, -, =, <, >,  

Aprecieri 

verbale  

 

2.Captarea şi 

orientarea 

atenţiei 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

Dragi copii iată că am ajuns la ultima activitate de azi. 

Sunteți curioși să vedeți ce este în ultimul plic? Cine 

dorește să învâtă, de această dată, roata? Un copil care nu 

a mai fost. 

Copilul care ridică mâna v-a roti roata. Copilul răsucește 

iar eu vor rosti deja binecunoscutele versuri:  

 „ Învârtește, învârtește 

O culoare tu alege!” 

Voi citi continutul plicului aferent culorii. Anexa I 

 „Dragii mei, am ajuns la final cu activitățile. Mai aveți 

de rezolvat câteva sarcini si vă puteți bucura de oițele 

delicioase care vi le-am pregătit.  

2 min  

Conversația 

 

 

Observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roata  

 

Fermieru 

Zorică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrisoare  

 

Observarea 

comporta-

mentului și a 

atenției pe 

prcursul orei 
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Aveți pregătite pe masă câteva exerciții. Ajutați, vă rog, 

animăluțele să rezolve corect exercițiile. Spor la treabă!” 

Conversația 

 

 

Anunţarea 

temei si a 

obiectivelor  

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

O3 

Astăzi ne vom antrena memoria, vom aprofunda calculul 

matematic de adunare, scadere și mulțimi și  vom 

rezolva cu atenție următoarele sarcinii pe care ni le-a 

lăsat fermierul Zorică.  

Cadrul didactic oferă fiecărui copil fișa de lucru cu 

exercițiile pregătite de fermierul Zorică. Anexa II 

În fiecare exercițiu sunt reprezentate animale de la fermă. 

La primul exercițiu, copiii vor avea de pus purcelușii în 

ordine crescătoare. 

 

 La cel de al doilea exercițiu copiii vor avea de realizat 

adunări și de colorat.  

14 

min 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

Fișă de lucru  

Creioane  

 

 

Radieră 

 

 

 

 

Bețișoare de 

socotit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

privind 

implicarea  

copiilor 

pentru a 

rezolva 

exercițiile de 

pe foaie  
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O4 

 

 

Vor avea de făcut câteva scăderi, de a compara mulțimile, 

utilizând semnele >, =, <. Dar și de numărat și identificat 

puii animalelor.  

 

 

 

 

 

Ajut copiii la citirea comenzilor și explic, utilizând un 

limbaj adecvat nivelului lor de înțelegere. Ofer ajutor și 

lămuriri suplimentare, acolo unde este necesar.  

acolo unde este necesar. Pun la dispoziția copiilor 

bețișoare de socotit de care se pot ajuta pentru  face 

calculele, atât de adunare cât și de scădere. 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

Fișă de lucru  

Creioane  

 

 

Radieră 

 

 

 

 

Bețișoare de 

socotit 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

privind 

implicarea  

copiilor 

pentru a 

rezolva 

exercițiile de 

pe foaie  

 

 

4+5= 6+3= 
3+3= 
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Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

 

O2 

O5 

Spre amuzamentul copiilor propun să realizăm un 

exercițiu de adunare cu ajutorul animăluțelor din 

polistiren din ferma prezentă în clasă.  

1vacuță+1cal+ 1oie + 2 găini=5 animăluțe 

3 

Jocul  

Exercițiu  

Explicația  

Tablă 

Cariocă  

Ferma lui 

Zorică 

Aprecieri 

verbale  

Asigurarea 

retentiei si a 

trasferului 

O2 

O5 

Pentru a mă asigura că au înțeles, copiii vor rezolav un 

exercițiu online de pe wordwall. 

https://wordwall.net/ro/resource/8392101/adunare-

scadere-15 

 

3 

Jocul  

Exercițiu  

Explicația  

 Calculator, 

Proiector  

 

Aprecieri 

verbale 

privind 

implicarea  

copiilor 

pentru a 

răspunde la 

întrebările 

adresate   

Asigurarea 

feedback-ului si 

incheierea 

activitatii 

 

În încheierea activității se vor oferi aprecieri asupra 

felului în care s-a desfăşurat activitatea și a modului de 

implicare al ficărui elev pe parcursul acesteia. Toți copiii 

vor fi răspătiți pentru activitatea lor cu câte o oiță 

comstibilă.  

2 

Conversația 

 

 

Explicația  

 

 

 

Conversația 

 

Oiță 

comestibilă 

Apreceri 

verbale 

asupra 

modului în 

care fiecare 

copil a 

participat la 

lectie 

 

https://wordwall.net/ro/resource/8392101/adunare-scadere-15
https://wordwall.net/ro/resource/8392101/adunare-scadere-15
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ANEXA I 

 

 

 

 

 

Dragii mei, am ajuns la final cu activitățile. Mai aveți de rezolvat câteva sarcini si vă puteți bucura de 

oițele delicioase care vi le-am pregătit.  

Aveți pregătite pe masă câteva exerciții. Ajutați,vă rog,  animăluțele să rezolve corect exercițiile. 

Spor la treabă! 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

Profesor pentru învățământul preșcolar Marina Mihaela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr 9. Sighetu Marmației 

 

PUIȘORUL ÎNGÂMFAT 

DATA:  

GRUPA: Mijlocie  „Mugurașii” 

PROPUNǍTOR: Marina Mihaela 

TEMA DE STUDIU: Când, cum și de ce se întâmplă? 

SUBTEMA : „Animale de la ferma” 

TEMA ZILEI: „Puișorul îngâmfat” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integratǎ 

TIPUL ACTIVITǍŢII: Mixtǎ 

DURATA: O zi 

SCOP:  

• Formarea capacității de a se concentra și de a asculta cu atenție o poveste, precum și formarea unor 

deprinderi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică (lipire și aplicare) . 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să contruiască din bețișoare gardul ce înconjoară curtea puișorilor; 

• să folosească culoarea potrivită pentru a desena puișorii; 

• să ansambleze piesele de puzzle astfel încât să obțină imagini cu păsări de curte; 

• să numească titlu și personajele poveștii; 

• să relateze conținutul poveștii pe baza imaginilor în succesiunea desfășurării evenimentelor; 

• să-și dezvolte vocabularul cu expresii și cuvinte noi; 

• să își exprime opinia despre comportamentul puișorului; 

• să aplice cu ajutorul pastei de lipit diverse ornamente pe bărcuțe; 

• să manifeste interes pentru joc prin participare efectivă şi afectivă. 

 

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:  

• Rutine:  sosirea copiilor; 

•  Întâlnirea de dimineață: salutul, completarea prezentei, a calendarului naturii, împărtășirea cu ceilalți, 

activitatea de grup; 
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             - noutatea zilei: „Venind la grădiniță m-am întâlnit cu un puișor”. 

• Tranziții :     „Un-doi, un doi, puișorii sunt vioi” – joc cu text și cânt;  

                       „Bat din palme” – joc cu text și cânt; 

II.   ACTIVITǍŢI LIBER ALESE - ETAPA I : 

  CONSTRUCȚII: „Gard pentru curtea puișorilor” ; 

   ARTĂ:   „Desenăm puișori gălbiori” 

  JOC DE MASĂ: „ Păsări de curte” – puzzle. 

 

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:  

DLC – „Povestea puișorului îngâmfat” – lectura educatoarei; 

DOS –„Bărcuțe colorate” – Activitate practică, lipire. 

 

IV. ACTIVITǍŢI LIBER ALESE - ETAPA A II-A : 

JOC DE MIŞCARE: „Puișori veniți la mama”. 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

      Metode şi procedee: observatia, munca individuală, munca  în echipă, explicaţia, demonstrația, 

exerciţiul, lectura educatoarei, turul galeriei, aprecierea, recompensa. 

     Material didactic: puzzle, bețișoare, machetă, fișă de colorat, creioane colorate, calculator, 

videoproiector, bărcuțe realizate din farfurii de carton, stegulețe, ornamente, lipici, machetă cu personajele 

din poveste, pui adevărat. 

 

          Material bibliografic: 

1.  „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”(3-6/7 ani)-2008. 

2.  „Revista Învățământului Preșcolar” (3-6/7 ani ), 2010 

        3.  „Activitatea integrată din grădiniţă.”- Ghid pentru cadrele didactice -Editura Publishing House, 

2008 
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SCENARIUL ZILEI 

 

    Deoarece tema săptâmănii este „În curte la bunici” și tema zilei „Puișorul îngâmfat”, copii vor intra în 

sala de grupă costumați în puișori. 

    Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă. Copiii stau pe covor, așezați în semicerc. Dimineața 

a sosit/Toți copii au venit/În semicerc să ne-adunăm/Cu toți să ne salutăm.Are loc salutul: „Buna 

dimineaţa, dragi puișori”. Toti copiii o salută pe doamna educatoare și, apoi, se salută între ei. Apoi vor 

completa panoul cu prezența, fiecare copil își caută și atașează fotografia. 

    Vom preciza cum este vremea în această dimineață și cum au venit îmbrăcați până la grădiniță, dacă 

le-a fost cald sau frig și vor completa calendarul naturii. 

     Noutatea zilei o constituie întâlnirea doamnei educatoare cu un puișor de găină adevărat care dorește 

să vină în vizită la grupa mică „Mugurașii”. Înainte de a ajunge, el dorește să trimită copiilor niște surprize. 

Deasemenea copiii vor afla și povestea lui și vor ajunge să devină buni prieteni.  

    Fredonând versurile jocului cu text și cânt  „Un-doi, un doi, puișorii sunt vioi”, copiii se vor deplasa la 

centre pentru a vedea surprizele trimise de puișor. În acest mod copiii își vor alege centrul de interes din 

cadrul  activităților liber alese şi vor încerca să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au de îndeplinit. 

Împreună la sectorul CONSTRUCȚII vom amenaja curtea puișorilor și pentru a nu exista pericole 

(vulpea cea șireată) vom construi un gard înalt din bețișoare. La sectorul ARTĂ vom desena puișori 

alegând culoarea potrivită. După ce vor finaliza, desenele copiilor vor fi așezate cu ajutorul unui suport în 

curtea împrejmuită de gardul realizat la sectorul anterior. Iar în cadrul sectorului JOC DE MASĂ copii 

vor ansambla piese puzzle pentru a reconstitui imaginea puișorului. 

        După finalizarea sarcinilor de lucru, copiii vor lua loc pe pernuțele pregătite în semicerc pentru 

activitatea comună. Astfel că la Educarea limbajului, copiii vor asculta povestea numită “Povestea 

puișorușlui îngâmfat” spusă de educatoare concomitent cu derularea imaginilor expuse cu ajutorul 

suportului electronic video. Sunt explicate cuvintele noi. Aproape de finalul poveștii, educatoarea le atrage 

atenția copiilor că puișorul și prietenii lui au rămas fără barcuță și daca nu ar dori să îi ajute pe aceștia și 

să le dăruiască o bărcuță realizată de ei. Astfel prin tranziție se face trecerea spre activitatea practică. 

Educatoarea le prezintă materialele puse la dispoziție, se prezintă un model, se explică și se demonstrează 

modul de lucru. Se realizează diverse exerciții de încălzire a mâinilor. Educatoarea va supraveghea 

activitatea oferind explicații și sprijin acolo unde este nevoie. Aprecierea rezultatelor se va face prin 

metoda „turul galeriei”. 
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   La finalul poveștii aflăm că puișorul și prietenii lui sunt foarte fericiți că au bărcuțe noi și se vor plimba 

cu ele pe lac. Fixarea poveștii se va realiza cu ajutorul întrebărilor și a unei machete cu siluete ale 

personajelor.  

      În cadrul programului recreativ se va desfăşura jocul de mişcare „Puișori veniți la mama”. 

     Vom face evaluarea activității de pe toată durata zilei, iar copiii vor fi recompensați pentru activitatea 

desfășurată primind totodată aprecieri individuale și generale. 

     La finalul activităților își face apariția puișorul de găină care le mulțumește pentru hărnicia demonstrata   
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Povestea puișorului îngâmfat 

(poveste populară) 

 

           Odată, un puișor a găsit pe drum o coajă de pepene și cum peste noapte fusese o ploaie mare, 

coaja fusese luată și dusă aproape de lac. Acolo a gășit-o puișorul plutind la margine apei. 

         -Ce bine, a zis el în gând, mi-am găsit o barcă și mă voi plimba cu ea pe apă. Astfel puișorul 

nostru sări în barcă și începu să se plimbe singur pe apă. Dar când să se plimbe mai cu drag, iată că în 

fața lui ieși o broască care spusese: 

        -Puișorule, te rog să mă primești si pe mine în barca ta și să ne plimbăm împreună. 

         Dar puișorul nostru îi răspunsese: 

        -Nu te primesc, mai bine ma plimb singur. Caută-ți și tu o bărcuță cum am facut și eu. 

     După broscuță veni racul, un animăluț care locuiește în lac și acesta îl rugă pe puișor să-i fie prieten 

și să îl primească în barcă: 

        -Te rog să ma primești să pe mine în bărcuță!  

Dar puișorul îi răspunse și acestuia:   

       -Singur vreau să fiu, singur vreau să fiu. Nu am nevoie de prietenia ta, mai bine mă plimb singur. 

        După rac, veni țânțarul care se rugă frumos de puișor: 

     -Te rog, puișorule, primește-mă și pe mine în barca ta, să fim tovarăși buni! 

       Dar nu este primit nici el în bărcuță. 

      Iată, însă, în timp ce se plimba mai cu drag, veni o ploaie care îi răsturnă bărcuța, iar puișorul căzu 

în apă. El se văzu prins între niște fire de iarbă de pe fundul apei și nu mai putu nici sa se miște de 

prins ce era. 

    -Prieteni! Ajutor, mă înec! Atât apucă puișorul nostru să spună. 

    -Broscuța care era în apă l-a auzit și i-a recunoscut vocea. Repede s-a dus la el și l-a scos din apă. 

Broscuța i-a arătat că nu este supărată pe ceea ce îi făcuse, ea îl ajuta acum ca o bună prietenă. 

     Scos din apă, puișorul tremura, se învinețise de la frig și nu putu să se miște fiind legat de firele de 

iarbă. Dar nu a refuzat să vină nici racul, care s-a grăbit să îi taie firele de iarbă cu cleștii lui puternici, 

iar după el sosi țânțarul, repede cu acul lui i-a făcut o injecție și l-a însănătoșit. 

    Văzându-se ajutat de cei trei prieteni pe care el i-a refuzat și față de care s-a purtat urât, puișor a 

lăsat capul în jos și și-a cerut iertare că s-a comportaturât cu ei și le-a mulțumit ca l-au salvat. 

    Toți au găsit o barcă și s-au plimbat împreuna, iar puișorul a înțeles că nu e bine să fugi de prieteni 

și să trăiești singur, și mai ales să te comporți așa de urât cum s-a comportat el. 
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Proiect didactic 

Roșu Andreea-Liliana 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

Unitatea de învățământ:  

Profesor:  

Clasa: a X – a  

Data: 2021-2022 

Unitatea de învăţare: RISC ȘI REUȘITĂ ÎN AFACERI  

Lecția: Riscul în activitatea antreprenorială 

Tipul lecției: predare-învăţare 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Competenţe generale: 

1. Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de 

cunoaştere şi de explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală 

2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei antreprenoriale în situaţii caracteristice economiei de 

piaţă,  precum şi în analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală 

 

Competente specifice: 

 1.5. Identificarea unor tipuri de risc în situaţii diferite, specifice iniţierii şi derulării unei 

afaceri 

2.5. Identificarea unor modalităţi posibile de minimizare a riscului în iniţierea şi derularea 

afacerilor  

Obiective operationale: 

Cognitive: - O1: identificarea a 3 criterii de clasificare a riscurilor în afaceri 

                  - O2: explicarea  importanţei adaptabilităţii întreprinzătorului la situaţia dată  

Formative:- O3: elaborarea a 3 soluţii pentru a rămâne pe piaţă în condiţiile unui mediu de afaceri 

nefavorabil, cu riscuri evidente 

Atitudinale: - O4: exemplificarea unei situaţii în care au dat dovadă de adaptabilitate la riscurile 

evidențiate 

Evaluarea: formativ-ameliorativă 

Obiective ale evaluării: 

Cognitive: -Oe1: să identifice 3 tipuri de riscuri în afaceri 

                  -Oe2: să exprime opinii referitoare la încadrarea activității antreprenoriale sub incidența 

RISCULUI 
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Formative: -Oe3: să exerseze și să utilizeze 2 deprinderi privind rezolvarea unor situaţii date 

Atitudinale: -Oe4: să se implice în realizarea cerinţelor din cadrul Fişei de lucru/Studiu de caz 

Valori și atitudini vizate: - încredere în sine şi în ceilalţi 

         - implicare în luarea unor decizii 

                                         - adaptabilitate 

Strategii: dirijată, explicativ-conversativă 

Metode: -M1: studiu de caz 

               -M2: explicația 

               -M3: conversația euristică 

               -M4: gândiți/lucrati în grupe/comunicați întregului grup    

Instrumente de evaluare/fixare: fișă de lucru 

Resurse: - umane: 30 elevi 

               - de timp: 50 minute 

               - materiale: -RM1: programa școlară 

                                  -RM2: macroproiectarea didactică 

                                  -RM3: manual de educaţie antreprenorială 

                                  -RM4: fișe de lucru 

                                  -RM5: tabla 

             -RM6: materiale de promovare – portofoliu ca exemplu 

                                  

Demersul didactic: 

Secv. 

didactice 

Conținuturi 

vizate 

Ob. 

op. 

Activitatea 

profesorului 
RM RP 

Activitatea 

elevului 
Evaluarea 

Momentul 

organizatoric 

          2’ 

  Absențe  

Organizeaza 

materialele și 

clasa 

Crează un 

climat 

cooperant 

  Răspund 

cerințelor, 

pregătesc 

materialele 

solicitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul 

reactualizează 

cunoştinţele, 

 

 

 

 

M3 
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Reactualizarea 

cunoștințelor 

         5’ 

Noțiuni, 

Concepte 

Oe2 amintind 

principalele 

elemente legate 

de: antreprenor, 

afacere, 

conexiunea: 

Antreprenor – 

Risc - Profit 

RM5 M2 Elaborează 

răspunsurile la 

cerințe. 

autoevaluează 

Probă 

orală 

 

 

 

 

 

 

 

      Evocare 

           3’     

 

 

 

 

 

 

 

Introducere 

în activitate 

 Se citeşte 

copiilor mai 

multe citate: 

Lumea te va 

recompensa 

daca vei risca 

pentru ea. 

Shakti Gawain 

Lucrurile mărțe 

se fac de obicei 

cu riscuri foarte 

mari. 

Herodotus 

Daca nu riști 

nimic riscul 

este si mai 

mare. Erica 

Jong 

Se adresează 

întrebarea: 

Credeţi că 

riscul este 

important în 

viaţă, dar în 

afaceri? Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM5 

 

RM4 

 

 

M1 

 

 

M3 

 

Notează titlul 

lecției 

 

 

Ascultă și/sau 

participă la 

conversație. 
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multe vom 

învăţa în cadrul 

lecţiei de astăzi. 

Notează titlul 

pe tablă 

Precizează 

obiectivele 

lectiei, 

evidenţiindu-se 

faptul că orice 

întreprinzător 

în momentul în 

care se 

hotărăşte să 

investească 

într-o afacere 

va trebui să își 

asume o serie 

de RISCURI! 

 

 

 

 

 

Dobândire de 

noi cunoștințe 

           20’ 

 

Noțiuni: 

Cunoaşterea 

noţiunilor 

de Risc, 

Clasificarea 

riscurilor, 

tipuri de 

risc, 

Minimizarea 

riscurilor 

 

 

 

O2 

 

O1 

 

 

O3 

 

 

 

O4 

Se vor completa 

punctele din 

fisa 1 cu 

răspunsurile 

elevilor. 

Se va genera 

discuţie pe baza 

răspunsurilor 

date de către 

elevi!   

Profesorul va 

realiza schema 

lecţiei cu 

ajutorul elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

RM3 

 

 

 

RM4 

 

 

 

 

 

 

M4 

 

 

M4 

 

 

M2 

 

M3 

 

 

Rezolvă fișa 

 

 

Prezintă 

rezultatul 

muncii 

 

 

 

 

 

Elevii răspund 

cu ajutorul 

 

 

Verificare 

frontală 

orală 

 

 

 

 

 

Verificare 

individuală 

Fișa de 

lucru 
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şi pe baza 

răspunsurilor 

acestora! Va da 

exemple pentru 

ca elevii să 

înţeleagă 

importanta 

asumarii 

riscului pentru 

antreprenor! 

 

 

 

M1 

profesorului, 

dacă va fi 

necesar. 

Notează în 

caiete noile 

idei! 

 

 

 

 

 

 Stimularea 

performanței 

          10’ 

  

Oe1 

 

Oe2 

 

Oe3 

 

Oe4 

 

Propune 

elevilor 

completarea 

Fișei 2 pentru 

înțelegerea 

legăturii dintre 

Asigurat si 

Asigurator! 

 

 

 

RM6 

 

RM4 

 

 

 

 

 

M2 

 

 

M3 

 

Elevii vor citi 

materialul şi îşi 

vor expune 

părerea 

personală, 

rezolvând Fişa 

dată. 

 

Prezintă 

rezultatul 

muncii 

 

Formulează 

puncte de 

vedere, 

argumentând 

răspunsul, cu 

privire la cele 

solicitate de 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare 

frontală 
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Dau sugestii 

pentru 

promovare în 

cazul Studiului 

de caz 

prezentat! 

Asigurarea 

transferului 

         5’ 

  

 

O3 

Se distribuie 

elevilor fişe de 

evaluare (fișa 

de evaluare) 

Se discută ceea 

ce au de lucru! 

 

 

 

 

RM4 

 

 

M3 

 

 

Arată rezultatul 

muncii  

 

 

Evaluarea  

 

         5’ 

  Se fac aprecieri 

generale şi 

individuale 

privind 

participarea 

elevilor la 

lecţie.  

  Se raportează la 

aprecierile 

formulate 

 

 

Schiţa lecţiei  

Riscul în activitatea antreprenorială 

Riscul este un element-cheie al antreprenoriatului în condițiile economiei de piața.  

 

Caracteristicile riscului sunt: 

- incertitudinea 

- surpriza 
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- presupunerea că va veni succesul sau o potențială pierdere 

OBS: 

Riscul pur poate fi: 

- previzibil: când factorii care ar provoca pierderi pot fi estimaţi 

- imprevizibil: determinat de situaţii fortuite 

În ceea ce privește instabilitatea politică și economică, gradul de risc crește semnificativ.  

În condițiile moderne de criză, problema consolidării riscurilor este foarte relevantă. 

Definiție: 

Riscul reprezintă asumarea mai mult sau mai puțin conștientă a rezultatelor alegerii făcute. El 

se referă la probabilitatea reușită-eșec a acțiunii realizate pe baza unei decizii. 

Riscurile pot fi clasificate după mai multe criterii.  

RISCURI Interne vs. RISCURI Externe (analiza SWOT)! 

Riscuri COGNITIVE (apar din lipsa sau fragilitatea cunoștințelor într-un anumit domeniu). 

Riscuri SUBIECTIVE (apar din ignorarea datelor existente sau percepția greșită asupra 

cantității/calității informațiilor) 

Riscuri OBIECTIVE (apar din cauza unor parametri ce sunt prea puțin controlabili: vremea 

crizele economice, pandemiile). 

Cauzele riscurilor: 

- conjunctura economică la nivel național, internațional 

- specificul activității întreprinderii 

- relațiile cu partenerii de afaceri 

- etc. 

Categorii de riscuri: 

-economice 

-comerciale 

-tehnologice 

-financiare 

-strategice 

-politice/administrative 

-accidentale 

 

Ce atitudine putem manifesta fata de 

RISCURI: 

1. Eliminarea acestora 

2. Acoperirea riscurilor 

 

 

 

3. Acceptarea riscurilor 

4. Asigurarea riscurilor 
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Concluzie: Soluția ar fi ASIGURAREA împotriva RISCURILOR! 

 

Fişa 1 

Situație ipotetică creată pentru înțelegerea conceptului de RISC 

 

 

 

Să ne imaginăm că ne aflăm la volanul unui autourism. Conducându-l pe acesta pe un drum 

public, automat ne vom asuma un RISC – oricând se poate întâmpla un accident rutier. 

Responsabilitatea pe care o implică conducerea autovehiculului presupune cunoașterea 

cauzelor care pot genera accidente. 

1. Enumerați cateva cauze posibile ale accidentelor rutiere: 

- Defecțiuni tehnice 

- Greșeli personale în activitatea de conducere 

- Conduita agresiva 

- - ........... 

- Completați cu alte posibile cauze ce ar putea duce la un accident! 

 

2. Ecumerați 3 motive pentru care unii oameni nu investesc în afaceri! 

 

3. De ce este important să cunoaștem posibilele cauze? 

 

A decide între două sau mai multe alternative presupune un risc, determinat de gradul de 

incertitudine care planează asupra variantelor existente. 
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Este necesar un proces de elaborare a alternativelor pentru ca acestea să fie analizate pe baza 

unei întrebări simple: 

 

Ce s-ar întâmpla dacă? 

Analiza va fi una de genul: ALEGERE – RESPINGERE – COST DE OPORTUNITATE – 

RENUNȚI  LA CEVA PENTRU ALTCEVA. 

 

Care este COSTUL renunțării? Dar beneficiul variantei alese?  

 

Lumea te va recompensa dacă vei risca pentru ea. Shakti Gawain 

Lucrurile mărețe se fac de obicei cu riscuri foarte mari. Herodotus 

Dacă nu riști nimic riscul este și mai mare. Erica Jong 
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PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Roşu Cristian-Nicolae 

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea 

  Unitatea şcolară: C.T. ,,Mihai Viteazul”Oradea 

  Profesor: Roșu Cristian-Nicolae 

Modulul: M2 – Lăcătușerie generală 

Programa aprobată prin OMENCS nr. 4457/05.07.2016 

Clasa: a IX- a 

Anul şcolar: 2020-2021 

Unitatea de învăţare : Pilirea metalelor 

Lecția: Clasificarea pilelor. Tehnologia de execuție a operației de pilire manuală a 

semifabricatelor 

Tipul lecţiei : dobândire de noi cunoștințe 

Durata: 40 min. 

Locul de desfăşurare: online 

Obiective operaţionale: 

- să definească conceptul de pilire 

- să identifice corect tipurile de pilire; 

- să indice sculele utilizate la pilire; 

- să argumenteze necesitatea adoptării poziției de lucru corecte în timpul pilirii; 

Obiective psihomotorii: 

- să utilizeze corect vocabularul comun și cel de specialitate; 

- sa descopere tipul de pilă într-o situație dată; 

Obiective afective: 

- să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi; 

- să se implice cu plăcere şi interes la toate etapele lecţiei; 

Metode de învăţământ: 

Expunerea, conversaţia, explicatia, problematizarea, descoperirea; 

Moduri de activitate cu elevii: 

Frontal (pentru reactualizarea cunoştinţelor), individual (realizarea feedback-ului); 

Bibliografie: Manual de Lăcătușărie generală, Olguța Laura-Spornic și co-autorii, Editura CD Press, 

2019, Bucureşti; Auxiliare curriculare www.edu.ro; 

Tabel de specificare a corespondenţelor 

http://www.edu.ro/
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Etapele 

lecţiei 

Obiective 

operaţionale 

Conţinutul informaţional şi 

aplicativ detaliat 

Activitatea de învăţare 

Activitatea 

profesorului şi 

strategiile 

folosite 

Activitatea 

elevului 

1. Moment 

organizatori

c 

2 minute 

Asigurarea 

condiţiilor 

optime pentru 

desfăşurarea 

orei; 

 Conversaţia 

 Se asigura 

condițiile unei 

bune desfășurări 

a orei; 

Elevii se 

pregătesc 

pentru ora; 

2. 

Pregătirea 

aperceptivă 

8 minute 

Realizarea 

legăturii dintre 

cunoştinţele 

anterioare şi 

cele noi. 

Se realizează pe baza unei 

discuții în jurul conceptelor 

de: adaos  de prelucrare, 

degroșare, finisare. 

Conversaţia  Elevii 

stabilesc 

necesitatea 

realizarea 

operației de 

pilire 
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3. Anunţarea 

lecţiei şi a 

obiectivelor 

 

2 minute; 

Cunoaşterea 

titlului lecţiei 

Se anuntă titlul lecției „Clasificarea 

pilelor. Tehnologia de execuție a operației 

de pilire manuală a semifabricatelor” și 

obiectivele într-o formă accesibilă. 

Conversație; Notează titlul 

în caiete; 

Rețin aspectele ce vor 

fi studiate: 

-conceptul de pilire 

- scule utilizate la 

pilire 

- tehnologia de pilire 

 

4.Transmiterea 

de cunoştinţe 

noi 

20 minute 

 

1. 1.Conceptul de 

pilire a 

metalelor 

2. 2. Clasificarea 

metodelor de  

pilire 

 

3.  

 

4.  

5.  

6.  

7.  

3.Notiuni 

despre pilirea 

manuală 

 

 

4. Alegerea 

pilelor 

 

 

5. Tehnologia 

de execuție a 

 

Definirea conceptului de”Pilirea 

metalelor” 

 

 

Clasificarea metodelor de pilire după 

calitatea suprafeței  și după natura frotului 

devoltat. 

 

- Pilirea manuală. Caracteristicile pilelor. 

Întreținere. 

Clasificarea pilelor după: 

- Forma geometrică a corpului 

 

- După utilizare 

- După tehnologia de execuție a dinților 

- După numărul de tăieturi 

 

 

Discuție în jurul situației: ,,cum alegem 

pila”? 

 Stabilirea poziției corecte la pilire cât și a 

 

Conversația; 

 

 

Conversația; 

Explicația; 

 

 

 

 

Conversația; 

Explicația; 

Descoperirea

; 

 

Descoperirea

; 

Conversatia; 

Explicatia; 

 

 

Conversația; 

Explicația; 

 

Conversația; 

Răspund 

solicitărilor 

profesorului; 

Notează unele 

informaţii şi urmăresc 

atent prezentarea; 

Participă la discuție și 

notează noile 

informații 

Notează și deduc  

tipurile de pile 

Participă la discuție și 

descoperă aspectele 

luate în considerare 

pentru alegerea pilei. 

Participă la discuție și 

notează noile 

informații 
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operației de 

pilire 

tehnologiei de executție la pilire. Explicația; 

6. Realizarea 

feedback-ului 

3 minute 

7. Asigurarea 

retenţiei 

3 minute 

 

 

8. Evaluare 

2 minute 

Evidențiera 

impotanței 

pilirii 

 

Consolidarea 

noţiunilor 

studiate 

 

 

Aprecieri 

 

Identificați în imaginea dată operația 

realizată și tipul de scule utilizate 

Fișa de lucru 

 

Aprecieri individuale și colective 

 

Problematizarea; 

Conversația; 

 

 

 

 

 

Conversația  

examinatoare 

 

Emit 

aprecieri 

 

 

 

Rezolvă 

sarcinile de 

lucru primite; 
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FIȘĂ DE LUCRU 

 

Indicaţi răspunsul corect: 

1. Pila este :  

a) o sculă;   

b) un utilaj;   

c) un dispozitiv. 

 

2. Apariția zgomotelor anormale în timpul operației de pilire se datorează:  

a) poziției ergonomice incorecte a lucrătorului;  

b) durității materialului de prelucrat;  

c) fixării incorecte în menghină a piesei. 

 

3. Să se completeze în mod corespunzător, spațiile punctate cu noțiunile specifice operației de pilire:    

Pilirea este ...........................................de prelucrare ............................. a metalelor și aliajelor, cu  

ajutorul unor scule............................numite............... 

 

4. Pe baza imaginilor și a schițelor de mai jos, identificați fiecare tip de pilă: 
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CONFLICTUL    ÎNTRE    GENERAȚII 

Simedru  Ana 

 

PROIECT - ACTIVITATE  DE  CONSILIERE  DE  GRUP  LA  CLASĂ 

 

                                                                                                                                                               

Profesor consilier școlar: Simedru Ana 

Unitatea de invatamant : CJRAE-Mehedinți- Drobeta Turnu  Severin 

Diciplina : Consiliere  psihopedagogică 

Data: ……………… 

Clasa : a –XI -a 

Unitatea de invatare: Managementul conflictelor 

Subiectul lectiei : Conflictul între generații 

Tipul lectiei: Consiliere de grup 

Scop lectiei : Consolidarea relaţiei elev-familie prin  identificarea valorilor familiei. 

Obiective operationale  :  

O1:     Să definească noțiunea de conflict 

O2:     Să prezinte principalele motive care duc  la apariția conflictelor 

O3:     Să identifice moduri de soluționare a conflictelor între generații 

O4:     Să găsească elemente  pentru a consolida relația din  cadrul familiei 

 

Metode si procedee : Conversaţia, brainstormingul, jocul educativ, expunerea, explicaţia,descoperirea 

dirijată. 

 Forme de organizare a activitatii elevilor : activitate frontală combinată cu lucrul în perechi, 

activitate  individuală și în echipă 

Mijloace de invățământ   :  Laptop,video-proiector, calculator, fișe de lucru, fișe cu informații 

Forma de evaluare: Observarea  sistematică a comportamentului elevilor, analizarea modului de lucru 

și a răspunsurilor 

Durata: 50 minute 

Locul desfăşurării: Sala de clasă 
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Resurse bibliografice:  

             -Manual pentru clasa a X a- Psihologie, M. Zlate, T. Cretu, N.Mitrofan, M.      Anitei,  Editura Aramis, 2005. 

 -Andrei Cosmovici, Luminita Iacob «  Psihologia sociala », Ed.  Polirom Iasi 1998                                       

  -Adriana Băban, Domnica Petrovai, Garbriela Lemeni,  Consiliere şi orientare    

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII 

 

Etapele activității 
Ob

.op 

Elemente esentiale de continut Strategii didactice Forme de 

organizare 

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode  si 

procedee 

Mijloace de 

invatamant 

1.Moment               

organizatoric 

2 min. 

 - Se stabileşte prezenţa elevilor 

- Verifică existenţa resurselor 

materiale. 

-Se dau indicații elevilor privind 

modul de  asezare în bănci 

 

- Răspund la 

întrebări. 

 

Conversaţia  Activitate 

Frontală 

Aprecieri 

orale 

2. Captarea 

atenţiei 

Elevilor 

5 min. 

  Se face un exercitiu de incalzire: 

Elevii vor primi o coala de  hârtie 

A4 pe care sunt rugați să scrie cât 

mai multe cuvinte ce le asociază 

cu noțiunea de conflict, după care 

se afișează toate ideile,realizând 

un perete,, GRAFFITTI” și se 

face schimb de idei 

- Sunt atenți la 

instrucțiunile date 

pentru joc 

- Participă cu interes 

în cadrul discuției 

Joc educativ 

Conversaţia 

Coli 

 

Materiale: 

creioane 

hîrtie,culori 

Activitate 

Frontală 

provoacă 

participarea 

elevilor și îi 

determină să  

dialogheze 

3. Prezentarea  

temei și a 

obiectivelor 

activității 

5min. 

  Profesorul prezintă elevilor tema 

ce urmează a fi desfășurată și a 

obiectivelor activității. 

,,Conflictul între generații” pentru 

a ințelege mai bine generațiile mai 

mari ca voi și pentru a înțelege cât 

de mult înseamnă ele pentru noi 

- Elevii  sunt  atenți Explicația Laptop 

Video 

Proiector 

Flipchart 

 

 

Activitate 

Frontală 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5332 
 

-  Definirea noțiunii  de conflict 

- Prez. principalelor  motive care 

duc  la apariția conflictelor 

-:Identif. modurilor de soluționare 

a conflictelor între generații 

-Găsirea unor elemente  pt. a 

consolida relația din  cadrul 

familiei 

4. Desfășurarea 

activității 

21 min. 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

1. Elevii  sunt întrebați cum ar 

defini ei  conflictul între generații 

Se prezintă elevilor definiția 

conflictului 

 

 

2.Se pune întrebarea: Care credeți 

voi că sunt cauzele ce duc la 

apariția conflictului ?  

Se prezintă elevilor cauzele  

care duc la apariția conflictelor. 

Răspunsurile sunt notate pe 

foaia de flipchart. Se vor  adauga 

apoi alte cauze noi identificate de 

elevi. 

 

3.  Studiu de caz.  Profesorul 

împarte clasa în 3 grupe. Se 

distribuie fiecărei  grupe fișe cu 

prezentarea cazului. Fiecare grupă  

va prezenta  răspunsurile  găsite . 

Se vor adauga apoi alte cauze 

identificate de elevi în alte situații  

 

 

- Elevii  își spun 

opiniile 

descoperindu-se 

elementele necesare       

definiției  

 

- Elevii  vor 

răspunde cu propriile 

păreri  

- Elevii  sunt 

receptivi la 

prezentare  și la 

îndrumările date 

 

 

 

Împărțiți în grupe, 

elevii rezolvă 

sarcinile de lucru și 

învață prin 

descoperire. 

Fiecare grupă își 

alege un 

reprezentant care să 

prezinte soluțiile 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Descoperire 

dirijată 

Expunerea 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

Descoperire 

dirijată 

 

 

 

 

Video 

Proiector 

Flipchart 

Marker  

 

 

Foi de 

flipchart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

Foi de flip-

chart 

 

Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

Activitate în 

grup 

Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Activitate în 

grup 

Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

orale 

 

 

 

 

Aprecieri 

orale 

Stimulează  

participarea 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

elevilor 
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 4.Cu ajutorul profesorului elevii 

identifică soluții pentru rezolvarea 

conflictelor intre generații .  

 

 

 

 

-Elevii ascultă și 

participă punând 

întrebări  

- Elevii își spun 

părerea 

 

Brainstorming 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

Frontala 

 

 

 

Incurajari 

orale 

 

5. Asigurarea 

feed-backului 

 14 min. 

 

O2

O3

O4  

 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

- Se difuzează un film scurt, 

”Conflictul între generații,,- după 

care se concluzioneză  faptul că  

la baza relațiilor părinte- copil 

trebuie să  existe relații eficiente 

și  pozitive bazate pe sinceritate și 

comunicare 

 

 

 -Se distribuie elevilor un 

chestionar pentru identificarea 

modalităților de  soluționare a 

conflictelor  

 

-  

-Elevii ascultă și 

privesc cu interes 

prezentarea power-

point  

 

 

 

 

 

Elevii rezolvă 

sarcina, după care, 

câțiva elevi care 

doresc prezintă  

răspunsurile lor 

 

 

Expunerea 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Descoperire 

dirijată 

 

 

 

Laptop 

Video 

Proiector 

 

 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

Activitate 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

Aprecieri 

orale 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

orale 

 

 

6. Evaluarea 

activității 

3 min. 

 Se  fac aprecieri asupra activitatii 

și se concluzionează utilitatea 

informațiilor achiziționate 

-Discuții Conversația 

 

Laptop 

Video 

Proiector 

Activitate 

Frontală 

 

Observarea 

sistematică a 

comporta-

mentului 

elevilor 
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Anexe  : 

Anexa 1 

STUDIU   DE   CAZ 

CONFLICT   PĂRINȚI - COPII 

Prezentarea cazului 

Marius este un adolescent, elev în clasa a X-a. Părinții săi au divorțat de curând, el rămânând în grija mamei. 

Într-o zi, mama sa se întoarce obosită si nervoasă de la serviciu și se duce direct la bucătărie. Marius, în sufragerie, ascultă muzică.După 

câteva minute, din bucătărie se aude zgomotul vaselor murdare trântite în chiuvetă.  Marius presupune că mama s-a enervat pe el pentru că nu și-

a spălat vasele la timp. “Iar o să fie țipete... Precis nu o să mă lase să plec duminică cu prietenii la munte…” Se duce la bucătarie și, pe un ton de 

reproș îi spune mamei:  “Le spalam mai tarziu, nu trebuia să le arunci asa. Nu trebuie să faci atâta tam-tam pentru  

 

niște vase, te pomenești că nu mă mai lasi nici la munte pentru asta.“Obosită și nepregătită pentru tonul iritat al copilului, mama riposteaza:  

“ Poftim? Numai la asta te gândesti, la distracții…Bani, bani, bani și că trebuie să ți-i dau eu, numai la asta sunt bună. Mereu îmi reprosezi că 

am divorțat, o sa mă faci să regret căsătoria asta până la adânci bătrîneți. “ 

Cerință:  

1)Descrierea problemei 

2)Ce simt personajele implicate în conflict 

3)Propuneri pt. Rezolvarea conflictului 
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Anexa  2 

STUDIU  DE  CAZ 

CONFLICT   LA  NIVELUL  CLASEI  

 

Prezentarea cazului 

Diana este elevă în clasa a IX-a, conştiincioasă, învaţă la toate orele şi are temele rezolvate. Într-una din zile Diana se simte rău şi vine la şcoală 

cu temele nerezolvate. Reacţiile nu au întârziat să apară, unii colegi adresându-i expresii jignitoare: tocilară, ochelaristă, eşti dusă cu capul. 

Dezarmată de reacţia unor colegi, aceasta se apără reproşându-le că se folosesc de ea, apoi pleacă acasă cu riscul de a avea absenţe. Cerință:  

      1)Descrierea problemei 

2)Ce simt personajele implicate in conflict 

3)Propuneri pt. Rezolvarea conflictului 

Anexa  3 

STUDIU  DE  CAZ 

CONFLICT  PROFESOR- ELEVI 

 

Prezentarea cazului 

Era ora de biologie. Andreea, Veronica şi Irina şuşoteau şi îşi scriau bileţele una alteia. Profesorul le zări şi la un moment dat, furios, ţipă 

la ele şi le spuse: „Ieşiţi afară, obraznicelor!” 

Veronica, care era o fire mai rebelă, aruncă o privire mai urâtă către profesor şi pe un ton revoltător întrebă: „Ce-am făcut domnule 

profesor?” în schimb, Andreea şi Irina, ruşinate, plecă capul şi cu lacrimile în ochi încercă să-şi ceară scuze:  

„Vă   rugăm   să …”,   însă   profesorul   nervos,   gesticulând, interveni fără ca acestea să mai poată continua ceea ce aveau de spus: 

„Pentru obrăznicia voastră, veţi şterge tabla în fiecare zi, timp de o lună”. 
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Cerință:  

1)  Descrierea  problemei 

2)  Ce  simt  personajele  implicate  in  conflict 

3)  Propuneri  pentru  rezolvarea  conflictului 

Anexa  4 

CHESTIONAR 

     A. Împărtăşeşte-le experienţele de pe parcursul zilei! 

     B. Exteriorizează-ţi dorinţele. 

     C. Câstigă-le încrederea prin acţiunile pe care le întreprinzi.  

     D. Vorbeşte cu părinţii despre fenomenele sociale pe care le vezi în fiecare zi. Împartăşeşte-ţi  părerea despre viață,  politică, religie, modă 

etc… 

      E. Consultă-te cu părinţii în problemele personale.  

      F. Negociaţi, faceţi împreună regulile,colaboraţi.  

      G.  Părinții sunt deseori nervoși și nu ne acordă destulă atenție. 

      H.  Este necesar ca și eu să am viața mea și să nu știe mama  tot ce fac 
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PROIECT  DE LECȚIE 

Propunător: Prof. Niță Georgiana 

Școala Gimnazială Prisăcani 

 

 

Data: 

Clasa: a VIII-a 

Unitatea de învăţământ:  

Aria curriculară:  Om şi societate 

Disciplina: Religie 

Tema lecţiei: Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni 

Tipul de lecţie: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe 

Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre Sfânta Scriptură şi educarea elevilor în spiritul 

respectării acestor valori ale revelaţiei divine. 

Competenţe generale: 

C.G. 1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale 

credinței; 

C.G. 2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile 

religioase. 

Competenţe specifice: 

 1.2 Formularea de argumente pentru susținerea importanței unor idei, fapte, evenimente cu relevanță 

moral-religioasă, în plan individual şi social; 

2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în viața personală 

şi socială. 

Obiective operaționale 

          La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

    O1 – să explice cuvintele: Biblie, Testament, canonic; 

    O2 – să descrie alcătuirea Sfintei Scripturi; 

    O3 – să prezinte, pe scurt, conţinutul Vechiului Testament şi al Noului Testament; 

    O4 – să demonstreze capacitatea de a găsi o trimitere biblică; 

    O5 – să argumenteze importanţa cunoaşterii Sfintei Scripturi în viaţa creştinilor. 

Strategia  didactică: 

1. Metode şi procedee:  conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, expunerea, argumentarea, 

lectura expresivă. 

2. Mijloace de învăţământ:  Biblia, manualul, laptopul. 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală. 

Resurse: 

1. Oficiale:  

      - Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VIII-a; 

      - Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a VIII-a; 

      - Planificarea unităţii de învăţare „Lumina Sfintei Treimi în lume și în viața omului” pentru 

disciplina Religie ortodoxă, clasa a VIII-a. 

2.  Temporale: 

       -  număr de lecţii: 1 

       -  durata: 50’ 

3.  Bibliografice: 

a. Cărți 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, Bucureşti, 1982; 

2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999; 
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3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice, Editura „Polirom”, Iaşi, 1998. 

    b. Internet 

1. https://wordwall.net/resource/6593258/biblia  

2. https://learningapps.org/display?v=pmepdtqu520  

3. https://wordwall.net/resource/9544639/cuvantul-lui-dumnezeu-lumina-pentru-oameni  

 

  

https://wordwall.net/resource/6593258/biblia
https://learningapps.org/display?v=pmepdtqu520
https://wordwall.net/resource/9544639/cuvantul-lui-dumnezeu-lumina-pentru-oameni
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SCENARIUL DIDACTIC (Desfăşurarea lecţiei) 

 

 

 

Nr. 

crt

. 

 

 

Momentele 

lecţiei 

 

 

Tim

p 

aloc

at 

 

 

Conținutul instructiv - educativ 

 

Strategii de predare - învățare  

Evaluare  

Metode şi 

procedee           

 Mijloace     

de        

învăţământ 

Forme        

de         

organizare 

 

 

 

1. 

 

Momentul 

organizatori

c 

 

2’ 
• Salutul 

• Rugăciunea 

  Activitate 

frontală 

 

 

 

 

2. 

 

Pregătirea 

elevilor 

pentru 

receptarea 

noilor 

cunoştinţe 

 

 

 

4’ 

• Profesorul reaminteşte elevilor că Dumnezeu s-a descoperit 

oamenilor încă din Grădina Raiului şi până la venirea 

Domnului Hristos. Adevărurile necesare pentru mântuire au 

fost împărtăşite oamenilor treptat, în decursul veacurilor prin 

profeţi, iar apoi prin Însuşi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 

şi Apostolii Săi. 

- Unde găsim aceste adevăruri de credinţă? 

- Cum de nu s-au pierdut cu trecerea timpului? 

 

Explicaţia 

 

 

 

Conversaţia  

  

Activitate 

frontală 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Anunţarea 

titlului şi a 

obiectivelor 

lecţiei 

2’ • Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: 

„Cuvântul lui Dumnezeu, lumină pentru oameni” 

• Se precizează obiectivele lecţiei. 

 

 

Explicaţia  

  

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profesorul prezintă elevilor Sfânta Scriptură, specificând 

însemnele celei ortodoxe: are pe ea semnul Sfintei Cruci şi 

este tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea 

Fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române. 

• Se explică termenul „Biblie” = carte, cărţi – provine din 

limba greacă, deoarece o bună parte din Sfânta Scriptură a fost 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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4. 

 

 

 

 

 

Comunicare

a / însuşirea 

noilor 

cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

scrisă în această limbă, iar în primele veacuri creştine, 

învăţătura creştină a fost propovăduită în limba greacă. 

• Se îndrumă elevii să deschidă Biblia la cuprins şi să 

citească în ordine cărţile. 

• Se citește lecția din manual. 

• Profesorul adresează elevilor următoarele întrebări: 

- Ce înseamnă testament? 

- De cine au fost scrise cărţile Sfintei Scripturi? 

- Tot ceea ce au scris oare au fost invenţii ale lor? 

- Ce este inspiraţia divină? 

• Profesorul explică termenul „canonic” = inspirat, 

recunoscut de Biserică. 

• Se cere elevilor să enumere cărţile Vechiului şi Noului 

Testament şi să specifice numărul lor. 

Concluzie: 

- Ce cuprinde Biblia? 

- Ce este Biblia? 

- Mai ştiţi cine a scris primele cărţi ale Bibliei? 

 

 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Conversaţia 

 

Sfânta 

Scriptură 

Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

5. 

Fixarea şi 

sistematizar

ea 

cunoştinţelo

r 

 

10’ 
• Profesorul solicită elevii să explice noţiunile: Biblie, 

testament, canonic.  

• Se rezolvă trei exerciții online, pe platforma wordwall și 

learningapps. 

• Se verifică răspunsurile oral. 

 

Exerciţiul 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Laptopul 

 

 

Activitate 

individuală 

 

Activitate 

frontală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

6. 

 

Asocierea, 

generalizare

a, aplicarea 

 

 

7’ 

• Se adresează elevilor următoarele întrebări: 

- Biblia este o carte importantă? 

- Cum mai este numită Biblia? 

   Profesorul explică elevilor cum se găseşte o trimitere 

biblică, executând pe tablă schema: 

Facere     1   ;  3:   „Şi a zis …..” 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

Sfânta 

Scriptură 

 

 

Activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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numele   nr.            nr. 

cărţii    capitol     verset 

• Profesorul cere elevilor să găsească în Biblie următoarele 

trimiteri: 

- Deuteronom 5:7 

- Matei 6:9 – 13 etc. 

• Profesorul cere elevilor să argumenteze importanţa 

cunoaşterii Sfintei Scripturi de către creştini. 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

 

Argumentarea  

 

 

 

 

Sfânta 

Scriptură 

 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

7. 

 

Aprecierea 

activităţii 

elevilor 

 

 

1’ 

• Se fac aprecieri generale şi individuale, privind atât 

pregătirea elevilor pentru lecţie, cât şi implicarea lor în 

predarea noilor cunoştinţe. 

• Se notează elevii care au participat la lecţie. 

 

 

Explicaţia  

 

 

  

 

Activitate 

frontală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

8. 

 

Precizarea şi 

explicarea 

temei pentru 

acasă 

 

 

2’ 

• Se anunţă şi se explică tema pentru acasă: 

1.  Identificaţi şi notaţi în caiete următoarele trimiteri 

scripturistice: Matei 28:19-20, I Corinteni 13:1-8 

2.  Scrieţi titlurile a câte 5 cărţi din Vechiul Testament şi Noul 

Testament 

 

Explicaţia  

  

Activitate 

frontală 

 

 

9. 

Încheierea 

activităţii 

 

2’ 
• Rugăciunea 

• Salutul 

  Activitate 

frontală 
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PROIECT DE LECȚIE 

Profesor Coșa Elena Daniela 

Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert” – Tg-Mureș 

 

Tema: Dunărea. Delta Dunării  

Biologie, Clasa a V-a 

Nr de ore: 2 

Cunoștințe: biotopul, biocenoza, ecosistem 

Abilități: 

- să descrie organizarea unui ecosistem 

- să descrie biotopulul și biocenoza dintr-un ecosistem 

Atitudini: 

- să lucreze în  echipă 

- să manifeste spirit de inițitivă și creativitate în rezolvarea de probleme  

- să-și asume responsabilități pentru activitățile realizate 

- să valorifice informațiile despre mediului înconjurător 

 

Competenţe specifice: 

C1-  identificarea noțiunilor de biotop 

C2-  identificarea noțiunilor de biocenoză 

C3- argumentarea importanței Dunării și a Deltei Dunării  

 

Strategia didactică: 

a. Resurse procedurale: observaţia, explicaţia, expunerea, descoperirea euristică, comparația, 

conversaţia euristică, analiza pe baza imaginilor, rebusul, brainstorming, explozia stelară 

b. Resurse materiale: materiale video, laptop, videoproiector, Fișa de sistematizare (fişă de 

lucru) 

c. Resurse temporale: 100 minute; 

d. Forma de activitate: individual, frontal. 

e. Forme de organizare: frontal, pe grupe și individual 

f. Locul de desfăşurare: sala de clasă 
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Desfășurarea activității: 

1. Captarea şi menţinerea atenţiei 

2. Vizionarea prezentării: 8 Lucruri interesante despre Delta Dunarii 

https://www.youtube.com/watch?v=K2aJ5Hsz-E4 

Se identifică componentele ecosistemului - Delta Dunarii și relațiile dintre biotop și biocenoză 

3. Anunţarea temei şi a competenţelor vizate 

Se proiecteză o imagine cu un pelican, lișiță, nufăr, Elevii identifică elementele de biotop și 

biocenoza din acest ecosistem, vizionând materialul video intitulat “EP02 - Delta Dunarii” 

https://www.youtube.com/watch?v=D1HFR9jQtuQ&ab_channel 

4. Sistematizarea, consolidarea, fixarea cunoştinţelor asimilate anterior 

 

Fișă de activitate  “Dunărea. Delta Dunării” 

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1p din oficiu. 

 

Subiectul I (5p). Încercuiți varianta corectă: 

1. Este 

plantă 

natantă:  

a. brădișul 

b. nufărul 

c. păstruga 

d. egreta 

2. Este plantă 

emergentă: 

a. vița 

sălbatică 

b. nutria 

c. papura 

d. stejarul 

brumăriu 

3. Icre 

negre 

prezintă:  

a. știuca 

b. sturionii 

c. crapul  

d. arinul 

4. Este 

plantă 

submersă: 

a. ciuma 

apelor 

b. stuful 

c. iedera 

d.arinul 

5. Insulele de 

plaur sunt 

specifice: 

a. pârâului 

b. lacului 

c. Marea 

Neagră 

d. Delta 

Dunării 

 

Subiectul II (4p). Asociați noțiunile din cele două coloane:  

Coloana A Coloana B 

a. mamifere 

b. lișița 

c. guvidul 

d. sturionul 

e. amfibieni 

1. pește 

2. broasca țestoasă de uscat 

3. broasca țestoasă de apă 

4. șobolanul de apă 

5. pasăre 
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Barem de corectare 

Fișă de activitate - “Dunărea. Delta Dunării” 

 

Notă: subiect I = 5p, subiect II = 4p, se acordă 1p din oficiu 

Subiectul I 

Variantele corecte sunt:  

1- b, 2 - c, 3 - b, 4 - a, 5 - d  

5p (5x1p) 

Subiectul II  

Asocierea noțiunilor din cele două coloane 

a - 3, 4 / b, c - 5 / d - 1 / e – 2         

4p (6x0,66p) 
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PROJET DIDACTIQUE 

 

École Gymnasiale « George Cosbuc », Braila 

Professeur : Mihaela-Rodica Preda 

 

Niveau : A1 

Unité : C’est les vacances ! 

 Sujet de la leçon : Les moyens de transport 

Type de leçon : mixte 

Durée : 40 minutes 

            But: enrichir les connaissances de vocabulaire des élèves 

 

Compétences générales : 

- produire des messages oraux ; 

- comprendre des messages oraux ; 

-comprendre des messages écrits. 

Compétences spécifiques : 

➢ Reproduire des énoncés simples; 

➢ Exécuter des instructions simples, écrites ou orales; 

➢ Utiliser des mots, syntagmes dans des contextes variés. 

Compétences dérivées: 

-     Situer correctement les objets dans l’espace ; 

- Identifier les moyens de transport  à l’aide des cartes images. ; 

- Prononcer correctement les mots qui désignent les moyens de transport ; 

- Former des phrases en utilisant les noms qui désignent les moyens de transport et les prépositions qui 

leur correspondent ; 

-    Compléter des phrases avec des mots qui manquent ;  

- Relier correctement des images après l’écoute d’un document audio. 

Stratégie didactique : 

 - Méthodes et procédés: la conversation,  l’explication, l’exercice,  l’observation, le jeu didactique ; 

- Ressources matérielles: des planches,  des cartes images, un document audio, une petite voiture 

 - Formes d’organisation : frontale, individuelle 

Lauréda Kharbache, Ana Carrión, Mariana Popa, Ludovic Gaucher, Limba franceză  pentru 

clasa a VI-a,  Art Klett, 2019 

Programa Limba franceza, Limba moderna 2, clasele V-VIII, Bucuresti 2017 

Roman, Dorina, La didactique de français langue étrangère, Editura Umbria, Baia Mare, 1994 

Nica, Traian, Ilie, Catalin, Tradition et modernité dans la didactique du français, Editura Celina 
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Sitographie :  

 

https://www.twinkl.ro/search 

https://zigzag.cle-international.com/9782090383898 

https://wordwall.net/resource/16264192 

 

 

Scénario didactique 

 

 

 

Les séquences de 

la leçon 

 

C.

d.. 

Le contenu informationnel               Les stratégies didactiques 

 

L’activité de 

l’enseignant 

 

L’activité des 

élèves 

 

 

Méthodes et 

procédés 

 

Moyens 

d’enseigne

ment 

 

Formes 

d’organisa

tion 

La mise en train 

2 min. 

 

 Le professeur salue les élèves et 

enregistre les absents. 

Il éveille l’attention. Il crée en classe une 

atmosphère propice au travail.  

 

 

L’élève de service précise le 

nom des absents. 

 

 

La 

conversation  

  

Frontale 

La 

réactualisation 

des  

connaissances 

acquises    

7 min 

  

 Le professeur vérifie le devoir et  il 

corrige les fautes d’orthographe et de 

prononciation s’il est nécessaire. 

Il propose aux élèves un exercice  oral 

avec les prépositions de lieu, utilisés pour 

situer dans l’espace.  

 

Les élèves lisent les 

devoirs. Ils sont attentifs 

aux indications du 

professeur et ils résolvent 

l’exercice.  

 

 

La 

conversation 

L'  explication 

L’exercice 

 

 

Le cahier  

 

 

Frontale 

 

L'éveil de 

l'attention 

 

 

 

      Le professeur montre aux élèves une 

petite voiture. Il les demande s’ils 

peuvent nommer l’objet en français. Il 

Les élèves nomment l’objet. 

 

 

L’explication 

 

 

 

 

 

Frontale 

https://www.twinkl.ro/search
https://zigzag.cle-international.com/9782090383898
https://wordwall.net/resource/16264192
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5 min. annonce le titre de la nouvelle leçon- Les 

moyens de transport et les objectifs.  

Ils notent dans les cahiers le 

titre de la nouvelle leçon. 

 

La 

conversation 

Une petite 

voiture 

 

individuell

e 

Communication 

de nouvelles 

connaissances 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 

La fixation des 

connaissances 

 

 

     10 min. 

 

 

 

 

 

 

La mise en 

œuvre 

de la 

performance 

      5 min. 

 

 

 

 

L’enseignante propose aux élèves une 

planche avec les moyens de transport. Elle 

lit avec les élèves le nom des moyens de 

transport, en expliquant aussi, quel sont 

les prépositions qu’on utilise pour chaque 

mot lu.  Puis, on  propose aux élèves 

plusieurs activités  pour mieux retenir le 

vocabulaire des transports. 

Activité 1 ( annexe 1) : 

Le professeur propose aux élèves un jeu 

pour mieux retenir les mots. On apporte 

des cartes images avec les moyens de 

transport. 

 

Activité 2  ( annexe 2) : 

On demande aux élèves de compléter   les 

phrases avec les mots qui manquent. 

Activité 3 (annexe 3) 

Ils regardent avec attention 

les images et lisent les parties 

du corps. 

 

 

Les élèves notent les mots 

 

 

 

Les élèves résolvent la fiche 

de travail. 

 

 

 

Ils nomment les moyens de 

transport et forment des 

phrases. 

 

 

 

Les élèves complètent avec  

les mots convenables  

 

 

Les élèves écoutent avec 

attention. 

 

 

 

 

L’exercice  

 

 

La conversation 

 

 

L’explication. 

 

 

 

 

 

 

 

L’exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planches 

avec les 

parties  du 

corps 

 

 

Les 

cahiers 

 

 

 

 

Des cartes 

images 

 

 

 

 

 

Fiche de 

travail 

Enregistre

ment 

audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontale  

 

 

 

 

 

 

 

Individuelle 
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L’évaluation de 

la performance 

1 min. 

 

 

 

 

 

L’indication du 

devoir 

1 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Le professeur demande aux élèves 

d’écouter un enregistrement et choisir la 

bonne réponse. 

 

Le professeur fait l’évaluation de 

l’activité collective : par des remarques 

sur le travail des élèves, sur les fautes 

inhérentes et l’évaluation de l’activité 

individuelle : par des notes qui 

récompensent les meilleures réponses. 

 

Le professeur  indique le devoir et donne 

les explications nécessaires. C’est un 

exercice en ligne. 

https://wordwall.net/resource/16264192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves notent le devoir 

 

 

 

 

Ils doivent rouler la roue et 

nommer les images, en 

utilisant l’expression c’est 

un/c’est une. 

 

 

L’appréciation 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/16264192
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Annexe 1 

 

https://wordwall.net/resource/16264192 

 

Annexe 2 

1. Mets les verbes au temps indiqués et remplacez les images par des mots. 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

 

https://wordwall.net/resource/16264192
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

“Surprizele iepurașului” 

 

Prof. înv. preșcolar URZICĂ VIORICA 

Liceul ,,Miron Cristea”, Grădinița ,,Piticot” Subcetate, Harghita 

 

Nivel I/ Grupa mică 

Tema anuală de învățare: “Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema săptămânii: “Bucurii de Paști” 

Tema activității: “Surprizele iepurașului” 

Tipul activității: sistematizarea și consolidarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor 

Forma de realizare: Activitatea integrată: ALA+ADE (DLC+DOS) 

  

Activități de învățare: 

ADP: Întâlnirea de dimineaţă 

Tranziţii: 

 Poezia-Noi sărim ca iepurașii, 

            Și zburăm ca fluturașii 

            Desenăm un curcubeu 

            Eu pe-al meu și tu pe-al tău. 

            Iute, iute ne-apucăm 

            Jucăriile le-adunăm. 

Joc muzical: „Trenulețul muzical” 

ALA I: 

         Artă: “Coșulețe pentru ouă” –modelaj; 

         Joc de rol: “De-a gospodinele” – vopsim ouă; 

ADE: 

         1.DLC: “Coliba iepurașului” de O. Capita – repovestire; 

         2.DOS: “Iepurasul Țup”- lipire; 

Scopul activității: 

• Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de întelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale;redarea conținutului povestirii cu respectarea succesuinii momentelor; 

• Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică. 
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DOMENII DE DEZVOLTARE: 

A. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

B. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 

A.1. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 

A.2. Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă) 

B.1. Activare și manifestare a potențialului creativ 

 

COMPORTAMENTE: 

A.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

A.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă)  

A.2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare  

A.2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului 

3.1. Pronunță corectă sunetele specifice limbii române  

3.2. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor  

3.3. Utilizează structuri orale simple  

.1. Manifestă creativitate în activități diverse  

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

DOMENIUL LIMBA SI COMUNICARE: 

• să redea momentele povestirii pe baza imaginilor  respectând ordinealor logică;  

• să aranjeze imaginile poveștii ,,Coliba Iepurașului” de O. Capita, în ordinea cronologică a 

evenimentelor; 

• să completeze corect piramida cu imagini. 

DOMENIUL OM SI SOCIETATE: 

• să lipeasca pe siluetele de iepuraș din carton muguri de salcie; 

• să numească materialele și instrumentele de lucru; 
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• să-și consolideze deprinderea de a lipi; 

• să lucreze curat și îngrijit; 

ALA 

• să modeleze prin diferite mișcării ale mâinii pentru realizarea temei date; 

• să participe la activitatea de joc, respectând regulile jocului 

 

Strategii didactice: 

➢ Metode și procedee: conversația, explicația, observația, munca 

independentă, exercițiul, brainstormingul, piramida, Mâna oarbă și Turul 

galeriei. 

➢ Materiale didactice: planșe cu imagini din poveste, jetoane, polistiren, 

siluete de iepuraș din carton, muguri de salcie, lipici, sorțulețe, tempera, ouă fierte, 

pungi de nylon, planșete, plastilina. 

Forma de organizare: frontal, în grupuri mici. 

 

Durata: o zi 

Bibliografie:         “Curriculum pentru invatamantul pescolar”, MECT, 2019 

                               “Metode interactive de grup”, Editura Arves 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

          La auzul clopotelului toți copiii vin lânga educatoare  și recită împreună poezia-tranziție:    

                                        Noi sărim ca iepurașii, 

                                        Și zburăm ca fluturașii 

                                        Desenăm un curcubeu 

                                        Eu pe-al meu și tu pe-al tău. 

                                        Iute, iute ne-apucăm 

                                        Jucăriile le-adunăm. 

              Întâlnirea de dimineață debutează cu o poveste: 

A fost odată un iepuraș care dormea în patul lui moale: dormi ușor iepuraș, dormi ușor, dormi 

ușor (copiii se prefac că dorm). Urmatoarea zi a răsărit soarele, iar iepurașul s-a trezit și a început să 

se întindă...Iepurașul se întinde, se întinde, se întinde, iepurașul se întinde, se întinde, se întinde 
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(copiii se întind). Și pentru că era o zi foarte frumoasă, iepurașul se decide să iasă la o plimbare: 

iepurasul merge merge, merge, merge, iepurașul  merge iar (copiii merg). Curând a început să se 

plictisească și a început să alerge: iepurașule aleargă, hai aleargă, iepurașule aleargă, hai aleargă hai 

(copiii aleargă)! Dar a obosit și a transpirat și s-a decis să se răcorească în apa rece a lacului și după 

ce a ieșit .... ce face iepurașul cand iese din apă? se scutură și atunci : iepurașul se scutură, se scutură, 

iepurașul se scutură, se scutură iar (copiii se scutură)! Mai merge puțin și se hotărăște să alerge iar, 

dar calcă într-un scai și se înțeapă și săracul  iepuraș a început să plânga și să fugă țipând: au mă 

doare, dar ce doare, vai mă doare! țipă și fuge scuturându-se din toate încheieturile. Ajuns în fața 

casei sale se întalnește cu iepuroaica mamă căreia îi povestește activitățile sale de peste zi. Mama, 

profund îngrijorată de pățania sa, i-a dat  o îmbrățișare, îmbrățișare, îmbrățisare (copiii îmbrațișează 

educatoarea). 

Educatoarea adresează salutul „Buna dimineata, iepurașii mei!” si îndemnul: „Pe pernuțe ne-

asezăm/ Și frumos ne salutăm!” 

Salutul 

Educatoarea împreună cu copiii formează un semicerc și se salută adresând complimente unul altuia. 

Prezența 

După salut,copiii răspund ,,prezent” la auzul numelui și își aleg inimioarele cu semnul individual 

pentru a le așeza la panou (băieții inimioarele de culoare albastră, iar fetele inimioarele de culoare 

roșie). 

Calendarul naturii 

Vom completa calendarul naturii alegând iepurașul de culoarea corespunzatoare zilei în curs, vom 

intui anotimpul, luna în care ne aflăm și starea vremii. Un copil va lua o zi din coșuletul lunii aprilie 

și o va da Batrânului An. 

Împărtașirea cu ceilalți 

Educatoarea va lansa o tema de gândire: ”Cand spun primăvara, la ce va gânditi?”. Fiecare copil va 

răspunde până găsim cuvantul ,,iepuraș”. 

Noutatea zilei 

Educatoarea le povestește copiilor că în drumul ei spre grădiniță s-a întâlnit cu un iepuraș care i-a dat 

un morcov uriaș plin de surprize pe care le vor descoperi de-a lungul zilei. 

         În continuare vom desfășura activitatea pe domenii experientiale: Domeniul Limbă și 

Comunicare în care vom reda pe scurt conținutul povestirii „Coliba iepurașului” de O. Capita și vom 

aranja imaginile primite din morcovul uriaș în ordinea cronologică a evenimentelor. Apoi vom 

completa piramida cu imagini potrivite fiecarei trepte. 
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     A doua surpriză o constituie „urechile de iepuraș” pentru a interpreta împreună „Imnul 

iepurașilor”. 

    Educatoarea propune copiilor să afle ce alte surprize mai ascunde morcovul uriaș și descoperă 

siluete de iepuraș din carton, lipici și muguri de salcie; așadar se trece la cel de-al doilea domeniu: 

Domeniul Om și societate- Abilități practice pentru realizarea temei „Iepurașul Țup”. 

       Prin tranziția „Trenulețul muzical” copiii vor pleca la baie, apoi vor servi gustarea. 

       Pentru că surprizele nu s-au terminat, mai descoperim în morcovul uriaș sorțulete, tempera, ouă, 

planșete și plastilină,  pentru desfășurarea activității de la cele două centre de activitate:  centrul Joc 

de rol unde copiii vor vopsi ouă  și centrul Arta unde se vor realiza coșulete din plastilină, nu înainte 

de a se împărți  copiii pe grupuri prin procedeul Mâna oarbă, în funcție de culoarea banderolei alese. 

     Copiii vor pleca în Turul Galeriei și își vor face aprecieri reciproce, iar ultima surpriză o 

constituie mult asteptatele ouă de ciocolata. 

     Activitatea zilei se incheie cu jocuri în aer liber. 

 

Desfășurarea activității 

Etapele 

activității 
Conținutul stiințific 

Strategii 

didactice 
Evaluare 

1.Momentul 

organizatoric 

 

 

 

 

 

Asigurarea condițiilor optime pentru 

desfășurarea activităților: 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului; 

-pregătirea materialului necesar pentru 

activități; 

-intrarea ordonată a copiilor în sala de 

grupă 

 

  

2.Captarea 

atenției 

 

 

 

 

DLC: Educatoarea le povestește copiilor că 

în drumul ei spre grădiniță s-a întâlnit cu un 

iepuraș care i-a dat un morcov uriaș plin de 

surprize pe care le vor descoperi de-a 

lungul zilei 

DOS – Se vor intui materialele trimise de 

iepuraș 

Conversația 

Explicația 

Morcovul  cu 

surprize 

Frontal 

Stimularea 

interesului 

pentru 

activitate 
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3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 

Se anunță tema activității integrate 

“Surprizele iepurașului” și se enunță 

obiectivele:  

DLC: “Coliba iepurașului” de O. Capita – 

repovestire 

DOS: “Iepurasul Țup”- lipire 

Artă: “Coșulețe pentru ouă” –modelaj 

Joc de rol: “De-a gospodinele” – vopsim 

ouă; 

 

Conversația  

Explicația 

Frontal  

planșe cu 

imagini din 

poveste, jetoane, 

polistiren, siluete 

de iepuraș din 

carton,muguri de 

salcie, lipici, 

sortulete, 

tempera, ouă 

fierte, pungi de 

naylon, plansete, 

plastilina. 

Observarea 

copiilor 

 

4.Reactualizarea  

cunostințelor 

DLC-Educatoarea le prezintă copiilor 

imaginile primite  de la iepuraș în  

morcovul uriaș și se realizează o verificare 

a cunostințelor despre poveste, în timp ce se 

urmărește modul de exprimare al copiilor. 

 

DOS: Se  intuiesc  materialele  apoi se 

reamintește modul de lucru cu materialele 

respective. 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

Planșe cu 

imagini din 

poveste, jetoane, 

polistiren, siluete 

de iepuraș din 

carton,muguri de 

salcie, lipici, 

sortulețe, 

tempera, ouă 

fierte, pungi de 

naylon, planșete, 

plastilina. 

Aprecierea 

verbală 

individuala 

 

   

Explicația 
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5.Dirijarea 

invatarii 

DLC : Repovestirea va fi făcută 

respectându- se succesiunea momentelor 

principale: 

1. Construirea unei căsuţe solide de către 

iepuraş şi a uneia de gheaţă de către vulpe. 

2. Topirea căsuţei vulpii, adăpostirea ei în 

căsuţa iepuraşului. 

3. Alungarea iepuraşului din căsuţa lui de 

către vulpe. 

4. Solicitarea ajutorului din partea tuturor 

animalelor întâlnite. 

5. Succesul cocoşului care reuşeşte să sperie 

vulpea şi s- o scoată afară din căsuţă. 

        6. Bucuria iepuraşului, prietenia lui cu 

cocoşul cel curajos. 

DOS:Se vor intui materialele de pe măsuțe. 

Sunt explicate și demonstrate tehnicile ce 

urmează să fie folosite. Se execută exerciții 

de încălzire a muschilor mici ai maini cu 

ajutorul poeziei “Ce pot face cu mânuța?”, 

dupa care se trece la realizarea lucrărilor. Se 

vor da indicații celor care întampină 

dificultăți în realizarea temei. 

 

Demonstrația 

Conversația 

Pe grupuri mici 

Individual 

Aprecierea 

verbală 

individuala 

 

6.Obtinerea 

performanței 

 

 

DLC: Se vor purta discuții referitoare la 

poveste , iar pentru fixarea acesteia se 

folosește metoda interactivă “Piramida”. 

1. Numește trei personaje care au încercat 

să alunge vulpea dar nu au reusit! 

2. Spune din ce erau facute cele doua 

casute! 

3. Caută personajul principal al povestirii! 

Explicația 

Conversația 

Problematizarea 

Piramida 

Turul galeriei 

Aprecierea 

raăpunsurilor 

copiilor 
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DOS: Se realizează o mini-expoziție cu 

lucrările copiilor 

7.Încheierea 

activității 

Se vor face aprecieri referitoare la 

comportamentul copiilor în timpul 

activității. 

Conversația Observarea 

copiilor 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

Prof.pt.înv.preșcolar:Bunea Andreea-Ioana 

Grădinița cu P.P.Prichindelul Isteț, Turda 

GRUPA: MARE “FLORILOR” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:”CUM  ESTE/ A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?” 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “ÎN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “VIAŢA DIN ADÂNCURI” 

TEMA ACTIVITĂŢII:”COMOARA PRIETENIEI” ADP+ADE (DLC ŞI DOS + secvenţe din DŞ-

activitate matematică)+ALA 2 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: :„Dacă aș fi o vieţuitoare din adâncuri, aș vrea să fiu...pentru că...” 

TRANZIŢII:”Am un peşte în culori” 

MOMENT DE MIŞCARE:”Baby Shark” 

Activităţi pe domenii experienţiale (ADE): 

DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE (DLC): LECTURA EDUCATOAREI “Povestea 

peştişorului curcubeu” 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (DOS): ACTIVITATE PRACTICĂ (decupare, lipire) 

“Peştişorul curcubeu” +  secvenţe din DŞ-activitate matematică) 

ALA2:”Peştele balon”-joc distractiv 

MIJLOCUL DE REALIZARE: activitate integrate  

COMPORTAMENTE URMĂRITE PE PARCURSUL DERULĂRII ACTIVITĂȚII 

INTEGRATE: 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate; 

 

B.1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată; 

C.1.1.Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultă. 

C.3.1. Manifestă creativitate în activități diverse; 

D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui(comunicare receptivă) ; 

D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții 

proprii (comunicare expresivă) 

 

E.1.5. Realizează, în mod dirijat, activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente 

și metode specifice; 

E.2.1. Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia; 

E.2.5.Rezolvă situaţii problemă de seriere, grupare, clasificare şi reprezentarea unor date; 

 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

Comportamente vizate: Obiective operaționale: 
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D.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a 

unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui(comunicare receptivă) ; 

E.1.5. Realizează, în mod dirijat, activități 

simple de investigare a mediului, folosind 

instrumente și metode specifice; 

O1. Preșcolarul va fi capabil să participe activ 

la discuțiile purtate în cadrul etapelor „Întâlnirii 

de dimineață”, aplicând cunoștințele dobândite 

despre lumea din adâncuri în situații variate, 

împărtășirea unor idei despre vieţuitoarele din 

adâncuri, pornind de la afirmaţia :„Dacă aș fi o 

vieţuitoare din adâncuri, aș vrea să fiu...pentru 

că...” 

A.1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea 

unor activități diversificate, specifice vârstei; 

A.1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru 

realizarea de activități variate; 

B.1.3. Inițiază/participă la interacțiuni pozitive 

cu copii de vârstă apropiată; 

O2. Preșcolarul va fi capabil să execute cu 

sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor 

materiale de învățare: completarea 

,,Calendarului naturii”, exerciții în cadrul 

,,Momentului de mișcare”,  exerciții pentru 

încălzirea musculaturii mâinilor, „Peştisorul 

Curcubeu”-decupare şi lipire, precum şi 

participarea la „Jocul Peştele-balon”  (ALA2).  

C.1.1.Manifestă curiozitate şi interes pentru 

experimentarea și învăţarea în situații noi 

D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj 

oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

D.2.1. Demonstrează capacitate de comunicare 

clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 

emoții proprii (comunicare expresivă) 

D.4.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a 

unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării 

lui (comunicare receptivă)  

O3.Preşcolarul va fi capabil să execute sarcinile 

primite în cadrul jocului distractiv, „Peştele- 

balon, bazându-se pe experienţe anterioare şi pe 

indicaţiile primite; 

O4.Preşcolarul va fi capabil să identifice şi să  

valorifice în mod corect mesajul transmis de 

text, respectând regulile de exprimare corectă şi 

având drept suport explicaţiile educatoarei;  

O5.Preşcolarul va fi capabil să rezolve corect 

sarcinile cubului, ţinând cont de explicaţiile 

educatoarei . 

E.2.1. Demonstrează familiarizarea cu 

conceptul de număr şi cu numeraţia; 

E.2.5.Rezolvă situaţii problemă de seriere, 

grupare, clasificare şi reprezentarea unor date; 

O6.Preşcolarul va fi capabil să utilizeze 

cunoştinţele matematice dobândite anterior 

(numeraţia în limitele 1-6), în situaţii diverse; 

C.1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru 

experimentarea și învăţarea în situații noi; 

C.3.1. Manifestă creativitate în activități 

diverse; 

C.2.2. Integrează ajutorul primit, pentru 

realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină 

dificulte. 

O7.Preşcolarul va fi capabil să realizeze 

„Peştişorul curcubeu” (activitate practică) prin 

decuparea şi  lipirea (peştişorul şi solzii 

peştişorului curcubeu), manifestând creativitate 

şi respectând tehnicile de lucru propuse. 

Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, prezența, ecusoane, înregistrare video, şorţuleţul 

povestitor,siluete, palete colorate, plic, fişă de lucru, foarfecă, lipici, buline colorate, buline 

strălucitoare (în culorile curcubeului), planşete suport pentru peştiţor, serveţele, recompense. 

Metode şi procedee didactice: şorţuleţul povestitor, expunerea, explicaţia, demonstraţia, 

exerciţiul, cubul, tehnica comunicării rotative, tehnica mana oarbă, conversaţia, problematizarea, turul 

galeriei. 

Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală. 
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Durata: o zi (o tură) 

Evaluare: 

Pe parcursul activităţii integrate vor fi evaluate următoarele aspecte: corectitudinea 

informaţiilor furnizate de preşcolari despre lumea subacvatică (în cadrul “Întâlnirii de dimineaţă”), 

corectitudinea mişcărilor “momentului de mişcare”, tranziţii, exerciţii de încălzire a muşchiilor 

mâinilor; acurateţe răspunsurilor verbale oferite de copii la întrebările referitoare la poveste; calitatea 

şi acurateţea produselor activităţii (peştişorul curcubeu); gradul de manifestare generală a 

comportamentelor şi atitudinilor urmărite şi nivelul de autonomie demonstrate. 

Bibliografie: 

⃰⃰⃰  ⃰  ⃰ Curriculum pentru educație timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 

M.E.N., București, 2019 

Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii, repere metodologice în aplicarea 

curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014. 

Breben, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M., Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura 

Arves, 2002. 

⃰  ⃰  R⃰evista Învățământul preșcolar în mileniul III, M.E.N, Editura Reprograph, Craiova, 2019.  

SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE “COMOARA PREIETENIEI” 

O1. Preșcolarul va fi capabil să participe activ la discuțiile purtate în cadrul etapelor   

,, Întâlnirii de dimineață”, aplicând cunoștințele dobândite despre lumea din adâncuri în situații 

variate, împărtășirea unor idei despre vieţuitoarele din adâncuri, pornind de la afirmaţia :„Dacă aș 

fi o vieţuitoare din adâncuri, aș vrea să fiu...pentru că...” 

O2. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor materiale 

de învățare: completarea ,,Calendarului naturii”, exerciții în cadrul ,,Momentului de mișcare”,  

exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinilor, „Peştisorul Curcubeu”-decupare şi lipire, precum 

şi participarea la „Jocul Peştele-balon”  (ALA2). 

1.MOMENT ORGANIZATORIC: 

Educatoarea transformă o parte din sala de grupă în ocean, un cadru imaginat şi realizat prin 

raportare la tema abordată. În surdină, se aude “vocea” liniştită a oceanului. Pentru a avea acces în 

această lume, preşcolarii sunt invitaţi să “treacă” alaturi de educatoare în ocean.  

Educatoarea salută copiii prin intermediul următoarelor versuri:  

“În fiecare dimineaţă, s-avem gândul bun pe faţă, 

Către soare să privim, 

Iubire să-i dăruim, 

De gând rău să ne ferim 

S-adunăm doar bucurie, 

Şi-n lume s-o răspândim, 

Şi atunci, orişice copil , în fiecare dimineaţă 

Are gândul bun pe faţă.”  

 Voi solicita preşcolarii să deschidă plicul cu cifra 1 pentru a extrage medalionul pe care îl vor 

purta pe durata întâlnirii de dimineaţă. 

SALUTUL între copii se realizeată prin tehnica comunicării rotative, începând de la 

educatoare, copiii răspund salutului şi se salută reciproc în funcţie de medalionul extras (prin tehnica 

mâna oarbă) pe care îl pun la gât (peştişor, broască ţestoasă):  

Bună dimineaţa, peştişorule, 

Bine ai venit!/ Bună dimineaţa, broască ţestoasă 

Bine te-am găsit. 

PREZENŢA se realizează prin aşezarea florilor  prezente de către educatoare, restul florilor 

(absenţii), sunt aşezaţi sub florile prezente. 
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 CALENDARUL NATURII se completează după regulile cunoscute, copiii vor numi 

anotimpul în care ne aflăm, luna/lunile anotimpului, ziua/zilele săptămânii/ ce zi a fost ieri/ ce zi este 

mâine, se va stabili simbolul care descrie vremea de afară. 

 ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI – copiii sunt invitați să motiveze propria alegere în 

legătură cu următoarea afirmație: „Dacă aș fi o vieţuitoare din adâncuri, aș vrea să fiu...pentru că...”. 

MOMENTUL DE MIŞCARE:“Baby shark” 

2.CAPTAREA ATENŢIEI: 

O2. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor materiale 

de învățare: completarea ,,Calendarului naturii”, exerciții în cadrul ,,Momentului de mișcare”,  

exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinilor, „Peştisorul Curcubeu”-decupare şi lipire, precum 

şi participarea la „Jocul Peştele-balon”  (ALA2). 

Prin intermediul unei mesaj video, Peștișorul se adresează copiilor: (Anexa 1) 

,,- Bună dimineaţa, dragi copii-, peştişori! Mă bucur să vă întâlnesc şi să fiu printre voi. 

Astăzi v-am pregătit o surpriză. O să vă invit într-o călătorie misterioasă prin ocean. V-am pregătit 

o poveste frumoasă apoi  vă propun să  confecționăm  peștișori curcubeu. 

V-am trimis un plic în care aveţi multe surprize pe care le ve-ţi descoperii pe parcursul 

zilei.Doamna educatoare vă anunţă când trebuie să deschideţi plicul. 

Sunt sigur că veţi rezolva cu succes toate sarcinile pregătite de mine.  Eu şi doamna 

educatoare o să fim alături de voi.  

Vă urez succes şi nu uitaţi…: am încredere în voi!” 

3. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII 

O4.Preşcolarul va fi capabil să identifice şi să  valorifice în mod corect mesajul transmis de text, 

respectând regulile de exprimare corectă şi având drept suport explicaţiile educatoarei;  

O5.Preşcolarul va fi capabil să rezolve corect sarcinile cubului, ţinând cont de explicaţiile 

educatoarei . 

 O6.Preşcolarul va fi capabil să utilizeze cunoştinţele matematice dobândite anterior (numeraţia în 

limitele 1-6), în situaţii diverse 

Educatoarea anunţă tema activităţii „Peștișorul Curcubeu” , care debutează cu lectura 

educatoarei cu acelaşi titlu, urmat de o activitate practică în cadrul căreia preşcolarii îsi vor exersa 

deprinderile  învăţate. 

Activităţi pe domenii experenţiale-( DLC-lectura educatoarei +DOS-activitate 

practică+secvenţe din DŞ (activitate matematică) 

   Educatoarea expune povestea clar, cu tonalitate adecvată, cu modularea vocii specifică fiecărui 

personaj din poveste,cu marcarea pauzelor determinate de punctuație cu ajutorul metodei  “Şorţul 

Povestitor”. Pentru fiecare personaj, educatoarea va avea o siluetă și o va prezenta la momentul potrivit 

în cadrul poveștii. La sfârsitul lecturii, voi explica cuvintele și expresiile necunoscute (bălăceală, 

ignorau, scânteietor). 

   Educatoarea prezintă siluetele din poveste în ordinea succesivă a întâmplărilor, iar la finalul 

lecturii copiii vor răspunde la următoarele întrebări: 

4.FIXAREA POVEŞTII 

Plan de întrebări: 

1.“Unde trăia peştele curcubeu?” 

2.”De ce era cel mai frumos peşte din ocean?” 

3.”Cine îi cere un solz strălucitor, peştişorului curcubeu?” 

4.”De ce se simţea peştişorul curcubeu trist?” 

5.”La cine îi cere ajutorul peştişorul curcubeu?” 

6.”Ce hotăreşte peştişorul curcubeu să facă după discuţia cu caracatiţa?” 

5.OBŢINEREA PERFORMANŢEI ŞI ASIGURAREA TRANSFERULUI 

O5.Preşcolarul va fi capabil să rezolve corect sarcinile cubului, ţinând cont de explicaţiile 

educatoarei . 
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O6.Preşcolarul va fi capabil să utilizeze cunoştinţele matematice dobândite anterior (numeraţia în 

limitele 1-6), în situaţii diverse 

   Peștișorul Curcubeu propune  să ne jucăm jocul ,,Cubul prieteniei”,  pentru a vedea de ce era 

singur, fără prieteni, cu ce a greșit. Educatoarea prezintă şase palete, de culori diferite şi numerotate 

(de la 1 la 6), precum şi cubul care respectă culorile şi numerotaţia paletelor.Fiecare față a cubului are 

o sarcină (descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează). 

Educatoarea  ridica paleta de culoare roşie(numerotată cu cifra 1) şi  cere preşcolarilor să  spună 

culoarea şi cifra trecut pe paletă. După , educatoarea  ridică cubul în faţa camerei şi   roagă preşcolarii 

să spună “Stop” când văd culoarea roşie pe cub. Voi citi  sarcină de pe cub.   

1.DESCRIE:Descrie imaginea Peștelui Curcubeu; 

După ce au rezolvat prima sarcină educatoarea va continua la fel şi cu următoarele feţe ale 

cubului, activizând copiii cu întrebări despre vecinii numărului, numeraţie în limitele 1-6 (crescător/ 

descrescător). 

2.COMPARĂ:Comportamentul Peștelui Curcubeu cu al Peștelui Albastru; 

3.ASOCIAZĂ:Cum te-ai simți dacă ai fi în locul Peștelui Curcubeu? 

4.ANALIZEAZĂ:Cum s-a comportat Peștele Curcubeu? 

5.ARGUMENTEAZĂ: De ce peştele se numeşte peştişorul curcubeu? 

O2. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor materiale 

de învățare: completarea ,,Calendarului naturii”, exerciții în cadrul ,,Momentului de mișcare”,  

exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinilor, „Peştisorul Curcubeu”-decupare şi lipire, precum 

şi participarea la „Jocul Peştele-balon”  (ALA2). 

O7.Preşcolarul va fi capabil să realizeze „Peştişorul curcubeu”(activitate practică) prin decuparea 

şi  lipirea (peştişorul şi solzii peştişorului curcubeu), manifestând creativitate şi respectând tehnicile 

de lucru propuse. 

6.APLICĂ:Aplică cunoştinţele dobândite şi realizează peştişorul curcubeu. 

 În plicul numerotat cu cifra 2, preşcolarii găsesc : un peşte desenat pe o foaie A4 , buline 

colorate, buline din spumă (în culorile curcubeului) foarfecă, lipici. 

 Analiza lucrării model: 

 Educatoarea prezintă copiilor peștele model şi îl analizăm împreună. 

 Explicarea şi demonstrarea modului de lucru: 

 Se intuiesc materialele din plic, apoi educatoarea explică şi demonstrează modul de lucru:” 

Luăm hârtia , în mâna stângă, iar cu dreapta apucăm foarfeca şi tăiem pe linia desenată pe foaie, astfel 

vom obţine peștele. Când vom termina de decupat, vom lipi buline colorate obținând solzii peştelui 

curcubeu”. 

        Se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii prin intermediul cântecului:“Ne 

jucăm,ne jucăm.”. 

        Educatoarea face precizări legate de modul de lucru în care se prinde corect foarfeca (cu trei 

degete: degetul mare, cel arătător  şi cel mijlociu; degetul mare şi mijlociu se introduc în cele două 

găuri ale foarfecii; iar degetul arătător se sprijină pe partea exterioară, lama subţire va fi în partea 

inferioară), se mânuieşte foarfeca, se stabiliesc norme de securitate pentru propria persoană, legate de 

utilizarea acesteia. 

Realizarea lucrării de către copii: 

Educatoarea ureză spor la treabă copiilor.Atrage atenţia asupra unei ţinute corecte la masa de 

lucru: ,,Să puteţi lucra cu spor/ Vă pun şi fundal sonor/Vocea oceanelor.” 

După finalizarea lucrărilor, acestea vor fi ridicate în faţa camerei, aprecierea lor se va face prin 

metoda “Turul Galeriei”. Educatoarea face aprecieri asupra modului în care au participat la activitate. 

Activităţi liber alese (ALA2) 

O2. Preșcolarul va fi capabil să execute cu sprijin/ fără sprijin sarcini de realizare a unor materiale 

de învățare: completarea ,,Calendarului naturii”, exerciții în cadrul ,,Momentului de mișcare”,  
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exerciții pentru încălzirea musculaturii mâinilor, „Peştisorul Curcubeu”-decupare şi lipire, precum 

şi participarea la „Jocul Peştele-balon”  (ALA2). 

O3.Preşcolarul va fi capabil să execute sarcinile primite în cadrul jocului distractiv, „Peştele- balon, 

bazându-se pe experienţe anterioare şi pe indicaţiile primite; 

După activităţile pe domenii experientiale urmează jocul distractiv,,Peştele balon”, preşcolarii 

descoperă plicul numerotat cu cifra 3 unde găsesc: un balon, aţă şi o carioca. Educatoarea le recită 

poezia “Peştele Balon”, de Gabriela Berbeceanu, copiii vor executa sarcinile sugerate de versuri): 

“Poate ai auzit cândva 

Că-n apa mării ar exista 

Un peşte cu mulţi ghimpi, otrăvitor, 

Şi se numeşte peştele balon. 

Vom face împreună 

Dintr-un balon legat la gură, 

Şi desenat cu carioca colorată 

Un peşte otrăvitor de-ndată! 

Umflaţi, balonul şi-l legaţi, (copiii umflă balonul şi îl leagă) 

Solzii acum să-i desenaţi, (desenează cu marker solzii) 

O gură mare şi doi ochi rotunzi (desenează cu marker gura şi ochii) 

Are o faţă de te înspăimânţi!” 

După finalizarea peştelui, copiii trebuie să menţină “peştele balon” în aer un timp cât mai 

îndelungat, fără a atinge podeaua.  

  Timpul pentru menţinerea baloanelor în aer este de 1 minut, iar jocul se repetă de 5 ori. 

6. ASIGURAREA FEDBACKULUI ŞI EVALUAREA 

Pe parcursul activităţii integrate vor fi evaluate următoarele aspecte: corectitudinea 

informaţiilor furnizate de preşcolari despre lumea subacvatică (în cadrul “Întâlnirii de dimineaţă”), 

corectitudinea mişcărilor  “momentului de mişcare”, tranziţii, exerciţii de încălzire a muşchiilor 

mâinilor; acurateţe răspunsurilor verbale oferite de copii la întrebările referitoare la poveste; calitatea 

şi acurateţea produselor activităţii (peştişorul curcubeu); gradul de manifestare generală a 

comportamentelor şi atitudinilor urmărite şi nivelul de autonomie demonstrate. 

La finalul zilei copiii vor fi felicitați  pentru modul de implicare în activitățile desfășurate şi 

vor fi recompensați, recompense descoperite în plicul numerotat cu cifra 4 (bulinuţe roşii fericite şi 

ciocolată în formă de vieţuitoare subacvative). 
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PROIECT DIDACTIC 

Păunescu Mihaela-Gretuța 

Colegiul Național Spiru Haret, Târgu-Jiu, Gorj 

Clasa: a X-a  

Disciplina: Limba şi literatura română                                                                                                                             

Unitatea de învăţare: Lectura poeziei 

Subiectul:  Luceafărul de Mihai Eminescu – poem epic, liric şi dramatic 

Tipul lecţiei: sistematizare de cunoștințe   

Competenţe generale:  

• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare/ Comprehensiunea şi 

interpretarea textelor; 

• Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

Competenţe specifice:  

• Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea și relaționarea 

cunoștiințelor asimilate; 

• Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textului studiat; 

• Interpretarea textului prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură; 

Competenţe derivate :  

• Să cunoască semnificațiile simbolice ale poemului, temele, sursele de inspirație, structura compozițională, 

personajele lirice;  

• Să realizeze o scurtă dezbatere argumentată; 

• Să analizeze condiția nefericită a geniului în lume, pornind de la secvențe de text; 

• Să argumenteze amestecul de genuri  în poem și semnificația acestuia.  

Valori și atitudini: 

* Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

* Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de literatura română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural. 

Forme de organizare: frontală, individuală; 

Metode didactice: lectura expresivă, convorbirea sau conversația (euristică), expunerea didactică, 

discuția, întrebări frontale, individuale, comentariu pe text, interpretarea textului (analiza textuală), studiu 
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individual, învățarea prin descoperire, problematizarea, argumentarea, exemplificarea, intervenția, 

observarea dirijată, prelegerea,  exercițiul. 

Mijloace de  învăţământ: manualul, fişe de structurare a conţinuturilor, volume de versuri, slide-uri. 

Bibliografie:  

George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, Editura Minerva, Bucuresti, 1981; 

Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti, vol. II; 

Nicolae Manolescu (coordonator), Manual de Limba și literatura română, clasa a X-a , Editura Sigma, 

București,2005; 

Valeriu Neştian, Metodica predării textului literar în liceu, EDP, Bucureşti, 1982; 

Constantin Parfene,  Literatura în şcoală, EDP, Bucureşti, 1977. 
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Desfășurarea activității didactice: 

 

1. Momentul organizatoric. 

2. Captarea atenției:  Se prezintă materialul Power Point prin care se pătrunde treptat în atmosfera de 

basm și mister specifică studiului literaturii. 

3. Enunțarea temei și a obiectivelor: 

      Astăzi vom analiza poemul Luceafărul, urmărind cele patru tablouri poetice epico-dramatico-lirice 

ale textului. Pe parcursul orei se vor evidenția semnificația titlului poeziei, temele și motivele prezente, 

tema și motivul central al poemului,  structura poeziei, genurile și speciile literare care se îmbină în 

textul dat. 

4. Reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior.  

Elevii vor actualiza următoarele concepte: 

       I.Tema centrală a poemului: problematica geniului în raport cu iubirea, lumea și cunoașterea. 

Temele care se întrepătrund în poezie sunt: tema naturii și a iubirii, tema cosmogoniei, tema genezei 

și extincției universului, ultimele trei preluate din filosofia și mistica indiană, tema zborului cosmic 

(legată de tema cosmogoniei), tema fericirii oamenilor de rând, incapabili să se ridice la înălțimea unui 

ideal, tema singurătății și nemuririi geniului. 

      II. Surse de inspirație: 

                       -mitologice: Teogonia lui Hessiod care face referire la sistemul fundamental de alcătuire 

a substanței universului: noaptea, apa  și soarele. 

                       -autobiografice: Hyperion, masca alegorică a lui Eminescu care își revendică  conștiința 

superiorității  și a non-apartenenței la lumea terestră. 

                       -filosofice:  poemul problematizează  filosofia inițiată de Arthur Schopenhauer; 

                       -folclorice:  Luceafărul are ca punct de plecare basmul Fata în grădina de aur,  tipărit 

în Germania, inserat într-un memorial de călătorie de către R. Kunisch și mitul Zburătorului, 

resemantizat în experienţa onirică, expresie a obiectivării aspiraţiilor spirituale. 

            III.  Luceafărul şi  schema narativă   a basmului:  

Mihai  Eminescu versifică basmul popular pentru a prezenta condiția omului de geniu într-o 

societate meschină și care nu îl înțelege . 

           Basmul oferă schema actanțială, alegoria simbolică a  personajelor, ceea ce fundamentează 

dimensiunea dramatică a poemului. 

Sursa folclorică proiectează nu numai fondul filosofic ci și cumulul de semnificații ale 

imaginarului din povestea de dragoste. Însă, poetului romantic i  s-a părut nedemnă răzbunarea zmeului 

și nu o omoară pe fată în poem.  

            V.  Structura poemului: bipolară,  pe două planuri: cosmic universal; terestru- uman.  

            VI. Compoziție simetrică, pe patru tablouri:    

- visul de iubire;  

- idila terestră;  

- drumul  Luceafărului și întâlnirea cu Demiurgului, 

- împlinirea poveștii de iubire terestră și finalul aventurii cunoașterii: protestul amar al creatorului 

împotriva lumii în care nu i-a fost dat să se bucure de afectivitate, pe măsura capacității sale. 

VII. Amestecul genurilor și speciilor  în poem 

În poem se intersectează cele trei genuri literare: epic, liric și dramatic. Contrar uzanțelor dobândite în 

analiza literară în timp, în fiecare tabou apare ilustrat fiecare gen literar în parte: astfel, avem gen epic, 

în toate tablourile întrucât avem un fir epic, sunt povestite întâmplări, avem personaje, gen liric, 

întrucât poetul își exprimă propriile sentimente, propriile trări prin intermediul eului liric, al 
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personajelor, al acțiunii, al figurilor de stil și imaginilor artistice, și dramatic, întrucât în fiecare tablou 

în parte avem dialog: astfel, în primul tablou dialogul are loc între fata de împărat și Luceafăr, în al 

doilea tablou între Cătălina și Cătălin, în al treilea tablou între Hyperion și Demiurg și în al patrulea 

tablou între Hyperion și Cătălina; 

- Speciile literare ilustrate de această capodoperă eminesciană sunt: basmul versificat, poemul filosofic, 

meditația romantică, poemul de dragoste,  idila, pastelul natural și pastelul cosmic. 

5. Dirijarea învățării: 

      Se evidențiază cele patru tablouri poetice ale textului, apoi  se vor rezolva fișele  de lucru (anexa 

1, 2, 3, 4).  

6. Asigurarea feedback-ului se face pe tot parcursul lecției prin aprecieri verbale asupra activității 

elevilor și îndrumări din partea profesorului. 

7. Evaluare formativă: se completează fișa de lucru (anexa 5); 

8. Asigurarea retenției și a transferului: se indică tema pentru acasă: realizarea unui eseu liber în 

care să comenteze condiția omului de geniu în raport cu cea a omului de rând, așa cum se reflectă în 

poemul Luceafărul de Mihai Eminescu. 

 

 

Anexa 1 

Citeşte cu atenţie primul tablou (1 =>43 )şi răspunde cerinţelor: 

1.Identifică în text elementele specifice basmului. 

2.Evidenţiază imaginea fetei de împărat, exemplificând-o prin figuri de stil din text. 

3.Compară modalităţile în care se îndrăgostesc cei doi. Ce semnificaţie are acest aspect? 

4.Prezintă cele două ipostaze ale Luceafărului, precum şi portretul acestuia. 

5.Din ce motiv refuză fata de împărat să-l urmeze pe Luceafăr? 

6.Identifică elementele specifice planurilor: terestru şi ceresc. 

8.Cum interpretezi gestul Luceafărului de a renunţa la condiţia sa de nemuritor? 

9.Argumentează antiteza care stă la baza acestui prim tablou. 

 

Anexa 2 

Tabloul al II-lea:  (44 => 64) 

 

1.Prezintă portretul pământeanului Cătălin. 

2.Care este rolul diminutivelor identificate în portretul pajului? Explică semnificaţia a două figuri de 

stil diferite identificate în portretul lui Cătălin. 

3.Ce semnificaţie are asemănarea numelor celor doi îndrăgostiţi? 

5.Explică jocul dragostei, precizând etapele acestuia,  aşa cum apare în partea a doua a poemului. 

6.Evidenţiază atitudinea Cătălinei faţă de acest joc. 

7.În ce constă aspiraţia Cătălinei? 

8.Prezintă propunerea finală a lui Cătălin. 

9.Evidenţiază cadrul temporal şi spaţial terestru prezent în tabloul al II-lea. 
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Anexa 3 

 

Tabloul al III-lea :   (65 => 85) 

1.Precizează cele trei secvenţe ale tabloului al III-lea. 

2.Descrie spaţiul parcurs de Luceafăr spre Demiurg. 

3.Identifică secvenţa zborului! 

4.Ce semnificaţie are acest drum? 

5.Extrage şi precizează figurile de stil prin care e descris acum Luceafărul. 

6.Ce apelative foloseşte Luceafărul în dialogul cu Demiurgul? Ce raport există între cei doi? 

7.De ce Demiurgul se adresează Luceafărului cu numele de Hyperion? Ce semnificaţie are acest 

nume în mitologia greacă? 

8.Care este dorinţa Luceafărului? 

9.În ce constă antiteza dintre muritori şi nemuritori, aşa cum e prezentată de către Demiurg? 

 

 

Anexa 4 

Tabloul al IV-lea: 

 

1.Numeşte cele două planuri care se interferează în ultima parte a poemului. 

2.Descrie spaţiul terestru cu imagini paradisiace, specifice universului teluric eminescian. 

3.Prezintă declaraţia de dragoste a lui Cătălin. 

4.În ce ipostază apare acum Cătălina? 

5.Scrie un sinonim pentru cuvântul noroc în acest context: „Norocu-mi luminează” 

6.Cătălina reface chemarea Luceafărului. În ce constă deosebirea faţă de primele două chemări? 

7.Ce semnificaţie are acum „chipul de lut” al fetei? 

8.Care este atitudinea omului de geniu faţă de omul comun din finalul poemului? 

9.Ce semnificaţie are atitudinea Luceafărului din final? 
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(Anexa 5) 

Fișă de lucru: 

 

 

• Precizați și motivați care sunt genurile literare care se intersectează în poem, completând ciorchinele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genuri literare 

în Luceafărul 
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PROIECT DIDACTIC 

        Prof. Mitroi Ramona-Dorina 

                                                                         Liceul Tehnologic Mihai Novac ,Oravița, Structura Șc. 

Gimnazială, Nr.3 

                                                          

   l 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Clasa: a V-a 

Subiectul: Dezvoltare emoțională și socială 

Competente generale: Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare 

Competente specifice:  

4.1. Recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu sine și cu ceilalți; 

4.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți. 

Resurse :  

 Umane: elevii clasei a V-a, dirigintele 

  

 

Materiale: sala de clasa, fise de lucru, laptop, videoproiector, tabla.  

Procedurale: explicația, conversația, exercițiul ludic. 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Nr. 

crt. 

Activități și strategie didactică Mijloace Metode Timp Evaluare 

1.  Activitatea 1 - Moment organizatoric. 

Dirigintele salută clasa. I se răspunde la salut. Se verifică absenții la 

oră. Dirigintele solicită elevilor să deseneze un emoticon care 

reprezintă cel mai bine starea emoțională a lor din acel moment, apoi le 

afișează pe un panou.  

Fișa de 

lucru 

 

- conversația 

- exercițiul 

5 min  

2. Activitatea 2 - Captarea atenției 

Joc de „Spargerea gheții”. Dirigintele anunță elevii că vor urmări un 

mic filmuleț și solicită elevilor să identifice împreună cu colegul de 

bancă emoțiile care apar.  

 

După aceea, elevii discută ce caracteristici le-au atras atenția pentru a 

identifica fiecare emoție.   

Exercițiul 

ludic 

Filmulețul 

- conversația; 

- prezentarea; 

7 min Abilitatea de 

a recunoaște 

trăsături 

specifice 

diferitelor 

emoții. 

      

3.  Activitatea 3 – Exerciții specifice temei 

1. Elevii se așează în cerc. Un elev trece în mijloc, extrage un bilețel și 

mimează emoția pe care o simte în situația descrisă pe bilețel. Toată 

lumea mimează emoția respectivă. Elevii ghicesc emoția mimată. Se 

continuă jocul până când se termină bilețelele.  

 

2. Reacții în comunicare: Mesaje de tip „Tu” – „Eu” 

Dirigintele recapitulează informațiile de bază privind relaționarea și 

comunicarea, apoi propune elevilor să exprime mesaje de tip „Eu” 

pentru a comunica ce simțim în anumite situații. Elevii lucrează în 

perechi.  

Formula de comunicare adecvată:  

Exercițiul 

ludic 

 

- jocul de rol; 

- conversația; 

10 min 

 

 

 

15min 

 

 

Abilitatea de 

a înțelege 

emoțiile 

celorlați. 

 

 

Abilitatea de 

a comunica 

gândurile, 

emoțiile și 

sentimentele.  
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Eu mă simt....... pentru că mă gândesc că ....... și te rog să .......... .  

Exemplu: 1. Ai întârziat!  

Model: Când am văzut că întârzii, m-am îngrijorat să nu se fi întâmplat 

ceva neplăcut. Nu-mi place să aștept, crezi că ai putea să ajungi la 

timp data viitoare?  

 

4. Activitatea 4: Evaluare (Un bilet de mulțumire) 

Dirigintele invită elevii să-și scrie numele pe un bilețel, apoi le 

amestecă și fiecare elev extrage un bilețel la întâmplare. Urmărind 

exemplul de mai jos, elevii completează afirmațiile după cum simt și 

oferă biletul colegului respectiv: 

➢ Îmi place de tine atunci când....................... 

➢ Te apreciez pentru că ................................. 

➢ Am învățat de la tine.................................. 

 

Exercițiul 

Fișa de 

lucru 

 

- reflectia  

- conversația 

10 min Abilitatea de 

a comunica 

eficient 

emoții și 

sentimente   

 

5.  Moment final 

Dirigintele prezintă elevilor concluziile finale specifice temei. 

Clarifică eventualele neînțelegeri. Salută clasa. 

 - conversația 3 min  

 

Exercițiul 1 - Mimează emoția! 

1. Prietenul tău cel mai bun nu mai vorbește cu tine. 

2. Nu știi să faci tema la matematică. 

3. Colegii nu te apreciază. 

4. Ți-ai terminat temele. 

5. Nu ai câștigat jocul de șah. 

6. Profesorul te-a nedreptățit la teză. 

7. Colegii nu te ascultă în timp ce vorbești. 
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8. Este ziua ta. 

9. Ai fost pedepsit pentru o notă mică. 

10. Ai găsit o carte pe care credeai că ai pierdut-o. 

11. Ai primit un cadou neașteptat.  

 

 

Exercițiul 2 – Mesaje de tip ,,Eu” 

Reformulează mesajele de tip ,,Eu” cu mesaje de tip ,,Tu”: 

Exemplu: Ai întârziat!  

Model: Când am văzut că întârzii, m-am îngrijorat să nu se fi întâmplat ceva neplăcut. Nu-mi place să aștept, crezi că ai putea să ajungi la timp 

data viitoare?  

• 2. Niciodată nu-ți găsești lucrurile! 

• 3. Te-am sunat toată ziua și nu mi-ai răspuns! 

• 4. Iar nu ți-ai făcut tema! 

• 5. Mereu mă întrerupi când vorbesc cu tine! 

• 6. Ești o mincinoasă! 

• 7. M-ai jignit! 

• 8. Pleacă de aici, mă deranjezi! 
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Exercițiul 3: Scrie un bilet de mulțumire către un coleg / o colegă: 

➢ Îmi place de tine atunci când....................... 

➢ Te apreciez pentru că ................................. 

➢ Am învățat de la tine.................................. 

 

Profesorii trebuie să conştientizeze numeroasele beneficii oferite de noile tehnologii în ceea ce priveşte: 

▪ proiectarea activităţilor didactice; 

▪ adaptarea / elaborarea de produse informatice specifice disciplinei limba şi literatura română; 

▪ diversificarea strategiilor didactice si integrarea acestora în desfăşurarea procesului de învăţământ; 

▪ dezvoltarea de relaţii interpersonale; 

▪ evaluarea rezultatelor învăţării şi analiza evolutivă a elevilor; 

▪ ameliorarea activităţii manageriale. 

 

 

Resursele care pot fi utilizate, în cadrul disciplinei, pentru optimizarea practicilor existente, dar şi pentru promovarea unor noi abordări sunt: 

internetul, prezentări PowerPoint, cărţi electronice, dicţionare digitale, enciclopedii, lecţii şi softuri AEL, softuri specializate, filme. 

Prin urmare, filmulețul pe care elevii l-au vizionat în cadrul acestei activități poate fi utilizat cu succes, de exemplu, și în cadrul unei orelor de 

literatură, înaintea studierii unui text, pentru a trezi în sufletul elevilor anumite emoții / trăiri / sentimente, cu scopul de a-i sensibiliza și a-i face 

mai receptivi la conținuturile care urmează a fi însușite. 

  Elevii sunt atraşi de tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, s-a constatat că lecţiile în care sunt introduse elemente TIC sunt considerate de ei 

mai atractive, rezultatele lor fiind îmbunătăţite, pentru că sunt mai atenţi la ceea ce se predă, sunt mai receptivi şi se implică în propria învăţare. 
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PROIECT DIDACTIC  

Prof. BOGDAN DALIA ANCA 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dej 

Clasa: a V-a 

Disciplina: educaţie plastică 

Aria curriculară: Arte  

Unitatea tematică: Paste fericit! 

Subiectul lecţiei: Felicitarea. Aplicaţie: Felicitarea de Paşte 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi practice 

Durata lecției: o oră 

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 – să denumească cel puțin două din materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse 

pe baza materialului intuitiv primit; 

O2 – să enumere cel puțin trei reguli ce trebuie respectate în realizarea lucrării pe baza explicațiilor 

profesorului; 

O3 – să menționeze cel puțin cinci etape parcurse pentru a ajunge la produsul final pe baza  

explicațiilor profesorului; 

O4 – să evalueze obiectiv, după criteriile date, propria lucrare și lucrările colegilor, identificând cel 

puțin un criteriu din cele stabilite. 

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, observarea, exercițiul  

b) Mijloace de învăţământ: manual, calculator, videoproiector, foarfecă, pastă de lipit, carton alb, 

hârtie colorată, sablon, carioci colorate, glitter colorat 

c) Forme de organizare: individuală, frontală 

Sistem de evaluare: 

Forme de evaluare: continuă 

Metode de evaluare:    

1. aprecierea verbală 

2. observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor 

3. analiza produselor realizate 

Instrumente de evaluare: fișă de autoevaluare 
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Date privind modul de desfășurare a lecției 

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor 

 

1 Moment 

organizatoric 

- asigură cele necesare pentru  buna 

desfăşurare a activităţii: 

- aerisirea sălii de clasă 

- pregătirea materialelor didactice 

- stabilirea liniștii 

-își pregătesc caietele și manualele 

pe care le vor utiliza pe parcursul 

orei 

2 Captarea  

atenției 

-prezintă un ppt Paştele-sărbatoare creştină:  

Şi felicitari pentru aceasta sarbatoare.  

- urmăresc cu interes prezentarea şi 

apreciaza frumuseţea felicitărilor.  

  

3 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

operaționale ale 

lecției 

 

-prezintă tema lecţiei, precum şi obiectivele 

operaţionale pe înțelesul elevilor. 

-notează data și titlul pe tablă 

- ascultă cu atenție 

 

-notează data și titlul pe caiete 

 

4 Desfășurarea 

propriu-zisă 

activităților de 

formare a 

priceperilor și 

deprinderilor 

practice 

 

-distribuie elevilor fișe cu modul de lucru și 

materialele necesare (carton alb, sablon 

pentru realizarea modelului de felicitare, 

foarfecă, lipici/ silicon, carioci colorate). 

 - proiectează un document ppt și enumeră 

regulile ce trebuie respectate în realizarea 

lucrării: 

➢ utilizarea corectă și atentă a  

instrumentelor de lucru 

➢ corectitudinea execuției 

➢ aspectul estetic al produselor finale 

➢ încadrarea în timpul de lucru 

- prezintă etapele de lucru: 

➢ se realizeaza baza felicitării 

➢ se decupeza din hartie colorata ouale de 

Paşte 

-primesc fișe cu modul de lucru și 

materialele  

-urmăresc cu atenție regulile ce 

trebuie respectate  

 

 

 

 

 

 

 

-ascultă cu atenție etapele de lucru 
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➢ se lipesc pe cartonul alb 

➢ se contureaza marginile oualelor cu glitter 

colorat  

➢ se scrie cu coarioca colorata Paste fericit! 

5 Fixarea 

cunoștințelor 

(exersarea și 

obținerea 

performanței) 

- acordă sprijin elevilor pentru realizarea  

lucrărilor  

-supraveghează modul în care lucrează  

elevii și oferă informații suplimentare acolo 

unde este nevoie 

-cere elevilor să lucreze cât mai  

corect și estetic, respectând etapele de lucru 

 

 

-realizează felicitarile  sub atenta 

îndrumare a profesorului 

 

- se lucreaza cu fond muzical 

melodii de primavara 

-fiecare elev își va face curățenie la  

masa de lucru 

6 Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

- realizează o expoziție cu produsele finale. 

- solicită unor elevi să analizeze câteva lucrări 

pe baza următoarelor criterii: 

1.respectarea etapelor 

2.calitatea execuției 

       3.originalitatea și creativitatea 

       4.finalizarea lucrării 

- elevii se anunță la răspuns 

-elevii solicitați analizează produsele 

indicate 

7 Încheierea 

organizată a 

activităţii 

- face aprecieri generale şi individuale asupra 

modului de desfăşurare al activităţii și a 

modului în care elevii au participat la lecție. 

-acordă note unor elevi și apoi le justifică  

-elevii se bucură de stimulentele 

pozitive: laude, aplauze 

 

Observații. Întrebări: 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: limba și literatura română, religie, muzică 
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PROIECT DIDACTIC 

prof. BONTIDAN LILIANA,  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Educaţie tehnologică 

Aria curriculară: Tehnologii 

Subiectul lecţiei: Artă și îndemânare – lucrări din fire: Păpușa mea  

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi practice 

Durata lecției: o oră 

 

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1 – să denumească cel puțin două din materialele de lucru necesare pentru realizarea temei propuse 

pe baza materialului intuitiv primit; 

O2 – să enumere cel puțin trei reguli ce trebuie respectate în realizarea lucrării pe baza explicațiilor 

profesorului; 

O3 – să menționeze cel puțin cinci etape parcurse pentru a ajunge la produsul final pe baza  

explicațiilor profesorului; 

O4 – să evalueze obiectiv, după criteriile date, propria lucrare și lucrările colegilor, identificând cel 

puțin un criteriu din cele stabilite. 

Strategii didactice: 

d) Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observarea, exercițiul 

e) Mijloace de învăţământ: calculator, videoproiector, bobină de acril, foarfecă, pastă de lipit, planșetă 

f) Forme de organizare: individuală, frontală 

Sistem de evaluare: 

Forme de evaluare: continuă 

Metode de evaluare:    

1. aprecierea verbală 

2. observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor 

3. analiza produselor realizate 

Instrumente de evaluare: fișă de autoevaluare 
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Date privind modul de desfășurare a lecției 

 

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor 

 

1 Moment 

organizatoric 

- asigură cele necesare pentru  buna 

desfăşurare a activităţii: 

- aerisirea sălii de clasă 

- pregătirea materialelor didactice 

- stabilirea liniștii 

-își pregătesc caietele și manualele 

pe care le vor utiliza pe parcursul 

orei 

2 Captarea  

atenției 

-profesorul lansează o ghicitoare și solicită 

elevilor să răspundă:  

Chip de om, dar minte n-are 

Nici nu cere de mâncare 

Știe jocuri mii și mii 

Și-i iubită de copii. 

 - prezintă  păpuși - model: 

1. fetița din fire din acril 

2. băiatul din fire din acril           

- elevii urmăresc cu interes enunțul 

ghicitorii 

 

 

 

 

-elevi răspund nerăbdători: păpușa 

 

  

3 Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

operaționale ale 

lecției 

-se prezintă tema lecţiei şi obiectivele 

operaţionale  

 

-se notează data și titlul pe tablă 

- elevii ascultă cu atenție 

 

 

-elevii notează data și titlul pe caiete 

 

4 Desfășurarea 

propriu-zisă 

activităților de 

formare a 

priceperilor și 

deprinderilor 

practice 

 

-Profesorul distribuie elevilor fișe de 

activitate cu modul de lucru și materialele 

necesare (fir din acril, foarfecă, lipici/ 

silicon). 

 - Pentru documentare va utiliza un PPT in 

care sunt prezentate regulile ce trebuie 

respectate în realizarea lucrării: 

• utilizarea corectă și atentă a  

instrumentelor de lucru 

• corectitudinea execuției 

-primesc fișe cu modul de lucru și 

materialele necesare (fire din acril, 

foarfecă, lipici/ silicon). 

-urmăresc cu atenție regulile ce 

trebuie respectate  
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• aspectul estetic al produselor finale 

• încadrarea în timpul de lucru 

Prezintă modul de realizare: 

a) se construiește corpul 

b) se rulează ața 

c) se leagă firele la un capăt 

d) se scoate ața de pe placă 

e) se formează capul păpușii 

f) se taie firele la capătul opus 

g) se separă mânuțele 

h) se leagă talia 

i) se realizează piciorușele 

 

 

 

 

-elevii urmaresc PPT-ul şi ascultă cu 

atenție modul de lucru 

5 Fixarea 

cunoștințelor 

(exersarea și 

obținerea 

performanței) 

- profesorul acordă sprijin elevilor pentru 

realizarea  lucrărilor  

-supraveghează modul în care lucrează  

elevii și oferă informații suplimentare acolo 

unde este nevoie 

-cere elevilor să lucreze cât mai  

corect și estetic, respectând etapele de lucru 

-pe măsură ce lucrările sunt expuse pe un 

panou, obținîndu-se o mică expoziție 

 

 

-elevii realizează păpușile sub atenta 

îndrumare a profesorului 

 

- activitatea se desfăşoara pe fond 

muzical (cântec: Copilăria) 

 

- daca au nevoie, elevii solicită 

ajutorul invatatorului  

-fiecare elev işi curata masa de lucru 

 

6 Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

- profesorul realizează o expoziție cu 

produsele finale. 

- Profesorul solicită unor elevi să aprecieze 

lucrările colegilor, ţinând cont de : 

1.respectarea etapelor 

2.calitatea execuției 

       3.originalitatea și creativitatea 

       4.finalizarea lucrării 

- elevii se anunță la răspuns 

-elevii solicitați apreciaza  produsele 

indicate 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5383 
 

7 Încheierea 

organizată a 

activităţii 

- face aprecieri generale şi individuale asupra 

modului de desfăşurare al activităţii și a 

modului în care elevii au participat la lecție. 

-acordă note unor elevi și apoi le justifică  

-elevii se bucură de stimulentele 

pozitive: laude, aplauze 

 

Observații. Întrebări: 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: limba și literatura română, istorie, muzică 
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PROIECT DE LECŢIE  

ANIMALE VERTEBRATE 

 

                                                                                       Prof. Contanu Allina - Laura 

 Școala Gimnazială ”Sf. Andrei” Slobozia, Județul Ialomița 

 

Clasa: a V-a 

Disciplina: Biologie 

Subiectul lecţiei: Animale vertebrate 

Durata de desfășurare a lecției: 50 minute 

Scopul lecţiei: Selectarea, sistematizarea şi reorganizarea cunoştinţelor despre animalele vertebrate 

studiate, în vederea evidenţierii caracterelor generale ale acestora şi elaborării unor generalizări cu 

privire la unitatea regnului animal. 

Competențe specifice:  

1.2. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date; 

2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan dat; 

2.2. Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă; 

3.1. Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor; 

3.2. Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii. 

Obiective operaţionale: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii trebuie să fie capabili: 

O1 – să prezinte diferenţa dintre un animal vertebrat şi un animal nevertebrat; 

O2 – să enumere grupele de animale vertebrate studiate; 

O3 – să recunoască grupa din care fac parte speciile identificate, pe baza analizei caracterelor acestora; 

O4 – să ilustreze diversitatea vertebratelor studiate prin evidenţierea caracterelor de deosebire pe care 

le prezintă; 

O5 – să dovedească unitatea vertebratelor studiate prin evidenţierea caracterelor de asemănare pe care 

le prezintă. 

Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor. 

Resurse procedurale (Metode şi procedee de învăţământ): observaţia, explicaţia, conversaţia 

euristică, jocul didactic, buzz-groups, problematizarea, modelarea.  

Resurse materiale (Mijloace de învăţământ):  

a. pentru activitatea frontală: atlase zoologice, videoproiector, laptop, film didactic, material biologic 

conservat, cranii de vertebrate, mulaje; 

b.  pentru activitatea pe grupe: fişe de lucru pe grupe, plicuri cu imagini care reprezintă animalele 

vertebrate, precum şi caractere de identificare ale acestora;  
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c. pentru activitatea individuală: manual, fişă de evaluare. 

Forma de organizare a activităţii: colectivă, pe grupe eterogene cu sarcini diferite de lucru (trei 

grupe), individuală. 

Anticiparea dificultăților: 

- deteriorarea materialului: - reorganizarea grupelor 

- întrebări suplimentare: - asigurarea unui fond de documentare 

Bibliografie:  

- Ciurchea Maria, Ciolac-Russu Anca, Iordache I., Metodica predării ştiinţelor biologice, Editura 

Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1983. 

- Cîrstoiu Jeanina, Grasu Alexandrina - Dana, Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura Litera, 

Bucureşti, 2017; 

- Costică Naela, Metodica predării biologiei, Editura Graphys, Iași, 2008; 

- Lazăr Viorel, Nicolae Mariana, Lecția - forma de bază a organizării procesului de predare-învățare-

evaluare la disciplina biologie, Editura Arves, 2007; 

- Olteanu Silvia, Giersch Ștefania, Tanur Iuliana, Manea Camelia, Lazăr Teodora, Biologie, manual 

pentru clasa a V-a, Editura Corint, 2017; 

- Stătescu Rozalia - Nicoleta, Broască Viorica, Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura Intuitext, 

Bucureşti, 2017; 

Desfăşurarea lecţiei 

Obiective 

operaţionale 
Etapele lecţiei Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevilor 
Evaluarea 

 Moment 

organizatoric  

 

 

Salut elevii. 

Notez absenţele. Verific 

existenţa materialelor şi 

îndeplinirea condiţiilor 

pentru desfăşurarea orei de 

biologie. 

Salută profesorul. 

Elevul 

responsabil 

comunică 

absenţii. 

 

 Captarea şi 

păstrarea 

atenţiei 

În vederea captării atenţiei 

elevilor pentru lecţie, prezint 

imagini cu animale 

vertebrate din atlasele 

zoologice şi câteva secvenţe, 

dintr-un film didactic, cu 

animale vertebrate şi lansez 

următoarea problemă: „De 

ce animale atât de diferite ca 

înfăţişare şi mod de viaţă fac 

parte din grupa 

vertebratelor?” 

Privesc cu interes 

imaginile 

proiectate de 

profesor şi sunt 

atenţi la 

problema lansată 

de acesta. 
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Obiective 

operaţionale 
Etapele lecţiei Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevilor 
Evaluarea 

 Informarea 

elevilor despre 

titlul lecţiei de 

recapitulare şi 

despre 

obiectivele 

urmărite 

În lecţia de astăzi vom 

recapitula  animalele 

vertebrate, încercând ca prin 

selectarea, sistematizarea şi 

reorganizarea cunoştinţelor 

despre vertebrate să 

identificăm caracterele 

generale ale întregului grup 

(elevii au fost anunţaţi din 

ora precedentă de biologie 

că această lecţie va fi una de 

recapitulare şi sistematizare 

a cunoştinţelor). 

Ascultă cu 

atenţie 

obiectivele 

lecţiei. 

 

O1; O2; Activităţi de 

recapitulare a 

cunoştinţelor 

 

La nivel frontal discutăm 

despre caracterul esenţial al 

animalelor vertebrate, care 

face diferenţa faţă de 

animalele nevertebrate, şi 

anume prezenţa coloanei 

vertebrale. În acelaşi timp, 

elevilor le sunt proiectate 

schelete ale unor animale 

vertebrate. De asemenea, se 

discută despre clasificarea 

animalelor vertebrate. 

Răspund la 

întrebările 

adresate. 

Evaluare orală 

O2; O3; O4; 

O5 

 Pentru realizarea celorlalte 

obiective ale lecţiei, le cer 

elevilor să participe la un joc 

didactic, organizat pe grupe, 

buzz-groups, pe baza unor 

fişe de lucru şi a unor plicuri 

care conţin imagini cu tipuri 

reprezentative de animale 

vertebrate, precum şi 

caracterele de identificare 

ale acestor animale (fiecare 

grupă va avea în plic 

imaginea unui tip 

reprezentativ de animal 

vertebrat, precum şi câte 

două caractere de 

identificare pentru animalul 

respectiv, dar şi un caracter 

care aparţine altui vertebrat 

ce urmează a fi recunoscut). 

Grupele de elevi vor primi o 

fişă de lucru, sub forma unui 

tabel în care vor completa 

Primesc fişele de 

lucru şi plicurile, 

ascultă cu atenţie 

explicaţiile date 

de către profesor, 

îşi stabilesc 

sarcinile în 

cadrul grupului, 

cooperează între 

ei şi îndeplinesc 

cerinţele testului.  

Evaluare 

scrisă 
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Obiective 

operaţionale 
Etapele lecţiei Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevilor 
Evaluarea 

informaţiile cerute de 

profesor. 

  După rezolvarea fişelor de 

lucru, se poartă discuţii cu 

fiecare grupă în parte, în 

legătură cu modul de 

rezolvare. Rezultatele 

înscrise în tabele de către 

elevi se discută cu întreaga 

clasă şi se fac corectările şi 

completările necesare. Este 

declarată câştigătoare grupa 

cu cele mai multe răspunsuri 

corecte. 

Fiecare grupă 

face corecturile şi 

completările de 

rigoare. 

Evaluare orală 

 Dirijarea 

recapitulării 

În continuare, în cadrul 

activităţii frontale, pe baza 

proiecţiei filmului didactic şi 

a imaginilor cu animale 

vertebrate din atlasele 

zoologice, încep dialogul cu 

elevii referitor la caracterele 

generale ale animalelor 

vertebrate studiate în clasa a  

V-a, cerându-le să prezinte 

exemple de animale 

vertebrate specifice fiecărei 

grupe, să explice alcătuirea 

externă, caracteristicile 

pielii, hrănirea, respiraţia şi 

înmulţirea. 

Se fac referiri şi la animale 

vertebrate, ca de exemplu 

câinele, pisica, care pot fi 

agenţi transmiţători sau 

vectori ai unor paraziţi, care 

pot afecta sănătatea omului 

sau a altor animale. 

Selectând, 

sistematizând şi 

reorganizând 

cunoştinţele 

despre animalele 

vertebrate, 

răspund la 

întrebările 

adresate de 

profesor. 

Evaluare orală 

  În vederea finalizării actului 

învăţării este necesar ca pe 

măsură ce se stabilesc aceste 

caractere să fie trecute pe 

tablă. 

Concomitent, 

notează în caiete. 

 

  Ca o concluzie, deşi atât de 

diferite ca înfăţişare, 

vertebratele au și caractere 

generale comune. 
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Obiective 

operaţionale 
Etapele lecţiei Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevilor 
Evaluarea 

 Fixarea 

cunoştinţelor şi 

evaluarea 

performanţelor 

Se face prin intermediul unei 

fişe de evaluare, care conţine 

un rebus, pe care o propun 

spre rezolvare elevilor. 

Discut cu elevii modul în 

care au rezolvat sarcina 

primită. 

Primesc şi 

rezolvă fişa de 

evaluare. 

Completează sau 

corectează 

răspunsurile date. 

Evaluare 

scrisă 

 

 Transferul 

cunoştinţelor 

prin rezolvarea 

temei pentru 

acasă  

În vederea aplicării de către 

elevi a acestor cunoştinţe, se 

dă ca temă pentru acasă 

exerciţiul nr. 6 de la pagina 

81, din manual, care conţine 

un tabel comparativ între 

animalele vertebrate şi 

nevertebrate. 

Rezolvarea acestor sarcini, 

atât în clasă, cât şi acasă, 

contribuie la creşterea 

gradului de operaţionalizare 

a cunoştinţelor, întrucât îi 

obligă pe elevi să reia, pe un 

plan superior, cunoştinţele 

dobândite anterior. 

Notează în 

caiete. 

 

 Concluzii, 

aprecieri, 

recomandări 

Fac scurte referiri asupra 

modului cum a decurs lecţia 

şi notez răspunsurile câtorva 

elevi. 

Ascultă 

aprecierile 

profesorului. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

 

Grupa I 

1. Identificaţi animalul vertebrat. 

2. Încadraţi animalul în grupa de vertebrate din care face parte. 

3. Recunoaşteţi cele două caractere de identificare ale animalului vertebrat. 

4. Identificaţi caracterul structural care aparţine altui vertebrat şi precizaţi cui îi aparţine. 

Căpăcelele de pe laturile capului se numesc opercule. 

Pe trunchi se află înotătoarele perechi şi cele neperechi. 

Stomacul are 4 încăperi: burduf, ciur, foios şi cheag. 

Desenul care reprezintă animalul vertebrat din plicul repartizat grupei I este al crapului. 

 

 

Grupa a II-a  

1. Identificaţi animalul vertebrat. 

2. Încadraţi animalul în grupa de vertebrate din care face parte. 

3. Recunoaşteţi cele două caractere de identificare ale animalului vertebrat. 

4. Identificaţi caracterul structural care aparţine altui vertebrat şi precizaţi cui îi aparţine. 

Sunt primele vertebrate adaptate şi la viaţa de uscat. 

Limba este prinsă în partea anterioară a cavităţii bucale. 

Corpul este acoperit cu un ţest. 

Desenul care reprezintă animalul vertebrat din plicul repartizat grupei a II-a este al broaştei de lac. 
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Grupa a III-a  

1. Identificaţi animalul vertebrat. 

2. Încadraţi animalul în grupa de vertebrate din care face parte. 

3. Recunoaşteţi cele două caractere de identificare ale animalului vertebrat. 

4. Identificaţi caracterul structural care aparţine altui vertebrat şi precizaţi cui îi aparţine. 

Pe corp are pene, fulgi şi puf. 

Prezintă oase subţiri şi pneumatice. 

Pe pântecele mamei se găseşte punga marsupială. 

Desenul care reprezintă animalul vertebrat din plicul repartizat grupei a III-a este al porumbelului. 

 

 

Toate cele trei grupe vor trece informaţiile într-un tabel de tipul: 

Animalul 

vertebrat 

Grupa din care face 

parte animalul vertebrat 

Caractere de identificare 

ale animalului vertebrat 

Caracterul structural 

care nu defineşte 

animalul vertebrat 

reprezentativ  
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FIŞĂ DE EVALUARE 

„ANIMALE VERTEBRATE” 

 

         
9 10 

 

              

              

  
2 

    
7 8 

    

 
1 

  
3 4 5 6 

        

A 
                   

B 

                  

                     

                  

                   

                  

             

             

 

1. Mamifer rozător arboricol 

2. Primele vertebrate acvatice 

3. Vertebrate târâtoare 

4. Broască cu coadă, din iazuri 

5. Mamifer cu trompă 

6. Duc viaţă dublă 

7. Peşte omnivor de apă dulce 

8. „Rudele omului” 

9. Mamifer inferior 

10. Reptilă lipsită de membre 

A-B. Animale cu coloană vertebrală 
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PROIECT DIDACTIC 

Păunescu Mihaela-Gretuța 

Colegiul Național Spiru Haret, Târgu-Jiu, Gorj 

Clasa: a X-a  

Disciplina: Limba şi literatura română                                                                                                                             

Unitatea de învăţare: Lectura poeziei 

Subiectul:  Luceafărul de Mihai Eminescu – poem epic, liric şi dramatic 

Tipul lecţiei: sistematizare de cunoștințe   

Competenţe generale:  

• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare/ Comprehensiunea şi 

interpretarea textelor; 

• Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare. 

Competenţe specifice:  

• Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin integrarea și relaționarea 

cunoștiințelor asimilate; 

• Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textului studiat; 

• Interpretarea textului prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură; 

Competenţe derivate :  

• Să cunoască semnificațiile simbolice ale poemului, temele, sursele de inspirație, structura compozițională, 

personajele lirice;  

• Să realizeze o scurtă dezbatere argumentată; 

• Să analizeze condiția nefericită a geniului în lume, pornind de la secvențe de text; 

• Să argumenteze amestecul de genuri  în poem și semnificația acestuia.  

Valori și atitudini: 

* Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate; 

* Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de literatura română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural. 

Forme de organizare: frontală, individuală; 

Metode didactice: lectura expresivă, convorbirea sau conversația (euristică), expunerea didactică, 

discuția, întrebări frontale, individuale, comentariu pe text, interpretarea textului (analiza textuală), studiu 
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individual, învățarea prin descoperire, problematizarea, argumentarea, exemplificarea, intervenția, 

observarea dirijată, prelegerea,  exercițiul. 

Mijloace de  învăţământ: manualul, fişe de structurare a conţinuturilor, volume de versuri, slide-uri. 

Bibliografie:  

George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, Editura Minerva, Bucuresti, 1981; 

Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti, vol. II; 

Nicolae Manolescu (coordonator), Manual de Limba și literatura română, clasa a X-a , Editura Sigma, 

București,2005; 

Valeriu Neştian, Metodica predării textului literar în liceu, EDP, Bucureşti, 1982; 

Constantin Parfene,  Literatura în şcoală, EDP, Bucureşti, 1977. 
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Desfășurarea activității didactice: 

 

 

5. Momentul organizatoric. 

6. Captarea atenției:  Se prezintă materialul Power Point prin care se pătrunde treptat în atmosfera de 

basm și mister specifică studiului literaturii. 

7. Enunțarea temei și a obiectivelor: 

      Astăzi vom analiza poemul Luceafărul, urmărind cele patru tablouri poetice epico-dramatico-lirice 

ale textului. Pe parcursul orei se vor evidenția semnificația titlului poeziei, temele și motivele prezente, 

tema și motivul central al poemului,  structura poeziei, genurile și speciile literare care se îmbină în 

textul dat. 

8. Reactualizarea cunoștințelor dobândite anterior.  

Elevii vor actualiza următoarele concepte: 

       I.Tema centrală a poemului: problematica geniului în raport cu iubirea, lumea și cunoașterea. 

Temele care se întrepătrund în poezie sunt: tema naturii și a iubirii, tema cosmogoniei, tema genezei 

și extincției universului, ultimele trei preluate din filosofia și mistica indiană, tema zborului cosmic 

(legată de tema cosmogoniei), tema fericirii oamenilor de rând, incapabili să se ridice la înălțimea unui 

ideal, tema singurătății și nemuririi geniului. 

      II. Surse de inspirație: 

                       -mitologice: Teogonia lui Hessiod care face referire la sistemul fundamental de alcătuire 

a substanței universului: noaptea, apa  și soarele. 

                       -autobiografice: Hyperion, masca alegorică a lui Eminescu care își revendică  conștiința 

superiorității  și a non-apartenenței la lumea terestră. 

                       -filosofice:  poemul problematizează  filosofia inițiată de Arthur Schopenhauer; 

                       -folclorice:  Luceafărul are ca punct de plecare basmul Fata în grădina de aur,  tipărit 

în Germania, inserat într-un memorial de călătorie de către R. Kunisch și mitul Zburătorului, 

resemantizat în experienţa onirică, expresie a obiectivării aspiraţiilor spirituale. 

            III.  Luceafărul şi  schema narativă   a basmului:  

Mihai  Eminescu versifică basmul popular pentru a prezenta condiția omului de geniu într-o 

societate meschină și care nu îl înțelege . 

           Basmul oferă schema actanțială, alegoria simbolică a  personajelor, ceea ce fundamentează 

dimensiunea dramatică a poemului. 

Sursa folclorică proiectează nu numai fondul filosofic ci și cumulul de semnificații ale 

imaginarului din povestea de dragoste. Însă, poetului romantic i  s-a părut nedemnă răzbunarea zmeului 

și nu o omoară pe fată în poem.  

            V.  Structura poemului: bipolară,  pe două planuri: cosmic universal; terestru- uman.  

            VI. Compoziție simetrică, pe patru tablouri:    

- visul de iubire;  

- idila terestră;  

- drumul  Luceafărului și întâlnirea cu Demiurgului, 

- împlinirea poveștii de iubire terestră și finalul aventurii cunoașterii: protestul amar al creatorului 

împotriva lumii în care nu i-a fost dat să se bucure de afectivitate, pe măsura capacității sale. 

VII. Amestecul genurilor și speciilor  în poem 

În poem se intersectează cele trei genuri literare: epic, liric și dramatic. Contrar uzanțelor dobândite în 

analiza literară în timp, în fiecare tabou apare ilustrat fiecare gen literar în parte: astfel, avem gen epic, 

în toate tablourile întrucât avem un fir epic, sunt povestite întâmplări, avem personaje, gen liric, 
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întrucât poetul își exprimă propriile sentimente, propriile trări prin intermediul eului liric, al 

personajelor, al acțiunii, al figurilor de stil și imaginilor artistice, și dramatic, întrucât în fiecare tablou 

în parte avem dialog: astfel, în primul tablou dialogul are loc între fata de împărat și Luceafăr, în al 

doilea tablou între Cătălina și Cătălin, în al treilea tablou între Hyperion și Demiurg și în al patrulea 

tablou între Hyperion și Cătălina; 

- Speciile literare ilustrate de această capodoperă eminesciană sunt: basmul versificat, poemul filosofic, 

meditația romantică, poemul de dragoste,  idila, pastelul natural și pastelul cosmic. 

5. Dirijarea învățării: 

      Se evidențiază cele patru tablouri poetice ale textului, apoi  se vor rezolva fișele  de lucru (anexa 

1, 2, 3, 4).  

6. Asigurarea feedback-ului se face pe tot parcursul lecției prin aprecieri verbale asupra activității 

elevilor și îndrumări din partea profesorului. 

7. Evaluare formativă: se completează fișa de lucru (anexa 5); 

8. Asigurarea retenției și a transferului: se indică tema pentru acasă: realizarea unui eseu liber în 

care să comenteze condiția omului de geniu în raport cu cea a omului de rând, așa cum se reflectă în 

poemul Luceafărul de Mihai Eminescu. 

 

Anexa 1 

 

Citeşte cu atenţie primul tablou (1 =>43 )şi răspunde cerinţelor: 

1.Identifică în text elementele specifice basmului. 

2.Evidenţiază imaginea fetei de împărat, exemplificând-o prin figuri de stil din text. 

3.Compară modalităţile în care se îndrăgostesc cei doi. Ce semnificaţie are acest aspect? 

4.Prezintă cele două ipostaze ale Luceafărului, precum şi portretul acestuia. 

5.Din ce motiv refuză fata de împărat să-l urmeze pe Luceafăr? 

6.Identifică elementele specifice planurilor: terestru şi ceresc. 

8.Cum interpretezi gestul Luceafărului de a renunţa la condiţia sa de nemuritor? 

9.Argumentează antiteza care stă la baza acestui prim tablou. 

 

Anexa 2 

Tabloul al II-lea:  (44 => 64) 

 

1.Prezintă portretul pământeanului Cătălin. 

2.Care este rolul diminutivelor identificate în portretul pajului? Explică semnificaţia a două figuri de 

stil diferite identificate în portretul lui Cătălin. 

3.Ce semnificaţie are asemănarea numelor celor doi îndrăgostiţi? 

5.Explică jocul dragostei, precizând etapele acestuia,  aşa cum apare în partea a doua a poemului. 

6.Evidenţiază atitudinea Cătălinei faţă de acest joc. 

7.În ce constă aspiraţia Cătălinei? 

8.Prezintă propunerea finală a lui Cătălin. 

9.Evidenţiază cadrul temporal şi spaţial terestru prezent în tabloul al II-lea. 
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Anexa 3 

 

Tabloul al III-lea :   (65 => 85) 

1.Precizează cele trei secvenţe ale tabloului al III-lea. 

2.Descrie spaţiul parcurs de Luceafăr spre Demiurg. 

3.Identifică secvenţa zborului! 

4.Ce semnificaţie are acest drum? 

5.Extrage şi precizează figurile de stil prin care e descris acum Luceafărul. 

6.Ce apelative foloseşte Luceafărul în dialogul cu Demiurgul? Ce raport există între cei doi? 

7.De ce Demiurgul se adresează Luceafărului cu numele de Hyperion? Ce semnificaţie are acest 

nume în mitologia greacă? 

8.Care este dorinţa Luceafărului? 

9.În ce constă antiteza dintre muritori şi nemuritori, aşa cum e prezentată de către Demiurg? 

 

 

Anexa 4 

Tabloul al IV-lea: 

 

1.Numeşte cele două planuri care se interferează în ultima parte a poemului. 

2.Descrie spaţiul terestru cu imagini paradisiace, specifice universului teluric eminescian. 

3.Prezintă declaraţia de dragoste a lui Cătălin. 

4.În ce ipostază apare acum Cătălina? 

5.Scrie un sinonim pentru cuvântul noroc în acest context: „Norocu-mi luminează” 

6.Cătălina reface chemarea Luceafărului. În ce constă deosebirea faţă de primele două chemări? 

7.Ce semnificaţie are acum „chipul de lut” al fetei? 

8.Care este atitudinea omului de geniu faţă de omul comun din finalul poemului? 

9.Ce semnificaţie are atitudinea Luceafărului din final? 
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(Anexa 5) 

Fișă de lucru: 

 

 

• Precizați și motivați care sunt genurile literare care se intersectează în poem, completând ciorchinele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genuri literare 

în Luceafărul 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

“MANAGEMENTUL TIMPULUI” 

 

  Profesor consilier BALACI ILEANA IRINA 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică Timiș 

 

DISCIPLINA:                            Consiliere psihopedagogică (individuală) 

MODUL TEMATIC:                Managementul învățării 

TEMĂ:                                       Managementul timpului  

CLASA:                                      a IX-a 

TIPUL ACTIVITĂŢII:            Formare de priceperi şi deprinderi 

COMPETENȚĂ GENERALĂ: Dezvoltarea abilității de a organiza și de a gestiona mai bine timpul de învățare 

COMPETENȚE SPECIFICE:     

   C1: să clarifice conceptul de management al timpului   

   C2: să identifice activitățile considerate „hoți de timp” și impactul acestora asupra rezultatelor activității,  

         respectiv asupra persoanei implicate în activitatea de învățare 

   C3: să se familiarizeze cu instrumente de gestionare eficientă a timpului ca To Do List și Matricea     

          Priorităților 

METODE ŞI PROCEDEE:    jocul didactic, conversația de verificare, conversaţia euristică, problematizarea, expunerea, introspecția              

MIJLOACE DIDACTICE:    Google Meet, aplicații online: Wordwall, Prezentare Google, Documente Google, Google Jamboard,  

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: individual. 

BIBLIOGRAFIE:                    Lemeni G. – Consiliere și orientare – ghid de educație pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2011 

  Paloș R. – Culegere de exerciții structurate. Suport pentru profesori în procesul de consiliere primară a  

                                                                   elevilor, Ed. Sitech, Craiova, 2018                                                
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Momentele 

activității 

C Conținutul învățării Strategia didactică  

Obs.  Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme  de 

organizare 

1 2 3 4 5 6 7 

Moment 

organizatoric 

 Se amintesc regulile de comunicare în mediul online.  

Elevul se pregătește de activitate. 
Conversaţia  Individual  

 

Captarea 

atenției 

 

 Exercițiu: Eu și timpul 

- https://wordwall.net/resource/14892203/eu-si-timpul  

- Se solicită elevului să descopere 3 carduri, la alegere, și să 

răspundă întrebărilor de pe aceste carduri; ex.: De obicei, când 

nu am timp ... sau Întotdeauna e bine să îți faci timp ...  

Jocul 

didactic 

Conversaţia 

 

Aplicația 

Wordwall  

 

Individual 

 
 

Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

sesiunii 

 

 
Se prezintă tema  și obiectivele sesiunii: 

“Managementul timpului”   

- clarificarea conceptului de management al timpului 

- identificarea activităților de tip hoți de timp 

- familiarizarea cu To do List și Matricea Priorităților, ca 

instrumente pentru gestionarea eficientă a timpului  

Expunerea 

 

Prezentare 

Google 

 

Individual 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

C1  

 

 

 

 

Clarificarea conceptului de management al timpului  

cuvinte cheie: proces, planificare activități, eficiență, 

îndeplinirea sarcinilor, eliminarea stresului, satisfacție. 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Document 

Individual 

 

 

 

Individual 

 

https://wordwall.net/resource/14892203/eu-si-timpul
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C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificarea hoților de timp și conștientizarea impactului 

acestora asupra rezultatelor activității/ persoanei 

- se prezintă elevului fișa Ziua de luni a lui David  (fișă 1); 

 

- se solicită elevului să structureze, pe intervale de timp, 

activitățile cuprinse în programul lui David (fișă 2.1); 

 

 

- se introduce noțiunea de „hoți de timp” – lucruri (activități, 

persoane, evenimente) care ne irosesc timpul;  

- se solicită elevului să listeze hoții de timp identificați în 

programul lui David și timpul alocat acestora (fișă 2.2);  

 

- pentru transfer, se solicită elevului să reflecteze asupra 

propriului program de lucru în care să identifice hoții de timp; 

de asemenea, se poate face referire și la modul în care lucrează 

alte persoane din anturajul său; 

 

- se solicită elevului să reflecteze asupra consecințelor hoților 

de timp identificați în programul lui David privind:  

- rezultatele activității (învățat superficial, nefinalizarea 

sarcinilor) 

- impactul asupra persoanei (oboseală, stres, insatisfacție) 

 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 

 

Introspecția 

Conversația 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Google 

 

Document 

Google 

 

Document 

Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Individual 
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C3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarizarea cu instrumente de gestionare eficientă a 

timpului 

- se prezintă elevului TO DO LIST, ca instrument de planificare 

a activităților zilnice – ce presupune alcătuirea unei liste cu 

sarcinile de lucru dintr-o zi și organizarea zilei în funcție de 

activitățile listate, prevenind omiterea anumitor 

sarcini/activități; 

- elevul este solicitat să realizeze un To Do List al principalelor 

activități din programului lui David (fișă 3.1) 

- se discută despre beneficiile unei astfel de liste: prevenirea 

omiterii unor activități/ sarcini, planificare eficientă a 

timpului în funcție de sarcinile identificate, posibilitatea de 

verifica permanent ce ai de făcut, posibilitatea de a tăia de pe 

listă sarcinile realizate și starea de bine conferită de 

finalizarea acestora etc; 

 

- se prezintă elevului Matricea Priorităților, ca instrument de 

prioritizare a activităților în planificarea acestora pe parcursul 

unei zile/ perioade de timp  

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

Conversația 

euristică 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Google 

Jamboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google 

Jamboard 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

Individual 
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- se solicită elevului să prioritizeze principalele activități din 

programul lui David, utilizând Matricea priorităților      (fișă 

3.2); 

- se discută despre beneficiile instrumentului: alocarea timpului 

adecvat în programul de lucru în funcție de 

importanța/urgența sarcinilor de lucru, evitarea irosirii 

timpului cu sarcini ce nu sunt urgente/importante, eficiență, 

satisfacție etc.  

Problemati-

zarea 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Individual 

Intensificarea  

transferului 

 Se trec în revistă principalele aspecte discutate: 

- Hoții de timp și impactul acestora asupra eficienței în 

realizarea și finalizarea unor sarcini  

- Instrumentele de planificare și prioritizarea a activităților 

- Avantajele unei bune organizări și gestionări a timpului 

Se solicită elevului să reflecteze asupra activității și să 

numească 2 lucruri noi învățate de el și utile în viață. 

Conversaţia 

de 

verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Individual 

 

Încheierea 

activității 

 Se solicită elevului să evalueze sesiunea prin 3 cuvinte: un 

anotimp, o culoare, un fruct. Se fac aprecieri privind gradul de 

implicare a elevului pe parcursul sesiunii. 

Conversaţia 

 

Individual  
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Fișă 1, Managementul timpului 

1. Citește cu atenție programul lui David prezentat mai jos: 

 

 E luni, ora 14.30.  

 David ajunge acasă. Plecat de acasă de la ora 8.00, după 6 ore de școală, e foarte obosit.  

 Își azvârle ghiozdanul într-un colț al camerei și, nedezbrăcat de uniformă, se aruncă în pat. 

Telefonul începe să sune. E Matei. Povestesc despre farsa făcută azi Ioanei. Conversația se încheie 

brusc când își aduc aminte de testul la chimie, de mâine.  

 E deja ora 15.10.  

 Se dezbracă și merge la baie - cu telefonul, bineînțeles. “Ce mai e nou pe Facebook? Hm, 

postările sunt tot cele de ieri!”. După 20 de minute rulând aceleași postări pe care le-a văzut și ieri, 

pleacă din baie. Trece prin bucătărie - de unde apucă un șnițel - și urcă în camera lui. În cele din 

urmă, trece în revistă orarul de mâine: “Mda, chimie - lucrare, istorie - oricum nu ascultă, matematică 

- să văd ce am temă, biologie - hm, a anunțat că ascultă, eu nu am notă, mai e și proiectul care trebuie 

terminat până vineri, muzică – proiect “Marii muzicii rock” (wow!), cine vrea să prezinte mâine, cine 

nu, săptămâna viitoare, și sport.”  

 S-a făcut ora 15.55.  

  “Okay, muzica rock - preferata mea.” După 2h, David este foarte mulțumit de proiectul lui la 

muzică. “Acum, tema la mate - să vedem cine a făcut-o!”. Trimite mesaj pe whatsapp - Matei o trimite 

imediat. Între timp, vorbește cu colegii, pe whatsapp, despre serialul mult așteptat - în seara asta, 

primul episod. “Wow, abia aștept!” A venit și tema la mate - e ora 18.20. Transcrie repede tema, 

aruncând câte un un ochi și pe Netflix - “Of, când apare și episodul ăsta!”. Gata și tema aceasta. E 

deja obosit. Ceasul arată 18.55  - “Și nici nu m-am apucat de ce era mai important - chimia, un întreg 

capitol de repetat, și biologia, unde mă ascultă!” 

 “David, strigă mama, hai la masă! “ 

 “Mănânc în cameră. Mai am de învățat.” David mănâncă și citește la chimie. A început și 

episodul mult așteptat. David citește la chimie și se uită la film.  

  E ora 20.15.   David a adormit. 

 Dimineața, David se trezește - “Of, e dimineață! Și nu am terminat de învățat la chimie!!! Și ce fac la 

biologie?” Se îndreaptă spre școală cu stomacul strâns ghem. 

 

Fișă 2, Managementul timpului 

1. În tabelul de mai jos, structurează, pe ore/minute, activitățile din programul lui 

David.                                                                                                  
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de la .. (oră/minut) până la … (oră/minut) activitatea  

8.00 14.00 școală 

14.00 14.30 drum 

14.30 15.10 telefon 

…   

…   

…   

 

 

2. Identifică și notează în tabelul de mai jos “hoții de timp” din programul lui David și, acolo unde este 

posibil, timpul “furat” de aceștia. 

“hoții de timp”  timp “furat” 

vorbit la telefon 40 minute 

facebook 20 minute 

whatsapp 25 minute  

…  

…  

…  

 

 

Fișă 3, Managementul timpului  

1. Listează, în tabelul de mai jos, sarcinile de lucru ale lui David. 

 

TO DO LIST  

Nr. crt.  Sarcini de rezolvat 

1. 1.   
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2. 2.   

3. 3.   

…   

…   

…  

  

 

2. Notează, în matricea de mai jos, sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească David ținând seama de 

importanța, respectiv urgența în rezolvarea acestora. 

MATRICEA PRIORITĂȚILOR 

+
  
  
  
  
 I

M
P

O
R

T
A

N
T

  
  
  
  
  
  
  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+                                 URGENT                                  -  

 

TREBUIE REZOLVATE AZI 

Mai puțin important, dar urgent 

 
 
 
 
 
 
 

ELIMINĂ  

Nu e important, nici urgent 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Urgent și importantt 

TREBUIE REZOLVAT IMEDIAT 
 

 
 
 
 
 

 

Important, dar nu urgent 

PLANIFICĂ pentru MAI TÂRZIU 
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  PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 “LIMBAJUL RESPONSABILITĂȚII” 

 

                      Profesor consilier BALACI ILEANA IRINA, 

         Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș  

 

DISCIPLINA:                               Consiliere psihopedagogică 

MODUL TEMATIC:                   Comunicare și abilități sociale 

TEMĂ:                                          Limbajul responsabilității 

CLASA :                                        a VIII-a 

TIPUL ACTIVITĂŢII:               Formare de priceperi şi deprinderi 

COMPETENȚĂ GENERALĂ:  Dezvoltarea abilităților de interrelaționare în diferite contexte de viață  

COMPETENȚE SPECIFICE:    C1:  Să evidențieze specificul limbajului responsabilității, ca formă de comunicare pozitivă  

        C2:  Să aplice corect limbajul responsabilității, respectând cele 3 componente ale acestuia   

                (comportamentul indezirabil, emoția, consecința comportamentului indezirabil) 

        C3: Să aprecieze efectele utilizării limbajului responsabilității în situații conflictuale 

METODE ŞI PROCEDEE:         jocul didactic, conversaţia euristică, exercițiul, expunerea, conversația de verificare, reflectarea  

MIJLOACE DIDACTICE:         Google Meet, aplicații online: Google Jamboard, Documente Google, Prezentare Google, Wordwall 

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: individual, grup, frontal. 

BIBLIOGRAFIE: Băban, A, Petrovai D., Lemeni G., – Consiliere și orientare, Editura Humanitas Educațional, București, 2002 

         Enea V., (cooord) – Intervenții psihologice în școală. Manualul consilierului școlar, Ed. Polirom București, 2019 
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Momentele 

activității 
C. Conținutul învățării 

Strategia didactică 

Obs. Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme  de 

organizare 

1 2 3 4 5 6 7 

Momentul 

organizatoric 

 Se amintesc regulile de comunicare în mediul online.  

Elevii se pregătesc de activitate.  
Conversaţia  Frontal 

 

Exercițiu de 

spargere a 

gheții  

 

 Se folosește aplicația Wordwall - fiecare elev va descoperi 

o carte și va răspunde la întrebarea înscrisă pe aceasta;  

De ex.:       Oamenii pe care îi admir cel mai mult ... 

       Sunt mândru de mine atunci când… 

Jocul 

didactic  

 

Aplicația 

wordwall Individual 

Frontal 
 

Captarea 

atenției  

 

 

Se solicită elevilor să completeze pe Jamboard: 

▪ Cuvinte/expresii pe care le aud în jurul lor și care 

jignesc/rănesc 

▪ Cuvinte/expresii pe care le aud în jurul lor și care exprimă 

aprecieri, încurajări  

Cuvintele/expresiile enumerate anterior de elevi se folosesc 

în exercițiul următor. Astfel, elevii vor lua o coală de hârtie 

decupată în forma unei inimi și, pentru fiecare 

cuvânt/expresie care rănește, aceștia vor realiza o îndoitură. 

Apoi, elevii vor desface câte o îndoitură după 3-4 cuvinte 

care exprimă aprecieri/încurajări. După ce au fost desfăcute 

Jocul 

didactic  

Conversaţia 

euristică 

 

Google 

Jamboard 

 

 

Coală A4 

decupată 

în forma 

unei inimi  

Individual 

Frontal 
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toate îndoiturile, elevii sunt invitați să observe cu atenție 

inima obținută.  

Se discută cu elevii despre urmele lăsate de îndoituri, 

respectiv despre impactul pe care limbajul îl are asupra 

noastră și despre faptul că efectele acestuia ne afectează mai 

multă vreme. 

Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

 
Se prezintă tema și obiectivele activităţii:  

  “ Limbajul responsabilității”  

- familiarizarea cu limbajul responsabilității, ca formă de 

comunicare pozitivă  

- exersarea limbajului responsabilității în situații date 

- identificarea/aprecierea efectelor utilizării limbajului 

responsabilității în situații conflictuale 

Expunerea  

 

 

Prezentare 

Google Frontal 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarizarea cu limbajul responsabilității, ca formă de 

comunicare pozitivă (fișă 1) 

- se vorbește elevilor despre limbajul responsabilității ca 

modalitate ce deschide spre comunicare chiar și în situațiile 

conflictuale, întrucât focusează pe comportamentul 

persoanei și nu pe persoană  

- se prezintă elevilor componentele acestui limbaj, respectiv 

pașii ce pot fi urmați pentru a te exprima responsabil 

 

 

Conversația 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

Google 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 
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C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

 

- pentru o mai bună înțelegere a conținutului, se prezintă 

elevilor un exemplu de utilizare a limbajului 

responsabilității  

 

Exersarea limbajului responsabilității în situații date (fișă 2) 

- se prezintă elevilor potențiale situații de conflict; în grupuri 

de lucru, elevii vor răspunde acestor situații utilizând 

limbajul responsabilității  

- se verifică modul în care elevii au rezolvat sarcina și se oferă 

feedback. 

 

Evaluarea eficienței limbajului responsabilității  ca răspuns 

la situații conflictuale 

După verificarea sarcinii, pentru transfer, se discută cu 

elevii: 

- Ați întâlnit astfel de situații (situații asemănătoare) în viața 

voastră de școlar?  

- Cum au reacționat cei implicați în situație? Ce au zis 

aceștia? Ce au făcut aceștia? Cum s-a finalizat situația? 

- Ați folosit vreodată limbajul responsabilității (sau o formă 

de comunicare apropiată acestuia) ca răspuns la astfel de 

situații? Care a fost reacția celorlalți? 

 

 

 

 

 

Conversația 

euristică 

Exercițiul  

 

 

 

 

Conversația  

Euristică  

Reflectarea 

 

 

 

 

 

Document 

Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup  

Frontal  

 

 

 

 

 

Individual  

Frontal  
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- Care credeți că ar fi reacția celorlalți dacă ați folosi 

limbajul responsabilității în situații asemănătoare celor din 

exercițiul nostru? 

Intensificarea  

transferului 

 Se trec în revistă principalele aspecte discutate: 

- Caracteristicile limbajului responsabilității  

- Pași în utilizarea limbajului responsabilității 

- Eficiența acestuia în abordarea sau aplanarea situațiilor 

conflictuale  

- Contexte de viață în care pot fi aplicate informațiile 

dobândite în această sesiune 

Se solicită fiecărui elev să precizeze un aspect nou însușit 

sau consolidat prin această activitate și utilitatea acestuia în 

viața lui de zi cu zi. 

Conversaţia 

euristică 

 

 

 

 

 

Frontal 

 
 

Încheierea 

activității 

 

 Se solicită elevilor un cuvânt ce denumește o emoție prin 

care să aprecieze exercițiile și activitatea desfășurată.   

Se fac aprecieri privind participarea și implicarea elevilor la 

buna desfășurare a activității. 

Conversaţia 

 
 

Frontal 

Individual 
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Fișă 1, Limbajul responsabilității 

Fișă 

2, 

Limbajul responsabilității 

Citește situațiile de mai jos și reflectează cum ai putea folosi LIMBAJUL RESPONSABILITĂȚII 

pentru a răspunde în aceste situații.  Notează răspunsul tău în spațiile libere. 
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Este pauză. Îți mănânci sandwich-ul în timp ce te 

plimbi pe coridorul școlii. Un coleg trece în fugă 

pe lângă tine, te împinge și sandwich-ul tău se 

împrăștie pe coridorul școlii. 

NU UITA! 

Pași în utilizarea LIMBAJULUI 

RESPONSABILITĂȚII 

 1. descrie comportamentul care te deranjează 

din partea celeilalte persoane 

2. exprimă emoțiile tale ca o consecință a 

comportamentului celeilalte persoane 

3. formulează consecințele comportamentului 

celuilalt asupra propriei persoane 

Ai test la geografie. Profesorul împarte testele. Tu 

nu îți găsești pixul. Colegul de bancă îți spune că 

l-a folosit ora anterioară, dar l-a uitat în cabinetul 

de informatică. 

NU UITA! 

Pași în utilizarea LIMBAJULUI 

RESPONSABILITĂȚII 

 
1. descrie comportamentul care te deranjează 

din partea celeilalte persoane 

2. exprimă emoțiile tale ca o consecință a 

comportamentului celeilalte persoane 

3. formulează consecințele comportamentului 

celuilalt asupra propriei persoane 

 

 

 

Fișă 2, Limbajul responsabilității 

Citește situațiile de mai jos și reflectează cum ai putea folosi LIMBAJUL RESPONSABILITĂȚII 

pentru a răspunde în aceste situații.  Notează răspunsul tău în spațiile libere. 

 

Ești în curtea școlii cu un grup de colegi și 

povestești acestora un film văzut recent. Un alt 

NU UITA! 

Pași în utilizarea LIMBAJULUI 

RESPONSABILITĂȚII 
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coleg trece pe lângă voi și urlând, spune: “Ești un 

fraier! Nu ai înțeles nimic din film.” 

 1. descrie comportamentul care te deranjează 

din partea celeilalte persoane 

2. exprimă emoțiile tale ca o consecință a 

comportamentului celeilalte persoane 

3. formulează consecințele comportamentului 

celuilalt asupra propriei persoane 

Este dimineață și tu grăbești spre școală. Chiar 

înainte de intrarea în școală, un coleg îți pune 

piedică. Tu te dezechilibrezi și cazi. “Am vrut să 

fac o glumă”, spune el. 

NU UITA! 

Pași în utilizarea LIMBAJULUI 

RESPONSABILITĂȚII 

 
1. descrie comportamentul care te deranjează 

din partea celeilalte persoane 

2. exprimă emoțiile tale ca o consecință a 

comportamentului celeilalte persoane 

3. formulează consecințele comportamentului 

celuilalt asupra propriei persoane 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Bratu Rodica 

Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Bacău 

 

Clasa: a VI- a  

Aria curriculară: Consiliere şi orientare 

Disciplina: Opţional „De vorbă cu noi înşine” 

Unitatea de învăţare: Eu împotriva ta 

Subiectul: Stop bullying!  

Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe 

 

Motivaţia 

Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și violenţă. Cu toate 

acestea, nu fiecare act de violenţă este o acțiune de bullying. Conform studiului Organizației Mondiale a 

Sănătății privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară,bullying apare atunci când un elev 

este:„tachinat în mod repetat într-un mod care nu îi place… Dar nu este bullying atunci când doi elevi de 

putere sau autoritate similară se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev este tachinat 

într-un mod prietenos și glumeț”. 

Avansând repede în ultima decadă, comunicarea digitală a devenit un mijloc vital de exprimare pentru 

tineri și copii, o platformă pentru întâlniri virtuale și relații sociale între ‘nativii digitali’. Cu toate acestea, 

spațiile de comunicare online poartă riscuri multiple pentru bullying. Obiectivul nostru este să prezentăm 

felul în care implicarea sistematică și orientată pe copil și responsabilizarea elevilor pot ajuta la 

evidențierea părerilor lor cu privire la bullying-ul în școală și cum pașii făcuți împreună de profesori, 

părinți și elevi se pot dovedi eficienți împotriva bullying-ului. 

 

Competența specifică vizată 

1.2 Identificarea alternativelor de soluționare a unor situaţii de stres pentru asigurarea stării de bine 

Obiective operaţionale: 

     Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O1- să definească bullying-ul; 

O2- să descrie bullying-ul; 

O3- să identifice tipurile de bullying; 
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O4- să recunoască fenomenul de bullying în situaţii concrete; 

O5-să promoveze anti-bullyingul prin sloganuri; 

O6-să dezvolte abilităţi de rezolvare a problemelor  şi de luare a deciziei în situaţii de bullying 

 

Resurse  

a)  Umane: 20 elevi implicaţi în activităţi frontale, perechi şi pe grupe; 

b) Materiale: 2 mere, foi flipchart, plicuri cu scrisori, porumbei din hârtie, polistiren, ace cu gămălie, 

bandă autoadezivă, laptop, videoproiector  

c) Procedurale: jocul didactic, demonstrația, explozia stelară, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, studiul 

de caz, dezbaterea 

d) Temporale : 50 minute 

 

Bibliografie: 

Gheorghe, A. și colab.(2004).  Dirigenţia şi consilierea: lucrare de specialitate pentru  

 învățământul preuniversitar în activitatea educativă, Craiova, Ed. Gheorghe Alexandru 

Jigău, M., ( 2006). Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală. Ghid practic pentru directori şi 

  cadre didactice, UNICEF, Buzău, Ed.Alpha MDN 

Netzelmann, T., A., Steffan, E. și Angelova, M. (2016).  Stratrgii pentru o clasă fără bullying 

 ,,Manual pentru profesori și personalul școlar, publicație realizată în cadrul proiectului 

 „INTRODUCING PARTICIPATORY AND CHILD-CENTERED APPROACH FOR 

 EARLY IDENTIFICATION AND PREVENTION OF BULLYING IN SCHOOL 

 SETTING IN 7 EU COUNTRIES”JUST/2013/DAP/AG/5372 

Salavastru D.( 2003). Violenta în mediul scolar. În: Ferreol, Gilles, Adrian, Neculau, Violenta. 

 Aspecte psihosociale, Iasi, Editura Polirom 

Programa şcolară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală clasele V-VIII, Aprobat 

 prin ordinul ministrului educației naționale Nr.3393/28.02.2017 
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Etapele lecției Conţinutul ştiinţific Activitatea elevilor Metode și 

mijloace 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

Captarea 

atenţiei 

Le propun elevilor jocul „Cele 2 mere” 

Aleg două mere care arată asemănător. 

Lovesc unul dintre mere de mai multe 

ori, însă am grijă să nu i se observe 

vânătăile la exterior. Copiii nu trebuie 

să știe de la început că mărul a fost 

lovit. Arăt cele două mere și îi rog să le 

descrie. Ar trebui să observe că ambele 

mere arată bine și par bune de 

consumat. Le arăt mărul lovit și le spun 

copiilor că nu îmi place deloc, că mi se 

pare dezgustător, că are o culoare 

oribilă, că are codița prea scurtă etc. 

Arăt mărul fiecărui elev în parte și îi 

rog să îi spună lucruri urâte. Apoi le 

arăt al doilea măr (cel nelovit) și le spun 

să îi spună numai lucruri pozitive: ce 

culoare frumoasă ai, ce bine arăți, pari 

foarte gustos etc. Merele arată în 

Elevii spun lucruri pozitive/ 

negative despre cele două 

mere 

Jocul didactic 

Explicația 

Demonstrația 

Conversația 

 

Coșuleț pentru 

mere 

2 mere 

frontal Observarea 

sistematică 
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continuare la fel la exterior, dar când le 

voi tăia, copiii vor putea observa că 

mărul cu care au vorbit urât are 

stricăciuni. La fel ca în cazul acestui 

măr, și oamenii pot fi răniți în interior 

când le adresăm cuvinte urâte. Aceste 

răni nu se văd în exterior, însă ele 

există. Le explic apoi cum am lovit 

intenționat mărul ca să creez acest 

efect. O persoană cu care ne purtăm 

urât se va simți rănită, însă nu o va arăta 

întotdeauna. La fel cum nici 

stricăciunile mărului nu se văd din 

exterior. Dar insultele și mesajele 

negative lasă urme în interior. 

Enunţarea 

obiectivelor 

Se anunță titlul lecției și se comunică 

obiectivele 

 Explicația Frontal 
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Dirijarea 

învăţării 

Folosind metoda „explozia stelară”, 

elevii sunt solicitaţi pe baza experienţei 

anterioare să formuleze răspunsuri la 

întrebările cerute de explozia stelară. 

(anexa 1) 

Se împarte clasa în cinci grupe, fiecare 

grupă primeşte o stea având sarcina să 

răspundă la una dintre aceste întrebări 

1.Ce înseamnă bullying pentru tine? 

 

 

 

 

2.Cine sunt copiii care devin victime 

ale bullying-ului? 

 

 

 

 

3.De ce se poartă unii copii astfel cu 

colegii lor? 

 

Elevii răspund la întrebări și 

apoi lipesc steaua la flipchart. 

 

 

 

 

 

 

1. Este un comportament 

repetat şi intenţionat prin care 

agresorul îşi persecută, răneşte, 

intimidează victima verbal, 

relaţional şi/sau fizic. 

2.Copiii supraponderali sau 

subponderali, au abilități 

sociale scăzute, au dizabilități 

fizice sau psihice, au etnie,   

religie diferită, au puțini 

prieteni, etc. 

3.Pentru a ieși în evidență față 

de ceilalți colegi, pentru a 

câștiga respectful celorlalți,  

Explozia stelară 

Conversația 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

Foi de flipchart 

Laptop 

Videoproiector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Pe grupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probă 

practică 
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4.Cum se simte o victimă a bullying-

ului? 

5.Unde ne întâlnim cu fenomenul de 

bullying? 

Elevii vor scrie pe fişă răspunsurile. 

Vocea echipei (desemnată de grupă) va 

prezenta răspunsurile şi fişa se va lipi 

pe flipchart în dreptul întrebării 

corespunzătoare. 

Se prezintă elevilor ppt-ul cu tipurile de 

bullying.                          

pentru a părea mai amuzanți, 

etc. 

4.Rănită, furioasă, tristă, 

speriată, umilită,  izolată,etc. 

5.La școală, pe stradă, acasă,pe 

terenul de sport, în parc,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obţinerea 

performanţei 

Elevii, împărţiţi pe grupe, primesc câte 

o „scrisoare” de la câte un elev de 

vârstă apropiată cu a lor, care a trecut 

prin situaţii de bullying în mediul 

şcolar şi nu numai (anexa 2). Elevii din 

grupă („redacţia”) îşi asumă rolul de a 

răspunde la aceste scrisori. 

Reprezentantul fiecărei grupe va 

prezenta soluțiile. 

Elevii vor răspunde la scrisori 

și vor prezenta concluziile 

 Exercițiul 

Dezbaterea 

Studiul de caz 

Conversația  

 

fişe cu 

scrisorile  

plicuri 

Frontal 

Pe grupe  

 

Probă orală 
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Feed-back Se propune elevilor următoarea 

activitate, care se va realiza în perechi. 

Dacă aţi organiza şi derula o campanie 

de prevenire a bullying-ului în școala 

voastră, care ar fi mesajul ? Pe fișe în 

formă de porumbel, elevii vor nota 

sloganul (anexa 3). 

Elevii vor nota și prezenta 

sloganul 

Exercițiul 

Conversația 

Porumbei din 

hârtie 

Culori 

Copac din 

polistiren 

Ace cu gămălie  

Frontal  

În pereche 

Probă orală 

Evaluarea  Se fac aprecieri      

Retenţia şi 

transferul 

În ce situații vom folosi aceste 

sloganuri?  

Elevii vor preciza câteva 

situații 

Conversația Frontal  
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Anexa 1 

 

 

                                                  CE? 

 

 

 

 

     UNDE? 

                                                                                                CINE? 

                                           BULLYING 

 

 

 

                                                                              

                        DE CE?                                     CUM? 

 

                                                                                                                                                                                             

Anexa 2 

SCRISOAREA 1 

„(...) Mă simţeam ca într-o închisoare. Probabil că aşa ar spune orice elev. Doar că diferenţa între 

închisoarea mea şi a lor era EL care venea şi mă umilea, batjocorea, ceilalţi încurajându-l, sau alţii care 

pur şi simplu stăteau şi se uitau. Probabil nu voiau să se implice. Probabil ştiau că îmi fac rău şi probabil 

ştiau că lucrurile spuse despre mine nu sunt adevărate... 

Am spus ce mi se întâmplă profesorilor, părinţilor, dar până să rezolve ei, eu tot trebuie să mă confrunt 

cu el... El continua să vină la mine, mă făcea fricos, îşi bătea şi mai tare joc de mine. Mă întreb ce i-

am făcut...” 

 

SCRISOAREA 2 

„Azi, în timpul orei de mate, am primit un bileţel, adică cineva din spate mi-a aruncat un bileţel. Nu 

era semnat, dar nu mai era nevoie, ştiu de la cine era. Scria în el ‘Arăţi (iar) ca un homeless cu bluza 

aia penibilă’. Atât. Dar nu e nevoie de mai mult, oricum aud câte ceva de genul ăsta aproape în fiecare 

zi. Aud din spate cum mai mulţi râd când mă văd că citesc biletul (nu ştiu de ce le mai citesc, ştiu 

oricum ce va scrie...). Ştiu că nu am haine la fel de frumoase ca unii dintre colegi, dar nu mă îmbrac 
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nici eu în cârpe... Oricum nu cred că are legătură cu hainele, uneori găsesc alte lucruri la mine de care 

să îşi bată joc. Nu toţi colegii, doar două fete şi un băiat, dar şi alţii râd. Nu ştiu ce le-am făcut şi ce să 

fac...” 

 

SCRISOAREA 3 

„Vă scriu pentru că nu mai ştiu ce să fac, am câţiva colegi care îşi bat joc de mine tot timpul. Sunt mai 

grăsuţ şi am faţa rotundă şi ei vin şi mă ciupesc şi îmi dau palme peste faţă şi mă strigă cu tot felul de 

porecle, cică „în glumă”, dar nu e deloc amuzant, îmi vine să plâng şi mă simt foarte foarte rău, trist şi 

singur, pentru că nici ceilalţi din clasă nu îmi ţin partea. Nu ştiu cu ce sunt vinovat că nimeni nu vrea 

să stea cu mine în pauze sau să fim prieteni. Poate le e frică să nu se lege şi de ei...?” 

 

SCRISOAREA 4 

„Anul trecut mi-am făcut si eu un cont de Facebook, fără ca părinţii să ştie (am 12 ani...). Mai mulţi 

dintre colegi aveau deja conturi, şi mi s-a părut amuzant. O vreme a şi fost, apoi au început problemele. 

Poate şi eu sunt de vină, pentru că am acceptat ca prieteni şi persoane pe care nu le cunoşteam... Una 

din ele a pus un comentariu foarte urât la o poză a mea (mi-e şi jenă să spun ce a scris), şi de acolo au 

început şi alţii, colegi din şcoală şi din clasă să îşi bată joc de mine. Au pus şi poze trucate, cu capul 

meu şi corpul altor persoane (chiar şi dezbrăcate...), şi multe altele. M-am gândit că nu mă mai uit pe 

Facebook niciodată, dar ieri am văzut una din poze prinsă pe panou în clasă... Ce pot să mai fac...?” 

 

SCRISOAREA 5 

“Mă numesc Simona, sunt în clasa a VI-a. Când am început gimnaziul ( în altă şcoală decât clasele 

primare) eram o fată veselă, cu încredere în mine, vorbăreaţă, poate cam naivă. Nu îmi făceam griji că 

nu o să mă înţeleg cu colegii, şi o vreme aşa a şi fost. Apoi un coleg a început să-şi bată joc de mine, 

nici nu mai ştiu de unde a început totul. I-am răspuns şi eu cam la fel înapoi, şi a tăcut, dar a început 

apoi să-mi pună pe Facebook tot felul de comentarii foarte urâte. Chiar a scris că ştie el sigur că umblu 

cu nişte golani. Nu este adevărat, dar acum şi alţii au început să-l creadă şi să scrie şi alte prostii despre 

mine şi chiar despre părinţii mei, că avem păduchi şi pureci şi că trăim într-o pivniţă. 

Colegii la şcoală au inventat un „joc”: cine poate să stea cel mai departe de mine şi în pauze şi la ore, 

iar dacă mă apropii de cineva pierde jocul… Este foarte dureros şi nu înţeleg ce s-a întâmplat – cum 

se poate ca toţi colegii să creadă prostiile şi minciunile pe care câţiva le scriu? De ce nu zice nimeni 

nimic? O să se termine vreodată chinul asta?” 
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Anexa 3 
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LESSON PLAN 

LAZĂR-PETRESCU GEORGETA 

COLEGIUL NAȚIONAL   “D. P. PERPESSICIUS”, BRĂILA 

 

Teacher: Georgeta Lazăr-Petrescu 

Date: November, the 23rd  , 2021 

Grade : 7th Form  

Level: Advanced 

School: Colegiul Național Pedagogic “D. P. Perpessicius”, Braila 

Time: 50 minutes 

Textbook: Limba moderna 1- Engleza, Art Klett 

Lesson: Past Simple vs Past Continuous-revision/ Real life 

Type of Lesson: Mixed: Grammar  &Vocabulary 

                        

 

Materials:  worksheets, cd. 

 

 

Aims: - to improve Ss’ ability of speaking English; 

• to improve Ss’ grammar knowledge; 

• to improve Ss’ ability of using the grammar  knowledge on their own. 

• to improve Ss' vocabulary 

 

 

Assumptions: 

• The Ss know how to use the Past Simple  ; 

• The Ss know the changes that have to be made regarding the negative and interrogative forms of  Past 

Tense Simple; 

• The Ss know the structure of the short answers for the Past Tense Simple. 

• The Ss know the past forms of the irregular verbs; 

• The Ss know how to use the Past Continuous ; 

• The Ss know the words related to school subjects. 

 

Anticipated problems: 

 

                             -The Ss formulate questions such as:' Did he watched.....?/Did he went...?' because 

these are the most common mistakes when it comes to Past  Tense Simple. 

 

Class management: - individual work ,  group work . 

 

 

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 

 

 

Teaching methods: exercises, explanation, listening, speaking. 

Bibliography: - Limba moderna 1, Pupil's Book, Cambridge University Press,2017, Art Klett 

                          

                       -Interactive 2,Student' s Book,  Cambridge University Press, 2011 

                          

                       - Interactive 2  Workbook , Cambridge University Press, 2011 
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                       - Interactive 2  Teacher's Resource  Book , Cambridge University Press, 2011 

 

                       -Interactive 2  Audio CD  , Cambridge University Press, 2011 

                       -  Work on your grammar- Elementary A1, Harper Collins, 2013 

                              

                       - Online resources:   http://englishagenda.britishcouncil.org 

 

 

 

STAGES: 

 

Activity 1:  Warm-up  

 

Aims:-to warm students up 

Timing: 2 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

Procedure: 

 

 T greets the Ss, asks them how they are, asks who the absent Ss are and writes their names down. T 

also asks the Ss how their week has been so far and also asks them to use one adjective describing their 

state of mind at the beginning of the lesson. 

 

  

Activity 2:  Checking the previous knowledge 

 

Aims: to check the previous knowledge 

Timing: 5 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

 

Procedure: 

T checks the homework and the previous knowledge.  

(Workbook- page 30 exercises 3&4) 

 

 

Activity 3:  Lead-in (Split stories- group work) 

 

Timing: 8 minutes 

T. divides the class into groups of four Ss. Each group will receive a set of sentences. 

The T explains to all Ss that they have two stories about famous people cut into different strips and 

that their first task is to separate the strips into the relevant stories. After they have done this, they need 

to order the sentences so that the stories read correctly. At this stage, they shouldn't worry about the 

tense of the verbs. Ss divide and order the sentence strips. The T monitors and helps groups as 

necessary. 

When Ss have finished T goes through the answers as a class and Ss turn the verbs into the past simple 

or continuous 

 

The T mentions the fact that the Ss have got 8 minutes to do this task. 

  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

Activity 4: Follow-up  

http://englishagenda.britishcouncil.org/
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Aims: -to know when to use the past simple and the past continuous . 

 -to be able to make the difference between the two tenses. 

            

 

Timing: 24 minutes   

Interaction: T-Ss, Ss-T  

 

 

Procedure: 

 

Task 1: (5 minutes) The T gives the Ss. a handout where they have to circle the words to complete 

the rules. The T reads out the example at the top of the table and asks the Ss to identify the tenses of 

the two verbs. The T. will ask the following concept questions: 

 

' What was Juliet doing when the crocodile came out of the water? ( She was sitting next to the river) 

'Which action started first? (Sitting) 

'Did Juliet stop sitting there before the crocodile jumped out? ( No) 

 

Task 2: (5 minutes) The T asks the Ss to point out  the rules for both past simple and past continuous 

and do the exercise on the worksheet mentioned in task 1. 

 

The T highlights the fact that the Ss have got 5 minutes to do this exercise. 

 

 

Task 3: Pre-listening activity (2 minutes) 

The T asks the Ss  to look at the title of the story and guess what the story is about. 

 

The Ss read the title and look at the pictures and try to guess what the story is about. 

 

 

 

Task 4: While listening activity (9 minutes) 

 

While listening for the first time, the Ss are asked to do exercise 3 from page 45 where they have to 

choose the correct letter . 

While listening for the second time, the Ss will be asked to do exercise 4, too.  

T tells the fact that the Ss have got  9 minutes to do this task. 

 

Task 5: Post listening activity (3 minutes) 

The T asks the students to imagine themselves being attacked by a crocodile and describe how they 

would cope with the situation. 

 

Activity 5: Evaluation- Writing- group work  

T. divides the class into groups of four Ss. Each group will have to write 5 real life issues they 

encountered in the past. They will have to write about  the solutions they found. 

 

Aims: -to evaluate Ss’ work, to check their answers and congratulate the Ss for their answers and for 

the whole activity. 
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Timing: 10 minutes   Interaction: T-Ss 

 

Activity 6: Homework 

Aims: -to give Ss’ homework 

 

Timing: 1 minute 

The T thanks the Ss for their activity and congratulates those who have given right answers. The T 

puts some marks and gives the Ss a worksheet with their homework. 

(page 45 ex.1) 

In the end, the T asks them to use one adjective describing their state of mind at the end of the lesson. 
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LESSON PLAN 

                                                              Bilitz Veronica 

                                                  Liceul Tehnologic “Matei Basarab” 

                                                      Măxineni, Brăila 

 

Teacher: Veronica Bilitz 

Class: 5th Form A 

School: ‘Matei Basarab’ Highschool, Măxineni, Brăila 

Time: 45 minutes 

Textbook: Limba moderna 1-studiu intensive-Limba engleza , Art 

Lesson: Unit 7 “ Sports” 

     Demonstratives 

Type of Lesson: Grammar 

Methods:  speaking, explanation ,drawing. 

Materials: Student’s book 

Interaction: T-Ss, Ss-T, Ss-Ss 

 

Aims: -   to improve Ss’ ability of speaking English 

• to improve Ss’ grammar knowledge 

• to improve Ss’ ability of using the new knowledge on their own 

 

 

 

Bibliography: - Limba moderna 1, Pupil's Book, Art Educational,2017 

 

                         Limba moderna 1- Workbook, Art Educational 2017 

 

                       “Games for children”, Oxford University Press, 2014 

 

                       learnenglishkids.britishcouncil.org 
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STAGES: 

 

 

Activity 1:  Warm-up  

 

Aims:-to warm students up 

Timing: 2 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

Procedure: 

 

 T asks for the absent Ss and writes their names down. 

 

  

Activity 2:  Checking the previous knowledge 

 

Aims: to check the previous knowledge 

Timing: 5 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

 

 

Procedure: 

T checks the homework and the previous knowledge. 

(The Ss had to do exercises 3 and 4 from page 85 from the Workbook) 

 

Key: Ex3/85 Workbook  1. skiing It isn’t a team sport. (example) 

                                         2. judo It isn’t a water sport. 

                                         3. volleyball It isn’t an individual sport. 

                                         4. baseball It doesn’t have wheels. 

                                         5. windsurfing It doesn’t have a ball. 

                                         6. judo It doesn’t have a board. 

  

        Ex.4/85 Workbook  1. basketball (example) 

                                         2. bowling 

                                         3. skiing 
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                                         4. snowboarding 

                                         5. judo 

                                         6. surfing 

                                         7. windsurfing 

                                         8. cycling 

                                         9. volleyball 

                                        10. skateboarding 

 

Activity 3:  Lead-in -group work 

 

Aims: -to get Ss into the new topic 

 -to be able to use the demonstratives 

Timing: 10 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

T asks the Ss if they like playing games. 

The answer will surely be “YES!!!” 

T tells the Ss that they are going to play a game that is great fun because it lets the children use their 

imagination and be creative in the same time . It is not a competitive game, The goal is to draw crazy 

monsters and afterwards describe them. T divises the class into groups of four- five Ss. 

Procedure: 

1. Each child will be given a piece of paper. The coloured pencils will be in the middle. 

2. Ss should first draw a head, then fold the page back at the base of the head and everyone passes their 

paper to the person on the right. 

3. Ss should draw the next part of the body (this can be the neck, the shoulders , etc.)and fold the papers 

back again. Pass them on again. 

4. The drawing game continues in this way until the feet and toes have been drawn. As this is a creative 

game  every drawing is awesome!! 

5.  When all the pictures are finished , unfold them to reveal the crazy creations. In turn, Ss describe the 

pictures and the T asks them questions . 

Materials needed: A4-sized paper and coloured pencils. 
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Activity 4:  Presentation of the new knowledge 

 

• Aims: -to be able to use this/that/these/those. 

Timing: 13 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

Procedure: 

T writes on the whiteboard the information about demonstratives 

                         Presentation 

This, that, these, those 

We can use this and these to talk about things near us. We can use that and those to talk about things 

far away. 

This book is my favourite. 

That is my sister in the garden. 

These are my two best friends. 

Those pens don't work. 

How to use them 

Use this and these to talk about things near us. Use this for one thing and these for more than one. 

This is my brother here. 

These games here are not mine. 

Use that and those to talk about things far away. Use that for one thing and those for more than one. 

That teacher over there teaches English. 

Are those your toys over there? 

 

Activity 5: Practice of the new knowledge 

 

Aims: -to be able to use the demonstratives. 

 

Timing: 10 minutes  Interaction: T-Ss, Ss-T  

 

Procedure: 

Task 1- 5 minutes 

T asks the Ss to open their books at page 89 and do exercise 2. T checks the Ss answers. The Ss go 

to the board and write the right answers. 
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Key: Ex 2/ 89 Student’s Book: 1. This 

                                                   2. those, these 

                                                   3. that 

                                                   4. this 

                                                   5. these, those 

Task 2- 5 minutes 

Ss do exercise 3 from page 89 and after that the T checks the answers. 

 

Key: Ex 3/89 Student’s Book: 2. Those 

                                                 3. those 

                                                 4. that 

                                                 5. those 

                                                 6. this 

                                                 7. that 

                                                 8. this 

                                                 9. this 

                                                10. that 

 

Activity 6: Feed-back and evaluation 

 

Aims: to be able to use demonstratives in their own examples/sentences. 

Timing:  5 minutes   Interaction: T-Ss, Ss-T 

 

 

 

Procedure: 

T asks the Ss to write 3  true sentences in which they will include demonstratives. 

 

 

T thanks the Ss for their activity and congratulates those who have given right answers. T puts 

some marks and gives the Ss their homework. (ex 1,2,3 from page 86- workbook) 
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Proiect de activitate integrată  

                                                                                         Prof. înv. prescolar Cherciu Marioara  

                                                                                    Liceul Tehnologic ,, G.G.Longinescu”/ 

                                                             Structură G.P.P.Nr.15, 

                                                                                 Localitatea Focșani, Județul Vrancea                         

                                                                                    

Grupa: Mijlocie ”Fluturașii” 

Tema anuală de studiu: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema proiectului:,,PĂSĂRI DE CURTE” 

Tema săptămânii: ,,În ogradă la bunici” 

Tema zilei: ,,În lumea poveștilor!” 

Domenii experiențiale: D.L.C. (Educarea limbajului) – Povestea educatoarei D.E.C. (Activitate 

plastică) - dactilopictură 

Forma de realizare: Activitate integrată: ADP + ALA I + ADE (DLC - Educarea limbajului +  

DEC- Activitate   plastică) + ALA II 

Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

I. ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  (A.D.P.) 

Rutine: Întâlnirea de dimineață: ,,Dacă ai fi un personaj din poveste cine ai dori să fii?”. Salutul. 

Prezența. Calendarul naturii. Servirea micului dejun – deprinderi de igienă și autoservire. 

Tranziții:  recitare ritmică: „Unu-doi, unu-doi /Vino să te prinzi cu noi!”.joc muzical: ,,Bat din 

palme!”  

II. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (A.L.A. I) 

Ştiinţă: ,,Grupează puii în jurul mamei lor apoi colorează-i !”- fişă de lucru; 

Artă: ,,Viermişori pentru puişori” – modelaj 

Construcţii: ,,Cuibarul mamei- Cloşcă” 

III.  ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE  (A.D.E.):  

1.Domeniul Limbă și Comunicare: Educarea limbajului  

,,Puișorul îngâmfat” – povestea educatoarei– identificarea personajelor și a momentelor 

povestirii, pe baza imaginilor și a replicilor personajelor 

2.Domeniul Estetic  și Creativ: Activitate plastică  

      ,,Puișori” – dactilopictură 

IV. JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE  (A.L.A. II):         

     Joc de mişcare: ,,Puişori veniţi la mama!” 
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             Joc de atenţie: ,,Ghiceşte ce descriu!” 

Scopul activității: 

- Însușirea logică a conținutului de  idei comunicate prin intermediul textului povestit de educatoare; 

- Educarea unor sentimente pozitive de prietenie și ajutor, acordate în anumite împrejurări; 

- Consolidarea unor tehnici specifice picturii. 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

- Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

- Activare și manifestare a potențialului creativ. 

Comportamente vizate: 

 - ascultă  cu atenție conținutul povestirii și rețin ideile principale; 

- repovestesc pe bază de imagini; 

- formulează răspunsuri cu privire la personajele din poveste și comportamentul lor, folosind metoda 

interactivă  ,,Explozia stelară”; 

- identifică unele comportamente pozitive și negative la personajele din poveste; 

- realizează cu ajutorul degetului arătător ( dactilopictură) puncte  mari și mici, pe suprafața dată. 

 

  Strategii didactice: 

 

Metode și procedee: conversația, povestirea, explicația, observația, demonstrația, exercițiul 

Mijloace de învățământ:  Gospodina de la Ferma de găini, , ecusoane, tempera galbenă, carioci roșii, 

Lego, rotodiscuri,  planşe cu ilustraţii din poveste, planşe reprezentative cu păsări de curte. 

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupuri 

        Forme de evaluare: evaluare formativă 

        Metode de evaluare: observare curentă, verificare orală 

 

     Bibliografie:   

1. „Curriculum pentru învățământul preșcolar”,  2019; 

2. Breben S., Goncea E., Ruiu G., Fulga M., - „Metode interactive de grup”, Editura Arves, Bucureşti, 

2006; 

3. Dăscălescu T., Fulger, E., Tomescu, V.- „Metodica educaţiei plastice pentru  învăţământul 

preprimar”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006. 
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Scenariul zilei 

Sala de grupă va fi organizată  astfel încât să avem parte de condiții optime pentru desfăşurarea 

activităţilor. 

Ziua va începe cu întâlnirea de dimineață. Perinițele sunt aranjate frontal, sub formă de 

semicerc. Copiii se vor așeza, după care vom realiza salutul : 

,,Dimineaţa a sosit 

Toţi copiii au venit 

În semicerc să ne adunăm 

De mânuţe să ne luăm 

Şi frumos ne salutăm 

A început o nouă zi 

Bună dimineaţa, copii!” 

Vom saluta și grădinița printr-un cântecel: 

,,Bună dimineața, dragă grădiniță! 

Un băiat ţi-aduce mama 

Şi are şi-o fetiţă 

Băieţii: Eu sunt cel mai mare şi îmi şade bine 

Fetele: Nici eu nu-s mai mică, uită-te la mine 

Băieţii: Am adus o cască şi-o rachetă mare 

Fetele: Pentru tine băieţele nu e de mirare 

-Am adus o păpuşică cu ochii ca de fragă 

Când îi somn îi cânt într-una 

Nani, mamă dragă!” 

Pe urmă vom face prezenţa şi vom vedea care FLUTURAȘI lipsesc. Vom trece la calendarul 

naturii, unde vom stabili ziua săptămânii, data, luna, anul, anotimpul și vom stabili cum este vremea. 

În continuare, vom avea o vizită neaşteptată a „Gospodinei Florica”, de la ferma de găini, fiind 

în drum spre piaţă ca să vândă ouă, se opri pe la noi pe la grădiniţă, ştiind că preșcolarii Grupei 

Fluturașilor” ştiu multe lucruri despre păsările de curte...şi să-i lase doamnei educatoare o poveste 

legată de întâmplarea unui puişor, cam neascultător de la ea de la fermă.  Pe urmă voi anunţa  Titlul 

poveştii legată de puişorul năzdrăvan de la ferma ei. 

DLC-Povestea educatoarei- „Puişorul Îngâmfat” 

-Sunteţi curioşi să aflaţi despre întâmplarea puişorului de la ferma gospodinei Florica? 

-Ei, povestea se intitulează: „Puişorul Îngâmfat”. 

Voi începe şi le voi povesti, prezentându-le planşe ilustrate pentru fiecare secvenţă din poveste. 
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La finalul poveştii vom purta o scurtă discuţie despre ce i s-a întâmplat „Puişorului Îngâmfat”, 

vom încerca să extragem din cele povestite morala poveştii. 

Momentele și personajele povestirii 

- Un puișor a găsit pe drum o coajă de pepene și hotărăște să se plimbe singur pe apă; 

- O broască i-a ieșit în față și l-a rugat s-o ia și pe ea  în barcă, dar puișorul a refuzat-o, spunând că 

vrea să fie singur; 

- După broască a venit un rac care îl roagă pe puișor să-l lase să-i fie tovarăș  de barcă, dar îl refuză și 

pe acesta; 

- Țânțărașul apelor îl roagă și el, pe puișor, să-l primească în barcă și e refuzat; 

- Deodată a veni o ploaie, a răsturnat bărcuța,  puișorul a căzut în apă și a început să strige după ajutor; 

- Broscuța l-a auzit, a alergat și repede l-a scos din apă, unde era prins de niște fire de brădiș pe care 

le-a tăiat racul, ce venise și el în ajutor; 

- A sărit și țânțărașul în ajutor , în cele din urmă și i-a făcut o injecție ca să se însănătoșească puișorul 

speriat; 

- Rușinat că s-a purtat urât, puișorul și-a cerut iertare de la cei trei prieteni; 

- Acum a înțeles puișorul că nu e bine  să fugi de prieteni. 

Fixarea textului. Ce am învățat?- Metoda ,,Explozia stelară”- CE?, CINE?,, UNDE?, 

CÂND?, DE CE? și asigurarea feedback-ului. 

CE? 

Ce face puișorul? 

Ce a găsit? 

Ce se hotărăște să facă? 

CINE? 

Cine iese în fața lui? 

Cine a venit după broscuță? 

Cine a venit după rac? 

UNDE? 

Unde se plimba puișorul? 

Unde doreau să se urce broasca,racul și tânțărașul? 

Unde l-a găsit broasca? 

CÂND? 

Când au dorit cele trei viețuitoare să se plimbe cu puișorul? 

Când s-a răsturnat barca? 

Când au sărit să-l ajute pe puișor, cei trei prieteni? 
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DE CE? 

De ce s-a răsturnat barca? 

De ce l-au salvat cei trei prieteni? 

De ce l-au iertat?Pe urmă o să le spun că găina noastră din grupă şi ea a avut mulţi puişori, dar a 

rămas numai cu 5  puişori deoarece ceilalţi nu au ascultat-o ca şi „puişorul îngâmfat” din povestea 

noastră şi toţi sau prăpădit şi m-am gândit să o inveselim puţin şi să-i facem noi mai mulţi puişori. 

DEC – Activitate plastică – ,,Puişorii” – dactilopictură 

În urma activității de educarea limbajului, printr-o tranziţie: 

„Bat din palme clap, clap 

Din picioare trap,trap 

Ne învârtim, ne răsucim 

La măsuţe, noi pornim!” 

Mai întâi le voi prezenta copiilor lucrarea model, le voi realiza demonstraţia în faţa grupei, le 

voi oferi explicaţiile necesare pentru realizarea lucrării, iar înainte de a trece realizarea propriu-zisă a 

lucrării ne vom încălzi muşchii mâinilor: 

„Mișcăm degețelele, 

Batem tare palmele, 

Și mișcăm picioarele. 

Înainte ne-aplecăm, 

Și-napoi ne ridicăm, 

Hai la dreapta ,,uite-așa”, 

Și la stânga tot așa, 

Tot în sus în sus sărim, 

Gata suntem să muncim.” 

După finalizarea lucrărilor fiecare copil va duce lucrarea la Centrul Tematic „În ogradă la 

bunici”. 

Voi realiza aprecieri atât frontale cât şi individuale după  fiecare activitate. 

La final, va trece din nou pe la noi „Gospodina Florica”, la întoarcerea de la piaţă, să vadă dacă 

ne-a plăcut povestea şi ce am mai lucrat. Văzând câte lucrări frumoase am realizat ne va răsplăti cu 

câte un ou bun şi delicios. 
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Pe urmă copii vor ieşi la baie pe tranziţia: „Bat din palme clap, clap...” .Între timp eu voi aranja 

mobilierul şi voi pregăti materialele pentru activităţile pe centre. 

ALA 1: La centrul Ştiinţă, copiii lucra pe fişe unde vor avea de grupat puii în jurul mamei lor 

şi pe urmă să îi coloreze. La centrul Artă, copiii vor modela „viermişori pentru puişori”. La centrul 

Construcţii, copiii vor avea de construit „cuibarul mamei Cloşcă”. Înainte de a merge la centre, vom 

realiza tranziţia: 

,,Haideţi frumoşi puişori, 

Fuga, fuga alergaţi 

Spre centre vă-ndreptați 

Bine voi să lucrați.,, 

Voi trece pe la fiecare centru, oferind explicații suplimentare și ajutor copiilor care au nevoie. 

Mă voi implica în fiecare centru de activitate. În urma activităților pe centre, va veni Gospodina 

Florica, pentru a se juca puțin cu ei.  

ALA 2: Vom începe un joc de atenție: „Recunoaşte glasul păsărilor,, . La finalul sarcinii, ne 

vom destinde printr-un joc de mişcare ,,Puişori veniţi la mama” 

Voi realiza aprecieri verbale globale. 
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PROIECT DE LECȚIE 

           

          Profesor-educator: Petrescu Gabriela 

          Unitatea școlară: C.S.E.I.”C-tin Pufan” Drobeta Turnu-Severin 

 

 

 

Aria curriculară: Terapie Educațională Complexă și Integrată 

Disciplina: Ludoterapie 

Data: 

 

Clasa: a VIII-a 

 

Subiectul lecţiei: Meseria mea 

 

Tipul lecţiei: Dobândire de cunoștințe 

 

Scopul lecţiei: Dobândirea cunoştinţelor referitoare la diverse profesii şi meserii întâlnite în societate; activizarea vocabularului cu cuvinte referitoare la 

unele profesii, meserii şi unelte. 

Obiective operaţionale: 

 

O1 Să identifice meseriile pe baza ghicitorilor prezentate (polițist, brutar, bucătar, educatoare) 

 

O2 Să enumere cel puțin două argumente în alegerea unei meserii, cu ajutorul profesorului. (vreau să am o meserie pentru că: mă pot întreține mai ușor, 

îmi pot cumpăra o locuință, imi pot cumpăra mâncare și haine) 

O3 Să înțeleagă diferența dintre “ce îi place” şi “ce poate face”, sub îndrumarea profesorului. O4 Să completeze rebusul răspunzând la întrebări. 
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Strategia didactică: 

 

1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,joc de rol, demonstrația 

2. Mijloace de învăţământ: imagini reprezentând diferite meserii, fișe de lucru, rebus, planșe, capace plastic, carioci 

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontal, individual, pe grupe 

Resurse: 

 

1. Oficiale: - Program şcolară pentru disciplina: Terapie Educațională Complexă și Integrată 

- Planificarea calendaristică orientativă, clasa: a-VI-a 

- Modulul: Ludoterapie 2.De timp- 45 minute 

3. Bibliografice: 

1. Muşu,I. şi Taflan, A., (1997) – „Terapie educaţională complexă şi integrată”; Editura Pro-Humanitate, Bucureşti 

2. Joc educativ – Ghici! Meseria mea 

3. Cărți de joc educative – Meserii 

4. Ilie, M. D (2005) – Elemente de pedagogie generală, teoria curriculum-ului și teoria instruirii, Timișoara, Editura Mirton 
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SCENARIUL DIDACTIC 

 

Nr. 

crt. 

Etapele lecţiei Ob. 

op. 

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Voi asigura condițiile necesare 

pentru desfășurarea aoptima a 

activității Pregătirea 

materialelor necesare 

Pregătirea elevilor pentru ora, 

prin reamintirea regulilor de 

bază. 

  

 

 

 

Conversația 

  

 

 

 

 

Frontal 

 

2. Reactualizarea 

cunoștințelor 

anterioare. 

 Îi întreb dacă își amintesc ce 

înseamnă cuvântul meserie? 

(Cuvântul meserie = ocupație 

= profesie = activitate 

desfăşurată într-un anumit 

domeniu = ocupație permanentă 

a unui om bazată pe muncă ) 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenție 

informațiile. 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

  

 

 

 

 

Frontal 

Aprecieri 

verbale 

Corecta- 

rea ținutei 

 

Încurajări 

verbale 
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   Haideţi să stabilim de unde 

pornim pentru a avea o meserie. 

De ce veniţi voi la şcoală? 

La ce ne foloseşte ce învăţăm la 

şcoală? 

     

3. Captarea atenției  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

Le citesc elevilor patru ghicitori 

și trebuie să dea răspunsul 

corect. 

1. Când nu este semafor Strada 

poţi trece uşor El maşinile 

opreşte Pentru ca tu să poţi 

trece.(polițistul) 

 

2. Cu arome îmbietoare Pâinea 

rumenă apare. Din cuptorul 

dogorit El o scoate 

mulţumit.(brutarul) 

 

 

 

 

 

 

Elevii ascultă cu atenție 

ghicitorile pentru a putea da 

răspunsurile corecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversația 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișa cu 

ghicitori 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

Observa- ția 

sistemati că 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Incurajări 

verbale 

 

Corecta- rea 

ţinutei 
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   3. Ciorbe, supe, sărmăluţe, 

Sosuri calde, chifteluţe 

Pregăteşte iscusit 

Că e meşter la gătit.(bucătarul) 

 

4. Dimineaţa îţi zâmbeşte Când 

la grădiniţă vii Pentru şcoală 

pregăteşte Grupa-ntreagă de 

copii.(educatoarea) 
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3. Precizarea temei şi a

 obiectivelor 

lecţiei 

 Prezint tema și obiectivele pe 

înțelesul elevilor. Azi, vom afla 

meseriile ascunse cu ajutorul 

ghicitorilor, vom încerca să 

aflăm pentru ce ne este necesară 

o meserie, la ce ne ajută, vom 

încerca să facem diferența între 

ce imi place și ce pot face. 

Elevii ascultă cu atenție.  

 

 

 

 

Conversația 

  

 

 

 

 

Frontal 

 

 

Observa- ția 

sistemati că 
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   Tema de astăzi este: Meseria 

mea 
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4. Desafășurarea 

activității 

 Numai dacă mergem la şcoală 

putem avea o meserie. Ca să 

practicăm o meserie trebuie să 

lucrăm cu anumite materiale, 

unelte, instrumente. 

Le prezint mai multe meserii și 

trebuie să recunoască de ce 

unelte, ustensile, materile au 

nevoie meseriașii din imagini. 

Vom face un joc de rol, într- un 

bol se regăsesc două meserii 

(cea de medic și cea de pictor). 

Elevii vor simula o consultație la 

medic. Vom stabili de comun 

accord cine va îndeplini rolul 

medicului, al asistentului și pe 

cel al 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund la întrebări 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul Joc 

de rol 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe cu meserii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halat alb 

 Aprecieri 

verbale 

Corecta- rea 

ținutei 

 

 

 

 

 

 

 

Încurajări 

verbale 

 

 

Observa- 

rea 

sistermati 

că 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensificarea 

retenției 

 pacientului și al însoțitorului 

acestuia. Doctorul și asistentul 

vor avea halat și ustensilele 

necesare desfășurării activității. 

Pentru pictor 

 

O să ne folosim de câteva 

capace de cutii mai mari. Vom 

face două echipe, în care un 

elev iși va acoperi fața cu un 

capac, coechipierul 

, cu ajutoul cariocilor, ii va 

desena fața așa cum se vede prin 

capacul de plactic. 

Le prezint un rebus, ce va fi 

completat la tablă. Fiecărui elev 

îi este adresată o întrebare, 

urmând a ieși la tablă pentru a o 

completa pe 

 Explicația 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Demonstrați a 
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   rebus. La final vor 

descoperi o altă 

meserie. 

 

 

După finalizarea 

rebusului, primesc spre 

rezolvare următoarele 

fișe de lucru, 

explicându-le cum 

trebuie rezolvate. 

(anexa 5 și 6) 

Să vedem dacă știm 

cine…. Cine face ? 

Unde lucrează ? 

(anexa 1) 

 

 

Elevii citesc 

enunţurile, cu 

ajutor, dacă este 

cazul, şi 

completează 

rebusul. 

Planșa cu rebusul 

este pe tablă, 

fiecare elev va ieși 

și va scrie 

răspunsul correct. 

La final, pe vertical 

vor descoperi o altă 

mese 

Elevii sunt atenți la 

întrebări, vor fi 

ajutați dacă este 

nevoie. 

 

 

Explicația 

 

 

Conversaţ

ia 

 

 

 

 

 

Conversaț

ia 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebusul 

 

 

 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

Observa

- rea 

sisterma

ti că 

7. Încheierea 

lecţiei 

 Fac aprecieri asupra 

modului de 

desfăşurare a 

activității şi a 

participării elevilor. 

  

 

Conversaț

ia 

  

 

Frontal 

Aprecie

ri 

verbaleI

n 

curajări 

verbale. 
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PROIECT DE LECȚIE  

 

Prof. înv. primar Moroșan Roxana Ana-Maria Școala 

Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei

 

Data: Clasa: a IV-a 

Propunător: prof. înv. primar Moroșan Roxana Ana-Maria Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei Aria 

curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: „Lumea copilăriei” 

Tema lecţiei: „Cuvinte cu formă apropiată și înțeles diferit” 

Tipul lecţiei: predare de noi cunoștințe 

Scopul lecției: îmbogățirea vocabularului cu cuvinte ce au formă apropiată și înțeles diferit. 

Competențe specifice: 

1.2 Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul scris în contexte de comunicare previzibile; 

1.3 Sesizarea abaterilor din mesajele scrise în vederea corectării acestora; 

1.4 Manifestarea atenției față de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile. 

Obiectivele operaţionale: Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1: să sesizeze forma apropiată, dar înțelesul diferit al unor cuvinte date, explicând sensul acestora; O2: să recunoască perechile de paronime 

dintr-un șir de cuvinte; 

O3: să identifice paronimul corect dintr-o pereche de cuvinte într-un context dat; 

O4: să formuleze enunțuri proprii, folosind în mod corect diferite paronime. 

Strategii didactice: 

Metode și procedee didactice: conversația euristică, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic, metoda cadranelor; 
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Mijloace de învăţământ: manual, caietele, machetă, laptop, fișe de lucru-suport, aplicația Wordwall, jetoane. 

Modul de organizare al activităţii elevilor: frontal, individual 

Forme de evaluare: orală, scrisă, formativă 

Bibliografie: Mihăilescu, C.; Pițilă, T. „Limba și literatura română” manual pentru clasa a IV-a (2021), editura Art klett, București; Crăciun, 

C. „Metodica predării limbii române în învățământul primar” , editura Emia (2020); 

Webografie: Wordwall-link: https://wordwall.net/resource/28636737/completează-enunțurile-date-cu-cuvinte-potrivite-alegându-le 
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Desfășurarea activității 

 

 

Momentele 

lecției 

 

 

Ob. 

Op. 

 

Demersul didactic 

 

Strategii didactice 

Evaluare 

Pe parcursul 

lecției, se va 

evalua: 
Met. și proc. 

did. 

Mij. de 

înv. 

Mod de 

org. 

Moment 

organizatoric 

 • Se asigură condițiile optime pentru o bună desfășurare a activității 

prin pregătirea materialelor de lucru. 

    

Verificarea temei 

pentru acasă 

 • Se verifică calitativ tema pentru acasă, urmând a fi verificată 

cantitativ după ore. 

conversația caiete frontal, 

individu 

al 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

dobândite anterior 

 • Se solicită din partea elevilor exemplificări de cuvinte cu sens 

asemănător, sens opus și mai multe înțelesuri pe baza machetei 

folosite la ora de științe. 

Exemple: senin / înnorat 

ploaie / ninsoare 

vară / iarnă picătură=strop 

Lac-apă stătătoare 

-de unghii 

-de apă (transpirat) 

conversația, 

explicația 

 frontal Capacitatea 

de identificare 

a cuvintelor 

cu sens 

asemănător, 

opus mai 

multe 

înțelesuri. 
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Anunțarea temei și a 

obiectivelor propuse 

 • „Din categoria acestor cuvinte, și anume cele cu sens asemănător, 

opus și mai multe înțelesuri,  fac parte și o serie de cuvinte care în 

componența lor/ scrierea lor schimbarea unei singure litere conduce 

la schimbarea sensului acestuia. Exemplu: PRENUME-numele mic 

al unei persoane 

PRONUME-parte de vorbire 

• Se scriu data și titlul pe tablă. 

conversația 

explicația 

demonstrația 

Tablă, 

caiete 

frontal, 

individu 

al 

continua, 

formativă 

 

Capacitatea de 

receptare a 

unui mesaj 

oral. 
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Dirijarea învățării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

• „Ora aceasta vă invit în poiana florilor realizată pe machetă. 

Fiecare dintre flori ascunde sarcina de lucru ce va trebui să o 

realizăm, drept urmare va numi jocul de azi „Petale colorate”. 

Regulile acestui joc vor fi expuse pe tot parcursul orei. 

• Se împart elevilor fișe-șablon cu patru cadrane, fiecare având 

simbolul unei flori aflate pe machetă. 

• Se solicită elevilor să clasifice, în funcție de spectrul culorilor, 

florile din poiană (culori calde-roșu, portocaliu; culori reci-albastru, 

violet). 

• Pentru completarea fiecărui cadran se propune alegerea unei 

anumite flori (ex. din categoria culorilor calde) în vederea 

identificării sarcinii de lucru și realizarea acesteia. 

 

Cadranul I: „Deschide petalele florii ce are o culoare primară 

caldă primară” 

• Se citește sarcina de lucru: „Vei primi un set de jetoane cu mai 

multe cuvinte. Așază-le în perechi după forma de scriere a acestora. 

Trebuie doar să urmărești înlocuirea unei litere cu alta și vei 

descoperii cuvinte cu forma aproape identică, dar cu sens diferit.” 

• Jetoanele vor fi poziționate pe tablă și, odată cu identificarea lor, se 

completează pe cadran perechile de cuvinte noi. Fiecare cuvânt 

scris este urmat de explicațiile clare legate de sensul acestuia din 

partea propunătoarei. 

Exemplu: ORAR-ORAL 

FAMILIAL-FAMILIAR TEST-TEXT PRONUME-PRENUME 

ORIGINAR-ORIGINAL ATLAS-ATLAZ NUMERAL-

NUMERAR 

 

 

explicația, 

conversația 

exercițiul jocul 

didactic metoda 

cadranelor 

 

 

, caietele, 

fișă- 

suport, 

jetoane 

 

 

frontal, 

individu 

al 

 

 

Capacitatea 

de clasificare 

a culorilor 

raportându- se 

la spectrul 

acestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de observare a 

schimbării 

unei litere în 

componența 

cuvântului. 
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 O2 

 

 

 

 

 

 

O3 

OMIS-EMIS 

 

Cadranul al II-lea: „Deschide petalele flori ce are o culoare caldă, 

dar din spectrul culorilor binare” 

• Se citește sarcina de lucru: „Completează enunțurile date cu 

cuvinte potrivite, alegându-le pe baza explicației din paranteză, dar 

șirul dat aleatoriu.” 

• Sarcina de lucru se va realiza folosindu-se aplicația Wordwall 

(expunerea enunțurilor și alegerea cuvintelor potrivite din cuvintele 

aflate în cadranul I) 

Exemplu: 

➢ Mi-am așezat cărțile și caietele în ghiozdan după 

(programul de activitate)…………. . (Orar) 

➢ Am povestit (prin viu grai)…………. Legenda. (Oral) 

➢ La ora de geografie folosesc mereu (cartea cu 

hărți)…….. . (atlas) 

➢ Rochia mamei este din (material lucios)…… roșu. 

(atlaz) 

➢ Trei este ca parte de vorbire…….. . 

➢ Tata a plătit la casă 200 de lei……….. . 

➢ 

  

 

 

 

 

 

Wordwall 

  

 

 

 

Capacitatea 

de înțelegere 

a sensului 

unui cuvânt. 

Fixarea 

cunoștințelor noi 

însușite 

 Cadranul al III-lea- „Deschide petalele florii cu culoare rece, din 

spectrul culorilor binare” 

• Se citește sarcina de lucru: „Primești o pereche de cuvinte cu formă 

aproape identică, dar cu sens diferit. Formulează enunțuri proprii cu 

aceste cuvinte.” 

Exemplu: 

➢ TEXT-TEST 

➢ PRONUME-PRENUME 

explicația, 

conversația, 

exercițiul 

fișă de 

lucru 

frontal, 

individu 

al 

orală, scrisă 

Capacitatea 

de formulare a 

unor enunțuri 

proprii. 
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Anunțarea temei 

pentru acasă 

 Cadranul al 4-lea: „Deschizând petalele cu flori cu culoarea 

rece, primară, vei afla sarcina ta de lucru acasă.” 

„Vă provoc pe cei mai creativi dintre voi, să alegeți două perechi de 

cuvinte și să le transpuneți prin desene specifice, iar pentru toată 

lumea, veți rezolva exercițiul 2 de la pagina 99 a manualului în 

cadranul specificat.” 

conversația 

explicația 

manual 

fișă- suport 

  

Evaluarea și 

încheierea activității 

 Se fac aprecieri globale și individuale cu privire la felul în care au 

participat la lecție. 

   Aprecieri 

orale 
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Anexa 1 

 

 

 

 

ORAR-ORAL FAMILIAL-FAMILIAR TEST-TEXT PRONUME-

PRENUME ORIGINAR-ORIGINAL ATLAS-ATLAZ NUMERAL-
NUMERAR OMIS-EMIS 

 
➢ Mi-am așezat cărțile și caietele în ghiozdan după (programul de 

activitate)…………. . (Orar) 
➢ Am povestit (prin viu grai)…………. legenda. (Oral) 

➢ La ora de geografie folosesc mereu (cartea cu hărți)…….. . 
(atlas) 

➢ Rochia mamei este din (material lucios)…… roșu. (atlaz) 

➢ Trei este ca parte de vorbire…….. . 

➢ Tata a plătit la casă 200 de lei……….. 
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➢ TEXT-TEST 

 

 

 

 

➢ PRONUME-PRENUME 
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Proiect  didactic 

Tofan Simina Georgiana 

      Colegiul Național de Artă”Octav Băncilă”, Iași 

 

Școala: Colegiul Național  de Artă “Octav Bancilă” – Iași 

Elev: Iordache Nicoleta 

Clasa: a IX a  

Profesor: Tofan Simina Georgiana 

Aria curriculara: Muzică instrumentală 

Disciplina: Flaut 

Subiectul lecției: 1. Gama Mi b Major – arpegii și ariculații 

   2. Kohler – Studiul nr 3 

   3. V. Blodek – Concert Sol Major (p I) 

   4. J. S. Bach – Sonata nr. II (p I-II)-citire la prima vedere 

Tipul lecției : Mixtă 

- De consolidare a cunoştinţelor ; 

- De comunicare de noi cunostinte. 

Obiective cadru :  

• Dezvoltarea capacității interpretative ; 

• Dezvoltarea capacității de receptare a muzicii ; 

• Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical ; 

• Cultivarea sensibilităților, imaginatiei și creativității muzicale. 

Obiective de referință : 

• Să cânte cu participare afectivă, cu sensibilitate și expresivitate piesele abordate ; 

• Să citească la prima vedere cantece și teme muzicale în tonalități diferite ; 

• Să-și exprime propriile impresii privind lucrările abordate ; 

Obiective operaționale: 

• Să respecte tempoul și dinamica; 

• Să realizeze exerciții de respirație, emisie și de intonație; 

• Să rezolve problemele tehnice: relaxarea corpului, sincronizarea între degete și limbă,  

egalitatea de intensitate și durata a sunetului.  

• Să cânte nuanțat , coreland interpretarea cu mesajul ce trebuie transmis; 
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Resurse 

1.Procedurale : exercițiul, conversația, demonstrația, explicația  

2.Materiale :  manual, partituri, metronom. 

Scopul lecție: 

- consolidarea deprinderii de a executa corect staccato în registrele: grav, mediu, și acut al 

instrumentului de suflat. 

- câstigarea deprinderilor de a executa corect și cu usurință digitația notelor. 

- aprofundarea lucrărilor abordate; 

Material didactic folosit: 

- studierea gamei Mi b Major legato, detase, staccato, insistându-se în special pe ultima cerință, ea 

fiind și scopul acestei lecții. 

- casete, cd-uri care să exemplifice pasajele căutate. 

Moment organizatoric: 

• Discuții cu elevul privind noul repertoriu, problemele pe care le – a  

întampinat în studiul de acasă și asupra cărora trebuie sa se insiste. 

Lectia propriu-zisă: 

1. Gama Mi b Major 

• Elevul va începe ora prin prezentarea gamei Mi b Major cu variante și 

arpegii. 

• Primul lucru de care se va ține cont este poziția corectă la flaut, poziția  

corectă a flautului și respirația corectă a elevului.  Poziția corectă a corpului , relaxarea umerilor și  a 

brațelor, egalitatea de durată și intensitate a sunetului, precizia atacului, calitatea în permanență a 

sunetelor; sincronizarea degetelor și a limbii, egalitatea articulațiilor: simplă, dublă. 

 Prin intermediul gamelor se pot  rezolva probleme de susținere și echilibrare a sonorității pe 

toata intinderea instrumentului concomitent cu soluționarea egalitatii ritmice în virtuozitatea digitației 

și articulației. 

 Tipul articulației alese pentru exersare se stabilește în funcție de problemele tehnice dar și de 

cerințele pieselor din repertoriul abordat. 

 Metode de studiere a gamelor: 

A. 

 

I.    →  
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II.   →  

 

III.  →  

IV   → 1.  2.  

  

3.     4.  

 

5.    6.   

 

7.     8.   

 

9.    10.  

 

B. pentru egalizarea digitației(egalizarea metro ritmică a pasajului) 

 

1.  



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5461 
 

 

  

 2  

 

 

  3.  

 

 

 

 

C. Studiul gamelor progresive se pot efectua în ritmuri ca: 

 

 

 

 

 

 

 

D. În scopul dezvoltării virtuozității motricității degetelor, în legato, se poate efectua și urmatorul 

exercițiu, construit pe gamă: 
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2. Kohler – Studiul nr 3 

• Piesa cu care se va începe va fi Studiul nr.3 unde se va ține cont de importanța acestui studiu, ce 

probleme ridică el, scopul pentru care a fost el scris, se va ține cont de tempo, de nuanțe , respirații și 

de indicațiile pe care il le dă profesorul. 

• Se va insista pe părțile dificile ale piesei încercand sa le studieze de la rar la un tempo apropiat de cel 

care este cerut încercand să clarifice problemele de ordin tehnic și expresiv.  

• Se insistă asupra corectitudinii ritmice, egalității de durată și intensitate a sunetului;  

• Se vor corecta eventualele greșeli de text. 

• Se insistă asupra  egalității articulației; 

• Se audiază studiul în  întregime, urmărindu-se corectitudinea  redării textului muzical; 

 

3. V. Blodek – Concert Sol Major (p I) 

• Se audiază lucrarea în intregime a piesei; 

• Se educa obținerea unui sunet susținut și profund; 

• Se va insista pe parțile dificile ale piesei încercand să le studieze de la rar la un tempo apropiat de cel 

care este cerut încercând să clarifice problemele de ordin tehnic și expresiv. 

 

Probleme de rezolvat: 

• Neritmicitatea execuției (intrări pe contratimp) 

• Sonoritate neechilibrată (atenție la ambușură) 

• Intonări imprecise (se recomandă exerciții zilnice pe durate lungi urmărindu-se  emisia impecabilă a 

sunetului. O suflatură corecta va genera întotdeauna o intonatie justa) 

 

 

3.   Johann Sabestian Bach – Sonata nr. II (p I-II) 

• Se audiază lucrarea în întregime a piesei;(cântată de profesor) 
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• Se urmarește redarea caracterului piesei  prin crearea unui sunet de calitate și prin susținerea liniei 

melodice; 

• Se corectează eventualele greșeli de text; 

• Se insistă asupra corectitudinii ritmice; 

• Interpretarea la Bach pretinde articularea sunetelor în detache pe o continuă sustinere). 

 

FIXAREA CUNOȘTINȚELOR: 

• întrebari adresate elevului legate de indicațiile date de profesor asupra  

fiecarei piese in parte. 

 Încheierea lecției:  

 Se va recomanda studiul zilnic punându-se accent pe pasajele mai dificile, elevul va studia din 

punct de vedere tehnic inclusiv nuanțe,respirații. 

I se va cere elevului să studieze individual piese la prima vedere pentu a-i ajuta la orele de 

muzică de cameră și orchestră.  

 Pentru instrumentiștii suflători, un program zilnic de studiu va debuta prin încalzirea aparatului 

interpretativ, având în vedere urmatoarele obiective : 

- poziția relaxata a corpului și ambușurii; 

- respirația corectă; 

- conducerea si dozarea eficientă a coloanei de aer-marirea capacității respiratorii; 

- emisia calitativă a sunetului în toate registrele; 

- echilibrarea sonorității pe tot ambitusul instrumentului; 

- intonația justă a sunetelor muzicale și a intervalelor; 

- exectutarea nuanțelor și efectuarea sau nu a vivrato-ului; 

- rezolvarea problemelor de atac a sunetelor din diferite registre, în diferite nuanțe; 

- perfecționarea articulației - simple, duble, triple; 

- sincronizarea articulației cu digitația; 

- mobilitatea degetelor în raport cu egalitatea ritmică. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

PROPUNĂTOR: prof. Ioana CORUJAN    

DATA:                   

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială „Horea”  

CLASA:    

   

SUBIECTUL LECŢIEI: “ Pilda celor zece fecioare “  

 

TIPUL LECŢIEI: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe 

 

SCOPUL LECŢIEI: însuşirea unor învăţături date de Mântuitor, în vederea consolidării 

comportamentului religios – moral;  

                                    educarea tinerilor în vederea pregătirii pentru Judecata de Apoi; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili: 

               O1 – să rezume conţinutul pildei  

               O2 – să explice simbolurile descoperite în pildă 

               O3 – să analizeze modalităţile de pregătire pentru întâmpinarea Mirelui 

               O4 – să formuleze învăţături folositoare progresului în viaţa spirituală 

               O5 – să aplice învăţăturile descoperite la formarea propriului comportament moral-religios 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

Metode şi procedee:  

               –     conversaţia, explicaţia, lectura biblică, povestirea,  exerciţiul, observarea dirijată, 

metoda „cubului”, descoperirea 

Mijloace de învăţământ: 

       planşa “ Pilda celor zece fecioare “, Sfânta Scriptură, planşe pentru celelalte pilde studiate, texte 

scipturistice, fişele de lucru specifice grupelor, fişele de lucru ale elevilor 

              Forme de organizare: activitate frontală; activitate pe grupe 

 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

               Biblia sau Sfânta Scriptură; 

Călugăru, Dumitru, „Hristos în şcoală”, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 

1990; 

               Cucoş, Constantin, “ Educaţia religioasă ”, Editura Polirom, Iaşi, 1999; 

  Muha, Camelia, „Caiet de religie – creştin ortodoxă”, cls. a V – a, Editura „Sfânta Mina”, 

Iaşi, 2013; 

               Leon Magda, “ Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştin – ortodoxe “, Editura Aramis, 

Bucureşti, 1998, pagina 84 

               “ Parabolele şi învăţăturile Domnului  nostru  Iisus Hristos,  Editura Vestala, Bucureşti, 

1998; 
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DESFĂŞURAREA DEMERSULUI DIDACTIC: 

 

 

Nr. 

crt. 

Momentele 

lecţiei 

Ob. 

op. 

CONŢINUTUL 

INSTRUCTIV - 

EDUCATIV 

Timp 
Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Evaluare 

Forme de 

organizare 

I. 
Momentul 

organizatoric 

  

- salutul 

- rugăciunea 

- notarea 

absenţelor  

- profesorul 

grupează elevii în 

6 grupe de luru 

 

2 

min. 

conversaţia 

 

 

 
activitate 

frontală 

II. 

Actualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

  

 Profesorul cere 

elevilor să 

recunoască 

pildele studiate 

după planşele 

prezentate, să 

asocieze textul 

scripturistic 

corespunzător 

acestora şi să 

motiveze 

alegerile făcute. 

 

8 

min. 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

Planşele 

pildelor 

 

Texte 

scripturistice 

activitate 

frontală  

 

aprecieri 

verbale 

III. 

Pregătirea 

aperceptivă a 

elevilor 

 

  

Din motivaţiile 

elevilor, aceştia 

vor descoperi 

învăţăturile 

pildelor şi 

răspund la 

întrebarea  - De 

ce trebuie să 

facem fapte bune 

şi să îndeplinim 

Voia lui 

Dumnezeu? 

 

Despre toate 

acestea ne 

vorbeşte 

Mântuitorul într-

o altă pildă pe 

care o vom studia 

azi. 

3 

min. 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

frontală 

 

 

aprecieri 

verbale 
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IV. 

Anunţarea 

titlului şi a 

obiectivelor 

propuse 

 

  

 Se anunţă şi se 

scrie la tablă titlul  

noii lecţii:  

                         

“Pilda celor zece 

fecioare”  

 Profesorul arată 

elevilor obiecte 

din cutia cu 

surprize şi 

explică rolul 

acestora pentru 

lecţia nouă. 

 Profesorul 

prezintă faptul 

că: 

Astăzi vom vorbi 

despre modul în 

care ne putem 

pregăti pentru a 

doua venire a 

Mântuitorului (a 

Mirelui), tocmai 

pentru a nu ne 

surprinde 

nepregătiţi şi 

vom încerca să 

formulăm, 

împreună, 

învăţăturile 

acestei pilde. 

2 

min. 
explicaţia 

Cutia cu 

surprize 

activitate 

frontală 

V. 

Comunicarea 

/însuşirea 

noilor 

cunoştinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

 

O2 

 

O3  

 

O4 

 

 Profesorul citeşte 

expresiv pilda. 

 Se notează la 

tablă trimiterea 

biblică ( Matei 

25, 1-13 ). 

 Se explică 

cuvântul  

“priveghere“ –  

“a păzi“,  precum 

şi alte cuvinte 

necunoscute, 

dacă este cazul şi 

se explică 

tradiţiile de 

nuntă. 

 

25 

min. 

 

 

lectura 

biblică 

 

explicaţia; 

 

 

metoda 

„cubului” 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

Sfânta 

Scriptură 

 

 

Fişele de 

lucru 

specifice 

grupelor  

 

 

Fişele de 

lucru ale 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

pe grupe 
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 Elevii primesc 

sarcinile de lucru, 

le realizează, iar 

apoi liderul ales 

al grupei prezintă 

materialul 

realizat. 

Grupa 1 – 

Descrie 

Grupa 2 – 

Compară 

Grupa 3 - 

Asociază 

Grupa 4 – Aplică 

Grupa 5 – 

Analizează 

Grupa 6 -  

Argumentează 

 Profesorul 

împreună cu 

elevii 

completează 

informaţiile, dacă 

este cazul şi 

notează la 

tablă/fişele de 

lucru informaţiile 

corespunzătoare. 

 

VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 Se va cere 

elevilor să caute, 

în pildă, sfatul pe 

care ni-l dă 

Mântuitorul: 

“Privegheaţi,  că 

nu ştiţi ziua,  nici 

ceasul când vine 

Fiul Omului“ , 

apoi lipeşte 

alături de 

celelalte planşe 

textul 

scripturistic şi 

planşa pildei 

studiate 

 

 Profesorul va citi 

dacă timpul îi 

permite,  

5 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descoprirea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşa pildei 

celor zece 

feioare 

 

Textul 

scripturistic 

 

 

Cartea cu 

poveşti 

 

 

 

 

 

 

aprecieri 

verbale 
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povestirea  

“Comori 

ascunse“  

 

 

 

 

 

 

VII. 

Precizarea şi 

explicarea 

temei pentru 

acasă 

 

 “Meditaţi la 

faptele personale 

spre pregătirea 

pentru a doua 

venire a 

Mântuitorului!“ 

2 

min. 
explicaţia;  

activitate 

frontală; 

VIII. 

Încheierea 

activităţii 

 

 - rugăciunea 

- salutul 

- se mulţumeşte 

elevilor pentru 

contribuţia adusă 

la desfăşurarea 

orei 

 

3 

min. 
  

aprecieri 

verbale 

Comori adunate  

 

  

 Într-un oraş trăia odată un om zgârcit. Toată viaţa n-a făcut altceva decât să strângă şi să strângă 

tot  mai  multă avere.! Niciodată nu i-a fost milă de cineva sărman. Nu dădea ceva de pomană nici în 

ruptul capului. O singură dată, într-o duminică, trecând prin faţa unei biserici, i-a aruncat unui cerşetor 

doi bănuţi. În rest, toată viaţa lui n-a dat nimic. Când preotul îl întâlnea şi îl apostrofa, el răspundea 

mereu: 

 - Părinte, în lumea asta totul poate fi cumpărat. Cu siguranţă că şi în lumea cealaltă este la fel. 

Cu câte bogăţii am strâns eu, nu se poate să nu ajung în rai. Oricâte sfaturi I-ar fi dat preotul, el nu voia 

să le asculte. Azi aşa,  mâine aşa, până când, într-o noapte, a avut un vis îngrozitor. Se făcea că murise 

şi ajunsese la Poarta Raiului, când la intrare, Sfântul Petru l-a întrebat: 

 - Bine, omule, ce-i cu tine aici? 

 - Sfinte Petre, aş vrea şi eu să intru în rai. 

 - Dar, crezi tu că poţi? 

  - Sfinte Petre, dacă trebuie eu plătesc. Am comori nenumărate… 

 - Păi, de ce n-ai spus aşa, omule, dacă ai comori strânse nu-i nici o problemă. Ia să vedem câtă 

avere ai la tine. 
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N-a mai putut omul de bucurie când a auzit că poate plăti. Doar toată viaţa nu făcuse altceva decât să 

strângă şi să strângă. A început să se scotocească prin toate buzunarele, dar, să vezi şi să nu crezi, nu 

mai găsea nici un ban. Văzându-l atât de încurcat, Sfântul Petru i-a spus: 

 - Mai caută, mai caută, poate vei găsi, totuşi, ceva! 

Şi, într-adevăr, omul a găsit pe fundul unui buzunar doi bănuţi. 

 - Aoleo, dar de ce nu am decât atât? Pe pământ aveam de mii de ori mai mulţi. Aici de ce am 

ajuns numai cu doi bănuţi? 

 - Ei, omule, I-a răspuns Sfântul Petru, când ajungi aici ai doar ce-ai dăruit în viaţă. Acestea 

sunt comorile pe care fiecare le strânge în cer. Cu ele poţi, într-adevăr, să intri în rai, dar crezi că doi 

bănuţi sunt de ajuns!? În toată viaţa n-ai dăruit decât aceşti bănuţi unui om sărman ce aştepta ajuorul 

tău în poarta unei biserici. Dacă, în timpul vieţii, ai fi strâns mai multe comori cereşti, poate ai fi 

intrat în rai, dar aşa… 

Tocmai în acea clipă, omul nostru s-a trezit din vis, speriat de tot. Din acea z,i nu a mai fost la fel. A 

încercat să adune comori doar în cer. Erau atâţia săraci ce aveau nevioe de ajutorul său…! 

 

( Leon Magda, “ Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştin – ortodoxe “, Editura Aramis, 

Bucureşti, 1998, pagina 84 ) 
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PROIECT DIDACTIC 

                                

                               CURCULESCU MARIOARA 

 LICEUL TEHNOLOGIC, ,,TIU DUMITRESCU” MIHĂILEŞTI - GIURGIU 

 

CLASA: a IX- a 

UNITATEA: Scene din viața de ieri și de azi 

OBIECTUL: Limba şi literatura română 

SUBIECTUL: Cartea nunții – Caracterizarea  personajului 

TIPUL LECŢIEI: de comunicare de noi cunoștințe 

 

COMPETENŢE GENERALE:  

1. utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor în diferite situaţii 

de comunicare ; 

2. folosirea instrumentelor de analiză tematică şi structurală a diferitelor texte literare; 

3. argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar. 

 

Valori și atitudini: 

• Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comunicare 

• Abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și argumentelor celorlalți 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

• 1.5 utilizarea corectă și adecvată a formelor exprimării orale și scrise în diverse situații 

• 2.4 analizarea componentelor structurale și expresive ale textelor literare studiate și discutarea rolului 

acestora în tratarea temelor 

• 2.6 aplicarea conceptelor de specialitate în analiza și discutarea textelor literare studiate 

• 3.3 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate 

 

COMPETENȚE DE REFERINȚĂ : La sfârșitul lecției elevii sunt capabili: 

a. Cognitive: 

O1-să definească conceptul operațional de personaj literar 

O2-să identifice mijloacele de caracterizare 
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O3-să identifice trăsăturile definitorii ale unui personaj 

O4-să stabilească rolul/statutul personajului în operă 

O5-să argumenteze apartenența unui personaj într-o anumită zodie 

 

b. Afective: 

O6-să participe cu interes și atenție la toate etapele lecției 

O7-să-și însușească valorile morale promovate de personaj 

 

c. Psihomotorii: 

O8-să-și însușească tehnicile de abordare și receptare a personajului literar 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

 

 a) Metode şi procedee: conversația euristică, conversația catehistică, conversația de fixare, 

prezentarea orală, exercițiul, lucrul cu textul literar, explicația, învățarea prin descoperire, 

problematizarea, horoscopul, lucrul cu dicționarul. 

 b) Mijloace de învăţare: textul literar, fișe de lucru, fișa de lectură, manualul, tabla, caietul, 

dicționarul. 

 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: pe grupe, individual-frontal. 

EVALUARE: inițială-frontală, chestionare orală, aprecierea verbală, observarea sistematică a 

elevilor, formativă-continuă 

 

TIMP:  50 min. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Limba şi literatura română (manual pentru clasa a IX-a), A. Costache, F. Ioniţă, Ad. Săvoiu, Grup 

editorial Art, Bucureşti, 2005; 

2. Călinescu, George, Cartea nunții, Ed. Litera Internațional, Colecția Biblioteca școlarului, București, 

2003 

3. Crăciun, Corneliu,  Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și licee, Ed. Demia, 

Deva, 2007 

4. Şufană, Romana, Ghidul profesorului debutant de limba şi literatura română, clasa a IX a, Ed. Sântul 

Ierarh Nicolae, 2009. 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

Nr

. 

Cr

t. 

Secvențel

e lecției 

Compet

ențe de 

referinț

ă 

Tim

pul  

Conținut

ul 

învățării 

 Strategia didactică

  

Evaluar

e  

Metode și 

procedee 

Mijloace  Forme 

de 

organiz

are 

 

1 Moment 

organizato

ric 

 1 min - salut, 

pregătirea 

materialul

ui necesar 

 Catalogul 

 

  

2 Verificare

a temei 

 4 min Se verifică 

tema: 

Elevii au 

avut de 

facut un 

eseu cu 

titlul De 

ce să 

caracteriz

ăm un 

personaj 

literar? Se 

vor citi 

două – trei 

teme 

Prezentarea 

orală  

Caietele de 

temă  

Individ

ual 

Frontal  

Aprecier

e verbală  

3 Reactualiz

area 

structurilo

r învățate 

anterior 

O1 

O2 

O4 

3 min Cu 

ajutorul 

temei se 

vor stabili 

și cele mai 

importante 

elemente 

Conversați

a  

Explicația  

 

Tabla  

Caietul  

Activita

te 

individu

ală 

Inițială-

frontală 
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legate de 

noțiunea 

de 

personaj și 

caracteriza

re. 

4 Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelo

r 

 1 min Se anunță 

titlul 

lecției- 

Cartea 

nunții – 

caracteriz

are de 

personaj. 

Se notează 

pe tablă și 

în caiete. 

Se anunță 

obiectivel

e într-un 

mod 

accesibil. 

Prezentare 

orală 

Tabla 

Caietul 

 

Frontal 

Individ

ual 

 

 

5 Dirijarea 

învățării 

O2 

 

O3 

 

O4 

 

O5 

 

O6 

 

O7 

30 

min 

➢ În 

ora 

anterioară 

elevii au 

primit fișe 

cu 

horoscopu

l (fișa 1). 

Baieții au 

avut ca 

sarcină 

Metoda 

horoscopul

ui 

Prezentarea 

orală 

Ciorchinele 

Lucrul cu 

textul 

literar 

Explicația  

Fișa cu 

zodii 

Fișa de 

lucru cu 

citate  

Manualul  

Fișa de 

lectură 

Dicționarul  

 

Tabla 

Pe 

grupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativ

ă-

continuă 

Aprecieri 

verbale 

Chestion

area 

orală 

Observar

ea 

sistemati
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O8 

 

alegerea 

unei zodii 

pentru 

Vera, iar 

fetele 

pentru 

Jim. 

➢ În 

funcție de 

zodia 

aleasă 

pentru 

Vera, 

băieții 

sunt 

împărțiți 

în 3 grupe, 

iar fetele 

la fel. 

Elevii vor 

primi fișe 

cu citate 

din carte 

care să îi 

ajute în 

realizarea 

sarcinii 

(fișa 2, 3). 

➢ Fie

care grupă 

trebuie să 

realizeze o 

planșă în 

Învățarea 

prin 

descoperire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caietul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

că a 

elevilor 
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care să 

expună 

trăsăturile 

din tabelul 

cu zodia 

aleasă 

care i se 

potrivesc 

personajul

ui, fiecare 

trăsătură 

fiind 

susținută 

cu 

exemple 

din operă 

și 

încadrată 

într-un 

mod de 

caracteriza

re (direct, 

indirect ). 

(15 min) 

➢ Fie

care grupă 

va avea 

câte un 

reprezenta

nt pentru a 

prezenta 

ceea ce au 

lucrat și 
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pentru a 

convinge 

clasa de 

corectitudi

nea zodiei 

alese. (15 

min).  

 

6 Obținerea 

performan

ței 

O4 

O5  

O6 

O7 

O8 

4 min ➢ La 

finalul 

activității 

se va 

stabili 

care este 

cea mai 

potrivită 

zodie 

pentru 

Vera, 

respectiv 

Jim din 

cele 

prezentate

. Vom 

hoărî tipul 

de 

personaj, 

statutul lui 

social, 

moral și 

trăsăturile 

fizice. 

Conversați

a de fixare 

Problemati

zarea  

 

 Individ

ual 

frontal 

Aprecieri 

verbale 
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7 Feedback-

ul 

O6 

O7 

6 min Se 

propune 

elevilor 

realizarea 

horoscopu

lui zilnic 

al 

personajel

or pentru 

începutul 

și sfârșitul 

operei. 

Pentru ca 

discursul 

să ia 

forma 

adecvată 

unui 

pronostic 

zodiacal 

se vor 

folosit 

„apropieril

e forţate”, 

de care 

elevii vor 

ține cont 

pe 

parcursul 

redactării. 

Repere: 

Ziua de 

azi va 

Exercițiul  Caietul  Individ

ual 

Frontal  

Aprecieri 

verbale 
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începe, în 

această zi 

aţi putea, 

lăsaţi la o 

parte, v-ar 

folosi 

faptul că, 

astăzi 

stelele  vă 

susţin... 

Sarcina: 

Creaţi un 

text din 4-

5 rînduri 

în care aţi 

formula 

presupune

ri despre 

ce s-ar 

putea 

întîmpla 

personajul

ui din text, 

ţinînd cont 

de faptul 

că ştiţi 

deja 

finalul 

romanului

. (în cazul 

în care 

acestă 

activitate 
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nu va fi 

terminată 

din cauza 

lipsei de 

timp, ea 

va rămâne 

ca temă) 

8 Evaluarea 

performan

ței 

  Se 

realizează 

prin 

aprecierea 

răspunsuri

lor la 

sfârșitul 

orei. 

Explicația 

Conversați

a 

Catalog/cat

alog 

personal 

Frontal 

Individ

ual 

Formativ

ă-

continuă 

9 Asigurare

a retenției 

și a 

transferul

ui 

 1 min Elevii au 

ca temă să 

realizeze 

un eseu de 

1-2 pagini 

în care să 

facă 

caracteriza

rea 

personajul

ui pe care 

au lucrat 

(băieții 

Vera, 

fetele- 

Jim).  

Explicația 

Conversați

a 

 

Caietele  Individ

ual 

Frontal 
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PROJET DIDACTIQUE 

 

MIHAI MONICA-GABRIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI, GIURGIU 

Classe: la XI-čme 

Niveau d'étude: B1 

Objet: Langue française ( FLE) 

Sujet: Construire le sens d’un texte 

Type: Leçon mixte 

Méthodes: conversation, problématisation,  explication, communication authentique 

But: donner l'envie de s'exprimer  

Compétences spécifiques: la  construction du sens d’un texte; identification des idées essentielles; les 

reformuler; identification des mots clés; les champs lexicaux; repération le plan: identification des 

connecteurs logiques ,chronologiques 

Supports:la chanson Belle Notre-Dame de Paris  de ??? 

Bibliographie: Internet 

„Belle-Notre-Dame de Paris” 

  

"Quasimodo (Garou)" 

  

Belle 

C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle 

Quand elle danse et qu'elle met son corps ŕ jour,  

Tel un oiseau qui étend  

Ses ailes pour s'envoler 

Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds 

J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane 

Ŕ quoi me sert encore de prier Notre-Dame 

Quel 

Est celui qui lui jettera la premičre pierre 

Celui-lŕ ne mérite pas d'ętre sur terre 

  

Ô Lucifer ! 

Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois 
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Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda 

  

"Frollo (Daniel Lavoin)" 

  

Belle 

Est-ce le diable qui s'est incarné en elle 

Pour détourner mes yeux du Dieu éternel 

Qui a mis dans mon ętre ce désir charnel 

Pour m'empęcher de regarder vers le Ciel 

Elle porte en elle le péché originel 

La désirer fait-il de moi un criminel 

Celle 

Qu'on prenait pour une fille de joie une fille de rien 

Semble soudain porter la croix du genre humain 

  

Ô Notre-Dame! 

Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois 

Pousser la porte du jardin d'Esmeralda 

  

"Phoebus (Patrick Fiori)" 

Belle 

Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent 

La demoiselle serait-elle encore pucelle ? 

Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles 

Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel 

Ma dulcinée laissez-moi vous ętes infidčle 

Avant de vous avoir menée jusqu'ŕ l'autel 

Quel 

Est l'homme qui détournerait son regard d'elle 

Sous peine d'ętre changé en statue de sel 

  

Ô Fleur-de-Lys, 

Je ne suis pas homme de foi 

J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda 
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"Quasimodo, Frollo, Phoebus" 

  

J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane 

Ŕ quoi me sert encore de prier Notre-Dame 

Quel 

Est celui qui lui jettera la premičre pierre 

Celui-lŕ ne mérite pas d'ętre sur terre 

  

Ô Lucifer ! 

Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois 

Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda 

 

 

Nr. 

crt. 

Etapes de la 

leçon 

Duré

e 

Activités instructives-éducatives Stratégies 

 didactiques 

Evaluation 

1. Mise en train 2 

min. 

salut , appel   

2.  Verification des 

connaissances 

~5 

min. 

Devoir -   

Des dates concernant les 

personnages principaux du  roman   

conversation  

3.  Communication 

du sujet et 

acquisition des 

nouvelles 

connaissances 

15-

20  

min  

a. On écoute la chanson sans aucune 

consigne. 

b. On écoute une deuxičme fois la 

chanson avec des consignes. 

 On distribue le texte de la chanson. 

On lit intégralement le texte de la 

chanson , plusieurs fois si besoin, en 

essayant de noter les idées retenues. 

Questions: 

a. Quel est le problčme que pose la 

chanson? 

travail sur des fiches 

 

les réponses 
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 b. Quels sont les trois personnages 

amoureux d’Esmeralda ? 

c. A qui s’adressent les trois 

personnages ? 

d. Pourquoi n’osent-ils pas 

s’adresser ŕ  Esmeralda ? En faisant 

appel au roman de Victor Hugo 

donnez les raisons pour lesquelles 

les trois hommes n’osent pas 

déclarer leur amour ŕ Esmeralda. 

e. Comment les trois personnages 

décrivent-ils Esmeralda ? 

f. Y a-t-il des mots dans le texte de 

la chanson qui appartiennent au 

męme champ lexical que le mot du 

titre? Lesquels? 

 

4.  Fixation des 

connaissances 

~10 

min 

En vue de répondre ŕ des questions 

précises, on procčde au repérage  et 

ŕ l’explication de certains mots : 

Lucifer 

 Dulcinée 

 

 

conversation 

travail en équipe 

 

5. Obtention de la 

performance 

8-10 

min 

On demande d’expliquer: 

a. << Jetter la premičre pierre>> 

b. << le pęché originel >> 

 

 

 

conversation 

explication 
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6. Devoir écrit 

Appreciation et 

conclusion 

5min Pensez-vous qu’on peut se marier et 

ętre heureux avec quelqu’un qui 

n’est pas du męme milieu 

social ou qui n’a pas la męme 

religion, la męme race, la męme 

langue ? 

conversation, 

explication 

les dialogues 

 

 

Qui est Lucifer ? 

 

Ce personnage si complexe mérite que l'on s'y attarde quelque peu.. 

Pourquoi existe-t-il ? 

Le rôle de Lucifer est de susciter le Mal, sous toutes ses formes, afin d'inciter les humains vers des 

choix. Sans lui, nous n'aurions aucun mérite dans notre évolution.   

 

A l'origine, comme son nom l'indique, Lucifer était le Porte-Lumičre (Luci = lumičre, Fero en latin : 

je porte). C'était un ętre doué de qualités fantastiques et responsable de bien des mondes. Par un 

processus préétabli, Dieu a suscité en lui une ré-VOLTE pour une VOLTE-face. Chantant le Mal 

contre les Śuvres de son Créateur, il est, depuis, une sorte de marionnette manipulée au service de 

Dieu. Par diverses épreuves, il suscite des ętres humains ŕ devenir forts, intelligents et généreux.  

Lucifer influe quotidiennement sur nos choix pour nous pousser ŕ mal penser, mal dire, mal faire. Il 

faut souvent lutter pour se contrôler. C'est grâce ŕ ce combat induit en nos personnalités que nous 

pouvons nous forger une force de décision et d'action, éveillant nos qualités et capacités endormies. 

Dulcinée est un personnage fictif du roman de Miguel de Cervantes, Don Quichotte. Elle y est 

mentionnée mais n'y apparaît pas.. 

Obsédé par la traditions des romans de chevalerie, Don Quichotte, cherchant une femme ŕ qui il pourra 

dédier ses exploits futurs, jette son dévolu sur cette simple paysanne habitant la ville de Quichotte, 

Aldonza Lorenzo, dont il avait été amoureux dans sa jeunesse sans avoir jamais osé avouer sa flamme. 

Elle devient dans son imagination la plus belle des femmes, dont il se plait parfois ŕ décrire 

soigneusement les qualités. 

Aujourd'hui, appeler une femme « mi Dulcinea » implique une dévotion et un amour sans fin pour elle. 

Jetter la premičre pierre:Etre le premier ŕ accuser une personne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Quichotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_de_chevalerie
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 Le récit de la « femme adultčre » est l'un des plus beaux de l'Evangile. Cette femme pécheresse, 

condamnée par les intégristes de l'époque, est relevée par Jésus, pardonnée, libérée de ses accusateurs... 

avec cette formule restée célčbre : « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la premičre pierre ! » 

On comprend le message : comme nous sommes tous pécheurs, nous n'avons pas ŕ juger et encore 

moins ŕ condamner les autres... 

 Le péché originel, conté dans la Genčse, est fondamental pour la théologie chrétienne. 

 Il sert notamment ŕ concilier l'idée du mal avec celle de la divinité. Dieu crée le monde en six jours. 

Le sixičme jour, il crée l'homme et la femme pour dominer la création .Il modčle l'homme dans la terre 

et lui insuffle la vie et le place dans le jardin d'Eden, au centre duquel se trouve l'arbre de la vie et de 

la connaissance du bien et du mal Dieu interdit ŕ l'homme de goűter les fruits de cet arbre Puis Dieu 

décide de fournir une aide ŕ l'homme. Il le plonge dans un profond sommeille et façonne une femme ŕ 

partir d'une côte prise ŕ l'homme. Nus et sans honte, l'homme et la femme semblent destinés ŕ une 

éternité de bonheur C'est alors qu'intervient le maléfique serpent tentateur. Il dit ŕ la femme qu'en 

mangeant les fruits de l'arbre de vie, elle deviendra l'égale de Dieu Elle mange le fruit et le tend ŕ 

l'homme. L'innocence est perdue : ils prennent conscience de leur nudité et se cachent ŕ l'appel de Dieu 

. Dieu punit les trois protagonistes Le serpent, d'abord, la femme, ensuite (" J'augmenterai la souffrance 

de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera 

sur toi "), et l'homme enfin (" C'est ŕ la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'ŕ ce que tu 

retournes dans la terre, d'oů tu as été pris; car tu es poussičre, et tu retourneras dans la poussičre "). 

C'est alors seulement qu'apparaissent les noms d'Adam et Eve, et c'est Adam qui nomme sa femme. Et 

Dieu chasse alors l'homme et la femme de l'Eden. 

 

Fiche apprenant  

 

 

1.A deux, complétez les blancs par les mots de la chanson…………. 

 

 

2.écoutez la chanson. Que pensez-vous de: 

La voix des interprčtes: (entourez les adjectifs ) 

douce, agressive, sensuelle, triste, gaie, émouvante, expressive 

3.Le style: 

raggae, rap, rock, chanson, afro,  raď 
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4.Il s’agit d’une chanson romantique, d’une chanson d’amour, d’une chanson nostalgique... 

 

5.Y a-t-il des mots dans le texte de la chanson qui appartiennent au męme champ lexical que le mot 

du titre? Lesquels? 

Imaginez une suite ŕ ces phrases. 

Quel 

Est celui qui lui jettera la premičre/le premier . ……. 

Il m’a m'empęché de regarder vers …… 
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PROIECT DIDACTIC 

Profesor: Mihaela Foşalău 

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Clasa a V-a 

Subiectul lecţiei: Gradele de comparaţie ale adjectivului 

Tipul lecţiei: mixtă/ de însuşire de noi cunoştinţe 

Timp de lucru: 50 de minute 

Competenţe generale: - exprimarea corectă în limba română 

-exprimarea nuanţată a însuşirii unui obiect 

Competenţe cognitive: - înţelegerea rolului adjectivului în comunicare; 

- identificarea corectă a formei unui adjectiv în comunicare; 

- recunoaşterea gradelor de comparaţie ale adjectivului; 

- cunoaşterea modului în care se formează gradele de comparaţie ale adjectivului; 

- utilizarea adecvată a adjectivelor aflate la diferite grade de comparaţie în enunţuri proprii; 

Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, metode şi mijloace precum învăţarea prin 

descoperire, conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu manualul etc. 

Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, independentă, pe grupe. 

Resurse: - capacităţile  normale de învăţare ale elevilor de clasa a V-a. 

Mijloace de învăţământ: textul lingvistic, fişe cu sarcini de lucru. 

Bibliografie: 

Limba şi literatura română – manual pentru clasa a V-a, editura Art Klett 

Constantin Parfene - Metodica studierii limbii şi a literaturii române în şcoală, Editura Polirom, 

1999. 

Scenariul didactic: 

Momentul 

organizatoric 

Profesorul notează 

absenţii şi se asigură 

că elevii au ceea ce 

este necesar pentru 

desfăşurarea orei. 

Activitate frontală Elevii îşi pregătesc 

caietele şi manualul de 

Limba şi literatura 

română 

Actualizarea 

cunoştinţelor ancoră 

Profesorul verifică 

tema pentru acasă, cu 

observaţii şi aprecieri 

Activitate frontală Elevii prezintă 

conţinutul temei şi 

notează eventualele 
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observaţii pe care le 

face profesorul. 

Captarea atenţiei 

elevilor pentru 

activitatea didactică ce 

urmează 

 

 

 

 

 

Introducea noilor 

conţinuturi 

Profesorul îndeamnă 

elevii să privescă 

prima fişă de lucru şi 

să precizeze aspectele 

comune şi pe cele 

diferite pe care le 

observă (anexă) 

 

 

Profesorul va scrie pe 

tablă titlul noii lecţii şi 

va numi competenţele 

pe care le vizează. 

 

Profesorul va îndemna 

elevii să formuleze 

enunţuri în care să 

numească însuşirea 

chipurilor de pe anexă.  

  

Profesorul va nota pe 

tablă cele trei grade de 

comparaţie. Va solicita 

elevilor să precizeze 

ce exprimă fiecare 

grad de comparaţie în 

parte. 

 

Profesorul va solicita 

elevilor să rezolve 

primul exerciţiu de pe 

Activitate frontală 

şi pe echipe 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate frontală 

 

 

 

 

Activitate frontală 

şi individuală 

 

 

 

 

Activitate frontală 

şi pe echipe 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

independentă 

 

Câte doi, elevii vor 

identifica starea de 

fericire/bucurie a 

chipurilor de pe fişă şi 

vor observa 

intensitatea diferită a 

stării de la un chip la 

altul. 

 

Elevii notează în caiete 

titlul noii lecţii. 

 

 

 

Elevii formulează 

enunţurile cerute. 

 

 

 

 

Câte doi, elevii vor 

stabili specificul 

fiecărei forme 

adjectivale aflate la un 

grad de comparaţie şi 

vor prezenta 

răspunsurile. 

 

Elevii vor rezolva 

exerciţiul, identificând 

gradele de comparaţie 
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fişa de lucru, cu scopul 

de a fixa noile 

cunoştinţe. 

 

Profesorul va propune 

elevilor să observe şi 

alte mijloace de 

realizare a 

superlativului absolut 

(elemente de limbaj 

afectiv). 

 

Prin conversaţie 

euristică, profesorul 

solicită elevilor să 

observe că anumite 

adjective nu pot avea 

grade de comparaţie, 

întrucât însuşirea nu 

poate manifesta grade 

de intensitate. 

 

 

 

 

Activitate frontală 

şi pe echipe 

 

 

 

 

 

 

Activitate frontală 

şi pe echipe 

ale formelor 

adjectivale indicate. 

 

 

Câte doi, elevii vor 

identifica modalităţile 

expresive de realizare a 

superlativului absolut. 

 

 

 

 

Alături de colegii de 

bancă, elevii vor 

identifica în exemplele 

oferite de profesor 

adjective care nu pot 

avea grade de 

comparaţie. 

Fixarea cunoştinţelor Profesorul va propune 

elevilor să rezolve 

exerciţiile de pe fişa de 

lucru, cu scopul de 

fixa cunoştinţele 

dobândite: exerciţii de 

identificare, de 

utilizare corectă a 

formelor recent 

învăţate. Ulterior, 

profesorul apreciază 

raspunsurile date de 

Activitate 

individuală 

Elevii rezolvă 

exerciţiile şi prezintă 

răspunsurile. 
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elevi şi face observaţii 

dacă este cazul. 

Tema pentru acasă Profesorul comunică 

elevilor că, pentru ora 

următoare, vor avea de 

electuat exerciţiile din 

Caietul elevului, de la 

pagina 92. 

Activitate frontală Elevii vor efectua tema 

Evaluare  Profesorul va solicita 

elevilor să exprime 

impresii despre ceea 

ce au învăţat şi despre 

modul în care s-au 

implicat în învăţare. 

 

Profesorul va aprecia 

verbal/prin note 

activitatea elevilor. 

Activitate frontală Elevii răspund 

solicitării formulând 

aprecieri cu privire la 

contribuţia proprie în 

învăţare. 
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Anexa  

☺         

Exerciţiul 1: Stabileşte relaţia potrivită între forma adjectivului şi gradul de comparaţie menţionat: 

foarte bun pozitiv 

cel mai puţin vinovat fără grad de comparaţie 

principal superlativ absolut 

cel mai deştept comparativ de egalitate 

mai puţin frumos superlativ relativ de inferioritate 

grozav de bun comparativ de superioritate 

cuminte superlativ absolut 

mai puternic comparativ de inferioritate 

tot atât de inteligent superlativ relativ de superioritate 

 

Exerciţiul 2: Citeşte cu atenţie versurile şi răspunde întrebărilor formulate: 

„Când el rămase-n urmă, zăcând în jos pe vale/ Cu falsa-i bucurie mai tristă ca o jale...” (Al. 

Macedonski) 

a) Ce funcţie sintactică îndeplineşte adjectivul mai tristă? 

b) La ce grad de comparaţie este adjectivul subliniat în cerinţa de  mai sus? 

c) Ce alte forme ale aceluiaşi grad de comparaţie mai cunoşti? Scrie adjectivul la aceste forme. 

d) Ce arată gradul superlativ? 

 

Exerciţiul 3: Rescrie enunţurile de mai jos, corectând  greşelile: 

A obţinut cele mai optime rezultate din toată cariera sa. 

................................................................................................................... 

Am stabilit cel mai principal motiv care a dus la declanşarea războiului. 

.................................................................................................................. 

Produsele lor erau de o calitate mai superioară. 

........................................................................... 
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Reacţii redox în chimia organică 

 

prof. Berger Lucia 

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică 

 

 

Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare de noi cunoştinţe 

Obiectivele lecţiei 

La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să: 

   O1- să stabilească numerele de oxidare ale atomului de carbon în diferiţi compuşi organici; 

   O2- să aplice algoritmul de stabilire al coeficienţilor pentru ecuaţiile reacţiilor redox întâlnite în chimia 

organică; 

   O3- să recunoască reacţiile redox în chimia organică; 

   O4- să identifice agenţii oxidanţi folosiţi în chimia organică; 

   O5- să efectueze practic, după instrucţiuni scrise, reacţiile de oxidare ale unor compuşi organici, să formuleze 

corect observații și concluzii;  

Strategia didactică 

 Metode şi procedee: - problematizarea  

             - algoritmizarea 

             - experimentul 

             - conversaţia 

             - rezolvarea de probleme 

 Mijloace de învăţământ: - ustensile de laborator: - eprubete 

             - tub efilat 

             - tub îndoit 

        - substanţe necesare: - carbid (CaC2), apă distilată 

         - toluen 

  - alcool etilic 

                    - aldehida formică 

         - sol. KMnO4, H2SO4 conc.                                                                                     

         - K2Cr2O7 

                                                                                      - AgNO3, NaOH, NH4OH 

           - instrumente de lucru: -fişa de lucru 

 Organizarea activităţii: elevii sunt organizaţi pe grupe de câte 3 elevi şi lucrează 

                                                  frontal.   



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5493 
 

 Desfăşurarea lecţiei   ( 1 oră) 

Timp    Etapa lecţiei               Activităţi desfăşurate     Metode şi 

     procedee      Profesor         Elev 

     1’   I. Moment 

      organizatoric 

Organizarea elevilor în 

grupe de câte trei. 

 Conversaţia 

     1’  II. Captarea 

      atenţiei   

Anunţă tema orei.   Expunerea 

   10’  III. Reactualizarea 

       cunoştinţelor 

       

- recapitulează prin dialog 

cu elevii noţiunile de 

număr de oxidare, reacţie 

redox, agent oxido-

reducător, compuşi 

organici.   

Participă la 

discuţii, răspund 

la întrebările 

profesorului. 

Conversaţia, 

Problematizarea 

    1’ IV. Enunţarea   

      obiectivelor la  

      nivelul elevilor 

Prezintă elevilor care sunt 

noţiunile pe care trebuie 

să şi le însuşească până la 

sfârşitul orei.  

 Expunerea 

  25’   V. Prezentarea  

       noului conţinut  

-prezintă algoritmul de 

stabilire a N.O. al 

carbonului în compuşii 

organici. 

-dă indicaţii referitoare la 

efectuarea experienţelor 

din fişa de lucru. 

-îndrumă şi coordonează 

activitatea elevilor. 

Consemneză în 

caiete, 

completează fișa 

de lucru. 

Ascultă 

explicaţiile 

profesorului, 

efectuează practic 

experienţele din 

fişele de lucru. 

Experimentul 

Problematizarea 

Algoritmizarea 

Conversaţia 

   10’    VI. Fixarea  

       cunoştinţelor 

      -Test de 

       evaluare  

       formativă 

Distribuie testele și 

solicită rezolvarea 

exerciţiilor din test.   

Rezolvă 

exerciţiile 

Exerciţiul 

Algoritmizarea 
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     2’ VII. Temă  Dă indicaţii cu privire la 

rezolvarea  

temei pentru acasă. 

Ascultă 

explicaţiile 

profesorului. 

Conversaţia 
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III. Reactualizarea cunoştinţelor 

 Prin dialog cu elevii se recapitulează noţiunile: 

- număr de oxidare, reacţie redox (oxidare şi reducere), agent oxidant şi agent reducător; 

- compuşi organici: - hidrocarburi saturate, nesaturate şi aromatice 

                                    - compuşi hidroxilixi 

                                    - compuşi carbonilici 

IV. Enunţarea obiectivelor  

 Profesorul prezintă elevilor ce vor învăța până la sfârşitul orei: N.O. pentru atomii din compuşii 

organici, scrierea reacţiilor redox din chimia organică, identificare agenţilor oxidanţi folosiţi în chimia 

organică. 

V. Prezentarea noului conţinut 

Informaţie: N.O. în compuşii organici 

Pentru stabilirea N.O. compuşilor organici se au în vedere următoarele reguli: 

1. Atomul de C elementar, ca şi în cazul celorlalte elemente, are N.O. egal cu 0. 

2. În cazul particular al atomului de carbon din compușii organici, N.O. al acestuia se calculează prin 

însumarea, la fiecare din cele patru legături, a următoarelor valori: 

- pentru fiecare legătură cu un atom de hidrogen –1; 

- pentru fiecare legătură cu un alt atom de carbon 0; 

- pentru fiecare legătură cu un heteroatom mai electronegativ (N,O,Cl,F...) decât el +1; 

Întrebare: Ce numere de oxidare au atomii de carbon din următorii compuşi:  

      CH4, CH3OH, CH2O, HCOOH şi CO2 ? 

Răspuns   4

x

HC                   
4x

4)1(x

−=

−=
                    4

4

HC
−

  

                  HOHC 3

x

               
2x

13)1(x

−=

+−=
              OHHC 3

2−

 

                            OHC 2

x

                   
0x

212)1(x

=

+−=
          OHC 2

0

 

                            OOHCH
x

               
2x

1211x

+=

++−=
            OOHCH

2+

 

                             2

x

OC                       42121x +=+=          2

4

OC
+
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Informaţie: Reacţiile redox în chimia organică sunt reacţiile de oxidare;  

Informaţie: Reactivii folosiţi în reacţiile de oxidare sunt:  

- O2 din aer 

- [O] obţinut din amestecurile: - KMnO4+H2SO4 

                                                                     - KMnO4+ H2O 

                                                                     - K2Cr2O7+H2SO4 

             -combinaţiile complexe ale metalelor tranziţionale:   

             [Ag(NH3)2](OH)  

Întrebare: Scrieţi ecuaţiile reacţiile redox care stau la baza obţinerii [O]  

 Răspuns: 

       1)          ]O[5OH3SOKSOMn2OSH3OMnK2 2424

22

424

7

+++=+
+−+

 

                                
5

e2
7

MnMn
+

+
+

⎯⎯ →⎯
−

    reducere; 

                                       
0

e2
2

OO ⎯⎯ →⎯
−−

−

         oxidare; 

2)  ]O[3OMn2KOH2OHOMnK2 2

42

24

7

++=+
+−+

 

                                        
4

e3
7

MnMn
+

+
+

⎯⎯ →⎯
−

    reducere; 

                                         
0

e2
2

OO ⎯⎯ →⎯
−−

−

         oxidare; 

3)  ]O[3OH4SOK)SO(CrOSH4OCrK 242342

3

4

2

272

6

2 +++=+
+−+

 

                                 
3

e6
6

Cr2Cr2
+

+
+

⎯⎯ →⎯
−

   reducere; 

                                   
0

e2
2

OO ⎯⎯ →⎯
−−

−

        oxidare; 

Informaţie: Reacţiile de oxidare în chimia organică sunt de două tipuri, în funcţie de produşii care se 

obţin: - oxidări totale (arderi):- au loc în prezenţa O2 din aer; 

                                                - conduc întotdeauna la obţinerea CO2 şi H2O. 

                      - oxidări parţiale: - au loc cu [O] sau combinaţii complexe; 

                                                  - conduc la obţinerea compuşilor organici oxigenaţi. 

 

                                          Oxidarea în chimia organică 

Hidrocarbură ⎯⎯→⎯
]O[

Compus ⎯⎯→⎯
]O[

Compus ⎯⎯→⎯
]O[

Compus ⎯⎯→⎯
]O[

O2+H2O 

                                  hidroxilic           carbonilic          carboxilic 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5497 
 

                                                                                           

           R-H ⎯⎯→⎯
]O[

 R-OH ⎯⎯→⎯
]O[

 H2R=O ⎯⎯→⎯
]O[

 R-COOH ⎯⎯→⎯
]O[

CO2+H2O 

 Activitate independentă experimentală 

Pentru a exemplifica oxidările parţiale ale compuşilor organici profesorul cere elevilor să 

efectueze o serie de experienţe prevăzute în fişa de lucru. 

 Fişa de lucru 

Experienţa          Mod de lucru Observaţii      Ecuaţia reacţiei chimice 

1.Oxidarea 

  acetilenei 

-într-o eprubetă se introduce 

o bucăţică de carbid (CaC2) 

şi se tratează cu 20ml apă; se 

închide eprubeta cu un dop 

prevăzut cu un tub de sticlă 

îndoit. 

-se barbotează gazul obţinut, 

într-o soluţie de KMnO4 1%. 

  

2.Oxidarea 

toluenului 

-se prepară într-o eprubetă 

un amestec oxidant din 2ml 

soluţie KMnO4 5% şi 1ml 

soluţie H2SO4 conc. 

-se adaugă 1ml toluen şi se 

agită puternic. 

  

3.Oxidarea 

etanolului 

- se prepară într-o eprubetă 

un amestec oxidant din 2ml 

soluţie K2Cr2O7 5% şi 1ml 

sol. H2SO4 conc. 

-se adaugă 1ml alcool etilic 

(C2H5-OH). 

  

4.Oxidarea 

aldehidei 

formice 

-într-o eprubetă se introduc 

2ml sol.AgNO3 2% şi se 

tratează cu 2-3 picături sol. 

NaOH 5%  şi apoi cu sol. 

NH4OH 2% în exces.  
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-în reactivul astfel preparat 

se introduc 2ml soluţie 

aldehidă formică 40% , şi se 

încălzeşte uşor într-o baie de 

apă (~500C). 

 Fişa de lucru completată se prezintă cu ajutorul videoproiectorului. 

 

Nr. 

exp. 
Mod de lucru Observaţii Ecuaţia reacţiei chimice 

1. -într-o eprubetă se introduce 

o bucăţică de carbid (CaC2) 

şi se tratează cu 20ml apă; se 

închide eprubeta cu un dop 

prevăzut cu un tub de sticlă 

îndoit. 

-se barbotează gazul obţinut, 

într-o soluţie de KMnO4 1%. 

-se degajă un 

gaz 

 

 

 

 

-soluţia se 

decolorează 

-se form.un 

precipitat 

brun 

22222 )OH(CaHCOH2CaC +=+  

                               acetilenă 

 

 

 

 

]O[3OMn2KOH2OHOMnK2 2

42

24

7

++=+
+−+

     

                                                pp.brun  

COOHHCOOOHC −=+ ][422
 

                              acid oxalic 

2. -se prepară într-o eprubetă 

un amestec oxidant din 2ml 

soluţie KMnO4 5% şi 1ml 

soluţie H2SO4 conc. 

-se adaugă 1ml toluen şi se 

agită puternic. 

-soluţia se 

decolorează 

]O[5OH3SOKSOMn2OSH3OMnK2 2424

22

424

7

+++=+
+−+

 

 

C6H5-CH2OH+2[O] = C6H5-COOH + H2O                                   

      toluen                     acid benzoic   

                                 

 

3. - se prepară într-o eprubetă 

un amestec oxidant din 2ml 

soluţie K2Cr2O7 5% şi 1ml 

sol. H2SO4 conc. 

-se adaugă 1ml alcool etilic 

(C2H5-OH). 

-soluţia se 

colorează 

verde 

 

-miros de mere 

verzi 

]O[3OH4SOK)SO(CrOSH4OCrK 242342

3

4

2

272

6

2 +++=+
+−+

 

                               verde 

 

C2H5-OH + [O] =    CH3-CHO      +     H2O 

                            aldehida acetică   

                       (miros de mere verzi) 
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4. -într-o eprubetă se introduc 

2ml sol.AgNO3 2% şi se 

tratează cu 2-3 picături sol. 

NaOH 5%  şi apoi cu sol. 

NH4OH 2% în exces.  

-în reactivul astfel preparat 

se introduc 2ml soluţie 

aldehidă formică 40% , şi se 

încălzeşte uşor într-o baie de 

apă (~500C). 

-precipitat 

brun care se 

dizolvă în 

amoniac 

 

-pe pereţii 

eprubetei se 

formează o 

oglindă 

strălucitoare 

AgNO3 + NaOH = AgOH + NaNO3 

                               pp.brun 

AgOH  + 2NH3 = [Ag(NH3)2]OH 

                              reactiv TOLLENS 

HCHO+ 2[Ag(NH3)2]OH = H-COOH+ 

                                            acid formic 

                           + 4NH3 + H2O + 2Ag  

                                                     oglinda 

                                                    de argint 

VI. Fixarea cunoştinţelor 

 

• Probă de evaluare formativă (de progres) 

 

Obiectiv                               Itemi     Punctaj 

     O1 

         

I1. Stabiliţi numerele de oxidare ale atomilor de carbon din  

     următorii compuşi organici: - propan 

                                                  - propenă 

                                                  - alcool n-propilic 

                                                  - acid propionic 

0,5x4=2p 

    O2 

    O3 

  

I2. Completaţi următoarele reacţii şi stabiliţi care dintre ele 

     sunt reacţii redox: 

                        

→+

→+=−

→+

→+

COOHCHOHCH

HOCHCH

OCHCH

HClCHCH

33

23

2
 

   1x4=4p 

    O4 I3. Scrieţi ecuaţia reacţiei de oxidare energică a alcoolului 

     propilic cu permanganat de potasiu şi acid sulfuric. 

      2p 

                 Se acordă 2p din oficiu 
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VII. Tema pentru acasă 

Ce structură au alchenele care prin oxidare cu bicromat de potasiu în amestec cu acid sulfuric formează: 

- doi moli acid propionic (CH3-CH2-COOH);       

                - doi moli butanonă (CH3-CO-CH2-CH3); 

              - un mol acetonă (CH3-CO-CH3) şi un mol acid propionic; 

              - un mol acid acetic (CH3-COOH) şi un mol acetonă; 

   - doi moli acid acetic. 
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                 Program educațional individual (PIP) – domeniul comportamental 

Prof.Cazan Laura    

C.S.E.I. SUCEAVA 
 

AN ȘCOLAR 2021-2022,  

Numele elevei C.M. 

Data nașterii 12.12.2005, loc. Scheia, jud. Suceava, A.D.H.D.,Q.I. = 47, D.M. II. 

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv: 

 - transcrie în mare parte corect,atenţia instabilă îngreunează învăţarea; 

 - când se confruntă cu o sarcină de învăţare dificilă abandonează;     

 - vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse,tulburări semantice accentuate; 

 - realizează deprinderile de numeraţie în concentrul 0 – 20; 

 - realizează parţial în plan concret adunări şi scăderi cu suport intuitiv în activităţile dirijate cu 

profesorul ; 

- cunoaşte bine monedele şi bancnotele, ştie preţurile produselor care îl interesează (unele produse 

alimentare, jucării); 

Comportament psihomotric şi autonomie personală 

-  nu prezintă tulburări de orientare, organizare și structurare spatio-temporală; 

- deprinderi de igienă dezvoltate ; 

- fuziunea dintre autonomia personală şi socială e satisfăcător dezvoltată; 

Relaţiile sociale 

Are atitudini de relaţionare pozitivă în grupuri datorită dorinţei de a se afirma. Prezintă posibilităţi  

pentru dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi a capacităţilor de autonomie socială şi personală. 

Manifestă dorinţa mai mare de a se integra în alte grupuri şi colective de copii, diferite de cel al clasei 

din care face parte.  

           Obiectivele planului de intervenţie personalizat sem.I,an scolar 2021-2022 

Obiectiv general:realizarea integrării socio–şcolare; 

 - restructurarea imaginii de sine şi formarea unei imagini de sine realiste,obiective ; 

 -formarea autocontrolului şi a capacităţii de autoevaluare obiectivă a comportamentului ;    

 - echilibrarea psiho – afectivă;  

 - restructurarea sistemului propriu de valori; 

Formarea comportamentelor de adaptare 

Comportament responsabil: 

      - asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament   

- conduita tolerantă 

      - comportament de acceptare a normelor 

      - comportament verbal civilizat 

Program activităţi pentru derulare obiective: 

Consiliere individuală 

a) Consiliere centrată pe realitate – prof. D. M. (luni 10.15- 11.00) 
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b) Consiliere şi orientare, prof. dirig.Cazan Laura ( luni 8.00-8.45 ) 

c) Consiliere medicală și educație sanitară,  dr. P.L.(miercuri ora 10.15-11) 

d) Consiliere moral  - creştină, prof.A.E,(marți, orele 9,45-10.30) 

 prof. preot C.C.,( duminică, slujba religioasă) 

Terapie ocupaţională 

Prof. C.C., Prof. H.E.; 

Terapie prin mişcare şi jocuri sportive 

Prof. S. M.– ( marți 12.15 – 13.00 ) 

        Terapie bazată pe expresia verbală 

Prof.R.L. -biblioteca şcolară, Teatru improvizaţie –( cerc: miercuri 13.00- 14.00) 

În cadrul acestui cerc cu roluri, fiecare copil trebuie să urmeze anumite sarcini. Eleva are rol de 

ilustrator, desenează portretele personajelor principale, redă locaţii, acţiuni asupra cărora pot discuta 

ceilalţi colegi. 

Metode cu impact negativ: 

- Pedeapsa, reacţionează violent şi dezorganizează comportamentul 

- Moralizarea, il irită şi-l demobilizează 

- Impunerea argumentelor – nu aderă   

Evaluare intermediară (interviul, chestionarul, psihodrama şi sociodrama). 

În primele trei săptămâni a frecventat toate activităţile prevăzute de programul complex. 
Reuşita parţială: 26 februarie 2022 

- Se exprimă civilizat faţă de persoanele simpatizate 

- Doreşte să devină cooperantă 

- Prezintă interes pentru activităţile din cabinetul de informatică, sala de sport  

Participarea familiei  

Asistentul maternal al elevei C.M. va primi sarcini precise privind modalitatea de comunicare. 

Recomandarea propunătorului: 

- Întâlnirea tuturor celor implicaţi va avea loc o dată pe lună la C.S.E.I. Suceava. 

- Evaluarea şi revizuirea planului educațional de intervenţie se va realiza după maxim 6 luni; 

- Accentul se va pune pe reactualizarea resurselor deja existente sau descoperirea altora noi. 

- Se vor acorda premii în domeniile pentru care aceasta prezintă interes  

Continuarea proiectului în semestrul următor an scolar 2021-2022- Semestrul al II- lea 

Se vor realiza intervenții pentru probleme de externalizare și intervenții pentru probleme tipice de 

dezvoltare.Implicarea în activităţi ale Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Suceava din saptămâna 

« Sa știi mai multe, să fii mai bun « , din perioada  aprilie. 2022, participarea la vizite școlare, excursii 

tematice, serbarea de la sfârșitul anului școlar. 
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Program educațional individual (PIP) – domeniul comportamental 

     

C.S.E.I. SUCEAVA 

AN ȘCOLAR 2021-2022, Prof.Monachu Monica 

Numele elevei C.M. 

Data nașterii 12.12.2005, loc. Scheia, jud. Suceava, A.D.H.D.,Q.I. = 47, D.M. II. 

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv: 

 - transcrie în mare parte corect,atenţia instabilă îngreunează învăţarea; 

 - când se confruntă cu o sarcină de învăţare dificilă abandonează;     

 - vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse,tulburări semantice accentuate; 

 - realizează deprinderile de numeraţie în concentrul 0 – 20; 

 - realizează parţial în plan concret adunări şi scăderi cu suport intuitiv în activităţile dirijate cu 

profesorul ; 

- cunoaşte bine monedele şi bancnotele, ştie preţurile produselor care îl interesează (unele produse 

alimentare, jucării); 

Comportament psihomotric şi autonomie personală 

-  nu prezintă tulburări de orientare, organizare și structurare spatio-temporală; 

- deprinderi de igienă dezvoltate ; 

- fuziunea dintre autonomia personală şi socială e satisfăcător dezvoltată; 

Relaţiile sociale 

Are atitudini de relaţionare pozitivă în grupuri datorită dorinţei de a se afirma. Prezintă posibilităţi  

pentru dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi a capacităţilor de autonomie socială şi personală. 

Manifestă dorinţa mai mare de a se integra în alte grupuri şi colective de copii, diferite de cel al clasei 

din care face parte.  

           Obiectivele planului de intervenţie personalizat sem.I,an scolar 2021-2022 

Obiectiv general:realizarea integrării socio–şcolare; 

 - restructurarea imaginii de sine şi formarea unei imagini de sine realiste,obiective ; 

 -formarea autocontrolului şi a capacităţii de autoevaluare obiectivă a comportamentului ;    

 - echilibrarea psiho – afectivă;  

 - restructurarea sistemului propriu de valori; 

Formarea comportamentelor de adaptare 

Comportament responsabil: 

      - asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament   

- conduita tolerantă 

      - comportament de acceptare a normelor 

      - comportament verbal civilizat 

Program activităţi pentru derulare obiective: 
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Consiliere individuală 

a) Consiliere centrată pe realitate – prof. D. M. (luni 10.15- 11.00) 

b) Consiliere şi orientare, prof. dirig.Cazan Laura ( luni 8.00-8.45 ) 

c) Consiliere medicală și educație sanitară,  dr. P.L.(miercuri ora 10.15-11) 

d) Consiliere moral  - creştină, prof.A.E,(marți, orele 9,45-10.30) 

 prof. preot C.C.,( duminică, slujba religioasă) 

Terapie ocupaţională 

Prof. C.C., Prof. H.E.; 

Terapie prin mişcare şi jocuri sportive 

Prof. S. M.– ( marți 12.15 – 13.00 ) 

        Terapie bazată pe expresia verbală 

Prof.R.L. -biblioteca şcolară, Teatru improvizaţie –( cerc: miercuri 13.00- 14.00) 

În cadrul acestui cerc cu roluri, fiecare copil trebuie să urmeze anumite sarcini. Eleva are rol de 

ilustrator, desenează portretele personajelor principale, redă locaţii, acţiuni asupra cărora pot discuta 

ceilalţi colegi. 

Metode cu impact negativ: 

- Pedeapsa, reacţionează violent şi dezorganizează comportamentul 

- Moralizarea, il irită şi-l demobilizează 

- Impunerea argumentelor – nu aderă   

Evaluare intermediară (interviul, chestionarul, psihodrama şi sociodrama). 

În primele trei săptămâni a frecventat toate activităţile prevăzute de programul complex. 

Reuşita parţială: 26 februarie 2022 

- Se exprimă civilizat faţă de persoanele simpatizate 

- Doreşte să devină cooperantă 

- Prezintă interes pentru activităţile din cabinetul de informatică, sala de sport  

Participarea familiei  

Asistentul maternal al elevei C.M. va primi sarcini precise privind modalitatea de comunicare. 

Recomandarea propunătorului: 

- Întâlnirea tuturor celor implicaţi va avea loc o dată pe lună la C.S.E.I. Suceava. 

- Evaluarea şi revizuirea planului educațional de intervenţie se va realiza după maxim 6 luni; 

- Accentul se va pune pe reactualizarea resurselor deja existente sau descoperirea altora noi. 

- Se vor acorda premii în domeniile pentru care aceasta prezintă interes  

Continuarea proiectului în semestrul următor an scolar 2021-2022- Semestrul al II- lea 
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Se vor realiza intervenții pentru probleme de externalizare și intervenții pentru probleme tipice de 

dezvoltare.Implicarea în activităţi ale Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Suceava din saptămâna 

« Sa știi mai multe, să fii mai bun « , din perioada  aprilie. 2022, participarea la vizite școlare, excursii 

tematice, serbarea de la sfârșitul anului școlar. 
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Plan  educational de interventie – domeniul comportamental 

     

C.S.E.I. Suceava 

Coordonatorul Planului de intervenţie : prof. psihopedagog Radulescu Loredana 

An şcolar 2021-2022 

Numele elevului S. F. 

Data nasterii 26.02.2006, mun. Rădăuţi, jud. Suceava. 

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv: 

-  dislalie polimorfa,disgrafie atenţia instabilă îngreunează învăţarea; 

- când se confruntă cu o sarcină de învăţare dificilă abandonează     

- vocabular  foarte sărac; 

- realizează deprinderile de numeraţie în concentrul 0 – 10; 

- realizează parţial în plan concret adunări şi scăderi cu suport intuitiv în activităţile dirijate cu 

profesorul.     

- cunoaşte bine monedele şi bancnotele, ştie preţurile produselor care il interesează (unele produse 

alimentare, jucării).  

Comportament psihomotric şi autonomie personală 

 

-   prezinta tulburări de orientare, organizare si structurare spatio-temporala,  

- deprinderi de igiena   slab dezvoltate 

- fuziunea dintre autonomia personală şi socială e slab dezvoltată. 

Relaţiile sociale 

      Are atitudini de relaţionare negative în grupuri . 

Familia  nu este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală, mama  nu vine  la şcoală.     

       Prezintă posibilităţi scazute  pentru dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi a capacităţilor de 

autonomie socială şi personală. 

       Nu manifestă dorinţa mai mare de a se integra în alte grupuri şi colective de copii, diferite de cel al 

clasei din care face parte.  

 

Obiectivele planului de intervenţie personalizat sem. I, an scolar 2021-2022 

Obiectiv general: realizarea integrării socio – şcolare 

- Restructurarea imaginii de sine şi formarea unei imagini de sine realiste, obiective 

-Formarea autocontrolului şi a capacităţii de autoevaluare obiectivă a comportamentului    

- Echilibrarea psiho - afectivă  

- Restructurarea sistemului propriu de valori. 

Formarea comportamentelor adaptate:  

Conduite de participare pentru activităţi şcolare şi extraşcolare 

Comportament responsabil: 

- conştientizarea greşelilor, surselor de eroare 

      - asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament   
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- conduita tolerantă 

- comportament empatic (decentrarea EU- lui punct de plecare “ce ţie nu-ţi place, altuia nu face” 

      - comportament de acceptare a normelor 

         - comportament verbal civilizat 

Program activităţi pentru derulare obiective: 

Consiliere individuală 

a) Consiliere centrată pe realitate – prof. psihopedagog Radulescu Loredana, prof. psihopedagog Lupaşcu 

Gabriela (marţi 10.15- 11.00), 

b) Consiliere şi orientare prof. dirig. Cazan Laura ( luni 8.00-8.45 ) 

c) Consiliere medicala si educatie sanitara  dr. Gaube Livia (joi ora 13.15-14.00) 

d) Consiliere moral  - creştină prof.  Amorariti Elena, preot prof. Cirlioru Cosmin ( marti, orele 9,00-

10.15) 

Terapie ocupaţională 

Prof. Clim Cristina, prof. Monachu Monica, prof. Hauca Elena - cerc abilităţi manuale “Mâini 

îndemânatice” ( vineri, 14 - 16 ) 

Terapie prin mişcare şi jocuri sportive 

Prof. kinetoterapeut Puiu Bogdan – ( marţi 12.15 – 13.00 ) 

 

            Terapie bazată pe expresia verbală 

Prof. Cocari Dorina, prof. Fărcane Mirela, prof.Cuconu Florinela - biblioteca şcolară, “Călătorie în lumea 

basmelor” – ( cerc: joi 13.00- 14) 

În cadrul acestui cerc cu roluri, fiecare copil trebuie să urmeze anumite sarcini. Eleva are rol de 

ilustrator, desenează portretele personajelor principale, redă locaţii, acţiuni asupra cărora pot discuta 

ceilalţi colegi. 

Metode  

Vor fi formate grupe de câte doi elevi (ambii din aceeaşi clasă) care îşi vor face temele împreună. 

Va fi ales elevul-partener care are rezultate şcolare mai bune sau care apreciază mai mult un obiect îşi vor 

explica reciproc lecţiile de pregătit, astfel, prin explicarea reciprocă a ceea ce ştiu, vor înţelege mai bine 

şi vor învăţa mai uşor. 
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Metode cu impact negativ: 

⚫ Pedeapsa, reacţionează violent şi dezorganizează comportamentul 

⚫ Moralizarea, il irită şi-l demobilizează 

⚫ Impunerea argumentelor – nu aderă   

Evaluare intermediară (interviul, chestionarul, psihodrama şi sociodrama) 

Rezultatele evaluării intermediare: 

În primele trei săptămâni a frecventat toate activităţile prevăzute de programul complex. 

Grila de evaluare intermediară (obiectivele programului convertite în comportamente 

observabile - prof. psihoterapeut Ratoi Raluca) 

Nr. 

crt. 

Comportamente observabile Perioada 

 06 oct. 2020- 15 feb. 

2021 

1. Prezenţa la ore  ( + - ) 

2.  Respectarea programului de cămin - 

3. Respectarea programului de cantină - 

4.  Acceptarea opiniilor celuilalt  ( - - ) 

5.  Exprimarea verbală civilizată (+  - ) 

6. Atitudine pozitivă faţă de adulţi  - 

7.  Atitudine pozitivă faţă de colegi  - 

8.  Atitudine cooperantă (+  -) 

9.  Conştientizarea propriilor greşeli (+ - )  

10.  Asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament ( -+) 

11. Reducerea agresivităţii ( +) 

12. Utilizarea formulelor de politeţe ( + - ) 
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13. Punctualitate ( -) 

14.  Injurii / jigniri la adresa celorlalţi ( -- ) 

Legendă 
Se notează cu:  

( + ) un comportament exprimat stabil  

( -  ) lipsa comportamentului 

( + - ) un comportament în curs de structurare (parţial realizat) sau un comportament selectiv (exprimat 

numai faţă de anumite persoane) 

 

Strategii de intervenţie religios-morală  

Sunt destinate corectării comportamentului indezirabil mediului şcolar şi social, consolidării unei 

atitudini favorabile faţă de şcoală şi societate:  

1) Crearea unui climat afectiv pozitiv între elev si profesorul de religie, urmărindu-se dezvoltarea vieţii 

afective la elevul P. A.., îmbunătăţirea imaginii de sine .  

2) Ascultarea/ citirea unor povestioare cu conţinut religios moral din : ,, Cele mai frumoase pilde şi 

povestiri creştin ortodoxe ‘‘ , Editura Aramis, 1998 ; ,, Pilde şi povestiri pentru copii ‘‘, vol. 1,2,3, 

Editura Credinţa Strămoşească ; ,,Întâmplări cu folos‘‘, Editura Buna vestire, 2004, etc. .  Profesorul 

discută cu elevA conţinutul povestioarelor şi solicită elevului să desprindă învăţătura din fiecare 

povestioară;  

3) Meloterapia: utilizarea diferitelor casete audio şi CD conţinând ,,Pildele Mântuitorului‘‘, ,,Cele zece 

porunci‘‘ transpuse melodic precum şi alte cântări religioase menite să sensibilizeze sufletul, dând 

imbold spre înfăptuirea binelui şi apropierea de Dumnezeu. 

4) Exprimarea sentimentelor prin forma si culoare : realizarea unor desene , pictura 

5) Practicarea rugăciunii (individual şi în grup) ca mijloc eficient pentru înfiriparea, dezvoltarea, 

întărirea dragostei faţă de Dumnezeu dar şi faţă de aproapele (ex. de aplicaţie practică: ,,Să ne rugăm 

pentru aproapele vostru‘‘)  

6) Deprinderea unor abilităţi practice prin realizarea unor colaje, machete, felicitări. 

Interpretarea comportamentului elevului urmărit pe parcursul acestor activităţi întreprinse :  

- stabilirea legăturii afective create între profesor- elev a încurajat deschiderea elevului spre dialog bazat 

cu respect şi încredere reciprocă. 

- pildele ascultate, povestioarele religios – morale, memorarea şi explicarea poruncilor au avut rolul de a 

conştientiza eleva şi de a- o determina să facă diferenţa clară între bine/rău; permis/nepermis; 

faptă/răsplată (chiar dacă uneori aceasta conştientizare era de moment, rămânând la nivel  teoretic) 

  

- lucrările practice, desenul, pictura au ajutat să-şi concentreze atenţia, să exerseze răbdarea, să- şi 

exprime simţul artistic. 

 

Reuşita parţială: 21 decembrie 2021 
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- Se exprimă civilizat faţă de persoanele simpatizate 

- Doreşte să devină cooperant.  

- Prezintă interes pentru activităţile din cabinetul de informatică, sala de sport  

Participarea familiei   

            Familia nu vine in vizita la scoala.  

Recomandarea propunătorului: 

- Întâlnirea tuturor celor implicaţi va avea loc o dată pe lună la C.S.E.I. Suceava. 

- Evaluarea şi revizuirea planului educaţional de intervenţie se va realiza după maxim 6 luni; 

- Accentul se va pune pe reactualizarea resurselor deja existente sau descoperirea altora noi. 

- Se vor acorda premii în domenii pentru care acesta prezintă interes  

Continuarea proiectului în semestrul următor an scolar 2021-2022  Semestrul al II- lea 

Se vor realiza interventii pentru probleme de externalizare si interventii pentru probleme tipice de 

dezvoltare. 

Implicarea în activităţi ale Centrului Şcolar de Educatie Incluziva Suceava din saptamana « Sa stii mai 

multe, sa fii mai bun «  , participarea la vizite scolare, excursii tematice, serbarea de la sfarsitul anului 

scolar. 
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Program educațional individual (PIP) – domeniul comportamental 

     

C.S.E.I. SUCEAVA 

AN ȘCOLAR 2021-2022, Prof.Bucaciuc Eliza  

Numele elevei C.M. 

Data nașterii 12.12.2005, loc. Scheia, jud. Suceava, A.D.H.D.,Q.I. = 47, D.M. II. 

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv: 

 - transcrie în mare parte corect,atenţia instabilă îngreunează învăţarea; 

 - când se confruntă cu o sarcină de învăţare dificilă abandonează;     

 - vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse,tulburări semantice accentuate; 

 - realizează deprinderile de numeraţie în concentrul 0 – 20; 

 - realizează parţial în plan concret adunări şi scăderi cu suport intuitiv în activităţile dirijate cu 

profesorul ; 

- cunoaşte bine monedele şi bancnotele, ştie preţurile produselor care îl interesează (unele produse 

alimentare, jucării); 

Comportament psihomotric şi autonomie personală 

-  nu prezintă tulburări de orientare, organizare și structurare spatio-temporală; 

- deprinderi de igienă dezvoltate ; 

- fuziunea dintre autonomia personală şi socială e satisfăcător dezvoltată; 

Relaţiile sociale 

Are atitudini de relaţionare pozitivă în grupuri datorită dorinţei de a se afirma. Prezintă posibilităţi  

pentru dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi a capacităţilor de autonomie socială şi personală. 

Manifestă dorinţa mai mare de a se integra în alte grupuri şi colective de copii, diferite de cel al clasei 

din care face parte.  

           Obiectivele planului de intervenţie personalizat sem.I,an scolar 2021-2022 

Obiectiv general:realizarea integrării socio–şcolare; 

 - restructurarea imaginii de sine şi formarea unei imagini de sine realiste,obiective ; 

 -formarea autocontrolului şi a capacităţii de autoevaluare obiectivă a comportamentului ;    

 - echilibrarea psiho – afectivă;  

 - restructurarea sistemului propriu de valori; 

Formarea comportamentelor de adaptare 

Comportament responsabil: 

      - asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament   

- conduita tolerantă 

      - comportament de acceptare a normelor 

      - comportament verbal civilizat 

Program activităţi pentru derulare obiective: 

Consiliere individuală 
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a) Consiliere centrată pe realitate – prof. D. M. (luni 10.15- 11.00) 

b) Consiliere şi orientare, prof. dirig.Cazan Laura ( luni 8.00-8.45 ) 

c) Consiliere medicală și educație sanitară,  dr. P.L.(miercuri ora 10.15-11) 

d) Consiliere moral  - creştină, prof.A.E,(marți, orele 9,45-10.30) 

 prof. preot C.C.,( duminică, slujba religioasă) 

Terapie ocupaţională 

Prof. C.C., Prof. H.E.; 

Terapie prin mişcare şi jocuri sportive 

Prof. S. M.– ( marți 12.15 – 13.00 ) 

        Terapie bazată pe expresia verbală 

Prof.R.L. -biblioteca şcolară, Teatru improvizaţie –( cerc: miercuri 13.00- 14.00) 

În cadrul acestui cerc cu roluri, fiecare copil trebuie să urmeze anumite sarcini. Eleva are rol de 

ilustrator, desenează portretele personajelor principale, redă locaţii, acţiuni asupra cărora pot discuta 

ceilalţi colegi. 

Metode cu impact negativ: 

- Pedeapsa, reacţionează violent şi dezorganizează comportamentul 

- Moralizarea, il irită şi-l demobilizează 

- Impunerea argumentelor – nu aderă   

Evaluare intermediară (interviul, chestionarul, psihodrama şi sociodrama). 

În primele trei săptămâni a frecventat toate activităţile prevăzute de programul complex. 

Reuşita parţială: 26 februarie 2022 

- Se exprimă civilizat faţă de persoanele simpatizate 

- Doreşte să devină cooperantă 

- Prezintă interes pentru activităţile din cabinetul de informatică, sala de sport  

Participarea familiei  

Asistentul maternal al elevei C.M. va primi sarcini precise privind modalitatea de comunicare. 

Recomandarea propunătorului: 

- Întâlnirea tuturor celor implicaţi va avea loc o dată pe lună la C.S.E.I. Suceava. 

- Evaluarea şi revizuirea planului educațional de intervenţie se va realiza după maxim 6 luni; 

- Accentul se va pune pe reactualizarea resurselor deja existente sau descoperirea altora noi. 

- Se vor acorda premii în domeniile pentru care aceasta prezintă interes  

Continuarea proiectului în semestrul următor an scolar 2021-2022- Semestrul al II- lea 

Se vor realiza intervenții pentru probleme de externalizare și intervenții pentru probleme tipice de 

dezvoltare.Implicarea în activităţi ale Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Suceava din saptămâna 
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« Sa știi mai multe, să fii mai bun « , din perioada  aprilie. 2022, participarea la vizite școlare, excursii 

tematice, serbarea de la sfârșitul anului școlar. 
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Program educațional individual (PIP) – domeniul comportamental 

     

C.S.E.I. SUCEAVA 

AN ȘCOLAR 2021-2022, Prof.Clim Cristina 

Numele elevei C.M. 

Data nașterii 12.12.2005, loc. Scheia, jud. Suceava, A.D.H.D.,Q.I. = 47, D.M. II. 

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv: 

 - transcrie în mare parte corect,atenţia instabilă îngreunează învăţarea; 

 - când se confruntă cu o sarcină de învăţare dificilă abandonează;     

 - vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse,tulburări semantice accentuate; 

 - realizează deprinderile de numeraţie în concentrul 0 – 20; 

 - realizează parţial în plan concret adunări şi scăderi cu suport intuitiv în activităţile dirijate cu 

profesorul ; 

- cunoaşte bine monedele şi bancnotele, ştie preţurile produselor care îl interesează (unele produse 

alimentare, jucării); 

Comportament psihomotric şi autonomie personală 

-  nu prezintă tulburări de orientare, organizare și structurare spatio-temporală; 

- deprinderi de igienă dezvoltate ; 

- fuziunea dintre autonomia personală şi socială e satisfăcător dezvoltată; 

Relaţiile sociale 

Are atitudini de relaţionare pozitivă în grupuri datorită dorinţei de a se afirma. Prezintă posibilităţi  

pentru dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi a capacităţilor de autonomie socială şi personală. 

Manifestă dorinţa mai mare de a se integra în alte grupuri şi colective de copii, diferite de cel al clasei 

din care face parte.  

           Obiectivele planului de intervenţie personalizat sem.I,an scolar 2021-2022 

Obiectiv general:realizarea integrării socio–şcolare; 

 - restructurarea imaginii de sine şi formarea unei imagini de sine realiste,obiective ; 

 -formarea autocontrolului şi a capacităţii de autoevaluare obiectivă a comportamentului ;    

 - echilibrarea psiho – afectivă;  

 - restructurarea sistemului propriu de valori; 

Formarea comportamentelor de adaptare 

Comportament responsabil: 

      - asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament   

- conduita tolerantă 

      - comportament de acceptare a normelor 

      - comportament verbal civilizat 

Program activităţi pentru derulare obiective: 
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Consiliere individuală 

a) Consiliere centrată pe realitate – prof. D. M. (luni 10.15- 11.00) 

b) Consiliere şi orientare, prof. dirig.Cazan Laura ( luni 8.00-8.45 ) 

c) Consiliere medicală și educație sanitară,  dr. P.L.(miercuri ora 10.15-11) 

d) Consiliere moral  - creştină, prof.A.E,(marți, orele 9,45-10.30) 

 prof. preot C.C.,( duminică, slujba religioasă) 

Terapie ocupaţională 

Prof. C.C., Prof. H.E.; 

Terapie prin mişcare şi jocuri sportive 

Prof. S. M.– ( marți 12.15 – 13.00 ) 

        Terapie bazată pe expresia verbală 

Prof.R.L. -biblioteca şcolară, Teatru improvizaţie –( cerc: miercuri 13.00- 14.00) 

În cadrul acestui cerc cu roluri, fiecare copil trebuie să urmeze anumite sarcini. Eleva are rol de 

ilustrator, desenează portretele personajelor principale, redă locaţii, acţiuni asupra cărora pot discuta 

ceilalţi colegi. 

Metode cu impact negativ: 

- Pedeapsa, reacţionează violent şi dezorganizează comportamentul 

- Moralizarea, il irită şi-l demobilizează 

- Impunerea argumentelor – nu aderă   

Evaluare intermediară (interviul, chestionarul, psihodrama şi sociodrama). 

În primele trei săptămâni a frecventat toate activităţile prevăzute de programul complex. 

Reuşita parţială: 26 februarie 2022 

- Se exprimă civilizat faţă de persoanele simpatizate 

- Doreşte să devină cooperantă 

- Prezintă interes pentru activităţile din cabinetul de informatică, sala de sport  

Participarea familiei  

Asistentul maternal al elevei C.M. va primi sarcini precise privind modalitatea de comunicare. 

Recomandarea propunătorului: 

- Întâlnirea tuturor celor implicaţi va avea loc o dată pe lună la C.S.E.I. Suceava. 

- Evaluarea şi revizuirea planului educațional de intervenţie se va realiza după maxim 6 luni; 

- Accentul se va pune pe reactualizarea resurselor deja existente sau descoperirea altora noi. 

- Se vor acorda premii în domeniile pentru care aceasta prezintă interes  

Continuarea proiectului în semestrul următor an scolar 2021-2022- Semestrul al II- lea 
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Se vor realiza intervenții pentru probleme de externalizare și intervenții pentru probleme tipice de 

dezvoltare.Implicarea în activităţi ale Centrului Şcolar de Educatie Incluzivă Suceava din saptămâna 

« Sa știi mai multe, să fii mai bun « , din perioada  aprilie. 2022, participarea la vizite școlare, excursii 

tematice, serbarea de la sfârșitul anului școlar. 
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Plan  educational de interventie – domeniul comportamental 

     

C.S.E.I. Suceava 

Coordonatorul Planului de intervenţie : prof. psihopedagog Pintilie Raluca 

An şcolar 2021-2022 

Numele elevului S. F. 

Data nasterii 26.02.2006, mun. Rădăuţi, jud. Suceava. 

Informaţii educaţionale 

Comportament cognitiv: 

-  dislalie polimorfa,disgrafie atenţia instabilă îngreunează învăţarea; 

- când se confruntă cu o sarcină de învăţare dificilă abandonează     

- vocabular  foarte sărac; 

- realizează deprinderile de numeraţie în concentrul 0 – 10; 

- realizează parţial în plan concret adunări şi scăderi cu suport intuitiv în activităţile dirijate cu 

profesorul.     

- cunoaşte bine monedele şi bancnotele, ştie preţurile produselor care il interesează (unele produse 

alimentare, jucării).  

Comportament psihomotric şi autonomie personală 

 

-   prezinta tulburări de orientare, organizare si structurare spatio-temporala,  

- deprinderi de igiena   slab dezvoltate 

- fuziunea dintre autonomia personală şi socială e slab dezvoltată. 

Relaţiile sociale 

      Are atitudini de relaţionare negative în grupuri . 

Familia  nu este receptivă la sugestiile date de factorii educativi din şcoală, mama  nu vine  la şcoală.     

       Prezintă posibilităţi scazute  pentru dezvoltarea deprinderilor de autoservire şi a capacităţilor de 

autonomie socială şi personală. 

       Nu manifestă dorinţa mai mare de a se integra în alte grupuri şi colective de copii, diferite de cel al 

clasei din care face parte.  

 

Obiectivele planului de intervenţie personalizat sem. I, an scolar 2021-2022 

Obiectiv general: realizarea integrării socio – şcolare 

- Restructurarea imaginii de sine şi formarea unei imagini de sine realiste, obiective 

-Formarea autocontrolului şi a capacităţii de autoevaluare obiectivă a comportamentului    

- Echilibrarea psiho - afectivă  

- Restructurarea sistemului propriu de valori. 

Formarea comportamentelor adaptate:  

Conduite de participare pentru activităţi şcolare şi extraşcolare 

Comportament responsabil: 

- conştientizarea greşelilor, surselor de eroare 

      - asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament   
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- conduita tolerantă 

- comportament empatic (decentrarea EU- lui punct de plecare “ce ţie nu-ţi place, altuia nu face” 

      - comportament de acceptare a normelor 

         - comportament verbal civilizat 

Program activităţi pentru derulare obiective: 

Consiliere individuală 

a) Consiliere centrată pe realitate – prof. psihopedagog Radulescu Loredana, prof. psihopedagog Lupaşcu 

Gabriela (marţi 10.15- 11.00), 

b) Consiliere şi orientare prof. dirig. Cazan Laura ( luni 8.00-8.45 ) 

c) Consiliere medicala si educatie sanitara  dr. Gaube Livia (joi ora 13.15-14.00) 

d) Consiliere moral  - creştină prof.  Amorariti Elena, preot prof. Cirlioru Cosmin ( marti, orele 9,00-

10.15) 

Terapie ocupaţională 

Prof. Clim Cristina, prof. Monachu Monica, prof. Hauca Elena - cerc abilităţi manuale “Mâini 

îndemânatice” ( vineri, 14 - 16 ) 

Terapie prin mişcare şi jocuri sportive 

Prof. kinetoterapeut Puiu Bogdan – ( marţi 12.15 – 13.00 ) 

 

            Terapie bazată pe expresia verbală 

Prof. Cocari Dorina, prof. Fărcane Mirela, prof.Cuconu Florinela - biblioteca şcolară, “Călătorie în lumea 

basmelor” – ( cerc: joi 13.00- 14) 

În cadrul acestui cerc cu roluri, fiecare copil trebuie să urmeze anumite sarcini. Eleva are rol de 

ilustrator, desenează portretele personajelor principale, redă locaţii, acţiuni asupra cărora pot discuta 

ceilalţi colegi. 

Metode  

Vor fi formate grupe de câte doi elevi (ambii din aceeaşi clasă) care îşi vor face temele împreună. 

Va fi ales elevul-partener care are rezultate şcolare mai bune sau care apreciază mai mult un obiect îşi vor 

explica reciproc lecţiile de pregătit, astfel, prin explicarea reciprocă a ceea ce ştiu, vor înţelege mai bine 

şi vor învăţa mai uşor. 
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Metode cu impact negativ: 

⚫ Pedeapsa, reacţionează violent şi dezorganizează comportamentul 

⚫ Moralizarea, il irită şi-l demobilizează 

⚫ Impunerea argumentelor – nu aderă   

Evaluare intermediară (interviul, chestionarul, psihodrama şi sociodrama) 

Rezultatele evaluării intermediare: 

În primele trei săptămâni a frecventat toate activităţile prevăzute de programul complex. 

Grila de evaluare intermediară (obiectivele programului convertite în comportamente 

observabile - prof. psihoterapeut Ratoi Raluca) 

Nr. 

crt. 

Comportamente observabile Perioada 

 06 oct. 2020- 15 feb. 

2021 

1. Prezenţa la ore  ( + - ) 

2.  Respectarea programului de cămin - 

3. Respectarea programului de cantină - 

4.  Acceptarea opiniilor celuilalt  ( - - ) 

5.  Exprimarea verbală civilizată (+  - ) 

6. Atitudine pozitivă faţă de adulţi  - 

7.  Atitudine pozitivă faţă de colegi  - 

8.  Atitudine cooperantă (+  -) 

9.  Conştientizarea propriilor greşeli (+ - )  

10.  Asumarea responsabilităţii pentru propriul comportament ( -+) 

11. Reducerea agresivităţii ( +) 

12. Utilizarea formulelor de politeţe ( + - ) 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

 

5520 

 

13. Punctualitate ( -) 

14.  Injurii / jigniri la adresa celorlalţi ( -- ) 

Legendă 
Se notează cu:  

( + ) un comportament exprimat stabil  

( -  ) lipsa comportamentului 

( + - ) un comportament în curs de structurare (parţial realizat) sau un comportament selectiv (exprimat 

numai faţă de anumite persoane) 

 

Strategii de intervenţie religios-morală  

Sunt destinate corectării comportamentului indezirabil mediului şcolar şi social, consolidării unei 

atitudini favorabile faţă de şcoală şi societate:  

1) Crearea unui climat afectiv pozitiv între elev si profesorul de religie, urmărindu-se dezvoltarea vieţii 

afective la elevul P. A.., îmbunătăţirea imaginii de sine .  

2) Ascultarea/ citirea unor povestioare cu conţinut religios moral din : ,, Cele mai frumoase pilde şi 

povestiri creştin ortodoxe ‘‘ , Editura Aramis, 1998 ; ,, Pilde şi povestiri pentru copii ‘‘, vol. 1,2,3, 

Editura Credinţa Strămoşească ; ,,Întâmplări cu folos‘‘, Editura Buna vestire, 2004, etc. .  Profesorul 

discută cu elevA conţinutul povestioarelor şi solicită elevului să desprindă învăţătura din fiecare 

povestioară;  

3) Meloterapia: utilizarea diferitelor casete audio şi CD conţinând ,,Pildele Mântuitorului‘‘, ,,Cele zece 

porunci‘‘ transpuse melodic precum şi alte cântări religioase menite să sensibilizeze sufletul, dând 

imbold spre înfăptuirea binelui şi apropierea de Dumnezeu. 

4) Exprimarea sentimentelor prin forma si culoare : realizarea unor desene , pictura 

5) Practicarea rugăciunii (individual şi în grup) ca mijloc eficient pentru înfiriparea, dezvoltarea, 

întărirea dragostei faţă de Dumnezeu dar şi faţă de aproapele (ex. de aplicaţie practică: ,,Să ne rugăm 

pentru aproapele vostru‘‘)  

6) Deprinderea unor abilităţi practice prin realizarea unor colaje, machete, felicitări. 

Interpretarea comportamentului elevului urmărit pe parcursul acestor activităţi întreprinse :  

- stabilirea legăturii afective create între profesor- elev a încurajat deschiderea elevului spre dialog bazat 

cu respect şi încredere reciprocă. 

- pildele ascultate, povestioarele religios – morale, memorarea şi explicarea poruncilor au avut rolul de a 

conştientiza eleva şi de a- o determina să facă diferenţa clară între bine/rău; permis/nepermis; 

faptă/răsplată (chiar dacă uneori aceasta conştientizare era de moment, rămânând la nivel  teoretic) 

  

- lucrările practice, desenul, pictura au ajutat să-şi concentreze atenţia, să exerseze răbdarea, să- şi 

exprime simţul artistic. 

 

Reuşita parţială: 21 decembrie 2021 
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- Se exprimă civilizat faţă de persoanele simpatizate 

- Doreşte să devină cooperant.  

- Prezintă interes pentru activităţile din cabinetul de informatică, sala de sport  

Participarea familiei   

            Familia nu vine in vizita la scoala.  

Recomandarea propunătorului: 

- Întâlnirea tuturor celor implicaţi va avea loc o dată pe lună la C.S.E.I. Suceava. 

- Evaluarea şi revizuirea planului educaţional de intervenţie se va realiza după maxim 6 luni; 

- Accentul se va pune pe reactualizarea resurselor deja existente sau descoperirea altora noi. 

- Se vor acorda premii în domenii pentru care acesta prezintă interes  

Continuarea proiectului în semestrul următor an scolar 2021-2022  Semestrul al II- lea 

Se vor realiza interventii pentru probleme de externalizare si interventii pentru probleme tipice de 

dezvoltare. 

Implicarea în activităţi ale Centrului Şcolar de Educatie Incluziva Suceava din saptamana « Sa stii mai 

multe, sa fii mai bun «  , participarea la vizite scolare, excursii tematice, serbarea de la sfarsitul anului 

scolar. 
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Strategie individualizată de predare a unei unități de învățare pentru elevii cu CES 

 

Ioana-Cristina Urcan 

 Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu”, Câmpia Turzii 

 

Educaţia incluzivă înseamnă faptul că toţi copiii au acces la educaţie de calitate într-un mediu 

incluziv.  Astfel educaţia reprezintă crearea de oportunităţi reale de obţinere a succesului în experienţa de 

învăţare. Calitatea educaţiei nu se măsoară în termeni de performanţă, promovabilitate, infrastructură, 

tehnologie şi confort, ci în capacitatea sistemului, a şcolii şi a dascălului de a crea oportunităţi de învăţare 

pentru orice copil/elev. 

  Pentru copiii cu tulburări specifice de învăţare este foarte important să beneficieze de empatia 

profesorului şi de suportul oferit de acesta. Aceşti copii observă că între performanţele lor şi ale celorlalţi 

copii există discrepanţe, iar autopercepţia lor are de suferit. Factorul de echilibru pentru ei este profesorul, 

cel care îi poate ajuta să îşi atingă potenţialul maxim. De aceea, comportamentul profesorului este unul 

dintre factorii care contribuie decisiv la reuşita elevului sau, dimpotrivă, la eșecul lui.  

Strategiile didactice diferă în funcţie de particularitătile identificate prin diagnosticul specializat, 

ceea ce obligă demersul didactic la adaptare particularizată şi la alegerea materialelor didactice de suport 

care se mulează pe nevoile copilului şi care îşi probează eficacitatea. Cea mai recomandată abordare de 

predare pentru elevii cu dizabilități intelectuale este aceea de a folosi prompteri vizuali. Elevii manifestă 

adesea puncte forte în gândirea concretă, memoria repetitivă și înțelegerea aspectelor vizual-spațiale și o 

serie de dificultăți în gândirea abstractă, cunoașterea socială, comunicare și atenție. Indicațiile pictografice 

și scrise pot deseori ajuta elevul să învețe, să comunice și să își dezvolte autocontrolul. 

Elevii cu deficienţă mintală uşoară îşi vor dezvolta competenţele prin utilizarea metodei « clasa 

răsturnată »  prin care  li se indică elevilor să vizioneze acasă clipul video En ville, sur la route, 

vocabulaire  accesând linkul de pe youtube. Astfel ei se familiarizează cu vocabularul specific temei şi cu 

expresiile de orientare în oraş. Fiecare elev studiază în ritmul propriu, reluând clipul ori de câte ori este 

necesar. La şcoală se consolidează cunoştinţele cu ajutorul exerciţiilor de 

pe  https://www.francaisfacile.com : imagini, document video, evidenţierea prin culori diferite a acţiunilor 

şi a vocabularului specific temei, exerciţii de completare a propoziţiilor, cu posibilitatea de autoevaluare. 

Competenţe specifice vizate: 

-  Identificarea unor informaţii specifice dintr-un text ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi 

cu viteză normală 

- Elaborarea – oral sau în scris – a unor descrieri simple, cu referire la evenimente sau experienţe 

personale, pe bază de suport vizual sau de plan de idei 

- Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare 

Conținuturi adaptate pentru elevul cu DMU : 

- Aspecte din viaţa contemporană (oraşul, strada, mijloacele de transport)  

- Cuvinte, sintagme corespunzând funcţiilor comunicative şi domeniilor tematice 

- Orientarea în spaţiu,  deplasarea în oraş 

-  

https://www.francaisfacile.com/
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Metode și tehnici alese:  

- observația directă 

- exercițiul 

-  metoda ” clasa răsturnată” 

Materiale didactice: Clip video, imagini, document audio, fişe de exerciţii. 

Desfăşurarea lectiei : Se utilizează metoda « clasa răsturnată » şi elevilor li se indică să vizioneze acasă 

clipul video 

 „ En ville, sur la route, vocabulaire”  accesând linkul de mai jos : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=guMf1qPbnRs  

Astfel ei se familiarizează cu vocabularul specific temei şi cu expresiile de orientare în oraş. Fiecare elev 

studiază în ritmul propriu, reluând clipul ori de câte ori este necesar. 

La şcoală se consolidează cunoştinţele cu ajutorul exerciţiilor de pe site-ul 

https://www.francaisfacile.com : imagini, document video, evidenţierea prin culori diferite a acţiunilor 

şi a vocabularului specific temei, exerciţii de completare a propoziţiilor, cu posibilitatea de autoevaluare. 

Evaluare : Elevii prezintă drumul de la locuinţă până la şcoală, locurile pe unde trec, ce pot observa pe 

stradă, mijlocul de transport folosit.  
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Un curs inedit  și o experiență de neuitat pe tărâm catalan 

Prof. Înv. Preșcolar: Borta Teodora Mihaela 

Școala Gimnazială Nr.1 Remetea, Structura: Grădinița Cu Program Normal Nr. 3 Petreasa 

 

 

O mică parte a orașului Barcelona, văzut de la înălțime. 

Există oare cineva care nu a auzit vreodată  de Barcelona?  Cu siguranță că nu! 

Cuvântul Barcelona este adesea întâlnit pe buzele marilor sportivi datorită grandiosului stadion, pe 

care se joacă multe meciuri urmărite de microbiștii din întreaga lume, și nu numai. Barcelona este un oraș 

complex, cu o  populație   de  diferite naționalități , cu o istorie bogată și obiective turistice interesante, 

vizitate de mii de turiști, loc pe care ai dori să-l vezi, măcar o dată în viață. 

Datorită proiectului Erasmus+, eu și colega mea, Florea Camelia Simona, am avut ocazia, nu 

numai să vizităm acest frumos oraș, care este capitala Cataloniei, al doilea ca   mărime după Madrid, ci să 

ne și îmbogățim experiența didactică prin participarea la un curs intitulat:,, Anti-Bullying: School 

Strategies towards Succes”. 

Acest curs, coordonat de doamna Alba Gomez Garcia, s-a desfășurat pe o perioadă de cinci zile, 

din șase până în zece iunie, și a constat în douăzeci și cinci de ore de teorie și de practică. Doamna Alba 

Gomez  s-a dovedit a fi un trainer excelent, bine pregătit, care a încercat de fiecare dată să te facă să 

participi cu plăcere la jocurile și exercițiile propuse , reușind foarte bine să îmbine partea teoretică cu cea 

practică. 
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Modul de organizare a cursului a fost unul interactiv, fiecare, dintre cei cinci cursanți, a fost nevoit  

să participe cât mai activ pe toată durata cursului. Jocul didactic a fost omniprezent în toate momentele de 

desfășurare a cursului, ceea ce a dus la o stare de relaxare și de participare activă, din partea tuturor. 

 Eu și colega mea, dar și colegele noastre de la București și din Croația, am împărtășit din cazurile 

de bullying cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului la clasă, fie că au fost doar de natură verbală 

sau uneori și de agresivitate fizică. Am identificat bullyingul în situația prezentată și am  încercat să găsim 

soluții și metode de remediere a unor astfel de situații conflictuale.      

   
 Cu ajutorul doamnei Alba Gomez Garcia și al Institutului Educațional Dorea, am reușit să avem 

parte de o experiență frumoasă și  de neuitat pe tărâm catalan. 
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                                                                       Studiu de caz 

Pahomi Stefania 

CSEI Suceava 

 

Cazul ,,S.F.”  agresivitate, formele de abuz la care a fost supus: – abuz emoțional, abuzatori multipli.  

Informații generale: copil de sex masculin, în vârstă de 14 ani, copil rezultat dintr-o relație 

normală, tatăl părăsește familia când avea 7 ani, vârsta primei identificări cu persoana de același sex. 

,,băiatul a fost marcat de plecarea tatălui, sora sa a suportat mai ușor” ( ne spune mama). 

,,mama mea are un concubin, așa se zice, …, pe care îl aduce de multe ori în casă și încearcă să se 

comporte ca tata, eu nu-l plac, doresc pe tata să-l văd”( abuz emoțional, copilul este deprimat și/sau dificil). 

Elevul este clasa a VII-a la CSEI  Suceava, Q.I. = 45, deficiență mintală de gradul II, imaturitate 

psihoafectivă, tulburări de comportament (din datele psihologice). 

Nevoile copilului: 

- nevoia de siguranță; 

- nevoia de afectivitate din partea tatălui natural; 

- nevoia de asistență psihologică și sociale. 

Referirea cazului: băiatul și sora sa sunt încredințați bunicilor materni în sat B. la 40 km de 

Suceava; cazul a intrat în atenția Serviciului de asistență socială al școlii. 

 ,, mama spunea mereu că sora mea e harnică și bună, dar eu…sunt cum sunt” 

(elevul a fost mereu comparat și rezultatele comparației sunt în defavoarea subiectului). 

,,nu mănâncă bine la masă, îl cunosc pe băiat, e încăpățânat, se hrănește rău” (relatează bucătăreasa 

de la cantina școlii ). 

Din fișa profesorului psihoterapeut: elevul S.F. este complexat, comportamentul său oscilează între 

complexul de inferioritate și cel de superioritate. În perioada când se simte activ este dominat de 

complexele de superioritate față de colegii de clasă, se comportă urât cu ei, în special cu N. și M., după 

cum în perioada când este deprimat, se simte inferior tuturor și este cuprins de sentimente de 

autoculpabilitate. 

Părerile colegilor de clasă despre S.F.: ,,pe mine mă udă și mă lovește cu pumnul în spate, apoi 

râde pe înfundate și nu recunoaște sau o amenință pe doamna dirigintă că pleacă acasă pe jos, …, o dată 

chiar a plecat, sau îi spune că pune degetele în priză să-i facă probleme”. 

,,S.F. imi cere bani pentru diverse lucruri pe care mă obligă să le iau, dacă nu-i dau banii mă bate, 

spune că ia pentru protecția mea, să mă apere, … da, … eu mă tem de el”. 

Tulburările de limbaj afectează negativ calitatea  comunicării și relaționării cu ceilalți, elevul 

pendulând între nevoia acută de a fi ascultat și teama pe care i-o provoacă actul comunicării 

(caracteristicile comunicării de la profesorul psihoterapeut). 

Îi place să lucreze la activități de abilitate manuală, a ajutat la confecționarea măștilor pentru 

obiceiurile de Crăciun, să asculte povești cu eroi, regi, legende. 

Nu-i place: să scrie, să citească corect, expresiv, să stea la școală. 

În ultimul an de gimnaziu a lipsit mult, cu acordul bunicilor, la sfârșitul semestrului I era la un pas 

de a nu se putea încheia situația școlară, din pricina unei absențe la o teză. Vorbește vulgar și cu profesorii, 

știe că ,,bunicii nu-i fac nimic”. 
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Factori favorizanți: 

- mama nu este înțelegătoare cu copilul, nu este capabilă să ofere confort, să fie de ajutor, are 

mereu pe cineva lângă ea, ,,nu a încercat să se împace cu tata, el acum are altă familie departe, departe…” 

(când este deprimat). 

,,bunicii mă lasă să fac ce vreau, am plecat la un văr la Botoșani și am stat vre-o cinci zile, am dat 

chefuri, am făcut ce-am dorit”. 

,,sora mea a plecat în Grecia,  s-a măritat acolo, mi-aduce haine firmate și telefon, capucino…” 

- divorțul părinților, plecarea tatălui; 

- atașamentul dezorganizat: neglijat de mamă după divorț, ,, în patru ani cât a fost la școală în S., 

nu a fost niciodată mama la școală, doar bunicul de două ori și ultima dată  cu interes personal, vroia să 

întrebe dacă sunt doritori (băieți) să sape cartofi, oferindu-le cazare și masă, după ce a fost refuzat nu a 

mai călcat prin curtea școlii” (din notițele profesoarei diriginte). 

Factori protectivi:  

- relația cu profesoara dirigintă, care a insistat mereu că va avea nevoie de carte, de diplomă, va 

avea propria familie de care trebuie să aibă grijă; 

- colegii mai mari de la SAM  ,,îl înțeleg”, fac uneori ,,afaceri’’ cu el (cu telefoane). 

Situația adaptării școlare:  

- S.F. s-a adaptat programului școlii, făcând excepție ultimul an școlar, când el a lipsit mult cu 

acordul bunicilor; 

- a reușit să încheie anul școlar cu 6,87 (media generală) și cu media 7 la purtare pentru 

comportamentul său și pentru numărul mare de absențe, i s-au explicat motivele scăderii notei la purtare; 

față de clasa a VI-a a regresat în privința mediilor generale și a notelor la purtare; 

-  a participat la ședințele de terapia tulburărilor de limbaj (cu profesorul psihoterapeut);  

- în planul competențelor sociale există riscul unor comportamente de tip delincvent, tulburări de 

comportament / comportament exploziv; 

- are un prieten din clasă, au preocupări comune:  creșterea porumbeilor, iepurilor, cailor; a 

transportat pui de porumbel și câțiva iepurași de la S. acasă la bunici. 

- dezvoltarea psihologică este puternic marcată de abuzul suferit, efectele rămân. 

Notă: - La ora de Consiliere  a mulțumit profesoarei dirigintă, promițând că la profesionala va fi 

un ucenic ,,pe cinste“.        
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MEDIUL AFECTOGEN PENTRU COPILUL CU DEFICIENȚE MINTALE 

 

Profesor Teodorovici Cristina 

 CSEI Suceava 

 

                    

Trăirile afective exprimă raporturile de satisfacție ori de insatisfacție ale persoanei față de 

stimulările și situațiile date, atitudinile sale de aprobare ori respingere, de căutare sau evitare a stimulilor 

afectogeni. Procesele afective angrenează în desfășurarea lor o seamă de subsisteme neurofuncționale 

nespecifice, cu ecou în cele mai profunde mecaisme vegetative, în formațiunile reticulate, ca și în 

structurile complexe ale emisferelor cerebrale. 

La fel ca și în celelalte fenomene psihice, procesele afective nu pot fi înțelese decăt din relațiile 

reciproce dintre organism și mediu, din atitudinile omului față de muncă, societate și față de sine însuși. 

Teoriile care consideră procesele afective ca manifestări ale unor forțe interioare sau ca reacțiimecanice 

la stimulenți ai lumii obiective, sunt deopotrivă neștiințifice și sterile. 

Fenomenele afective, ca și fenomenele psihice, sunt condiționate de influențele externe, numai că 

aceste influențe se exercită nemijlocit, reflectându-se prin întreaga structură psihică a personalității. 

Copilul, vine pe lume ca orice pui de animal firav, neajutorat, inconștient și nu caută decât să-și 

asigure cerințele instinctuale care îi asigură viața. Legea lui este satisfacerea foamei, culcuș comod, liniște 

și senzație de bine pe care i le asigură îngrijirile și afecțiunea celor din jur. 

În timp ce copilul crește, învață și își dezvoltă, pe rând, capacitatea intelectuală, afectivitatea și 

particularitățile viitoarei sale personalități – care se formează datorită interacțiunii continue între factorii 

interni și cei externi. 

Privită în perspectivă și retrospectivă, câteva din etapele vieții, joacă un rol hotărâtor în formarea 

unui om: 

- copilăria, în care educației i se cere să pună baza viitorului echilibru psihic al adultului, evitând 

greșelile educative care pot fi cauza unor iremediabile deviații mintale și sufletești; 

- pubertatea și adolescența, care prin dezechilibrul organic și neurohormonal menit să transforme 

copilul în adult, produc o schimbare profundă în sfera afectivă. 

Copilăria este într-adevăr ,,vârsta de aur’’, vârsta când acea comoară vie pe care o reprezintă 

copăilul se poate transforma într-o cunună prețioasă sau se poate risipi ,, în cele șapte vânturi’’. Meșterii 

făurari vor fi în prima etapă părinții, ajutați ulterior de dascăli, sprijiniți de marea comunitate a oamenilor, 

a societății și a colectivului. 

Cea mai bună educație este cea pe care o aplică părinții uniți într-o căsnicie fericită, echilibrată din 

punct de vedere psihico-fizic. Familia, privită ca nucleu social, influențează întreaga evoluție de viață a 

omului și își pune amprenta cu evidență pe întreaga personalitate.  

Un cuvânt potrivit spus la timpul său,  o măsură educativă dreaptă, un remediu medical dacă este 

cazul, evitarea stărilor prelungite de anxietate îl pot face pe copil să se dezvolte bine și armonios.  

Familia se impune ca un factor cu cea mai puternică influență asupra copilului prin continuitate, 

afectivitate și autoritate. Nimic nu poate înlocui căldura sufletească ce se răsfrânge în sufletul copilului 

mic, ființă neajutorată. 
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Căldura afectivă, pe care copilul o găsește în familie este condiția fundamentală a plămădirii unui 

fond sănătos al sufletului uman, iar autoritatea, pe care în mod normal părinții și-o capătă prin demnitate 

și exigență, este condiția cultivării respectului față de om și societate, sentiment pe care îl găsim la temelia 

celui mai autentic umanism. 

Copiii au nevoie de dragoste, de dragoste deschisă manifestată, dar și de severitate. Unele trebuințe 

bio-psihice ale copilului se înscriu în domeniul afectiv. Satisfacerea sau nesatisfacerea nevoii afective lasă 

urme adânci în cursul vieții omului. Afectivitatea este un stimulent constant și necesar al oricărei 

dezvoltări psihice, dezvoltare care este un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural. 

Mulți psihologi consideră afectivitatea drept starea psihică cea mai profundă, cristalizată în jurul 

Eului, ca un răspuns dominator și unificator al întregului psihism la modificările unei tendințe psihice. Ea 

avertizează conștiința de starea bună sau rea a organismului biopsihic, ne indică utilitatea obiectelor și 

situațiilor pentru noi și în ce măsură ele convin sau nu trebuințelor noastre. Relația organism – mediu, ca 

și orice modificare a metabolismului și echilibrului endocrin, este înregistrat afectiv.  

Deficiența mintală nu este ca fenomen reversibilă, dar are totuși, în planul personalității o evoluție 

pozitivă, dacă mediul cultural, educativ și sistemul de relații afective interindividuale și de grup se 

constituie ca factori și mijloace compensatorii. Recuperarea, în special în direcția principală a structurării 

personalității, asigură și mijlocește deficientului mintal posibilitatea integrării sociale. 

Stă în puterea educației, mai ales în primii ani ai copilăriei, de a contribui la dezvoltarea ulterioară 

a personalității, dependența în mare măsură de regimul de viață din familie, unitatea de ocrotire, școala, 

mediul social, cultural în care elevul își desfășoară activitatea. Copilul nu trebuie să simtă lipsa afecțiunii 

materno-paterne care-i oferă posibilitatea de dezvoltare ca personalitate și îi va permite integrarea într-un 

sistem de relații sociale. 

Din varietatea extremă a formelor de tulburare a comportamentului afectiv evidențiez pe cele mai 

des întâlnite în practica educațională: 

-Crizele de afect sunt descărcări puternice ale afectelor primare care se manifestă prin agitație 

motorie, țipete, răgete, tendința de violență, automutilare; 

-Mânie, furie, pe fondul unei afectivități crescute, crize de râs, de plâns fără motivare; 

-Teamă, frică, comportament de apărare; 

-Inhibiție afectivă, defensivitate, retragere, izolare, negativism; 

-Somnolență, dezinteres, apatie, trecerea rapidă de la apatie la explozii afective: râs-plâns, 

respingere-adeziune, tristețe-bucurie etc; 

-Enurezis nocturn, onicofagie, anorexie, vise terifiante, agitație motorie; 

-Instabilitate psihoafectivă relațională, hipermotivitate, impulsivitate; 

-Tulburări ale ritmului vorbirii, ale fonației și articulației. 

În urmaaplicării la clasă a unui grupaj de teste, am observat trei tipuri de relații afective care pot 

apărea între membrii grupului: atracție, repulsie, indiferență. 

Testul familiei, al lui Louis Corman, oferă posibilitatea de a surprinde și releva aspecte ale 

afectivității, inteligenței, simbolismului, nivelului grafic și al structurilor formale – elemente structurale 

ale personalității. Testul oferă atât posibilitatea relevării relațiilor afective ale grupului familial, cât și 

explorarea conflictului sufletului copilului. Elementul esențial pe care acest test caută să-l scoată în 
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evidență este relația interpersonală în cadrul familiei. Instrucțiunea prevede ca fiecare copil să deseneze 

familia sa. 

Testul mesei festive, al lui C. Păunescu, relevă relațiile afective valorizate ale subiectului cu sine 

și cu societatea. Instrucțiunea prevede: sărbătorești ziua ta de naștere. Cu ocazia acestui eveniment 

important și plăcut din viața ta se organizează o masă festivă. Trebuie să inviți la această masă 13 persoane 

pe care tu le vrei. Persoanele se vor așeza la masă pe locul indicat de tine, după voia ta. Tu fixezi locul 

fiecărei persoane, prin scrierea numelui pe scaun. 

Testul de aspirație, tip compunere ,,Ce-mi doresc plăcut ăn viață’’, urmărește a releva trebuințe 

ce corespund motivației superioare, bazându-se pe ipoteza că mecanismul, pentru care sistemul afectiv 

este un amplificator, depinde atât de fondul genetic cât și de rolul factorului social. 

Modul de prelucrare a testelor ne oferă o serie de date care duc la concluzia că familia rămâne 

mediul natural al copilului și de la care acesta așteaptă înțelegere, îngrijire și îndrumare, dar mai ales 

afecțiune – hrana sufletească; factorul afectiv fiind adevăratul drive care se impune în dezvoltarea 

personalității copilului. 

Activitatea de instruire și educare a deficientului mintal trebuie desfășurată într-un climat 

generator de stări afectiv-emoționale(plăcere, bucurie, succes) care duc la acțiunea înțeleasă ca trebuință, 

necesitate, utilitate. Starea afectivă generalizată pe care și-o elaborează individul și care definește gradul 

lui de îndepărtare sau de apropiere și coeziunea psihologică în sistemul relațional dat, are o mare 

importanță pentru comportamentul afectogen. 

Educația, în cadrul normal al vieții sociale școlare, dezvoltă cunoștințe, dar acționează și asupra 

formării trăsăturilor de caracter a intereselor, a laturii morale și proiective ale personalității. Procesul 

educației deficientului mintal trebuie să fie bazat pe relația afectivă cadru didactic-elev, elev-elev, elev-

familie. În cadrul acestui sistem de relații, copilul nu trebuie privit ca un simplu obiect al educației, ci un 

om în formare și dezvoltare, cu nevoile și interesele lui personale. O relație apropiată între educator și elev 

impune cunoașterea și înțelegerea copilului, atitudine caldă și plină de solicitudine față de copil. 

Afectivitatea este un stimulent constant ;i necesarv oricărei dezvoltări psihice, dezvoltare care este 

un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural. 
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Evaluarea în învăţământul preuniversitar – de la teorie la practică, de la tradiţional la modern 

 

Prof. înv. primar, Boar Claudia-Narcisa 

Liceul Tehnologic Feldru 

 

Evaluarea, ca parte componentă a procesului de învăţământ, contribuie la creşterea eficienţei 

activităţii din şcoală, la reglarea procesului de predare-învăţare. Luând în considerare acest aspect, se 

impune ca procesul de evaluare să fie organizat într-un mod riguros, să ştim ce evaluăm, cum, cu ce 

instrumente şi la ce ne  vor folosi rezultatele. Evaluarea şcolară trebuie să fie dinamică, centrată pe 

procesele mentale ale elevului, să favorizeze reglarea şi autoreglarea cunoaşterii. 

 Evaluarea sumativă se realizează la sfârşitul unei perioade mari de timp de aceea nu poate acoperi 

în întregime conţinutul studiat şi nu permite reglarea şi ameliorarea procesului de învăţământ în timp util. 

Ca urmare evaluarea nu trebuie înţeleasă doar ca o acţiune de etapă care este aplicată la sfârşit de semestru 

sau de an şcolar pentru a măsura cantitatea de cunoştinţe acumulate de elevi. Cantitatea de cunoştinţe nu 

mai contează atât de mult, relevantă este calitatea cunoştinţelor, potenţialitatea acestora de a genera noi 

cunoştinţe şi valori, capacitatea de operare şi aplicare a cunoştinţelor, dezvoltarea capacităţilor 

intelectuale, conduite şi trăsături de personalitate. Accentul trebuie să se pună pe evaluarea formativă care 

acoperă întregul conţinut, conform programei; permite învăţătorului identificarea neajunsurilor şi 

remedierea lor la timp pentru a preveni insuccesul şcolar, oferă posibilitatea de a schimba sau îmbunătăţi 

metodele de predare dacă metodele folosite nu şi-au dovedit eficienţa. Şcolarul mic simte nevoia 

confirmării rezultatului obţinut imediat după realizarea unei sarcini, iar acest tip de evaluare este cel mai 

adecvat permiţând învăţătorului constatarea, diagnosticarea şi ameliorarea din mers a procesului de 

învăţare. 

Dacă se doreşte o prognozare a modului în care elevul îşi va continua traseul educaţional şi cum 

va face faţă cerinţelor unei trepte superioare de instruire se recurge la aplicarea de teste specifice evaluării 

predictive.  Testele de tip diagnostic depistează lacunele prezente în cunoştinţele, priceperile şi 

deprinderile elevilor precum şi cauzele care au condus la situaţia respectivă, urmând ca învăţătorul să 

stabilească activităţi remediale pentru corectarea acestor neajunsuri şi activităţi de dezvoltare pentru a 

valorifica aspectele pozitive depistate în urma aplicării testelor. 

Proiectarea activităţii de evaluare  se realizează în concordanţă cu proiectarea procesului de 

predare-învăţare. În activitatea de evaluare obiectivele de referinţă sunt transformate în descriptori de 

performanţă exprimaţi în termeni de realizare urmând ca aceştia să fie utilizaţi pentru aprecierea 

rezultatelor şcolare.  

 Pentru determinarea rezultatelor şcolare învăţătorul are la dispoziţie diverse metode şi instrumente 

de evaluare. Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia cadrul didactic „oferă elevilor 

posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate 

prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit." Instrumentul de evaluare 

reprezintă un element constitutiv al metodei, prin intermediul căruia elevul ia la cunoştinţă sarcina de 

evaluare. El este cel „care pune în valoare atât obiectivele de evaluare, cât şi demersul iniţiat pentru a 

atinge scopul propus." 
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În teoria şi practica pedagogică modernă se are în vedere responsabilizarea elevului ceea ce 

presupune dezvoltarea capacităţii de autoreflecţie, punerea în funcţiune a mecanismelor metacognitive: 

cunoaştere despre autocunoaştere. 

Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie importantă în 

vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia 

că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic 

şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare multidimensională (...)". (Stanciu, M., 2003, 

p.284) 

Conform criteriului istoric metodele de evaluare se clasifică în metode tradiţionale de evaluare şi 

metode moderne de evaluare. 

Metodele  tradiţionale cuprind probele orale, scrise şi practice, iar cele moderne sau complementare 

cuprind observarea, autoevaluarea, investigaţia, proiectul şi portofoliul.  Observarea sistematică a elevilor 

– poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor, dar în special comportamentele afectiv – 

atitudinale. Investigaţia – reprezintă o situaţie complicată care nu are o rezolvare simplă. Proiectul – 

presupune o activitate mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea 

sarcinii, se continuă acasă pe o anumită perioadă şi se încheie tot în clasă prin prezentarea în faţa colegilor 

a rezultatelor obţinute sau a produsului realizat. Portofoliul – reprezintă o colecţie de informaţii despre 

progresul şcolar al unui elev, obţinut printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare. Autoevaluarea – 

este realizată prin întrebări pe care şi le pun elevii în condiţii necesare pentru formarea deprinderilor 

evaluative. 

O viziune globală corectă asupra competenţelor elevilor se poate obţine doar prin îmbinarea 

metodelor de evaluare tradiţionale cu cele moderne. 

Probele scrise conţin un anumit număr de sarcini, itemi, în concordanţă cu obiectivele operaţionale. 

După gradul de obiectivitate oferit itemii se clasifică în: 

- itemi obiectivi:itemi pereche, itemi cu alegere duală, itemi cu alegere multiplă;  

- itemi semiobiectivi: itemi cu răspuns scurt, itemi de completare, întrebări structurate                                                                                      

- itemi subiectivi: situaţii problemă, itemi de tip eseu; 

 Ca atribuire a unei judecăţi de valoare, aprecierea şcolară se poate realiza verbal sau prin folosirea 

unor simboluri. În activitatea la clasă am constatat că aprecierile verbale îi motivează pe elevii din ciclul 

primar şi îi dinamizează. 

De cele mai multe ori aprecierea este concretizată prin notare. Sistemul cifric de notare a fost 

înlocuit la ciclul primar cu un sistem de notare cu calificative bazat pe descriptori de performanţă. Acest 

sistem de notare are atât avantaje cât şi dezavantaje. Deoarece există doar patru trepte de notare nu se 

asigură o notare suficient de nuanţată deci nu se face o ierarhizare riguroasă a elevilor ceea ce poate fi un 

lucru bun favorizând munca în echipă. Modul de premiere la sfârşitul anului şcolar permite valorizarea 

fiecărui elev în funcţie de aptitudinile pe care le are. Dezavantajul acestui sistem de notare apare la trecerea 

elevilor din ciclul primar în ciclul gimnazial deoarece după sistemul de notare cifric se face ierarhizarea 

elevilor şi, spre surprinderea lor şi a părinţilor, unii elevi care au primit calificativul FB în ciclul primar 

primesc în clasa a V-a nota nouă sau chiar opt. 
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FIȘA PROFESIEI 

CE TREBUIE SĂ ȘTII DACĂ VREI SĂ TE FACI 

INGINER SILVIC? 

 

ION MARIANA FLORICA 

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR ,,VASILE VOICULESCU” ORADEA 

 

1. Ce face un (numele profesiei/meseriei)? (principalele sarcini ale job-ului respectiv) 

-inginer silvic administrează terenurile împădurite 

- asigură paza pădurii prevenind tăierea ilegală a arborilor, a pășunilor 

-au grijă de plantele și animalele din pădure 

-plantează arbori în pădure 

2. Ce studii trebuie să urmezi dacă vrei să te faci (numele profesiei/meseriei)?  

-Studii medii de specialitate, profil silvic (nivel liceu)  

-universitatea de silvicultura 

3. Aptitudini de care ai nevoie pentru profesia de inginer silvic 

- să –ți placă natura, animalele, plantele 

- să-ți placă să faci plimbare 

- să fii rapid în reacții ( dacă vine un lup, urs să știi ce să faci) 

- trebuie să știi multe lucruri despre plante și animale 

- să ai rezistență fizică...dacă trebuie să poți fugi 

4. Condiții de muncă. 

- vei lucra la birou dar și pe teren, vei face plimbare prin pădure să vezi dacă oamenii răi taie pădurea 

sau dacă vânează, omoară animalele 

- dacă plouă și ai o urgență în pădurte va trebui să te deplasezi  

5. Unde te poți angaja? 

- pentru angajare ne adresăm ocolului silvic 

6. Salarizare posibilă. 

- ai un salariu destul de bunicel  

Se prezintă  copiilor titlul jocului,,În pădure”. 

Vom merge într-o călătorir imaginară în pădure şi va trebui să demonstrăm pădurarului că ştim 

multe lucruri despre pădure, că putem respecta regulamentul şi vom putea fi şi noi pădurari. 

Se dă citire regulamentului: 

1. Mergem numai pe traseul marcat cu indicatoare 

2. Lucrăm numai în echipă şi ne ajutăm. 

3. Toţi suntem la fel. 

4. Iubim şi ocrotim natura 

Va trebui să mergem pe cărare după indicatoare, acolo unde vom găsi un indicator ne oprim şi vom 

avea câte o sarcină de rezolvat-să culegem fructe, să observăm ouăle din cuib..., să răspundem la 

întrebări, la ghicitori, să vorbim în propoziţii. 
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      Vom lua toate obiectele cu noi, iar la finalul zilei pădurarul ne va spune dacă suntem pregătiţi să fim 

şi noi pădurari. 

Se verifică dacă au rucsacuri, apă, mâncare 

          Se execută exerciţii de încălzire a organismului şi pornesc câte unul pe cărare pe versurile- 

,,Câte unul pe cărare –Mergem în pădurea mare” 

- Vom merge ca ursul.  

-Vom zbura ca păsărelele. 

INDICATORUL 1 

PLICUL  1 

,,Boabe roşii ca de jar 

La-nceput de mai apar 

Le mâncăm şi la ureche 

Aranjăm câte-o pereche. 

       Vom culege cireşe şi le vom observa. 

 

ÎNTREBĂRI: 

-Ce alte fructe găsim? 

-Ce conţin? 

-Ce culoare au? 

       

 

INDICATORULII 

PLICUL 2 

     Se descoperă bucăţi de puzzle şi o ghicitoare: 

,,În cuibar eu le găsesc 

Repede le pregătesc 

Fierte-s bune, sanătoase 

Ce să fie oare, frate?’’ 

ÎNTREBĂRI: 

-Ce păsări mai trăiesc în pădure? 

-Cu ce au acoperit corpul? 

-Cu ce zboară? 

-Cu ce se prind de copaci? 

-Care este doctorul pădurii? 

INDICATORUL III 

PLICUL  3 

          Se descoperă bucăţi de puzzle şi o 

ghicitoare: 

,,Cu undiţa, cu bărcuţa,  

Cu viermişorul, cu plăsuţa, 

Iute, iute îi adun 

Şi pe jar îi frig acum” 

-Cum se înmulţesc? 

 

ÎNTREBĂRI: 

-Ce alte animale mai trăiesc în ape? 

-Cum înoată? 

-Cu ce este acoperit corpul peştilor? 

INDICATORUL  IV 

PLICUL  4 

      Se descoperă bucăţi de puzzle şi o ghicitoare: 

,,Seara s-a lăsat 

Frigul ne-a luat 

Ce  putem să adunăm 

Un foc mare să  aprindem?” 

 

ÎNTREBĂRI 

-Unde găsim lemne? 

-Ce copaci găsim în pădure? 

-Ce mai putem să facem cu lemnele? 

    Vom merge prinzând fluturaşi. 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5536 
 

INDICATORUL   V 

PLICUL  5 

    Se descoperă bucăţi de puzzle şi o ghicitoare: 

,,În pădure este frig 

Animalele se-aud 

Un foc mare am aprins 

Unde pot să mă întind?” 

 

    Vom întinde cortul, vom aprinde focul, 

vom pune peştele la fript, vom face un 

cerc şi vor fi adresate întrebări despre tot 

ceea ce au descoperit în pădure. 

 

- grupa păsărelelor va ansambla un puzzle despre pădure. 

Se vor aprecia corect lucrările 

Voi întreba: 

-Ce trebuie să ştim ca să devenim (ingineri silvici) pădurari? 

........ 

Vor cânta cântecelul: 

,,Când am fost noi la pădure” 

 Vor recita versurile: 

,,Mulţumim că ne-aţi privit 

Aţi văzut cât am muncit 

Pădurari am devenit. 

Acum haideţi la culcare  

Mâine e o zi mai mare  

Lângă doamna educatoare. 

 

Copiii merg în cort sa se odihnească alături de educatoare. 
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,,ÎNVIEREA DOMNULUI ÎN OCHII CELOR MICI” 

 

                                                                          Prof. înv. preșcolar BURCEA NICOLETA 

     Grădinița cu P.P.,,Căsuța Fermecată” Giurgiu 

 

      Sărbătoarea Învierii Domnului este prilej de mare bucurie pentru toti creștinii, este adevărata lecție a 

iubirii. Paștele înseamnă izbăvirea de primejdie, în sărbătoarea Paștelui înpletindu-se două taine: cea  

suferinței și cea a învierii. În așteptarea acestei sărbători oamenii se pregătesc spiritual, postesc, se roagă, 

merg la biserică. 

 Săptămâna dinaintea Paștelui , Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor reprezintă ocazia oamenilor de 

a-și aminti despre crucificarea lui Iisus, despre iubire și noi începuturi, prilej de a-i apropia pe copii de 

biserică și de  Dumnezeu, este prilejul fiecărui creștin de a se opri din goana cotidiană și de a medita 

asupra menirii sale în lume. 

     Învierea se serbătorește în prima duminică după luna plină de primăvară.  Paștele a fost sărbătorit prima 

dată în orașul Ierusalim. Aici s-a format prima comunitate creștină și a început vestirea Învierii lui Iisus 

Hristos în toată lumea. 

În Săptămâna Patimilor gîndul ne este alături de Iisus care a trecut prin chinuri ,a suferit și a murit pentru 

a ne salva , a ne mântui.Învățăturile lui Iisus nu le a plăcut celor răi și păcătoși  care au vrut să se răzbune 

pe Isus cel blând ca un miel.  

Mielul reprezintă pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel născut de Fecioara Maria , pentru a învăța pe 

oameni să fie buni și drepți, să facă doar bine în viață. 

Slujbele din Săptămâna Mare – deniile, amintesc de toate durerile și chinurile prin care a trecut Iisus până 

la moartea Sa.Drumul Patimilor începe cu intrarea Domnului în Ierusalim-seara de Florii. 

Deniile amintesc de predicile lui Iisus despre distrugerea Templului din Ierusalim, de Iuda, apostolul 

vânzător, care îl trădează pe Iisus, de femeia care-I spală picioarele Lui Iisus, de Cina cea de Taină, 

spălarea de către Iisus a picioarelor ucenicilor Lui.  

Vinerea Neagră este ziua când Iisus a fost judecat, legat, schingiuit, batjocorit ca un răufăcător, i -au pus 

cunună de spini pe frunte, l –au scuipat și l-au împroșcat cu vorbe urâte, țintuindu –l pe cruce între doi 

tâlhari.  

În Vinerea Mare se face pomenirea sfintelor, înfricoşătoarelor şi mântuitoarelor Patimi ale Mântuitorului 

şi mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit raiul. 

Oamenii obişnuiesc să ţină post negru şi vin cu flori şi lumânări la biserică, pregătiţi pentru cântarea 

prohodului.  

În  Sfânta şi Marea Sâmbătă prăznuim îngroparea lui Hristos. Sâmbăta Mare este ziua îngroparii Domnului 

cu trupul și a pogorârii Lui la iad, de unde a slobozit neamul omenesc. Este ziua în care se definitivează 

pregatirile pentru marea sărbatoare a Învierii. 

Spre seara, creștinii se odihnesc pentru a putea participa la slujba de la miezul nopții. Fiind ultima zi a 

Postului Mare, era obiceiul ca bătrânii și copiii să se împărtășească. 

Paștele este o sărbătoare în care ne eliberăm de gândurile rele , mergem la biserică,ne împărtășim pentru 

a întâmpina acest praznic fericiți și cu inimile deschise. Printre cele mai frumoase momente ale sărbătorii 
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Învierii este cel al mersului la biserică pentru a lua Lumina Sfântă.La miezul nopţii dintre zilele de 

sâmbătă şi duminică, preoţii fac Slujba Învierii Domnului.  

Lumina din noaptea Învierii, fiecare lumânare aprinsă de credincioșii care merg să ia Lumina Sfântă, 

reprezintă simbolul Invierii Domnului Iisus Hristos, biruința binelui asupra răului. 

 Lumânarea de la Înviere se păstrează șapte ani și se aprinde în caz de grindină, furtuni, sau mari primejdii. 

De Paște nimeni nu trebuie să fie trist, bucuria fiind sentimentul care domină Învierea .Vestea Învierii 

Mântuitorului se regăsește în salutul ,,Hristos a Înviat !”care se folosește ca salut timp de 40 de zile , până 

la Înălțarea Domnului. , 

,Hristos a Înviat !” înseamnă ,,într-adevăr Dumnezeu există!”, înseamnă că viața a biruit moartea, că 

nădejdile bune sunt îndreptățite.  

Una dintre tradițiile străvechi de Paște o reprezintă ouăle vopsite, culoarea roșie simbolizând sângele 

Domnului curs pe Cruce,  iar celelalte culori folosite sugerănd bucuria, renașterea . 

Oamenii se îmbracă cu haine noi, pregătesc bucate tradiționale –pască, miel, cozonac, ouă roșii. Toate 

pregătirile pentru Paşte asigură intrarea într-un timp al sărbătorii, ceea ce-i face pe cei mici să fie în al 

nouălea cer. Ei se bucură pentru că se înnoiesc din cap până în picioare, pentru că vor sta cu părinţii până 

târziu în biserică, pentru că imediat după Înviere vor ciocni ouă roşii şi se vor înfrupta din cozonaci şi 

pască.  

 De Paşte, curtea bisericii devine neîncăpătoare. Frumos îmbrăcaţi în haine noi, aşteaptă emoţionaţi, cu 

lumânările în mână, să ia lumină. Astfel, amintirea copilului este marcată, în fiecare an, de bucuria de a 

primi daruri şi de a ciocni ouă cu fraţii şi prietenii. 

 Paştele este un bun prilej ca familia să se reunească.  

Copiii sunt fascinaţi de ritualurile familiale şi astfel învaţă să le respecte. 

. 
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Rolul administratorului patrimoniu 

în promovarea și susținerea educației culturale în grădiniță 

Crișan Rodica 

Grădinița cu Program Prelungit nr.12 Zalău 

 

 

Rezumat:  

Educaţia culturală constituie „o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează pregătirea 

viitorilor cetăţeni în aşa fel încât ei să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextele multiplicării 

sistemelor de valori”. Grădiniţa este terenul unei învăţări timpurii a regulilor sociale şi punctul de demarare 

a programelor proiectate şi planificate la acest nivel pentru integrarea educaţională, socială şi culturală a 

tuturor copiilor. Rolul meu, ca administrator patrimoniu, este de a veni în sprijinul educatoarelor, pentru 

ca preșcolarii să cunoască cât mai mult din educația cultură. Astfel am propus ca prin  intermediul 

calculatorului, copiii vor înțelege mai ușor noțiunea de educație culturală. Educaţia culturală presupune 

promovarea unor politici şcolare care să conducă spre egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de 

valorificare a diferenţelor culturale cu scopul de a le transforma în resurse pedagogice. 

Cuvinte cheie: educație culturală, rolul administrator patrimoniu, sugestie metodologică 

diversitate. 

 

Societatea noastră devine din ce în ce mai complexă. Explozia circulaţiei oamenilor şi a ideilor, 

multiplicarea contactelor, dispariţia frontierelor, toate acestea sunt realități evidente cu care ne confruntăm 

tot mai des. Problema identităţii culturale este tot mai actuală și complexă pentru că presupune rezolvarea 

de comun acord a divergențelor de orice fel. Trebuie să învăţăm modalităţi de convieţuire în această 

pluralitate a culturilor.  

În timpul Renașterii cultura era fundamentală pentru educație. Atunci s-a născut expresia “uomo 

universale”: un om înzestrat cu numeroase talente, omul ideal. 

Fenomenul educaţional este unul social de dezvoltare, formare, construire a fiinţei umane ca 

subiect al acţiunii, al cunoaşterii şi al valorilor, prin comunicare şi exerciţiu, prin modelarea 

comportamentului său şi prin integrarea în activitatea şi în relaţiile sociale. Educaţia culturală constituie 

„o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează pregătirea viitorilor cetăţeni în aşa fel încât ei 

să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextele multiplicării sistemelor de valori”. Atât 

minorităţile cât şi majoritatea sunt puse în situaţia de a se tolera, a se adapta  la  mutaţia şi diversitatea 

culturală. În funcţie de multiple perspective de referinţă, toţi indivizii pot fi minoritari, racordându-se la 

subcoduri oarecum diferite. 

De ce avem nevoie de cultură? Ca să nu devenim ființe banale, ușor de manipulat. Educația 

culturală este o investiție inteligentă. Educația culturală are impact pe mai multe planuri: intelectual, 

emoțional și social. Rezultatele ei se văd peste cinci sau zece ani dar este vorba despre un capital de care 

vei dispune toată viața. 

Există multe avantaje ale educației culturale a copilului și anume: încurajează și dezvoltă 

socializarea, comunicarea și încrederea în sine a copilului dincolo de educația primită în școală, atrage 
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atenția asupra armoniei și frumosului artei: pictură, sculptură, muzică, teatru, opera, balet, Formează așa-

numitul “bagaj cultural” atât de necesar fiecăruia dintre noi, este o investiție pe termen lung pentru că 

îmbunătățește calitatea vieții oamenilor, ne învață ce înseamnă bunul-gust, este un foarte plăcut mijloc de 

cunoaștere a vieții, stimulează creativitatea celui care intra în contact cu arta, te ajută să fii un om deosebit, 

manierat. Copilul se familiarizează cu ideea de valoare și cu importanța patrimoniului. Educația culturală 

te face mândru de istoria poporului tău. 

Educația trebuie privită ca un domeniu interdisciplinar. Ea nu se învață doar la școală, ci continuă 

și după școală. Studiile au demonstrat că artele performative facilitează dezvoltarea la nivel emoțional. 

Societățile dezvoltate au înțeles cât de importantă este cultura în viața indivizilor și încureajează copiii să 

își pună in practică hobbiurile. 

Orice părinte trebuie să conștientizeze cât de importantă este educația și formarea culturală a 

copilului său. Arta nu trebuie să fie ridicată pe un soclu. Ea a fost creată ca să ne facă viața mai frumoasă. 

Ea poate deveni o lecție de frumusețe și armonie pentru fiecare dintre noi. Specialiștii în educație ne dau 

următorul sfat: dacă vrem să avem un copil cu bun-gust este bine să îl îndreptăm spre o educație culturală 

începând de la vârsta de 6 ani. Activitățile extrașcolare educative pot accelera dezvoltarea cognitive a 

copilului prin observație, descoperire și conversație. 

Pentru a şti cine este, copilul trebuie să ştie cine i-au fost strămoşii, să-şi cunoască portul, 

obiceiurile tradiţiile, muzica populară şi dansul. Cunoscându-le, va înţelege că prezentul este valoros 

împreună cu trecutul, toate acestea nu trebuie să dispară, iar noi, dascălii şi copiii trebuie să fim păstrătorii 

şi continuatorii acestora, păstrând un contact direct, permanent cu izvoarele folclorului şi mai mult, să 

trăim în prietenie şi armonie alături de rromi, maghiari şi celelalte minorităţi de pe teritoriul ţării noastre 

şi să  le cunoaştem şi acestora tradiţiile. 

Grădiniţa este terenul unei învăţări timpurii a regulilor sociale şi punctul de demarare a 

programelor proiectate şi planificate la acest nivel pentru integrarea educaţională, socială şi culturală a 

tuturor copiilor. Dacă ne punem întrebările: ,,Este grădiniţa mediul de încadrare educaţională şi socială a 

tuturor copiilor?;Au toţi copiii şanse egale de participare în programele dedicate sprijinirii şi dezvoltăriilor 

individuale?; Asigură, singură familia sprijinul şi educarea corectă a copiilor până la vârsta şcolară, sub 

aspect cultural, moral, religios?”.Pentru a creşte generaţii educate trebuie să ai grijă de fiecare individ. 

Copilul se descoperă pe sine cu adevărat, nu atât în microuniversul familiei, în desfăşurările sale solitare, 

cât în universul real al copilăriei, în cadrul colectivităţii de copii. Năzuinţa şi bucuria lui reală de a se afla 

în mijlocul grupurilor de copii pot constitui simptom al faptului că unele din valorile de preţ în universul 

copilăriei le constituie şi comunicarea interumană, prietenia, cooperarea, însăşi prezenţa în mijlocul 

grupurilor de copii. 

Sentimentul apartenenței la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai vieții, altfel 

spus, în cei ,,șapte ani de acasă”, care includ, firesc, anii petrecuți în grădiniță. Iată de ce revine 

educatoarelor, în ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme și conținut activități de educare și formare 

multiculturală a copiilor 

 

În grădinița noastră pe copii nu-i deranjează că unii sunt altfel, ceea ce este un fapt îmbucurator. 

Ei se bucură să fie împreună, să participe la jocuri și activități împreună, să participe la serbări și diferite 
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concursuri unii alături de alții. Datinile, obiceiurile și tradițiile au rolul lor în permanență culturală a unui 

popor, a unui neam. Copiii cântă și dansează împreuna cu ocazia serbărilor organizate dându-le 

posibilitatea de a se simți mai aproape unii de alții, de a-și respecta portul, obiceiurile și traditiile indiferent 

de limba pe care o vorbesc. 

Este bine ca toţi copiii să vină în contact şi să cunoască şi aspecte legate de alte culturi, dar pentru 

o bună convieţuire, pentru a se preveni şi evita conflictele interetnice şi de altă natură este necesară 

implementarea educaţiei interculturale încă de la grădiniţă, prin promovarea toleranţei, a bunei înţelegeri 

şi egalităţii de şanse între membrii aceleiaşi comunităţi. În acest context sunt tot mai numeroase ocaziile 

de implementare şi derulare a proiectelor, prin care grupuri de copii, dar şi educatori se implică în acţiuni 

specifice, bine structurate, bazate pe principii pedagogice, temeinic studiate, elaborate şi îndeajuns 

experimentate şi aplicate în timp. 

Necesitatea unei abilitări adecvate în rândul educatoarelor în sensul preţuirii şi valorificării 

diversităţii culturale este evidentă.  

Preşcolarii nu posedă informaţii suficiente referitoare la apartenenţa etnică şi socială, religie, 

naţionalitate, rasă, limbă, etc., dar ceea ce ştiu ei se concretizează în comportamentul lor prin a-l respinge 

pe copilul care este « altfel » decât ei (de obicei rrom). Pentru a-i informa în acest sens am urmărit, în 

primul rând, ca prin diferite activităţi să-i familiarizez cu viaţa copiilor din alte ţări. Prin intermediul 

revistelor, planşelor, albumelor, al emisiunilor T.V. copiii au cunoscut diversitatea oamenilor(de culoare, 

aspect), în general. Povestindu-le şi relatându-le întâmplări, preocupări ale copiilor şi adulţilor din ţara 

noastră şi din alte ţări, au putut trage concluzia că mai mult ne asemănăm unii cu alţii decât ne deosebim. 

Deci în fiecare ţară copiii au aceleaşi preocupări : se joacă, dansează, cântă, desenează, chiar dacă după 

aspectul fizic, ei par diferiţi. Activităţile artistico – plastice au scos cel mai bine în evidenţă reprezentările 

pe care şi le-au format referitor la copiii lumii. Am observat că deşi îi colorează diferit, aşa cum sunt ei în 

realitate, totuşi toţi sunt integraţi în aceleaşi peisaje cu soare, flori, fluturi, baloane, etc.  

Rolul meu, ca administrator patrimoniu, este de a veni în sprijinul educatoarelor, pentru ca 

preșcolarii să cunoască cât mai mult din educația cultură. Astfel am propus ca prin  intermediul 

calculatorului, copiii vor înțelege mai ușor noțiunea de educație culturală. Astfel am « citit » cu copiii 

imagini de pe Internet ce reliefau aspecte din activitatea copiilor, din diferite grădiniţe ale Europei. Am 

observat care sunt preocupările acestora, activităţile pe care le desfăşoară, cum arată grădiniţele din alte 

ţări, etc. Astfel au putut ajunge la concluzia că toţi copiii Europei ca şi ai lumii întregi au aceleaşi vise : 

prietenie, pace, iubire, înţelegere, speranţă într-o viaţă mai bună, mai frumoasă. 

Dispunând şi de alte căi de comunicare, cum sunt : desenul, jocul, dansul, cântecele, copiii posedă 

o bogăţie de imagini şi de idei pe care adulţii ar putea-o invidia. Astfel, încercăm să comunicăm cu copiii 

Europei prin desene şi picturi. Şi pe parcursul acestui an şcolar am continuat să trimitem lucrări de artă 

plastică la diferite concursuri internaţionale . 

Prin vizitele la  biserica din sat,copiiii au fost familiarizaţi cu o instituţie de cult,locaţie pe care 

marea majoritatea copiilor o cunosc,urmărind prin aceasta cultivarea respectului,educarea răbdării 

copiilor,formarea unei atitudini de respect faţă de locul de rugăciune-biserica şi faţă de locaşurile de cult 

în general şi faţă de reprezentanţii acestora. 
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Educația culturală se poate realiza atât în cadrul activităților curriculare obligatorii cât și în cadrul 

activităților extracurriculare. Activitățile alese și jocurile liber creative desfășurate pe arii de stimulare(joc 

de rol, biblioteca, jocuri de construcții, arta și jocuri de masă), cu o diversitate de materiale dau 

posibilitatea copiilor să-și promoveze diversitatea culturală pregătind mâncăruri specifice, colectând 

obiecte de artizanat etc. În cadrul activităților de educarea limbajului copiii au prilejul să învețe versuri 

populare înțelegând graiul zonei respective, să-și povestească întâmplări. Activitățile extracurriculare dau 

posibilitatea să se manifeste liber și să se cunoască între ei prin organizarea de vizite, excursii, întâlniri cu 

reprezentanți ai comunității și să organizeze jocuri distractive. Este foarte important ca obiectivele, 

strategiile și procedeele utilizate la activitățile de educație culturală să reflecte practici și principii care 

promovează diversitatea culturală și ca finalitățile să-i facă pe copii să se bucure de ei înșisi și de ceea ce 

fac. Cadrele didactice au un rol important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect între 

copii și părinți pentru reușita unei educații culturale.  

A învăța de la alții care sunt altfel decat tine nu înseamnă decât să înveți ca om, ca român, ca 

maghiar sau ca rrom. Nu se poate vorbi de o cultură diferită decat cunoscând-o. Iar cel mai bun mod de a 

face aceasta este să cunoști oamenii din această cultură, să împărtășești gândurile lor, trăirile, conflictele 

care ar putea sa apara dintr-un motiv sau altul. Toleranta si capacitatea de detasare de propriile idei și 

valori sunt esențiale în acest sens. De aceea este foarte greu să reusești în acest domeniu dacă se pornește 

de la idei preconcepute. Termeni ca majoritar, minoritar, nu trebuie să aibă un sens peiorativ, nu trebuie 

să fie o armă împotriva noastră, nu trebuie să aruncăm unul asupra celulilalt povara identității, nu trebuie 

să fim ,,mono” ci trebuie să fim ,,inter”, nu trebuie să fim ,,eu si celălalt” ci ,,eu împreună cu celălalt”. 

O cultură nu se limitează doar la elementele de suprafaţă: literatură, muzică, dansuri, obiceiuri 

culinare şi vestimentaţie, ci are în vedere şi concepte privind prietenia, frumuseţea, modestia, ideile despre 

creşterea copiilor, modele de luare a deciziilor, de soluţionare a problemelor, distribuţia rolurilor în relaţie, 

preferinţă pentru cooperare şi competiţie, etc. Ea este parte activă a vieţii omului, îi influenţează ideile, 

concepţiile, speranţele, modul de a fi, modul de a interacţiona cu ceilalţi, modul de a privi viaţa în general 

cu frământările şi speranţele inerente 

În concluzie, grădiniţa are rolul de a pune bazele învăţării pluralităţii culturale, apreciind 

diversitatea culturală, egalând şansele educaţionale ale tuturor copiilor români şi aminorităţilor care 

convieţuiesc aici, alături de noi, în această ţară. 

Educaţia culturală reprezintă pentru societate şi totodată pentru grădiniță şi educaţie, o oportunitate 

prin care se poate valorifica la maximum potenţialul şi resursele cu care au fost înzestraţi actanții 

procesului instructiv-educativ, facilitând astfel deschiderea către orizonturile psihosociale ale dezvoltării 

personalităţii. Succesul în împlinirea dezideratelor educaţiei culturale este asigurat de strategiile şi 

metodele de formare a cadrelor didactice în perspectivă culturală, pornind de la premisa că deschiderea 

culturală nu poate crește dacă nu există relaţii formative între educatoare şi copil. Așadar, educația 

culturală nu trebuie să fie concepută doar pentru mediul școlar ci și pentru activități extracurriculare, în 

legătura cu „extrașcolarul” prin familie, grupuri sociale, comunități, mass-media,instituții. 
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                                              TRADIȚII  ȘI  OBICEIURI  ÎN  CULTURA  ROMÂNEASCĂ 

                                                                                            Prof.înv.primar ȘORTAN  CRINA  

Școala Gimnazială,, Gh.Lazăr,,  Zalău 

 

           Tradițiile strămoşeşti constituie una din valorile inegalabile și incontestabile ale poporului nostru 

și nu trebuie să lăsăm timpul să ne facă să le uităm. 

          Dar, cu toţii ştim că, din păcate, folclorul este din ce în ce mai puţin prezent in viaţa şcolarilor 

mici, ajungându-se chiar la necunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei din care provin.  

Astăzi chiar si cei mai mari dintre noi nu-şi mai amintesc de portul tradiţional  sau de cântecele populare 

autentice.  

             Inevitabil apare şi întrebarea: ,,Ce vom lăsa moştenire generaţiilor viitoare de copii?”, ştiut fiind 

faptul că într-o epocă a tehnologizării atât copiii cât si  noi adulţii nu mai avem răbdare să apreciem valori 

tradiţionale pe care ni le-au lăsat cei de dinaintea noastră.  

              Chiar dacă ne aflăm în această eră digitală, la loc de frunte sunt gadgeturi-le, internet-ul, nu 

trebuie să uităm de tradiţiile noastre româneşti care exprimă însăşi identitatea noastră naţională. Trebuie 

să ne cunoaştem datinile, să le respectăm cu sfinţenie şi să le facem cunoscute generaţiilor următoare.  

           Descifrarea elementelor de limbaj folcloric trezeşte elevilor interesul pentru arta folclorică în 

general, le dezvoltă capacitatea de a decodifica mesajul operei de artă şi le formează judecăţi de gust şi de 

valoare artistică. 

             O cunoaştere mai profundă şi o receptare mai atentă a folclorului de către ,,,micuţii căutători de 

frumos”, vor contribui mai eficient la educaţia estetică a acestora, vor asigura legătura cu pământul pe 

care trăiesc, cu tradiţiile locale, cu poporul şi arta acestuia. 

             Noi, dascălii, avem marea datorie de a transmite şi impregna tinerei generaţii, dragostea pentru 

glia strămoşească, pentru obiceiurile şi tradiţiile străbunilor noştri..  

   Pornind de la premisa că ,,Dacă nu ne cunoaştem istoria locală, nu ştim cine suntem!”, micii școlari 

pășesc spre traditții odată cu sarbătoarea Crăciunului. 

         Sărbătoarea Crăciunului este cea mai îndrăgită de copii.Cântarea cântecelor de stea este o parte 

importantă din festivitățile Crăciunului românesc.Prin cantecele de stea copiii vorbesc ,vestesc de-a 

dreptul ,nasterea Pruncului Iisus.Din casă in casă ,,stelele,caci asa se numesc copiii,au în mână stele 

confecționate din lemn ,impodobite cu staniol și decorate cu scene biblice .Pentru efortul lor gazdele ii 

răsplătesc cu dulciuri si banuți. 

          Cei mici ,care au fost stelute ,sunt precedați de copii mai mari care cântă Viflaimul iar feciorii satului 

,mai marii satului cum se mai numesc,merg cu Irodul.Aceasta piesă de teatru rememorează scena întâlnirii 

magilor cu Irod ,tăinuirea Nasterii si reacția lui Irod. 

  

În Maramureș,cei care colindă sunt adulți.Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă iar apoi cu tot cu  

gazdele care i-au omenit continua colindatul la alte case Cele trei zile de sărbătoare aduc liniste si bucurie 

în casele tuturor. 

Împodobirea bradului ,așa cum îl cunoaștem noi azi,decorat cu globuri si multe luminițe ,nu a fost 

dintotdeauna așa. 

           Deși în Europa originea sa precreștină nu mai e contestată de nimeni ,părerile rămân totuși 

imparțite.Unii vad în el o reprezentare a ,,arborelui lumii,, ,alții îl consideră o referire directă a ,,arborului 

Paradisului,,.împodobit cu mere roșu aprins ,care amintesc de păcatele comise de primii oameni ,inainte 

de alungarea lor din rai.La inceput casele erau decorate doar cu crengute dar ulterior ele au fost înlocuite 

cu arborele intreg. 
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         Primul brad de Crăciun a fost inălțat la Strasbourg intr-o piața publică.Nu era împodobit cu lumânari 

ci doar cu mere roșii.În 1611,la Breslau,ducesa Dorothea Sybille von Schiesen ,împodobește primul brad 

așa cum îl știm noi astăzi. 

        După ,1878,globurile din sticla argintată de Turingia,au tot mai mult succes ,așa că această tradiție 

va cuceri întreaga lume.In SUA ,la Casa Albă ,tradiția pomului de Craciun ajunge doar in 1880 datorită 

soldațiolor germani care participau alături de englezi la razboiul de independență.(1776). La noi obiceiul 

a pătruns odata cu influența germană ,cănd primii studenți români au început să meargă la studii la 

universitățile din Berlin sau Viena și la curtea regala a dinastiei Hohenzollern. 

        Căntecul  german de Crăciun  ,,O tannenbaum,, devine în limba română ,,O brad frumos,, iar 

obiceiul împodobirii bradului pătrunde în toate casele românilor. 

. 
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Prevenirea și combaterea abandonului școlar în rândul elevilor 

Prof. înv.primar, Marian Gina-Mariana 

Școala Gimnazială  ,,Gh. Lazăr’’-Zalău 

 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală 

prin intermediul cadrelor didactice. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului. O bună 

intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate constitui 

un mijloc de prevenire a abandonului şcolar, care a devenit din ce în ce mai frecvent. 

    Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 

înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 

ciclului de studiu început. Din punct de vedere economic, abandonul şcolar reprezintă un 

indicator al eficienţei sistemului şcolar astfel încât, dacă indicele de abandon este mai mare 

atunci sistemul şcolar respectiv este ineficient .În general cei care abandonează şcoala nu mai sunt 

reprimiţi ulterior în aceeaşi instituţie educativă şi nu sunt înscrişi într-un program de şcolarizare alternativa 
Copilul reprezintă una dintre categoriile de populaţie puternic dezavantajate din societatea 

românească actuală, care a cumulat multe probleme şi riscuri grave pe termen mediu şi lung. Comparativ 

cu generaţia adultă, mai mulţi copii trăiesc în condiţii materiale şi sociale precare.      

Copiii unor părinţi cu un nivel scăzut de educaţie şi proveniţi dintr-un mediu dezavantajat din 

punct de vedere social au o predispoziţie mai ridicată decât alţi tineri să părăsească educaţia şi formarea 

înainte de absolvirea ciclului de învăţământ secundar. Unele grupuri din societate sunt în special afectate 

de părăsirea timpurie a şcolii, în special persoanele provenite din medii  socio-economice cu venituri mai 

scăzute şi grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii proveniţi din centre de asistenţă socială şi persoanele cu 

handicap sau cu deficienţe mentale sau care au alte nevoi educaţionale speciale. Această rată este încă şi 

mai ridicată pentru populaţiile rrome, care au tendinţa de a se număra printre membrii societăţii, cei mai 

expuşi excluziunii din punct de vedere social.  

            Aceste grupuri au tendinţa de a se confrunta cu un sprijin familial mai slab, de a fi supuse unei 

discriminări în sistemul educaţional şi de a avea un acces mai limitat la oportunităţile de învăţare informală 

şi nonformală în afara şcolarităţii obligatorii. Părăsirea timpurie a şcolii este influenţată de factori 

educativi, de situaţii individuale şi de condiţii socio-economice. Este mai curând un proces decât un 

eveniment izolat. Este vorba de un proces care începe adesea în cursul educaţiei primare, cu primele 

eşecuri şcolare şi cu o distanţare crescândă faţă de şcoală. Tranziţiile între şcoli şi între diferite niveluri de 

educaţie sunt în special dificile pentru elevii ameninţaţi de riscul de părăsire timpurie a şcolii. 

Abandonul școlar este în România o problema socială din ce în ce mai gravă. Cauzele abandonului 

şcolar sunt multiple, acesta reprezentând o expresie şi o rezultantă a unei duble situaţii de inadaptare. Este 

vorba, pe de o parte, despre „inadaptarea elevului la activitatea de învăţare realizată în mediul şcolar dar 

şi extraşcolar” şi, pe de altă parte, despre „inadaptarea şcolii la factorii interni (biologici, psihologici) şi 

externi (socioeconomici, socio-culturali)”. Fiecare abandon are o istorie personală şi socială legată de 

modul cum se aplică diferenţiat principiul dezvoltării.  
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Abandonul este produsul mai multor factori cauzali aflaţi într-o anumită configuraţie pedagogică, 

psihologică şi socială care determină la rândul ei mai multe consecinţe immediate, dar şi de durată.  

Din analiza datelor centralizate, la nivelul comunitatilor locale, s-au identificat și ierarhizat 

următoarele cauze ale fenomenelor de risc de abandon și respective de abandon școlar: 

I. Cauze ce ţin de condiţia socio-economică a familiei 

a) situaţia materială - Copiii care trăiesc în familii sărace au şanse mici de a-şi însuşi o educaţie şcolară 

completă, deoarece datorită situaţiei materiale precare, părinţii nu pot asigura copiilor cele necesare pentru 

şcoală (caiete, cărţi, ghiozdane, pixuri dar şi îmbrăcăminte sau hrană). 

b) relațiile în familie - Mulţi dintre copii sunt victime nu doar ale sărăciei, ci şi ale angajării lor în munci 

gospodărești, persistența modelului cultural al gospodariei țărănești, în care copiii sunt factor activ de 

sprijin în familie (în special în mediul rural și în familiile de rromi). 

c) dezinteresul părinţilor - De multe ori, părinții nu sunt interesaţi la ce fel de școală merg copiii lor, ce 

învaţă, dacă învaţă sau nu, sau dacă se integrează în colectivul de copii din clasă sau din şcoală. 

d) nivelul de educaţie scăzut al părinţilor - De cele mai multe ori populaţiile defavorizate au un nivel 

foarte scăzăt de educaţie.  

e) calitatea locuintei - Datorită lipsei spațiului fizic, dotării precare și a lipsei utilităților, copiii nu dispun 

de condiţiile necesare studiului şi efectuării temelor.  

f) mediul familial - De multe ori, în aceste familii atmosfera este caracterizată de certuri frecvente și 

violențe favorizate de consumul de alcool, lucruri ce au efecte negative asupra psihicului copilului, a 

capacității de asimilare, influențând comportamentul acestuia la școală și în societate. 

g) lipsa ajutorului la învățătură - Indiferența părinţilor cu privire la educaţia şi activitatea şcolară a 

copiilor conduce la apariţia fenomenului de insucces sau abandon şcolar.  

h) părinți reticenti - Mulţi dintre părinții pe care încercăm să-i convingem cât este de important să-i 

trimită pe copii la şcoală nu au nici măcar o clasă. Nu au nicio meserie, trăiesc din comercializarea 

materialului lemnos și din alte activități mai mult sau mai putin legale. 

II. Cauze ce ţin de şcoală 

a) organizarea şi metodele didactice - Cadrul didactic trebuie să folosească metode active cu ajutorul 

cărora să îi influenţeze pe elevi în direcţia dorită, metode care să dea rezultatele aşteptate. 

 b) atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice - Unii dascăli nu mai au răbdarea cuvenită, 

reacţionează greşit, se enervează, ţipă la copii şi manifestă violenţă fată de aceştia, în special față de elevii 

cu rezultate slabe la învățătură sau cu devieri comportamentale. 

c) baza materială a şcolii - Lipsa materialelor didactice în şcoli reprezintă un alt risc de abandon şcolar.  

d) dezinteresul școlilor – Lipsa de interes a școlilor în furnizarea programelor de educație compensatorie 

pentru copiii cu risc de eșec școlar. 

III. Cauze ce ţin de elev 

a) starea lui psihologică - Se referă la reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi a conflictelor 

cu autorităţile şcolare. În astfel de situaţii elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în 

vederea depăşirii dificultăţilor vor căuta să-şi satisfacă nevoia de valorizare personală în afara şcolii, 

eventual prin abandon. 
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b) caracteristicile de personalitate - Se întâmplă foarte des ca aceleaşi măsuri educative să aibă efecte 

diferite, la copii diferiti. Aceasta se explică prin faptul că elevul reacţionează diferit în funcţie de trăsăturile 

personalităţii lui, care îi determină o anumită conduită. 

c) atitudinea elevilor faţă de procesul educativ - Pe de o parte dezinteres – elevul nu depune eforturile 

necesare şi dovedeşte lipsă de răspundere fată de activitatea şcolară, pe de altă parte – elevul poate 

întâmpina dificultăţi în îsuşirea cunoştinţelor care se predau. 

d) potențialul limitat al elevilor - Inteligența limitată sau sub limită, calitățile memoriei și atenției slab 

dezvoltate. 

Iată în cele ce urmează, câteva din acțiunile care pot fi întreprinse pentru prevenirea şi combaterea 

abandonului şcolar în școlile defavorizate 

- dezvoltarea unor programe care să vizeze combaterea şi prevenirea abandonului şcolar; 
- asigurarea accesului la educaţie a copiilor proveniţi din familii dezavantajate social, prin programe 

alternative de tip semiinternat, pentru a mări durata zilnică a contactului copilului la un mediu activ; 
- includerea în unele programe pentru ocuparea unui loc de muncă, în scopul reducerii marginalizării celor 

care au abandonat școala. 
îmbunătăţirea condiţiilor din învăţământul preșcolar; 
- direcţionarea acţiunilor mediatorilor şcolari în sensul cuprinderii tuturor copiilor în formele de 

învăţământ preşcolar; 
 promovarea de politici şi programe social-educaţionale adecvate grupurilor vulnerabile; 
- asigurarea accesului fiecărui copil provenit din rândul grupurilor dezavantajate la educaţia de bază şi 

stimularea performanţei şcolare a acestora; 
- dezvoltarea de programe ce vizează combaterea şi prevenirea abandonului şcolar; 

- dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari prin care se asigură încurajarea participării populaţiei de rromi la 

învăţământul obligatoriu; 
 alocarea sumelor necesare măririi fondului de carte şcolară; 
- dotarea bibliotecilor cu mobilier adecvat şi introducerea evidenţei pe calculador; 
- fuzionarea, în cadrul unor protocoale cu comunitatea locală, a bibliotecilor şcolare cu cele comunale 

acolo unde există condiţii; 
- dotarea cu calculatoare a unităţilor şcolare şi asimilarea limbajului informatic de către elevi, văzut ca o 

nouă "alfabetizare" și prin atragerea de resurse extrabugetare. 
 analiza permanentă a nevoilor educaţionale ale elevilor şi a intereselor părinţilor acestora; 
- furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi profesională; 
- evaluarea continuă privind cererea de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei muncii şi cu 

tendinţele de dezvoltare economică şi socială, la nivel local; 
- dezvoltarea reţelei de cadre didactice de sprijin, optimizarea utilizării resurselor şi eficientizarea 

măsurilor de intervenţie a acestora prin formare continuă şi coordonarea dezvoltării serviciilor de 

intervenţie; 
- formarea cadrelor didactice pentru asigurarea unui bun parteneriat în vederea intervenţiei în echipă, în 

cadrul sprijinului acordat copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă; 
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- creearea unor cursuri și traininguri pentru cadrele didactice în vederea îmbunătățirii metodelor de 

predare-învățare și totodată a atitudinii față de elevi; 
- conturarea unei personalitati independente și responsabile a elevului prin implicarea sa în activități 

educative de grup care să îi stimuleze abilitățile: sociale, emotionale și cognitive; 
- îmbunătăţirea relației de colaborare dintre părinți și școală; 
- responsabilizarea părinților prin implicarea în activitățile școlare astfel încât dezinteresul unor părinți să 

fie diminuat ; 
- investiţii în infrastructură şi în dotarea unităţilor de învăţământ din mediul rural; 
- redimensionarea reţelei şcolare conform hărţii şcolare şi realizarea unor centre şcolare puternice în 

centrele de comună, eliminând astfel, pe cât posibil, învăţământul simultan şi diminuând numărul cadrelor 

didactice necalificate; 
- prin parteneriat între școli și autorităţile administraţiei publice comunale se vor întreprinde şi asigura 

măsuri şi facilităţi adecvate pentru stabilizarea cadrelor didactice calificate în comunele unde 

funcţionează. 

           Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 

sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 

diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în 

care sistemul de învăţământ funcţionează. 
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Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES)  

                                   Fechete Anca 

Şcoala Gimnazială ,,Gh.Lazar,,-Zalau 

 

„Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh. Unii se înalţă mai sus ca alţii, însă fiecare zboară cât de 

bine poate. 

De ce să-i compari intre ei? 

Fiecare este diferit. 

Fiecare este special. 

Fiecare este frumos 

Când un copil îţi dă un cadou, chiar dacă e o piatră, apreciază. Poate fi singurul lucru pe care acel 

copil îl are şi a ales să ţi-l dea ţie.” 

      Integrarea școlară  este proces de adaptare a copilului la cerințele școlii pe care o urmează, de 

stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului școlar, de desfășurare cu succes a 

activităţilor școlare. Conceptul de CES presupune o abordare care consideră că fiecare copil este unic, 

poate învăţa dacă este identificat tipul de învățare specific particularităţilor individuale ale sale. 

Curriculum-ul școlar trebuie considerat un instrument necesar care trebuie să fie flexibil, adaptabil la 

cerințele elevilor. 

 Pentru integrarea eficientă a persoanelor cu CES este necesară crearea unor servicii de sprijin 

specializate în asistenţa psihopedagogică de care să beneficieze copiii/elevii/tinerii integraţi, precum şi a 

unor servicii de consultanţă pentru cadrele didactice din şcoala incluzivă, ceilalţi elevi, familie şi 

comunitate. 

       Multe persoane se întreabă ce înseamnă CES – cerințele educaționale speciale. Cerințele 

educaționale speciale sunt acele cerințe care derivă din nevoile speciale ale unor persoane, generate de 

existența unor disfuncții la nivel intelectual, senzorial, fizic, psiho-afectiv, socio-economic, cultural. 

Astfel, putem considera că se încadrează în categoria CES: copiii cu dificultăţi motorii, sindrom Down, 

dificultăţi de vorbire, tulburări de comportament, autism, deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD), 

dar şi cei care trec, pur şi simplu, printr-o perioadă mai grea (abandon familial, abuzuri, tulburări psiho-

emoționale care dizabilitează formarea normală a personalității copilului). Şcoala incluzivă trebuie să 

răspundă nevoilor comunității și să asigure o participare egală a tuturor elevilor. Incluziunea presupune 

că fiecare individ contează și cu toții avem nevoie de mai multă răbdare și toleranță față de cei care sunt 

diferiți. Într-o astfel de unitate de învățământ, se asigură o educație pentru toți copiii si se caută mijlocul 

cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare.  

Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului 

social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să 

rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui individ şi la 

capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. 

Pornind de la principiul dreptului egal la educație pentru toți copiii, metodele activ-participative permit 

elevului satisfacerea  interesului pentru  cunoaștere, facilitează contactul cu realitatea înconjurătoare, 
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sporind gradul de socializare a elevilor ,stimulează şi dezvoltă învățarea prin cooperare. Metodele  care 

favorizează înțelegerea conceptelor si ideilor, valorifică experiența proprie a elevilor sunt: discuția, 

dezbaterea, jocul de rol. Acele metode care stimulează gândirea si creativitatea îi determină pe elevi să 

caute și să dezvolte soluții pentru diferite probleme, să compare şi să analizeze situații date sunt: studiul 

de caz, rezolvarea de probleme, exercițiul. Metodele prin care elevii sunt învățați sa lucreze productiv 

unii cu alții şi să-si dezvolte abilități de colaborare sunt: mozaicul, proiectul în grupuri mici. 

Copilul cu CES are nevoie de condiţii de învăţare care să stimuleze şi să sprijine dezvoltarea sa, un 

curriculum adaptat şi individualizat. Adaptarea curriculumului la clasă pentru predarea, învăţarea, 

evaluarea diferenţiată se poate realiza prin: 

• adaptarea conţinuturilor cantitativ şi calitativ, la potenţialul de învăţare al elevului; 

• adaptarea proceselor didactice (metode utilizate, material didactic, timp de lucru alocat) nivelul 

de sprijin acordat elevului; 

• adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social; 

• adaptarea procesului de evaluare (diverse proiecte şi produse scrise, orale, vizuale ale muncii 

elevilor). 

Toate cadrele didactice care au în colectivitatea elevilor  copii cu CES, vor avea în vedere acţiuni ce 

presupun colaborarea cu părinții și consilierea acestora, implicarea directă în lucrul efectiv cu copiii. 

Părinţii şi copiii vor fi consiliaţi să fie realişti în aşteptări, vor fi ghidaţi să evite izolarea şi să comunice 

cu alţi părinţi şi copii aflaţi în situaţii similare. Este de dorit ca părinţii, cadrele didactice şi şcoala să 

facă un front comun pentru a ajuta la integrarea copiilor cu CES. 

Învățarea prin cooperare, ascultarea și acceptarea opiniilor, luarea împreună a deciziilor constituie 

momente active ale predării și învățării. Dacă strategiile tradiționale își propun cultivarea relațiilor de 

prietenie si înțelegere între copii, strategiile incluzive au un impact mai profund. Ele îi învață pe copii sa 

se accepte așa cum sunt, indiferent de etichetele pe care societatea le pune și să colaboreze în vederea 

realizării obiectivelor de interes comun. 

O astfel de abordare poate genera egalitatea de șanse, participarea și integrarea școlară și socială. 
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Inteligența emoțională – cheia performanțelor școlare și personale 

prof. Ariton Gabriela 

Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, jud. Suceava 

 

Despre inteligența emoțională…. în reperele teoretice. 

Dicționarul APA de psihologie prezintă  Inteligența Emoțională ca fiind "un tip de inteligență care 

implică capacitatea de a procesa informațiile emoționale și de a le folosi în raționament și în alte activități 

cognitive"(Dictionary APA.org, 2018). Termenul EI a fost inventat de doi psihologi americani, John 

Mayer și Peter Salovey în 1997, iar din definiția pe care aceștia au oferit-o publicului pot fi identificate 

abilitățile specifice conceptului de inteligență emoțională: identificarea emoțiilor, utilizarea lor, 

înțelegerea și reglarea lor. În viața cotidiană EI: a. ne ajută să ne gestionăm emoțiile – permițându-ne să 

respingem, să ignorăm sau să ne reglăm emoțiile neproductive în cazurile în care acestea pur și simplu nu 

sunt instrumentale; b.ne ajută să observăm și să înțelegem cum se simt ceilalți; c. contribuie în mod 

semnificativ  la succesul nostru general în viață, deoarece ne influențează capacitatea de a ne automotiva. 

Abilitățile interpersonale, inteligența emoțională și abilitățile sociale fac echipă bună în ceea ce 

privește dezvoltarea armonioasă a fiecărei persoane. În literatura de specialitate se vorbește despre diverse 

modele de inteligență emoțională.  

Modelul celor patru ramuri ale inteligenței emoționale al lui Mayer și Salovey este o modalitate 

utilă de a vizualiza diferitele abilități de inteligență emoțională  (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & 

Grewal, 2005): perceperea emoțiilor, facilitarea gândirii folosind emoțiile, înțelegerea 

emoțiilor și gestionarea emoțiilor. 

Modelul Bar-On de inteligență emoțional-socială (ESI) -Psihologul Reuven Bar-On (2006), prin  

modelul ESI ia în considerare inteligența emoțională, abilitățile sociale și facilitatorii lor împreună. 

Modelul este format din cinci competențe, abilități interconectate, care au un impact deosebit asupra stării 

de bine și asupra performanței noastre:a. conștiința de sine și exprimarea de sine;b. conștientizarea socială 

și relațiile interpersonale; c.managementul și reglarea emoțională;d.managementul 

schimbării;e.Automotivarea. 

Modelul lui Goleman de inteligență emoțională- Daniel Goleman este cunoscut în întreaga lume 

atunci când vine vorba de EI. Acest model se bazează pe cinci factori esențiali care determină EI-ul unui 

individ: 1. Conștiința de sine. 2. Autoreglementare. 3. Abilități sociale 4. Empatie. 5. Motivație. 

Prin urmare, inteligența emoțională presupune ”capacitatea de a recunoaște și gestiona stările și 

emoțiile în situații din lumea reală; este un punct de plecare al dezvoltării abilităților sociale și poate 

prezice succesul academic viitor”.( www.edutopia.org). 

  Există numeroase  instrumente tehnologice educaționale care pot veni în sprijinul dezvoltării 

inteligenței emoționale. Exemple de bune practice sunt prezentate pe www.edutopia.org: șabloanele de 

învățare socială și emoțională (SEL) pentru Google Slides și pentru Microsoft Power Point. Aceste 

șabloane au rolul de a verifica gradul de stres al elevilor și starea de bine care există în spațiul în care 

aceștia învață. Cu cât starea de bine se află la un nivel ridicat, cu atât elevii se pot concentra mai ușor în 

sarcinile de lucru și își pot gestiona eficient emoțiile. Un alt instrument ar putea fi un jurnal metacognitiv 

care să conțină întrebări de tipul: ”Care sunt aspectele pentru care sunteți recunoscători astăzi?”, ”Care 

http://www.edutopia.org/
http://www.edutopia.org/
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sunt aspectele care vă îngrijorează în acest moment?” Alte instrumente: sondajele prin intermediul 

formularelor Google; panourile de dispoziție care conțin fețe emotive, cuvinte și expresii care denumesc 

emoții, roata sentimentelor (G.Willcox)- un instrument vizual care conține toate emoțiile construite în 

jurul emoțiilor de bază și care poate fi folosită pentru ca elevii să recunoască și să descrie felul în care se 

simt la un moment dat. 

II. Despre inteligența emoțională în activitatea practică la clasă: 

Elementele specifice inteligenței emoționale reprezintă o preocupare constantă pentru mine în 

ultima vreme. Astfel, în cadrul unui unui cerc pedagogic al profesorilor de limba și literatura română, 

organizat pe 26 noiembrie 2021, la Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, am ales să împărtășesc din 

experiența mea în acest domeniu. Tema activității de cerc a fost: Proiectarea și diversificarea activităților 

de predare - învățare - evaluare în vederea stimulării gândirii critice, reflexive și a creativității.  

Ținta acestei activități a fost realizarea diverselor  forme de evaluare, având în vedere: 

a.accentuarea dimensiunii conștiente a învățării, printr-o selectare relevantă a conținutului și o proiectare 

adecvată a activităților de evaluare; b.proiectarea și diversificarea activităților de predare-învățare-

evaluare în vederea stimulării gândirii critice, reflexive și a creativității; c. Utilizarea corectă, adecvată 

și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. În organizarea acestui demers am avut ca punct 

de sprijin o lucrare promovată  în cadrul webinariilor MERITO: Predarea gândirii creative, B.Lucas, 

E.Spencer. 

 

În carte sunt prezentate cinci obiceiuri ale gândirii creative. Astfel, 

elevul creativ  este: ”curios, tenace, colaborativ, disciplinat, imaginativ - în 

centrul gândirii critice se află abilitatea de a veni cu idei și modalități pline 

de imaginație”. Imaginativul pune accent pe: 1.Jocul cu posibilitățile 

(dezvoltarea unei idei implică testarea și îmbunătățirea acesteia).2.Crearea 

de legături (descoperirea unor legături între idei reprezintă un aspect 

important al sintetizării procesului de gândire creativă).3.Folosirea intuiției. 

Pe parcursul întâlnirii participanții au avut oportunitatea de a discuta 

despre importanța gândirii creative în rândul elevilor.  De ce contează astăzi 

gândirea creativă?1.Îmbunătățește rezultatele elevilor;2.Este asociată cu 

îmbunătățirea stării de bine;3.Îi face pe elevi mai ușor de angajat;4.Există dovezi de ordin economic 

privind beneficiile sale;5.Este din ce în ce mai testată și mai apreciată la nivel internațional;6.Este cerută 

în programele naționale;7.Este vitală într-o lume bazată pe web;8.Este importantă în viață – lumea nu mai 

recompensează oamenii pentru ceea ce știu, ci pentru ce pot face cu ceea ce cunosc. 

În ceea ce privește elevul Imaginativ- acesta se bazează pe  crearea de legături . Un instrument util 

în acest sens este cartografierea mentală/ mind map. Inventată de T. Buzan - harta modernă a minții este 

o tehnică grafică ce folosește cuvinte, imagini, numere, logică, ritm, culoare și conștiința spațială pentru 

a vedea conexiuni, ierarhii și modele pentru idei. Este utilă pentru planificarea, organizarea și solicitarea 

memoriei. Principii-cheie sugerate de autor pentru desenarea unei hărți mentale: a.la baza fiecărui 

principiu se află ideea  funcționării creative a creierului atunci când are un stimul interesant de privit; 

b.harta mentală se realizează pe o foaie orientată pe lung și primele idei se notează în centru; c.spațiul 
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creat astfel evită ”restricționarea” gândirii și permite creierului să se exprime în mod natural; d.în centru 

e recomandat să se afle o imagine, mai degrabă decât un cuvânt (culorile energizează gândirea);e.se 

utilizează ramuri prin care se conectează ideile la marginea centrală; f.nicio informație nu trebuie să 

plutească singură, deconectată;g.Aceste ramuri de legătură sunt desenate mai degrabă curbat decât drept, 

pentru a menține creierul interesat. La clasele a X-a Matematică- Informatică și a X-a Industrie alimentară 

am lucrat cu elevii modele de mind map pentru operele literare studiate la disciplina limba și literature 

română. A fost un exercțiu benefic iar elevii au avut parte de experiențe valoroase. 

O carte din categoria ”primește și dă mai departe!”,  cu rol esențial în procesul didactic actual este 

lucrarea : ”Învață cu inima”, de T.Wagner. Am parcurs această carte la recomandarea MERITO, în cadrul 

unui webinar/ atelier de lectură pentru profesori. Am citit cartea, am extras esența și am folosit-o în 

activitatea mea didactică. La activitatea de cerc pedagogic m-am bucurat să împărtășesc din experiența 

mea de lectură. Autorul cărții este un om care și-a privit propriile eșecuri ca pe oportunități de învățare și 

care a îmbunătățit munca profesorilor. Cartea conține povestea unui băiat care s-a răzvrătit împotriva 

memorării tuturor lucrurilor care i-au fost cerute la școală. Lecțiile pe care le-a primit nu aveau sens pentru 

el; asta l-a împins să încerce să ajungă la esența lucrurilor, să exploreze ceea ce era important într-o carte, 

un moment din natură, un concept, experiența unei alte persoane  etc. 

 
Despre Tony Wagner... Începe să citească de plăcere sub îndrumarea unui profesor răbdător 

;explorează natura;își pune întrebări; ”nu-mi place școala. Dar citesc mult în afara școlii - lucruri care 

chiar mă interesează.”; Profesorul ”Cârtița” îi lasă un gust amar (”Wagner, ești un ratat!”). În calitate de 

profesor apelează la exercițiile de scriere creativă (o amintire din copilărie, o descriere a naturii, un 

monolog, o poveste amuzantă etc.); vorbește despre faptul că profesorul adevărat este un ”antrenor bun 

care încurajează constant”. Câteva secvențe relevante din carte: 

”Școala naturii este o școală pentru simplitate în care creșterea are loc la nivel de idealuri sociale 

și cooperare care, împreună, duc la o mai bună înțelegere de sine. Copilul care se poate uita cu candoare 

și poate privi în inima naturii va deține o cheie pentru Cartea vieții - aceasta este EDUCAȚIA.” 

”Să facem școala potrivită pentru un copil, în loc să facem copilul potrivit pentru școală”. 

  ”Nu există eșec, ci doar învățare din încercare și eroare”. 

 ”Învățarea adevărată are loc doar atunci când motivația unui copil este intrinsecă, nu dictată de 

nevoia de a face bine la un test, de a-i face pe plac unui profesor sau unui părinte, ci de dorința de a 
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înțelege ceva care i-a trezit copilului interesul în mod natural”. ”Ceea ce contează cel mai mult nu e ce 

știi, ci mai degrabă ce poți face cu ceea ce știi”. 

Autorul vorbește despre influența pe care a avut-o asupra lui cartea ”The art of loving” (Frich 

Fromm) - idei desprinse de Wagner: Iubirea nu e văzută ca pe ”ceva misterios în care cazi în mod pasiv, 

ci ca parte a exercițiului zilnic al vieții - care cere de la o persoană să-și dezvolte capacitatea de empatie, 

respectul, responsabilitatea și cunoștințele”.  Wagner susține că iubirea de sine este opusul aroganței sau 

egocentrismului și că pentru a-l iubi pe celălalt sincer trebuie, întâi, să îți dezvolți empatia, respectul, 

responsabilitatea și cunoașterea de sine, iar ”obiectivul vieții ar trebui să fie acela de a ne dezvolta complet 

ca ființe umane trăind în echilibru și disciplină, practicând cititul, exercițiul fizic, meditația, ascultând 

muzică în fiecare zi.” 

Din carte am extras câteva tehnici, idei....de dat mai departe: 

1.Arta predării necesită construirea unor condiții propice pentru discuții cu sens și reflecție din 

partea elevilor;2.Începerea lecțiilor cu întrebări de tipul: ”Cum vi s-a părut ce ați avut de citit săptămâna 

aceasta?”3.”Mi-am propus să-mi petrec mai mult timp să-i ajut pe elevi să găsească acele lucruri din 

viețile lor care le aduc sens și bucurie”4.”I-am încurajat să experimenteze o varietate de genuri de 

scriere”;5.”Le-am oferit elevilor posibilitatea de a-și auzi și comenta unii altora munca; asta îi ajuta cu 

adevărat să devină mai buni”.6.”Disciplina analizei mi se părea neprețuită în dezvoltarea mea ca profesor; 

dacă nu mersese bine ceva, faptul că scriam despre problema respectivă mă ajuta să îmi dau seama de ce 

și ce aș fi putut face diferit”.7; 8.”Scrierea unor reclame pentru servicii publice care oferă produse și 

servicii despre care ei consideră că satisfac mai bine nevoile umane de bază (fără a se folosi de promisiuni 

false)”.9.”Prin scrisul lor, elevii se înțelegeau pe ei înșiși și lumea din jur mult mai profund. Era exact cum 

spunea Piaget : pentru a înțelege lumea cu adevărat, trebuie să o inventezi”. 

În loc de final...”Bun sosit, viață!...Arta mea este predarea, pânza mea este sala de clasă, tușele 

mele sunt lecțiile pline de imaginație. Modul în care predau este un joc creativ - o joacă de adolescenți, 

disciplinată, cu un scop.” Pentru că:  ”Educația înseamnă să înțelegi lumea și să o schimbi în bine.”  

(Școala Thomas Tallis) 
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Webografie: 1.Suport de curs: https://dascalimearomana.nextclass.ro/course/view.php?id=4 

                      2.https://youtu.be/LgUCyWhJf6s 

                      3.https://www.edutopia.org/article/path-improving-students-emotional-intelligence 

         4.https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-skills/ 

         5.https://www.facebook.com/proiectulmerito;  

         6.Webinar MERITO- Inteligență emoțională . 

 

  

 

https://dascalimearomana.nextclass.ro/course/view.php?id=4
https://youtu.be/LgUCyWhJf6s
https://www.edutopia.org/article/path-improving-students-emotional-intelligence
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-skills/
https://www.facebook.com/proiectulmerito
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„Invitație la lectură” 

Prof. Kiss Irma 

Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”, Jud. Hunedoara 

 

ARGUMENTARE 

Predarea și învățarea în anul 2022 este o provocare pentru profesori și elevi deopotrivă. Pe de 

o parte avem o multitudine de sarcini de acoperit, obiective de bifat, rezultate de arătat, progres de 

urmărit la fiecare dintre elevii nostri. Deși fiecare dintre elevii noștri este diferit în felul lui unic și 

irepetabil,evaluările sunt standardizate, programa stufoasă ,clasele mari, așteptările de la profesori la 

fel de  mari. Pe de altă parte, elevii din 2022 sunt foarte activi, energici, abili în tehnologie,se plictisesc 

ușor și, să recunoaștem, (unii/mulți) citesc mai puțin lecturile pentru școală sau efectiv lectură de 

plăcerea lecturii.În schimb , orice informație de care au nevoie se află la un click distanță,internetul 

abundă în rezumate mai mici sau mai mari iar tentația de a le folosi în locul lecturii unei cărți este 

foarte mare pentru mulți elevi.De aceea, provocarea profesorului modern este să facă orele creative, 

interesante, astfel încât elevul să fie curios, interesat de propria învățare pentru că îl implică în mod 

direct.Pentru orice profesor creativitatea este un element esențial, iar la aria limbă și comunicare este 

mai mult decît esențial. 

Metoda Proiectului este potrivită pentru studiul literaturii, elevul aflându-se în ipostaza 

învățării prin descoperire,pentru că are un puternic caracter interdisciplinar, presupune o muncă de 

documentare pe un  subiect sau temă,poate fi individual, în perechi sau un grup de elevi.Activitatea de 

proiect se desfășoară în trei etape, cuprinzând alegerea subiectului, stabilirea obiectivelor, analiza 

resurselor, apoi documentarea pentru realizarea proiectului și etapa de concluzionare, evaluare. Prin 

metoda proiectului, elevii sunt puși în situații noi de învățare, implică nevoile și interesele elevilor; 

antrenează gândirea critică  și studiul în echipă Această metodă conduce elevii dinspre situația de 

predare înspre cea de învățare iar elevul devine agentul propriei învățări. 

          Din punctul de vedere al unui profesor de limbi moderne (limba engleză),orele de limbă și 

comunicare în limba engleză sunt importante, deoarece susțin fixarea unor deprinderi de scriere și 

exprimare corectă într-o limbă străină. în demersul didactic atât metodele tradiționale, dar și cele bazate 

pe tehnologia informației.În domeniul comunicării se pune accent pe dezvoltarea deprinderilor și 

competențelor de documentare și argumentare ale elevilor. Competențele generale vizate 

sunt:utilizarea corectă și adecvată a limbii în diferite contexte de comunicare,înțelegerea și 

interpretarea textelor, argumentarea orală/în scris a unor opinii în diverse situații de 

comunicare,cultivarea interesului pentru lectură,stimularea gândirii autonome și critice în raport cu 

diverse mesaje receptate,integrarea T.I.C și utilizarea cu succes a resurselor T.I.C. în vederea 

îndeplinirii sarcinilor didactice.    
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La activitatea „Invitație la lectură”au participat a 25 de elevi de clasa a XI-a,profil engleză 

bilingv, și a format competențe diverse, precum cele de comunicare, argumentare, dezvoltarea gândirii 

critice, a capacității de a selecta, de a rezuma și produce folosind mijloace digitale.  

DATA: septembrie 2021 

PROPUNĂTOR: Kiss Irma 

ŞCOALA: Colegiul Național Iancu de Hunedoara 

CLASA: a XI-a D 

OBIECTUL: Limba si literatura engleză 

SUBIECTUL LECŢIEI: Realizarea de recenzii pentru promovarea operelor literare discutate 

TIPUL LECŢIEI: mixtă (aprofundarea cunoştinţelor dobândite anterior,însuşire de noi cunoştinţe) 

 

COMPETENTE SPECIFICE :  

▪ Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate; 

▪ Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi  experienţe de lectură; 

▪ Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare. 

 

COMPETENŢE COGNITIVE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei  elevii vor fi capabili: 

▪ să identifice scenele importante din romanele discutate 

▪ să interpreteze scenele sugestive ale romanelor discutate. 

▪ Să comenteze elementele cu valoare de simbol 

▪ să precizeze în recenzii  detaliile esențiale romanului, perspectiva narativă  şi recomandarea lecturii ;  

 

COMPETENŢE  AFECTIVE 

 

▪ Să interiorizeze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice 

▪ Să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată. 

▪ Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea de instruire 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 
1. Metode şi procedee: lectura, conversaţia euristică,  discuţia frontală,  

                                   observaţia, învătarea prin descoperire,proiectul 

 

2. Forme de organizare: frontală și grup  

 

3. Mijloace didactice: : caietele, portofoliile cu afișele și recenziile, tabla interactivă,videoproiector;  

 

4. Resurse bibliografice : Marele Gatsby, Aventurile lui Huckleberry Finn, Litera Stacojie, Împăratul 

muștelor, De veghe în lanul de secară 

 

Perioada de lucru: 20 ore 
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ETAPELE ACTIVITAȚII DERULATE 

1. INTRODUCERE  

Înainte de vacanța de vară elevilor li s-a propus o listă de opere literare de impact pentru dezvoltarea 

literaturii universale. Din cele 10 opere propuse, am ales împreună, prin vot, 5 opere de lecturat pe 

parcursul vacanței de vară. 

2. ETAPA 1- ELABORAREA CERINȚEI ȘI GRUPELOR DE LUCRU 

După întoarcerea din vacanță, când se încearcă reintrarea în ritmul de dinainte de vacanță  și exersarea 

abilităților anterioare, s-a ales realizarea acestei activități dinamice, ca modalitate mai plăcută de a începe 

anul școlar. Cerința a fost realizarea de copertă de carte/un afiș de promovare, și un material video pentru 

promovarea operei literare, făcând referire la conținut, titlu,personaje, impactul lecturii asupra 

cititorului,precum și realizarea unei recenzii pentru  cartea atribuită grupului.Cei 25 de elevi au fost 

împărțiți în 5 grupe, fiecare cu o operă literară de prezentat. 

3. ELABORAREA ACTIVITAȚII  

Pe parcursul următoarelor ore, s-au analizat împreună, în stil dezbatere, operele respective din perspectiva 

personajelor,a firului narativ, temelor și simbolurilor.Între timp, elevii au avut ca temă să se întâlnească și  

lucreze în grup pentru proiecte.  

4. INTERDISCIPLINARITATEA ACTIVITĂȚII  

Unii elevii au căutat informații, s-au documentat și au realizat colaje de imagini (tehnici de lucru 

digitale/Digital Skills, utilizînd inclusiv aplicații de care mulți  nici nu auziserăm),alții s-au folosit de arta 

tradițională a desenului/picturii pentru a ilustra elemente din opere(domeniul arte plastice/Artistic Skills) 

5. INOVAȚIE ÎN ACTIVITATE 

 În general, proiectele primite de elevi la foarte multe materii presupuneau scris foarte mult și din acest 

motiv elevii se plângeau des de oboseala realizării unui proiect.Un element  de noutate a fost reducerea 

masivă a textului scris din prezentarea proiectelor( fiind redundant , de vreme ce s-a lucrat deja la oră 

informația și doar am fi reluat informațiile).S-a pus accent pe prezentarea orală a proiectelor.În schimb, 

prin tehnici de lucru digitale/Digital Skills, s-a redus timpul de lucru, s-a introdus un mediu familiar și 

plăcut elevilor și s-a încurajat creativitatea.  

6. AVANTAJE OBSERVATE 

Din punct de vedere socio-emoțional,munca în echipă are nenumărate avantaje, printre care reducerea 

timidității, încurajarea socializării, schimbul constructiv de idei în cadrul grupului, încurajarea gândirii 

critice și a dezbaterilor, arta comunicării și a negocierii,acceptarea compromisului și a diversității de 
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opinie.Din punct de vedere social, un alt avantaj este dinamica grupului, care presupune creșterea 

relaționării între elevi,stabilirea rolurilor, alegerea unui lider, împărțirea sarcinilor.Din punctul de vedere 

al conținutului, raportat la materia limba engleză, cel mai evident avantaj este încurajarea, exersarea 

abilității de comunicare în limba străină.Aici trebuie menționat că sunt antrenate toate abilitățile, ceea ce 

este maxim de cîștig pentru elevi- abilitatea de a citi/Reading Skills ( în munca de documentare, de căutare 

de informații), abilitatea de a scrie în limba străină/Writing Skills ( la realizarea notițelor, 

afișului),abilitatea de a asculta/Listening Skills( la discuțiile pe baza proiectului și la prezentările colegilor 

de la celelate grupe), și abilitatea  de a vorbi/Speaking Skills (la discuții și prezentări) Prezentările au 

surprins prin creativitate și originalitate.  Elevii invitați la lectură au avut parte de reflecție, dezbatere, joc 

de rol , gândire critică , muncă în echipă și feedback constructiv. 

   7. DEZAVANTAJE OBSERVATE –ca orice metodă de lucru, metoda proiectului are o serie de 

dezavantaje evidente, printre care se numără timpul necesar pregătirii, prezentărilor și feedbackului 

ulterior.Astfel de activități necesită mult timp alocat și se pretează unor clase cu multe ore pe săptămână, 

precum clasele de bilingv, care studiază și literatură.Un alt dezavantaj ar fi lipsa de echilibru în realizarea 

sarcinilor de lucru, pentru că uneori nu sunt realizate echitabil de către membri din grup.Un al treilea 

dezavantaj ar fi dificultatea evaluării și dificultatea realizării unui barem de evaluare obiectiv și detaliat.O 

modalitate eficientă de evaluare ar fi includerea elevilor în evaluarea celorlalte grupe (Peer Assessment), 

desigur cu mentinerea obiectivității în evaluarea lor. 

8.BILANȚ. Din punctul de vedere al profesorului de limba engleză, marele câștig este 

comunicarea orală de la prezentări, deoarece este o abilitate destul de greu de dobîndit iar elevii au nevoie 

de foarte mult exercițiu.Posibilitatea  integrării tuturor abilităților(citit, scris, ascultat, vorbit) este de 

asemenea un câștig major. Oportunitatea de a realizarea multidisciplinaritatea prin combinarea cu abilități 

artistice și abilități digitale ajută elevul să se plieze pe o lume modernă din care digitalul nu poate să 

lipsească.Nu în ultimul rând, încurajarea lecturii este probabil punctul forte al acestei metode, pentru că, 

strict vorbind, se citește tot mai puțin și este tot mai greu să convingi elevul de utilitatea lecturii.De aceea, 

lectura trebuie adusă în fața lor într-un format intersant, modern care să implice tehnologia de care sunt 

aproape toți fascinați, și aportul personal, opinia personală referitoare la ceva.Din punctul de vedere  al 

elevului, în urma feedback-ului, se câștigă un mediu de lucru mai puțin stresant, plăcerea lucrului cu 

colegii, nu singur,sprijinul colegilor de grup la prezentare pentru că sunt echipă, reducerea timidități și 

poate chiar descoperirea unui talent artistic sau digital pe care nu știau că-l au. 
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În concluzie, cele cinci prezentări orale,Video-uri de promovare, recenziile au reușit să pună în 

valoare  5 cărți fascinante din literatura universală care nu ar trebui să lipsească din nici o bibliotecă 

personală- Marele Gatsby, Aventurile lui Huckleberry Finn, Litera Stacojie, Împăratul muștelor, De veghe 

în lanul de secară. Proiectul desfășurat de parcursul a 20 de ore a cuprins cinci  opere discutate,apoi 

prezentate prin filtru personal,pornind de la creativitatea fiecăruia.Elevii au identificat în opere probleme 

universale, precum discriminarea,înstrăinarea,dragostea, sacrificiul,trădarea și loialitatea, puterea 

banilor,alegerea dintre bine și rău, presiunea vârstei adolescentine , valorea prieteniei și dincolo de toate, 

cum să fii om.Astfel,literatura nu este văzută ca un tărâm abstract, ci o oglindă a societății și a individului 

iar elevii pot dezvolta competențe social-civice și competența de A Învăța Să Înveți. 
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[AS1]                 Metoda Acţională in evaluarea didactică 
                                                                       Ianin Mădălina 

profesor limba franceză Şcoala Gimnazială Birda, comuna Birda, judeţul Timiş 

 

Metoda  acţională sau abordarea acţională cere elevilor să  realizeze sarcini ( tâches) într-un mediu şcolar, 

profesional sau privat. Elevii vor realiza sarcinile folosindu-şi  capacităţile lingvistice, sociale, abilităţile 

şi cunoştiinţele culturale. Ea completează astfel o altă abordare – abordarea sau metoda comunicativă. 

Documentul care atestă această abordare este Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. Acest 

document propune  un ansamblu de concepte şi de instrumente proprii pentru a reînvia predarea/ învăţarea 

limbilor străine. 

        Utilizatorul unei limbi străine este  considerat „actor social” care va acţiona in marile domenii ale 

vieţii sociale ( personal, educaţional, profesional şi public). În fiecare din aceste domenii el se va confrunta 

cu diverse contexte. De exemplu, în viaţa personală : asistă la o căsătorie, în viaţa profesională : face un 

stagiu de formare. 

 Aceste contexte vor determina anumite situaţii. De exemplu, a asista la o căsătorie presupune să 

răspundem la o invitaţie, să cumpărăm flori , să ne imbrăcăm elegant, să felicităm tinerii. 

   Din aceste situaţii vor decurge anumite sarcini : redactarea unui răspuns pentru a anunţa că vom 

participa  sau un telefon pentru a mulţumi pentru invitaţie. 

 Aceste sarcini vor fi deci de limbaj (a felicita tinerii care se căsătoresc) sau alt tip de  sarcini ( a-şi 

găsi locul pe lista de invitaţi).Dar toate aceste sarcini obligă locutorul să pună în aplicare  : 

-cunoştiinţe  acumulate pe parcursul şcolarităţii( des savoirs)- cunoştiinţe despre ritualurile de căsătorie, 

despre mediul social in care va avea loc aceasta. 

-abilităţi ( des savoir -faire)- a  şti să faci un mic discurs. 

- obiceiuri  (des savoir- être)-exista căsătorii in care toata lumea se sărută, altele in care  îmbrăţisezi doar 

oamenii pe care-i cunoşti. 

- a şti să înveţi ( des savoir- apprendre) – a putea sa te adaptezi la aceste situaţii noi şi diferite. 

 Conceptul de  „sarcina”( tâche) este relativ nou in Franta deşi în Anglia este folosit mai demult la 

ora de limba straina cu sensul de „activitate comunicativă” şi mai recent ca activitate reală. 

          In CECRL ( Cadrul European comun de referinta pentru limbi) se dă următoarea definitie :”Este 

definită ca sarcină orice abordare acţională prin care autorul se reprezintă ca in trebuind sa ajungă la 

un rezultat dat în funcţie de problema pe care trebuie să o rezolve, de o obligaţie pe care o are de 

indeplinit, de un scop pe care şi l-a fixat. Putem de exemplu sa exemplificam aceasta definitiecu a deplasa 

un dulap, de a scrie o carte, de a comanda o masa la un restaurant, de a traduce un text intr-o limba 

strainasau de a pregati un ziar al clasei in grup.” La originea sarcinii există deci un proiect de a acţiona 

asupra mediului care răspunde unei nevoi, unei necesităţi sau unui scop pe care noi l-am fixat. 

 O sarcină poate fi simplă ( a comanda o masă la un restaurant : ce expresii folosim, cum ne adresăm 

chelnerului) sau complexă ( a monta un dulap- a înţelege instructiunile în limba franceză pentru a putea 

sa-l montăm), verbală sau non- verbală( dacă vreau să mut dulapul fac o sarcină non- verbală). Dacă 

întâlnesc portarul in  timp ce merg sa montez dulapul şi îi adresez câteva cuvinte este o sarcină verbală. 
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      Sarcina poate fi individuală  ( a scrie un e-mail unui prieten francez)sau colectivă ( a juca un joc 

online.) Ea poate avea ca rezultat un produs concret ( redactarea unui blog in franceza) sau un simplu 

schimb verbal. 

      Autorii CECRL definesc astfel notiunea de „tâche”( sarcina): „se numeste sarcină în măsura in care 

acţiunea este faptul unui subiect pentru care mobilizăm strategic competenţele de care dispunem  pentru 

a ajunge la un rezultat.” (  CECRL, 2001:15). Elevul este plasat in centrul învăţării, el va descoperi  

strategii de rezolvare a problemelor pentru a optimiza resursele sale de limbaj şi a progresa spre o anumită 

autonomie. De aceea, Christian Puren desemnează această nouă perspectivă acţională sub numele de 

„perspectiva de acţiune socială.” După Puren (2009:3) „toate noile concepte -cheie- competenţe, context, 

text, domeniu si strategie sunt definite în raport cu termeni aparţinând aceluiaşi câmp semantic: act, 

acţional, actor, activitate, a acţiona, operaţie, sarcină......Acesta va dezvolta strategiile de rezolvare a 

problemelor pentru a optimiza resursele sale lingvistice si a progresa spre autonomia sa. 

        In context universitar, sarcina implică dezvoltarea de aptitudini si de cunostiinte interculturale  

descrise de CECRL , ( 2001: 84) : 

  capacitatea de a stabili  o relaţie între cultura de origine si cultura străină; 

sensibilizarea pentru cultura si capacitatea dea recunoaste si de a utiliza strategii variate pentru a stabili 

un contact cu oamenii unei alte culturi....... 

      De-a lungul activităţilor elevii  sunt solicitaţi să se exprime în limba străină ( producere orală).  De 

ceea se vor exprima liber căci vor vorbi între ei in interiorul grupului. Profesorul îi va antrena sa folosească 

in interiorul grupului fraze ca : eu nu inţeleg ce spui poţi repeta te rog. Elevii nu se vor simţi corectaţi sau 

judecaţi de colegii lor astfel ei vor avea curajul să folosească limba fără teama de a fi judecaţi. Profesorul 

va avea doar rol de mediator  si evaluarea activitatilor va fi corespunzatoare cu situatiile de predare 

/invatare. Relatia profesor- elev nu va mai fi una clasica ci va evolua catre o gestionare comuna a invatarii 

fiecare avand rolul sau iar rolurile se pot schimba in diferite momente ale lectiei. De exemplu un elev 

poate pregati foarte bine un anumit subiect pe care il poate prezenta colegilor lui- deci va deveni la randul 

sau facilitator de informatie- rolul sau se va schimba cu cel al profesorului. Aceasta abordare îi face pe 

elevi responsabili pentru ceea ce învaţă făcându-i să ia iniţiativa, să-si evalueze colegii  si sa devina 

autonomi in învăţare. Acest lucru îi motivează să înveţe lucruri noi. Profesorul trebuie sa fie deschis 

initiativelor lor in ideea in care acestea au legatura cu proiectul de inceput. Noi, ca profesori, 

„insotim”elevii  in demersul lor pentru a putea deveni autonomi  si actori ai invatarii lor. 

 

 

 

 

 

Bibliografie : 

Puren, C.,   Variations sur la perspective de l’agir social en didactique des langues- cultures étrangères , 

Langues modernes, APLV, janvier 2009. 

Da Costa, P. ,Regards sur la perspective actionnelle, http: //www. Edufle.net/regards-sur-la-perspective-

html, 2010. 
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Predarea pe competenţe la ora de limba franceză 

 

În predarea pe competenţe nu este suficient ca elevii să aibă cunoştiinţe ci aceştia trebuie să ştie să le 

utilizeze corect în situaţii noi şi complexe de comunicare. Ca să construim o competenţă avem nevoie de 

progres, este un parcurs educaţional constituit din etape :se pleacă de la o situaţie simplă de comunicare 

pentru a ajunge la cunoştiinţe mai complexe  

( connaissances), la aptitudini ( savoir-faire) şi atitudini ( savoir-être). 

      Există o diferenţă semnificativă între „metoda ”  ( méthode) şi „abordare ” ( approche). „Abordarea ” 

este modul în care facem ceva  iar „metoda ” este modul în care este făcut acel lucru. 

„Abordarea comunicativă”( L’approche communicative) este una dintre principalele metodologii în 

predarea limbilor străine în general şi a francezei în special. Aceasta îi învaţă pe elevi să comunice în 

situaţii diferite. Profesorul trebuie să-şi prioritizeze scopurile pentru care predă acel conţinut prin întrebări 

de genul : Cine? Pentru cine predau? ( publicul-ţintă), Ce predau? ( conţinutul de predat),  De ce predau 

acest lucru? ( scopul , obiectivul pentru care predă acel conţinut), Cum predau ? ( care sunt metodele şi 

resursele ). Această metodă pune accentul pe capacitatea elevului de a putea comunica într-o limbă străină 

ţinând cont de situaţia de comunicare. Aceasta este completată de „abordarea acţională” care cere elevului 

să realizeze diferite sarcini ( tâches) într-un context comunicaţional foarte precis. Ca începător, elevul 

trebuie să stăpânească acte de vorbire ca : a telefona pentru a rezerva o camera, a rezerva o masă la 

restaurant, a face cumpărături într-un supermarket, a face cumpărături la o librărie, etc. 

     In funcţie de ce are nevoie să ştie în situaţii diferite, profesorul de limba franceză va introduce un 

vocabular specific împreună cu problemele de gramatică necesare. Pe lângă vocabularul specific pentru 

fiecare câmp semantic , profesorul de limba franceză va introduce în predare şi acte de vorbire „actes de 

paroles” pe care elevul le va folosi din dorinţa de a avea un dialog adecvat cu un nativ în situaţii specifice 

de comunicare. Pentru aceasta profesorul va utiliza la clasă diferite tipuri de documente autentice  ca : un 

articol dintr-un ziar francez, un video ( extras de film, jurnal televizat, interviu....), o emisiune de radio, o 

broşură turistică, o reclamă, etc. 

     Obiectivul profesorului de limba franceză este de a-l ajuta pe elev să se descurce şi să se adapteze intr-

o situaţie autentică de comunicare , cu locutori nativi. Astfel, elevul devine actor al propriei învăţări şi are 

o motivaţie mai mare în a învăţa limba străină. Totodată ştiind de ce o învaţă, elevul are o motivaţie 

intrinsecă care este mai importantă decât cea extrinsecă , de a învăţa pentru a fi evaluat. 

    Sophie Moirand dă o definiţie mai precisă a competenţei de comunicare identificând 4 componente :  

1. o componentă lingvistică; 

2. o componentă discursivă- cunoaşterea diferitelor tipuri de discurs; 

3.o componentă referenţială-cunoaşterea domeniilor de experienţă  şi a obiectelor  cât şi relaţia dintre ele; 

4. o componentă socioculturală- cunoaşterea şi însuşirea de reguli sociale. 

 Predarea pe competenţe este eficace deoarece produce efecte imediate. Gaëtane Chapelle şi  Denis Meuret 

definesc conceptul de  eficacitate ca fiind capacitatea de a da elevilor competenţele care le vor permite să 

reuşească în parcursul lor profesional. Competenţele sunt dispoziţii naturale sau pe care le-ai dobândit. 

Sunt aptitudini fizice, intelectuale sau relaţionale. In context educaţional nu poţi avea competenţe fără 

cunoştiinţe pentru ca cele două sunt in interdependenţă. Înveţi, acumulezi cunoştiinţe pentru a avea 
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competenţe. Deci, putem spune ca competenţa coabitează cu cunoştiinţele, deoarece , în toate domeniile 

se porneşte de la cunoştiinţe pentru a putea face ceva, deci pentru a dobândi competenţa într-un anumit 

domeniu. 

     În concluzie, putem spune , că există o predare pe competenţe dar care nu este foarte bine pusă în 

practică. Practicile din clasă nu sunt întotdeauna ideale pentru o predare pe competenţe care ar necesita 

un consum foarte mare de timp, de resurse materiale dar se încearcă ca in orele de limba franceză profesorii 

să dezvolte competenţa ( înţelegere orală, înţelegere scrisă, exprimare orală, exprimare scrisă) mai degrabă 

decât înţelegerea vocabularului unui text sau cunoaşterea la perfecţie a regulilor gramaticale. 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN ABORDAREA TEXTULUI LITERAR 

                  

    Profesor Daniela Olga Tărniceriu, Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”, Iaşi 

 

 

Ca artă a cuvântului, literatura este - sau ar trebui să fie -  un loc de întâlnire a eului cu propria-i 

lume, o ,,expresie a fiinţei umane” (Mircea Eliade).  

 Constatăm, cu îngrijorare, că majoritatea elevilor noştri îşi însuşesc etica autopermisivă a 

societăţii actuale preocupate mai ales de aspectele mercantile ale existenţei sau de realitatea virtuală, totuși 

ne place să credem (cel puțin, la nivel declarativ) în perenitatea valorilor cultural-spirituale. Cel de la 

catedră trebuie să conştientizeze că are şansa, dar mai ales responsabilitatea de a forma competenţe de 

comunicare în măsură să-l ajute pe elev să-şi adapteze limbajul la diferite situaţii din viaţa cotidiană, să-l 

ancoreze în social.  

Aşadar, studiul textului literar, lectura contemplativă, critică, nu reprezintă un scop în sine, ci o 

aventură a conştiinţei, un mijloc în formarea estetică a elevului, în modelarea continuă a personalităţii 

acestuia. De aceea, între textul literar şi elev, profesorul ar trebui să aibă permanent ,,sentimentul unei 

oficieri” (Mircea Zaciu), facilitând înţelegerea şi învăţarea prin căi de acces ce trec, întâi, prin suflet.  

Abordarea textului literar este considerată, de noua didactică, o posibilă călătorie în care se 

stabilesc, de la început, scopul, obiectivele, durata, mijloacele de realizare, pentru ca, în final, să se ajungă 

la destinaţie, utilizându-se multiple tipuri de lectură: lineară, receptivă, globală, informativă, de cercetare 

rapidă, exploratorie, de interpretare.  

Demersul didactic modern îl determină  pe elev să exploreze dirijat valenţele textului, raportându-se critic 

la acesta, iar pe profesor, să renunţe la împovărarea elevului cu memorarea unor elemente de metatext, 

prea abstracte pentru nivelul lui de înţelegere. 

Un astfel de demers permite celui de la catedră îmbinarea metodelor gândirii critice cu cele clasice, 

iar elevului, participarea activă la descoperirea conştientă a semnificaţiilor textului literar,  la regăsirea 

valorilor morale și culturale autentice.  
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Metode alternative de evaluare 

 

         Leonte Adina 

        Liceul Agricol “Dr.C.Angelescu”Buzău 

  

Evaluarea reprezintă un pilon al actului educațional, fiind un proces continuu, de apreciere 

a calității activității instructive-educative, de reglare a sistemului, de ameliorare a activității și de 

optimizare a rezultatelor. 

În funcție de obiectivele educaționale, se utilizează strategii de evaluare variate, în care metodele 

alternative se armonizează cu cele tradiționale, fiind opțiuni metodologice care îmbogățesc procesul de 

evaluare, evitând rutina. 

Folosirea sistematică a metodelor moderne, presupune desfășurarea unor relații de comunicare eficientă 

și constructive, în cadrul cărora, toți cei care iau parte la discuții, să obțină beneficii in planurile 

cognitive, afectiv-motivațional, social, și practic aplicativ. 

Metodele alternative de evaluare sunt următoarele: 

-Proiectul 

-Portofoliul 

-Hărți conceptuale 

-Tehnică 3-2-1 

-Jurnalul reflexiv 

-Studiul de caz 

-Metodă R.A.I. 

-Investigația 

-Metoda asaltului de idei 

-Interviul 

-Observarea sistematică a activității și comportamentului elevului. 

Proiectul este o metodă activă,individuală sau de grup, care încurajează exprimarea personală a 

elevului, care prezintă o abordare interdisciplinară, și conduce la dezvoltarea abilităților sociale ale 

elevilor. 

Etapele proiectului sunt următoarele: 

-identificarea temei 

-culegerea și prelucrarea informațiilor necesare 

-elaborarea unor propuneri de soluție 

-evaluarea soluțiilor și alegerea celei mai bune soluții 

Portofoliul este o metodă de evaluare complexă, care oferă o imagine a progresului 

elevului,și care îmbină învățarea cu evaluarea continuă, progresivă și sporește motivația învățării. 

Investigația presupune rezolvarea unei probleme teoretice sau de a realiza o activitate practică, 

elevul efectuând investigația (documentare, experimentare, observarea unor fenomene) pe un interval 

de timp. 

Etapele investigației sunt: 
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1. planificarea investigaţiei; 

2. selectarea şi utilizarea eficientă a diverselor tehnici şi materiale (cărţi, pliante, dicţionare etc.); 

3. colectarea datelor; 

4. formularea şi testarea unor ipoteze de lucru; 

4. prelucrarea datelor; 

5. formularea concluziilor; 

6. comunicarea rezultatelor obţinute într-un raport, reflecţii 

Prin observarea sistematică a comportamentului elevului, profesorul sesizează contribuțiile spontane 

ale elevilor, modul cum isi realizeaza tema pentru acasa, calitatea prestațiilor in munca independentă si 

in fixarea cunostințelor. 

Metodă R.A.I. se bazează pe stimularea și dezvoltarea capacităților elevilor de a comunica despre ce 

au învățat. 

Ea se realizează in scopuri constatative-ameliorative, si permite reactualizarea si fixarea cunostinţelor 

dintr-un domeniu, pe o anumita temă. 
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O NOUĂ PROVOCARE: EDUCAȚIA ON-LINE 

Prof. înv. primar Cioban Mihaela 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici 

 

„Şcoala de acasă” a devenit în ultimul timp un concept  des amintit atât de profesori şi de copii, 

cât şi de celălalt pilon pe care se sprijină educaţia tinerilor, părinţii.  Lipsit de substanţă şi de suport 

teoretic, acest nou tip de învăţământ la distanţă (virtual) a pus pe multe cadre didactice într-un impas, 

obligând reconcentrarea şi regândirea tuturor metodelor şi a mijloacelor de învăţământ  utilizate până 

acum în predare, învăţare, evaluare, autoevaluare. 

  Pentru înţelegerea modului de utilizare a platformelor şcolare este necesară o pregătire 

suplimentară. Spaţiul virtual oferă multe platforme educaţionale pe care ar putea să le utilizeze fiecare 

cadru didactic în predarea şi evaluarea online, însă este necesară o bună cunoaştere a aplicabilităţii acestora 

la nivelul fiecărei clase.  

Rememorând primele zile ale anului şcolar 2019-2020 am realizat că, fără să anticipez ceea ce va 

urma, munca în spaţiul virtual, am pregătit un chestionar părinţilor despre posibilitatea fiecărui copil  de 

a avea acces la un calculator, telefon, tabletă şi internet, urmând ca în ceilalţi ani, având în vedere 

amploarea pe care a luat-o utilizarea spaţiului virtual, să folosim în predare-învăţare-evaluare şi platforme 

şcolare ( eu mă gândisem la KIDIBOT ), mizând pe competenţele pe care unii copii le au dezvoltate încă 

din primii ani.   

Din punctul meu de vedere, se pare că acest chestionar ar trebui aplicat fiecărui părinte la începutul 

anului şcolar, pentru că în acest mod putem afla din timp care sunt elevii ce nu au instrumentele necesare 

pentru accederea la învăţarea online şi putem preveni  haosul determinat de o astfel de situaţie cum este 

cea de acum.  

Vă prezint mai jos chestionarul conceput de mine pentru părinţi. 

Chestionar părinţi 

Platformele educationale, e-learning, vin în sprijinul activităţilor şcolare, fiind foarte îndrăgite 

de elevi. De la cele mai fragede vârste, copiii utilizează telefonul mobil, internetul şi jocurile pe computer. 

De aceea, este tot mai evidentă necesitatea introducerii în activităţile zilnice ale copiilor modalităţi  

moderne, interactive, coordonate şi supravegheate de adulţi, pentru dezvoltarea cognitivă şi emoţională. 

Aş dori să vă propun, începând cu acest an şcolar, utilizarea unei astfel de platforme, care vine în 

completarea activităţilor desfăşurate faţă în faţă la clasă. Platforma se numeşte KIDIBOT şi este utilizată 

de peste 4000 de clase din România. În cadrul primei noastre întâlniri, aş vrea să vă prezint această 
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platformă educaţională şi cum funcţionează ea, precum şi utilitatea ei. Iniţierea copilului în utilizarea 

acestei platforme educaţionale este necesară şi datorită iniţiativei Ministerului Educaţiei de a introduce 

la clasă utilizarea tabletele în cadrul activităţilor şcolare.  

Până la întâlnirea noastră, v-aş ruga să completaţi acest chestionar, care să reprezinte pentru 

mine o oglindă a interesului pe care dumneavoastră îl arătaţi pentru utilizarea unei platforme 

educaţionale. 

 

1. Obişnuiţi să utilizaţi telefonul mobil pentru accesarea diverselor site-uri, Facebook, Google etc? 

DA                               NU 

2. Deţineţi acasă un computer, laptop sau tabletă cu acces la internet? 

DA                               NU 

 

3. Copilul dumneavoastră are acces la computer, laptop, tabletă sau telefon mobil, conectate la internet? 

DA                               NU 

4. Copilul dumneavoastră utilizează frecvent telefonul mobil pentru jocuri? 

DA                               NU 

5. Aveţi adresă de email pe care o utilizaţi? 

DA                               NU 

6. Doriţi ca în clasa noastră să utilizăm o platformă educaţională, care să vină în sprijinul instruirii 

copilului dumneavoastră? 

DA                               NU 

În speranţa că v-am stârnit interesul pentru această platformă educaţională, doresc să vă 

mulţumesc şi să vă invit să accesaţi pe Google, platforma KIDIBOT, de unde puteţi obţine mai multe 

detalii despre aceasta. 

Cred că aplicarea acestui chestionar şi centralizarea răspunsurilor ar reprezenta o oglindă pentru 

fiecare profesor de la clasă, astfel încât în situaţii neprevăzute va putea avea un punct de pornire spre 

predarea online. În acelaşi timp, acest chestionar îi va permite profesorului să introducă în activităţile 

şcolare şi momente în care să-i sprijine pe copii în înţelegerea modalităţilor de lucru online, oferindu-le o 

pregătire suplimentară.  

Imediat ce cursurile şcolare au fost suspendate, am încercat să parcurg cât mai logic paşii în 

învăţarea on-line, mai ales că era o noutate  pentru profesori, copii şi părinţi.  
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Pentru comunicarea cu părinţii clasei noastre am folosit de la începutul anului şcolar mediul on-

line, având un grup al clasei noastre pe Facebook, „Ursuleţii veseli”. Prin intermediul acestui grup am 

reuşit să comunic într-un mod eficient fiecare pas pe care urma să-l parcurgem în învăţarea on-line. 

 Astfel, am început să mă documentez în legătură cu instrumentele pe care le oferă platforma 

GOOGLE şi mi s-a părut foarte util programul GOOGLE CLASSROOM. Pe această platformă am reuşit 

să încarc materiale, organizate pe zile şi pe săptămâni, respectând programa şcolară. I-am adăugat pe 

platformă pe toţi părinţii, astfel că fiecare copil, cu ajutorul părintelui care descărca fişele trimise, reuşea 

să parcurgă lecţiile. Pe lângă fişele care puteau fi listate, am încărcat şi fişiere power-point, de citire, jocuri 

matematice, jocuri cu litere, silabe şi cuvinte (preluate de pe TWINKL), fişe create de mine pe 

LIVEWORKSHEETS, dar şi jocuri interactive preluate de pe platforma WORDWALL, toate acestea 

putând fi parcurse direct pe laptop, computer, tabletă sau alte device-uri. 

Feedback-ul l-am primit de la părinţi, zilnic,  pe Messenger, sub forma unor poze cu fişele 

rezolvate,  iar după corectarea eventualelor greşeli,  am încărcat pe grupul clasei poze cu munca elevilor.  

Conexiunea cu părinţii şi elevii a fost una pozitivă, de încurajare a copiilor să se obişnuiască cu acest ritm. 

O altă modalitate care s-a dovedit eficientă în timp a fost faptul că am făcut un cont personal pe 

YOUTUBE, „Şcoala de acasă”, unde am început să postez filmuleţe în care eu le citeam „ursuleţilor mei” 

poveşti pentru copii, aşa cum obişnuiam să facem la şcoală, în Clubul de lectură.  

Acest pas a pregătit terenul pentru întâlnirile face-to-face (on-line) care au urmat odată cu 

prelungirea stării de urgenţă. Astfel, am găsit oportună modalitatea de a utiliza programul ZOOM pentru 

întâlnirile noastre on-line. Zilnic, elevii au intrat în direct cu mine şi cu ceilalţi colegi, pentru două şedinţe 

de 30 de minute.  

Au rămas funcţionale şi celelalte metode utilizate anterior, părinţii trimiţându-mi poze cu munca 

elevilor, însă trecând la această etapă face-to-face, am încercat să ţin o evidenţă clară a tot ceea ce 

înseamnă întâlnirea cu copiii.  

Dincolo de toată munca pe care trebuie să o depună un profesor, trebuie să vedem dacă metodele 

utilizate la clasa virtuală sunt eficiente şi oferă un feedback pozitiv din partea copiilor.  

În loc de epilog...  

„Profesorii sunt nişte fiinţe aparte, 

Care vin de pe o planetă sub formă de carte, 

Un fel de magicieni care dau o mână de ajutor 

Transformând toate mânuţele în aripi de zbor, 
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O specie de spiriduşi cu vorbe calde, 

Care şlefuiesc pietricele să devină smaralde. 

Un soi foarte rar de grădinari-părinţi 

Care se pricep de minune să cultive minţi. 

Şi să le pună grijulii câte o proptea, 

Visând ca în fiecare minte să înflorească o stea!” (preluat Autor necunoscut) 
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METODA PREDĂRII –ÎNVĂȚĂRII RECIPROCE 

                                                                   Prof.înv.primar Ciurte Amelia Raveca 

                                                              Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga’’ Jibou  

 

       Această metodă este indicată pentru a fi folosită în vederea aprofundării studierii unui text. Tot mai 

mulți elevi se  confruntă cu înțelegerea textului ,a mesajului în primul rând din cauza lipsei exercițiului de 

citire. Metoda redării –învățării reciproce favorizează și dezvoltarea comunicării elev-elev. Aceștia vor 

lucra împărțiți  pe grupe  sau împreună cu toată clasa .Un atu major este faptul că metoda poate fi folosită 

cu succes pentru orice tip de text ,științific sau narativ. 

Patru strategii stau la baza acestei metode: 

1.Rezumarea :se referă la selectarea esențialului ,a informațiilor importante din text. 

2.Punerea de întrebări :presupune elaborarea unor întrebări pornind de la materialul lecturat. 

3.Clarificarea informațiilor :implică soluționarea problemelor ,a noțiunilor noi,necunoscute sau 

exemplificări. 

4.Prezicerea –prognosticarea :presupune o discuție pornind de la ceea ce cred elevii că se va întâmpla în 

continuare având drept punct de pornire textul citat. 

ETAPELE METODEI: 

1.Explicarea și descrierea etapelor./2.Organizarea pe grupe./3.Împărțirea rolurilor. 

4.Lucrul efectiv pe textul ales./5.Realizarea învățării reciproce prin prezentarea a ceea ce li s-a 

încredințat./6.Aprecieri,comentarii,discuții ,completări. 

           Textul este împărțit fiecărui elev pentru studiu individual. Clasa este apoi împărțită  în patru grupuri 

corespunzătoare celor patru roluri ,membrii fiecărui grup colaborând pentru realizarea sarcinii 

încredințate. 

        Grupul 1 va rezuma textul ,grupul 2 va concepe 5-6 întrebări și răspunsuri pe care le vor adresa 

colegilor ,grupul 3 se va ocupa de explicarea noțiunilor și a termenilor noi,iar grupul 4 va dezvolta 

preziceri. Fiecare grup își alege un lider care va prezenta rezultatul muncii lor. 

          Colaborarea profesor-documentarist –profesor de disciplină este foarte eficientă la aplicarea 

metodei predării –învățării reciproce. Astfel profesorul documentarist va coordona grupa 1 în realizarea  

rezumatului și grupa 3 în utilizarea dicționarelor,enciclopediilor și atlaselor pentru explicarea noțiunilor 

necunoscute. Profesorul din învățământul primar sau de specialitate va coordona grupa 2 în alcătuirea 

întrebărilor și a răspunsurilor adecvate precum și grupa 4 în realizarea prezicerilor. Rolurile se pot 

schimba. 
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FENOMENUL DE BULLYING                                             

                                                                                     PREJBAN ADINA PROF. ÎNV. PREȘ  

             ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORȚIȘOARA 

 

Prezentare teoretică a termenului bullying 

Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my bully” însemna 

“dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai târziu a apărut pentru prima 

dată cu sensul actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite astăzi. 

Bullying - reprezintă un comportament repetat și intenționat prin care agresorul își rănește, persecută și 

intimidează victima prin diferite forme:  

-VERBAL - țipete, porecle, sarcasm, insulte, jigniri; - FIZIC - palme, loviri, îmbrânciri, bătăi; -

MOBBING - agresiune verbală și emoțională a unui grup față de un individ;  

-RELAȚIONAL - intimidare, denigrare, izolare, manipulare;  

-CYBERBULLYING - trimiterea unui mesaj sau a unei imagini pe telefon sau Internet pentru a denigra 

imaginea unei persoane.  

- SOCIAL - excludere, insulte cu privire la statutul social. 

           Participanții 

Situația de bullying rareori implică doar două părți care interacționează, tradițional definite ca 

agresor și victimă. De obicei este o situație de grup, implicând mai mult de doi participanți în diferite 

roluri, lucru care reflectă dinamica de la bază a statutului și relațiile de putere din grup. În anumite 

definiri de rol, tiparul bullying este prezentat ca un triunghi sau chiar un dreptunghi, implicând 

agresorul, asistenții agresorului (numiți și adepți), victima, martorii pasivi și posibilii apărători, care 

sprijină activ victima, luând o poziție clară și opunându-se agresorului 

Combaterea fenomenului este destul de dificilă, deoarece implică schimbarea unei mentalități deja 

înrădăcinate în mintea celor care apelează la acest mod de contact cu cei din jur. Nu este imposibilă însă. 

Aceasta poate să se facă prin metode non formale: 

Jocuri de rol care să aibă loc în sala de clasă și să îi facă pe cei mici să înțeleagă postura fiecărei părți 

a acțiunii de bullying;  

Tabere școlare în care copiii să fie scoși din mediul lor normal și în care să se construiască noi reguli 

de socializare;  

Abordarea subiectului la orele de dirigenție, în care trebuie să se ofere informații generale și specifice 

despre fenomen;  

    Organizarea unor dezbateri și a unor seminarii la care să fie prezenți profesori și psihologi;  

 

Încurajarea intereselor și a Hobby-urilor. Activitățile extrașcolare, culturale sau sportive îi fac pe cei 

mici să construiască relații sociale cu persoane care au aceleași interese ca și ei, eliminând frustrări sau 

probleme care dau naștere, de regulă, acțiunilor de hărțuire. 

Este foarte important ca orice copil să fie educat pentru a fi cât mai comunicativ. În acest fel, în momentul 

în care este supus unei situații neplăcute, poate să își expună problema către părinți sau profesori iar aceștia 

pot lua atitudine. 
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Prevenirea și medierea situațiilor de Bullying 

Cea mai bună soluție de eliminare a Bullyingului este prin prevenire și prin medierea imediată a situațiilor 

apărute. Există o serie de strategii la care se poate apela pentru asta: 

Reguli pentru părinți privind prevenirea bullyingului: 

1. Interacționează zilnic cu copilul și comunică deschis cu el. În momentul în care ajunge acasă trebuie să 

găsească un mediu sigur în care să se poată exprima. Atât copiii care sunt victime cât și agresorii au 

nevoie de o comunicare cât mai bună cu adulții din viața lor;  

2. Fii un model pozitiv pentru copii. Adesea, cei care apelează la agresiuni împotriva altor copii o fac 

bazându-se pe exemplele primite de la părinți. Niciun copil nu își va însuși un anumit comportament 

atâta vreme cât nu asociază acest comportament cu cel al părinților. Încearcă să fii cât mai organizat, să 

ai pasiuni pe care să le hrănești în fiecare zi, să duci un stil de viață activ și să eviți conflictele;  

3. Asigură-i celui mic experiențe sociale pozitive. Experiențele sociale sunt extrem de importante. De 

foarte multe ori, victimele bullyingului ajung să fie copiii introvertiți, care nu au avut ocazia să intre 

foarte mult în contact cu ceilalți copii și nu și-au identificat pasiunile. Un copil implicat în relațiile de 

prietenie legate cu ceilalți copii va prezenta un risc mult mai mic de a fi victimă; 

4. Învață-l pe cel mic să evite situațiile în care poate să ajungă victimă. Acesta trebuie să învețe să spună 

nu, să poată cere ajutor din partea colegilor sau a profesorilor, să evite situațiile și persoanele agresive și 

să se poată apăra. Însușirea unor tehnici de autoapărare poate fi o soluție extrem de bună pentru cel mic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1.Strategii pentru o clasă fără bullying , Tzvetina Arsova Netzelmann, Elfriede Steffan, Marina 

Angelova, 2016 
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Test de evaluare 

Înmulțirea numerelor naturale de la 0 la 100 

 Medii naturale  de viață 

Clasa a II-a 

prof. înv. primar Ondu Oana Danusia 

Școala Gimnazială Scorțeni, Scorțeni, jud,. Bacău 

 

 

1. Scrie înmulțirile reprezentate prin desene. 

 

                 
 

____________________                   ____________________              _____________________ 

 

2. Uneşte cu o linie fiecare inmulţire cu produsul corespunzător: 

 

3 x 2 =                                                             9 x 3 =      

 

5 x 5 =                                                             7 x 8 =  

 

3 x 6 =                                                             8 x 2 =                                             

 

3.  Află: 

 dublul numărului 9 ___________________________ 

 triplul numărului 6 ___________________________ 

 întreitul numărului 10 _________________________ 

 numărul de 5 ori mai mare decât 7 _______________________ 

 numărul cu 4 mai mic decât 9  __________________________ 

 produsul numerelor 6 și 8 ______________________________ 

 diferența numerelor 10 și 3 _____________________________ 

 suma numerelor 10 și 2 ________________________________ 

 înzecitul numărului 7 ___________________________________ 

 

4. Din produsul numerelor 9 și 8 scade dublul numărului 6 (printr-un exercițiu). 

____________________________________________________________________ 

 

 

25 

6 

18 

27 

56 

16 
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5. Calculează: 

280 – 3x 7+ 4 x 0=  __________________________________________                                     

349 + 4 x 9 + 2 x 5=__________________________________________ 

 

6. Un pescar a prins în prima zi 4 pești, iar a doua zi de 6 ori mai mulți pești. 

    Câți pești a prins pescarul în cele două zile în total?  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

7. Unește imaginile cu mediul de viață corespunzător . 

                            
 

 

  Delta Dunării                           pădure                                 Marea Neagră 

 

8. Notează cu A sau F valoarea de adevărat/ fals a enunțurilor următoare: 

 Lacul este mai adânc decât balta. ..... 

 Rața sălbatică trăiește în pădure. ..... 

 Balta este mediu de viață natural pentru multe specii de pești, păsări, 

mamifere,plante iubitoare de apă. ..... 

 Plantele și animalele din deltă sunt iubitoare de apă. .... 

 Algele trăiesc la țărmul mării, unde apa are adâncime mică. .... 

 Peștii  nu respiră în apă. .... 
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Test de evaluare sumativă 

 

Data: 

Clasa a II-a 

Disciplina: Matematică și explorarea mediului 

Unitatea tematică 6: Viețuitoare și medii de viață 

Competențe specifice: 

Item 1 / 2.1. - Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de 

referinţă dat, folosind sintagmele învăţate;  

Item 2  / 1.5. -  Efectuarea de înmulțiri (și împărțiri) în concentrul 0- 100 prin adunări și scăderi 

repetate;  

Item 3  / 1.6. – Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice ( sumă, total, termenii unei sume, 

diferență, produs, factorii unui produs în rezolvarea și/ sau compunerea de probleme;  

Item 4 / 3.1. – Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor 

modele sau regularități din mediul apropiat; 

Item 5 / 3.1. – Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor 

modele sau regularități din mediul apropiat;  

Item 6 / 5.2. – Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000; a·b=x; a:b=x, în 

concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice  

Item 7 / 5.1. - Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul 

cunoscut;  

Item 8 / 4.2. – Formularea unor consecințe rezultate în urma observării unor relații, fenomene, procese 

simple; 

 

Descriptori de performanță 

 

Item Foarte bine Bine Suficient 

Item 1 • scrie corect trei operații de 

înmulțire 

• scrie corect două operații 

de înmulțire 

• scrie corect o operație 

de înmulțire 

Item 2 • asociază corect șase 

operații cu rezultatele lor 

• asociază corect patru 

operații cu rezultatele lor 

• asociază corect două 

operații cu rezultatele lor 

Item 3 • rezolvă corect nouă cerințe • rezolvă corect șase cerințe • rezolvă corect trei cerințe 

Item 4 • scrie corect operațiile 

conform terminologiei, 

calculează corect 

• scrie corect operațiile 

conform terminologiei, 

greșește un calcul 

• scrie corect operațiile, 

greșește calculele 

Item 5 • rezolvă corect cele două 

exerciții 

• rezolvă corect un exercițiu 

și are greșeli de calcul la al 

doilea 

• rezolvă corect un exercițiu 
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Item 6 • scrie corect planul de 

rezolvare 

• scrie și rezolvă corect 

operațiile conform cerințelor 

• scrie răspunsul corect 

• scrie corect planul de 

rezolvare 

• scrie și rezolvă corect 

o operație  conform 

cerințelor 

• scrie operațiile și 

calculează parțial corect 

Item 7 • realizează corect trei 

asocieiri 

• realizează corect două 

asocieri 

• realizează corect o 

asociere 

Item 8 • stabilește corect valoarea 

de adevărat/ fals pentru șase 

enunțuri 

• stabilește corect 

valoarea de adevărat/ fals 

pentru patru enunțuri 

• stabilește corect 

valoarea de adevărat/ fals 

pentru două enunțuri 

 

Rezultatele testului 

Nr. 

ctr. 

Numele elevului I  1 I  2 I  3 I  4 I  5 I  6 I  7 I  8 Calif. gen. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8 D.D.          

9 F.A.          

10 G.F.          

11 M.C.          

12 M.D.          

13 N.G.          

14 P.A.          

15 P.F.          

16 P.D          

17 P.F.          

18 P.L.          

19 S.D.          

20 Ș. R.          

21 T.A.          
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22 V.A          

 

Realizarea itemilor: 

Itemi I 1 I 2  I 3  I 4  I 5  I 6  I 7 I 8 

Nr. elevi 

care l-au 

realizat 

FB         

B         

S         

I         

 

Aprecierea cu calificative: 

Calificative FB B S I 

Nr. elevi     
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Jurnalul - Care e povestea ta? 

 

BORZEA GABRIELA LUMINIȚA 

PROFESOR DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 11 BUZĂU 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

OPȚIONAL LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

JURNAL 

CLASA A VII-A / A VIII-A  

 

Jurnalul - Care e povestea ta? 

 

CITEȘTE! 

Anne Frank, Jurnalul Annei Frank, Editura Humanitas, 2017 

 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Editura Polirom, 2016 

Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulțumit, Editura Humanitas, 2017 

 Mircea Cărtărescu, ZEN. Jurnal. 2004-2010, Editura Humanitas, 2010 

 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice (1855-1880), ediție îngrijită de I. Rădulescu-Pogoneanu, Editura 

Librăriei Socec & Co., S.A, București, 1937.  

 

ASCULTĂ! 

Ascultă un fragment din interviul dat de Mircea Cărtărescu la Radio România Cultural în cadrul 

emisiunii Revista  Literară  Radio (15.04.2018), privind lansarea celui 

 de-al patrulea volum din jurnalul său ”Un om care scrie”. 

 

NOTEAZĂ! 

Pornind de la materialul audio în care diaristul  Mircea Cărtărescu menționează motivele 

pentru care ține un jurnal, notează care ar putea fi motivele  pentru consemnarea propriilor trăiri într-

un jurnal. 
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REDACTEAZĂ! 

Redactează un fragment de jurnal  de 150-200 de cuvinte în care să relatezi o întamplare 

amuzantă/ plăcută trăită în clasa a  VII-a /a VIII-a  sau o experiență care ți-a trezit sentimente 

puternice. 

 

EXERSEAZĂ! 

Ai fost angajat de un editor  să  împărtășești experiența ta  de gimnazist sub forma unui jurnal, 

cu scopul informării și  inspirării viitorilor elevi  despre emoțiile și realitățile din viața de elev. Scrie un 

jurnal (bine realizat) despre experiențele tale din gimnaziu care ar putea fi împărtășite cu viitoarele 

clase, cu viitorii elevi.  Acest jurnal ar trebui să ofere informații și experiențe într-un mod captivant și 

interesant.  

 

 

 

DESCOPERĂ! 

 

UN JURNAL DE CĂLĂTORIE! 

UN JURNAL LITERAR! 

UN JURNAL PERSONAL! 

UN JURNAL AL UNOR EVENIMENTE CLIMATERICE! 

 

ȘTIAI CĂ? 

….Cele mai vechi jurnale se găsesc în cultura japoneză, unde au existat încă din perioada medievală 

celebrele cărți sau caiete de pernă (Makura no soshi - a lui Sei Shonagon este cea mai cunoscută), dar 

și jurnalele de călătorie răspândite în China Japonia sau Coreea sunt printre cele mai vechi specimene 

din  acest tip aparte de scriitură (în limba engleză ele se numesc travel log, jurnale de călătorie),  

Jurnalul 

Autocunoaștere 

Amintire 

Secret 

Intimitate 

Confesiune 

 

Document 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sei_Shonagon
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ultima modă în materie de jurnal fiind jurnalul care folosește drept suport Internetul, cu mare succes 

după câte se pare (un asemenea jurnal se numește web log sau blog)! 

… Între autorii de jurnale intime figurează Titu Maiorescu (autorul celui mai lung jurnal din literatura 

română, primul autor de jurnal în sens modern, criticul Titu Maiorescu, cel care a lăsat un jurnal 

impresionant care se întinde de la vârsta de 15 ani până la 72 de ani)  Gala Galaction, Eugen 

Lovinescu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Geo Bogza, Mircea Eliade, Mihail Sebastian!  

 

INFORMEAZĂ-TE! 

Pașii spre succes în crearea propriului jurnal 

 

Structura Sugestii 

1. Conținutul textului ➢ Identificarea experiențelor, a 

momentelor semnificative pentru 

evoluția ta ca adolescent  

 (experiențe triste sau fericite) 

➢ Evidențierea trăirilor, a sentimentelor 

de bucurie, de tristețe care te-au 

încercat în acele clipe 

➢ Prezentarea contextului cu detalii 

specifice (locului în care te aflai, 

descrierea atmosferei, a persoanelor 

martore) 

2. Dimensiunea lingvistică ➢ Utilizarea corectă a elementelor de 

gramatică, de vocabular, a ortografiei și 

a punctuației 

3. „Dimensiunea textuală ➢ Transmiterea clară, concisă, coerentă a  

ideilor și informațiilor 

➢ Respectarea principiului calendaristic 

➢ Menționarea reperelor spațio-temporale 

/ cronotop 

➢ Crearea unei coperte/coperți sugestive 

pentru jurnalul tău 

➢ Inserarea de fotografii semnificative 

pentru experiențele trăite 

4. Dimensiunea discursivă ➢ Păstrarea stilului confesiv al scrierii 

➢ Relatare spontană, subiectivă (folosirea 

persoanei I) 

➢ Stabilirea unei relații de empatie, 

apropiere de public în consemnare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gala_Galaction
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Lovinescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Lovinescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Octavian_Goga
https://ro.wikipedia.org/wiki/Liviu_Rebreanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geo_Bogza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sebastian
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➢ Evidențierea sincerității, a autenticității 

momentelor relatate 

5. Dimensiunea estetică ➢ Așezare în pagină 

➢ Lizibilitate  

 

REȚINE! 

 

Parametrii fișei de evaluare 

1. Conținutul textului ➢ Adecvarea la tema precizată în 

sarcina de lucru 

➢ Urmărirea reperelor date 

2. Dimensiunea lingvistică ➢ Utilizarea corectă a elementelor de 

gramatică, de vocabular, a ortografiei 

și a punctuației 

3. Dimensiunea textuală ➢ Utilizarea regulilor și procedeelor 

care asigură coerența și coeziunea 

textului 

➢ Respectarea tipului de text  

4. Dimensiunea discursivă ➢ Adaptarea scrierii la scopul 

comunicării și la publicul pentru care 

este scris 

5. Dimensiunea estetică ➢ Așezare în pagină 

➢ Lizibilitate 

 

 

SUCCES! 
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Tradițional și modern în educație 

 

Prof. Neagoe Carmen- Maria 

Liceul Tehnologic Turceni, jud. Gorj 

 

 Educaţia este o acţiune specific umană, care îşi schimbă finalităţile, conţinuturile şi funcţiile odată 

cu schimbările societăţii însăşi, pe care o influenţează la rândul ei. Fenomenul educaţional reprezintă acel 

fenomen complex prin care se transmite experienţa de la înaintaşi la urmaşi şi prin care se asigură 

continuitatea istorică a generaţiilor. Prin educaţie se realizează procesul de ridicare a omului de la starea 

sa de natură la cea de cultură, din ins biologic individul devine o fiinţă socială moderată cultural. 

 Educaţia tradiţională a încetăţenit ideea că puntea de contact între subiectul cunoscător şi lumea 

externă o realizează percepţia, cunoaşterea fiind reductibilă la simpla înregistrare prin simţuri, individul 

având în consecinţă o atitudine pasivă, având doar calitatea de receptor. 

 Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-se 

că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei 

asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu 

întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. 

Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor. 

 Învăţarea nu constă în simpla învăţare a informaţiilor provenite din contactul cu stimulii de mediu. 

Nu este suficient să-l punem pe elev în contact direct cu lucrurile pentru ca acesta să desprindă din ele 

informaţia relevantă din punct de vedere ştiinţific. Realitatea externă nu-şi dezvăluie proprietăţile şi legile 

sale decât dacă este explorată, investigată de către subiectul cunoscător. Orientările moderne în psihologie 

pun la baza însuşirii cunoştinţelor acţiunea în dubla ei ipostază: aceea de acţiune externă, obiectuală şi cea 

de acţiune mentală.  

 Pornind de la aceste orientări îşi croieşte drum o nouă didactică şi anume didactica modernă, o 

didactică a metodelor activ-participative, în care elevul nu mai este un simplu receptor de informaţie, ci 

subiect al cunoaşterii şi acţiunii. Elevul ştie, stăpâneşte cu adevărat anumite cunoştinţe doar atunci când 

reuşeşte să le aplice, când poate opera cu ele nu numai în situaţii tip, dar mai ales în condiţii variate. Prin 

urmare, întreaga informaţie şi cultură dobândite în şcoală trebuie să aibă o tentă aplicativă.  

  Termenul de modern este folosit în educaţie, de obicei, pentru a releva situaţia avansată a 

prezentului în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. Pentru unii, modernitatea este opusă 

practicilor tradiţionale şi se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. În societăţile moderne, 

cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă în sine. Oamenii caută căile optime pentru a dobândi 

cunoaştere, ştiinţă din cât mai multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane 

educate. Educaţia modernă are în vedere nişte educatori care să fie aceia care uşurează cunoaşterea şi 

participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizează pentru că este utilă. Relaţiile educator- 

educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv şi pe cooperare. Această viziune 

promovează colaborări strânse ale şcolii cu comunitatea educativă presupunând reîntoarcerea elevilor 

către lume, promovând investigaţiile, interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe 

proces. 
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 Făcând o paralelă între didactica tradiţională şi cea modernă, putem rezuma următoarele: 

- în timp ce didactica tradiţională consideră percepţia drept sursă a cunoştinţelor, didactica modernă 

consideră acţiunea externă şi mentală drept sursă a acestor cunoştinţe, percepţia fiind doar un moment al 

acţiunii; 

- didactica tradiţională pune accent pe transmiterea de cunoştinţe gata făcute, cea modernă pune accent pe 

latura formativă şi educativă a învăţării, pe cultivarea creativităţii; 

- în didactica tradiţională predomină informaţia livrescă, orientarea intelectualistă; didactica modernă 

pune în centrul atenţiei îmbinarea instruirii cu activităţi aplicative şi de investigaţie; 

- elevul este privit ca obiect al educaţiei de către didactica tradiţională, în didactica modernă el devine şi 

subiect al educaţiei. Pe primul plan stă cunoaşterea cucerită prin efort propriu. 

 Şcoala şi oamenii ei se află acum la graniţa dintre modernism şi postmodernism. Într-o societate 

postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru a şti şi a stoca o serie 

de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra "cât de educat eşti", ci înveţi pentru a face, a folosi 

ceea ce ştii, pentru a aplica ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai 

învăţat este dezideratul major al educaţiei postmoderniste. 

 A trăi astăzi înseamnă a evolua, a deveni fără aâţi abandona propria personalitate. De aici 

imperativul corelării educaţiei pentru schimbare ca pregătire anticipativă şi ca asimilare a ritmurilor alerte 

cu formarea încrederii în propriile resurse şi în continuitate. Astfel, şcolii îi revine rolul de a înarma tinerii 

cu simţ critic, cu capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări din partea societăţii, 

de a deveni tot mai mult agenţi ai propriei formări. Ei trebuie să-şi organizeze, să-şi structureze singuri 

cunoaşterea, să descopere singuri, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare. 
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Menirea unui diriginte 

Prof. dr. Rucăreanu Alina Marieta 

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”Otopeni, Ilfov 

 

Conform programei școlare pentru CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (2017), această 

disciplină contribuie la starea de bine și la consolidarea încrederii în sine a elevilor, ca persoane unice și 

valoroase, care își cunosc potențialul individual, interacționează armonios cu ceilalți, învață cu eficacitate 

și iau decizii școlare, personale, de carieră și stil de viață sănătos. De asemenea, contribuie la realizarea 

profilului de formare al absolventului din perspectiva a cinci dimensiuni ale dezvoltării personalității 

acestuia: competențe de autocunoaștere, competențe socio-emoționale, competențe de management al 

învățării, competențe de management al carierei, competențe pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.  

Este primordial ca elevii să-i cunoască pe cei din jur și să se cunoască pe ei înșiși. De aceea, 

consider că DP reprezintă pentru elevi o călătorie surprinzătoare, pe parcursul căreia  fiecare va descoperi 

ce anume îl face o ființă unică, specială și cum se poate bucura de darurile cu care a fost înzestrat. 

Dirigintele are menirea formativă unică de a realiza activități interesante, care să-i facă pe elevi să fie 

introspectivi, să privească atât în interiorul ființei, cât și în exterior, spre ceilalți, spre cei din jur. Această 

perspectivă de educare a elevilor se constituie cert într-un sprijin real, care să-l ajute pe elev să-și identifice 

resursele, să descopere cel mai bun parcurs pentru pașii vieții lui. 

Referitor la metodele și strategiile didactice, programa școlară ne oferă indicația folosirii acestora, 

cu accent pe abordarea inovativă a procesului didactic, elevul învățând prin experimentare, autoreflecție, 

autoevaluare, precum și prin raportarea la ceilalți, profesorul diriginte îndeplinind rolul de facilitator al 

învățării. Exemple: 

• jocul de rol 

• cubul 

• turul galeriei 

• dramatizarea 

• problematizarea 

• brainstormingul   

• pălăriile gânditoare    

• conversația euristică 

• dezbaterea 

• exercițiul creator  

• discuțiile de grup 

• tehnici ale gândirii critice 

• ciorchinele 

• jurnalul cu dublă intrare 

• explozia stelară  etc. 

Exemple concludente ale aplicării la clasă (clasa a V-a) a acestor metode, la o lecție despre prietenie: 

Brainstormingul:  

• Ce idei vă vin în minte când auziți cuvântul  PRIETENIE? 
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Povestea celor doi prieteni (https://www.facebook.com/notes/catfucius-dja/povestea-a-doi-

prieteni/158963770847608/) 

 

Iată povestea a doi foarte buni prieteni care călătoreau împreună prin deșert. La un moment dat, discutând 

între ei încep să se certe, iar unul dintre prieteni îl palmuieste pe celălalt. Cel pălmuit întristat, dar fără să 

riposteze și fără să zică nimic, a scris pe nisip: „ASTĂZI,  CEL MAI BUN PRIETEN M-A PĂLMUIT”. 

Continuându-și drumul lor au găsit o oază, moment în care au decis să facă o baie. Prietenul care 

a fost pălmuit, extenuat de căldură și drum, intrând în apă și neștiind să înoate bine, aproape că era să se 

înece. Dar prietenul său l-a salvat. După ce și-a revenit, el a scris pe o piatră: „ASTĂZI, CEL MAI BUN 

PRIETEN AL MEU MI-A SALVAT VIAȚA." Prietenul care a pălmuit obrazul și a salvat viața celui mai 

bun prieten al său, îl întreabă pe celălalt: „Prima dată, atunci când te-am lovit, ai scris în nisip, iar acum o 

faci pe o piatră. De ce?” Atunci prietenul său îi răspunse: „Când cineva te rănește ar trebui să o scrii pe 

nisip, pentru ca vânturile iertării să poată șterge. Dar, atunci când cineva face ceva bun pentru tine, ar 

trebui să o  gravezi în piatră, în așa fel încât nici măcar un vânt să nu poată șterge”. 

ÎNVAȚĂ SĂ SCRII RĂNILE TALE PE NISIP ȘI SĂ GRAVEZI ÎN PIATRĂ BUCURIILE 

TALE!  (Ruakh) 

 

Problematizarea: 

• Tu cum ai fi procedat dacă prietenul tău cel mai bun te-ar fi lovit, în timp ce aveai o dispută cu el?  

• De ce credeți că prietenul salvat a dăltuit în piatră cuvintele: „Astăzi prietenul meu cel mai bun mi-a 

salvat viața.”? 

Lectura predictivă: 

• Ce credeți că a făcut prietenul care a fost lovit? 

• Ce credeți că s-a întâmplat după ce prietenul lovit și-a revenit din spaimă?  

• Ce credeți că l-a întrebat prietenul care l-a lovit pe celălalt prieten?   

Exercițiu –joc: „Lanțul ideilor” 

 Dacă aș fi o pisică, m-aș împrieteni cu.... 

Dacă aș fi o albină, m-aș împrieteni cu.... 

Dacă aș fi o veveriță, m-aș împrieteni cu....  

Dacă aș fi un leu, m-aș împrieteni cu.... 

Turul  galeriei:  Desen „Obiectul preferat al prietenului meu” 

• Examinați lucrările realizate de colegii voștri, scrieți comentariile și observațiile pe posterele acestora. 

Joc didactic: „Adevărat sau fals?” 

• Aplaudați dacă enunțul este adevărat și „fiți supărați” (mimica feței - tristă), dacă enunțul este fals. 

- Prietenul nu îți spune întotdeauna adevărul. 

- Prietenul te ascultă atunci când vrei să-i vorbești. 

- Prietenul nu te susține şi nu te încurajează în tot ceea ce faci. 

- Prietenul are încredere în tine. 

- Prietenul îți cunoaște atât calitățile cât și defectele. 

- Prietenul nu îţi cere scuze dacă a greşit. 

https://www.facebook.com/notes/catfucius-dja/povestea-a-doi-prieteni/158963770847608/
https://www.facebook.com/notes/catfucius-dja/povestea-a-doi-prieteni/158963770847608/
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Distanţa dintre oameni nu poate distruge relaţia de prietenie. Așadar, chiar și în perioada aceasta, în care 

comunicarea se realizează on-line, prietenia se poate menține vie prin motivare reciprocă și încredere 

stimulativă. 

Exercițiul creator: „Povestea mea” (creativitate aferentă textului modal) 

• Creați o poveste în imagini cu titlul „Prietena mea”/ „Prietenul meu”. 

Joc de rol:  

• Realizați  un joc de rol cu titlul „Sărbătorirea zilei de naștere cu prietenii tăi”, în care să reprezentați o 

scenetă cu o astfel de temă, prin gesturi, mimică, mișcări adecvate.  

Metoda Cubului:  

• Vizionează un episod de desene animate „Tom și Jerry”!  

• Analizează apoi relația dintre cei doi, răspunzând la întrebările de pe fețele cubului. 

 Descrie cele două personaje.  

 Analizează comportamentul  lui Tom.  

 Compară comportamentul  celor doi, Tom și Jerry. 

 Argumentează ce schimbări ar trebui să aibă loc în comportamentul celor doi pentru a avea o relație de  

prietenie.   

 Asociază  comportamentul celor doi cu al altor personaje din desene animate sau din poveștile  citite de 

tine.   

 Aplică: Imaginează-ți o întâmplare în care cei doi se comportă ca doi prieteni adevărați. 

Ciorchinele:   

• Realizați  un ciorchine în care să notați calitățile prietenului adevărat. 

Dramatizarea:  

• Interpretați povestea populară „Prietenia, comoara cea mai de preț”. (Fiecare personaj va purta câte un 

însemn/o imagine reprezentativă a personajului/animalului). 
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CADRULUI DICADCTIC ȘI EFICIENTIZAREA DEMERSULUI DIDACTIC ÎN  

ACTIVITĂȚILE DE CUNOAȘTERE A MEDIULUI 

 

Prof. Nedelcu Medina – profesor  Grădinița nr. 283, București 

Prof.  Bălăbăneanu Alina– profesor Grădinița nr. 283, București 

 

Observarea sistematică a naturii de către copii, sub îndrumarea educatoarei, contribuie la îmbogățirea 

cunoștințelor lor, la înțelegerea adecvată a fenomenelor naturii, la dezvoltarea spiritului de observație, a gândirii și 

limbajului. Observând natura, copiii pot, de asemenea, să sesizeze frumusețile ei și să o îndrăgească. În acest fel li 

se educă simțul estetic, sentimentul de admirație, de dragoste și mândrie pentru bogățiile și frumusețile naturii. 

De asemenea, mediul înconjurător oferă copiilor și alte posibilități de cunoaștere. Este vorba de cunoașterea 

muncii oamenilor, a diferitelor meserii, a rezultatelor activității umane în diferite domenii. Prin însușirea de noi 

cunoștințe despre aceste aspecte ale vietii sociale, copiii își lărgesc orizontul, își dezvoltă interesul pentru 

cunoașterea activității omului,  dragostea și respectul față de om și de rezultatele muncii lui. 

“Educatorul nu mai este un plăsmuitor al copilului, ci un ajutor în procesul natural al devenirii lui ca om.” 

(Maria Montessori) 

Prin activizarea în procesul de cunoaștere a unor astfel de strategii adecvate vârstei, cât și copilului ca 

individ, se urmărește accentuarea caracterului educativ al învățării. 

Abordarea interdisciplinară și transdisciplinară și organizarea pe arii curriculare facilitează utilizarea 

cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor care devin operaționale. Noul curiculum acordă o importanță deosebită 

ariei curriculare, știință care cuprinde activitățile matematice și activitățile de cunoașterea mediului.  

Activitatea de cunoșterea mediului îi oferă posibilitatea copilului de a explora, lumea înconjurătoare. Și 

cum acesta nu poseda mecanismele prin care poate investiga în mod eficient lumea înconjurătoare, educatorul cu 

experiența și dibăcia sa va fi cheia cu care aceste mecanisme pot fi pornite. Dacă îmbină corect și cât mai variat 

metodele de învățământ, daca alege un material didactic cât mai atractiv, educatorul poate pretinde că a obținut o 

strategie eficientă ce permite copilului să investigheze mediul înconjurător.  

În cadrul activității de cunoașterea mediului, pot fi folosite strategii didactice diverse, atât din cele 

traditionale, moderne, dar si combinații ale celor doua tipuri. Eficiența activităii de predare a cunoștințelor de 

cunoașterea mediului s-a realizat prin îmbinarea metodelor expozitive clasice cu cele activ-participative clasice, dar 

și prin combinarea unor metode modeme cu metode tradiționale (clasice).  

Prin aceste îmbinări, ca și prin folosirea unui material didactic atractiv (și din cel modem dar și din cel 

tradițional), s-a urmărit înlăturarea monotoniei din activitățile de cunoașterea mediului, știut fiind faptul că aceasta 

nu mentine treaz interesul de cunoaștere al copilului pe parcursul întregii activități și astfel strategia didactică 

folosită are o eficiență scăzută sau poate fi chiar ineficientă. Activizarea grupei de copii prin folosirea metodelor 
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activ-participative determină o învățare activă pe tot parcursul activității. Prin aceste îmbinări de metode se va 

accentua individualitatea copiilor și va oferi posibilitatea de manifestare a creativității, a inițiativei, a spiritului de 

cooperare, vor antrena cât mai multe operații ale gândirii.  

Verificarea eficienței strategiilor se va face prin analiza produselor activității, datele fiind interpretate 

statistic.  

Aplicarea metodelor moderne de lucru, activ-participative, solicită din partea cadrului didactic diversitate de 

idei, angajare în acțiune, responsabilitate didactică, încredere în capacitatea de a le aplica în mod creator pentru 

eficientizarea procesului didactic.  

Situațiile de învățare rezolvate prin metode interactive dezvoltă gândirea democratica a copiilor, îi ajută să 

găsească soluții, să dea chiar sfaturi din care învață alături de colegi. 

În cadrul activității didactice, educatoarei îi revine sarcina de a conduce în mod plăcut copilul pe calea 

cunoașterii corecte a realității, a pregătirii pentru viață. Formarea generațiilor viitoare depinde de calitatea muncii 

celor ce pregătesc aceste generații, de experiența și talentul lor pedagogic, de armonia lor afectivă. Educația este 

un proces dinamic, iar cei care pregatesc acești copii au datoria și obligația morală de a-și adapta permanent actul 

didactic, de a se pregati și informa continuu, de a crea cele mai eficiente situații de predare-învățare, de a influența 

sistematic și constient dezvoltarea intelectuală, morală și fizică a noilor generații. 
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CADRULUI DICADCTIC ȘI EFICIENTIZAREA DEMERSULUI DIDACTIC ÎN  

ACTIVITĂȚILE DE CUNOAȘTERE A MEDIULUI 

 

Prof. Tudor Ramona Cristina – director Grădinița nr. 283, București 

Prof. Drăgoi Luisa Cerasela – director Grădinița nr. 97 , București 

 

Cadrul didactic determinat să pună în practică educația sub semnul iubirii, responsabilității și 

dăruirii față de copil este noua perspectivă care se are în vedere atunci când vorbim de un act instructiv--

educativ eficient în învățământul preșcolar. 

Grădinița trebuie să devina o nouă casă primitoare, unde el poate găsi zilnic bucurii și surprize, 

parteneri de joacă cu care să se joace liber sau într-un mod organizat pentru a-și satisface setea de 

cunoaștere. 

Mediul înconjurător în care copiii își desfășoară activitatea, prin variatele lui aspecte, constituie un 

prilej permanent de influențare asupra personalității acestora. 

Mai întâi de toate, mediul ambiant ofera copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva 

nou pentru el, care îi stârnește curiozitatea, dorinţa de a-l cunoaște. Astfel, din contactul cu obiectele și 

jucăriile sale, cu lucrurile personale și cele ale adulților, apar diferite întrebări din care rezultă că 

preșcolarul se interesează de denumirea, calitățile sau proveniența lor.  

Adulții în familie, cât și educatoarele la grădiniță, trebuie să satisfacă aceste interese. Prin 

răspunsul dat se transmit atât cunoștințele solicitate de copil cât și cuvintele cu privire la atitudinea pe care 

trebuie să o aibă copilul față de fiecare lucru sau ființă. Cu alte cuvinte, concomitent cu transmiterea de 

cunoștințe, se formează copilului o atitudine corespunzătoare, un anumit model  comportamental. 

Cunoașterea treptată a mediului înconjurător, ca și integrarea din ce în ce mai corectă a copilului 

în acest mediu pot defini un traseu educational de succes. Totodată, noile cunoștințe dobândite devin un 

îndreptar prețios al acțiunilor întreprinse ulterior.  

Activitatea didactică de cunoaşterea mediului corespunde unor nevoi de informare a copilului, de 

dezvoltare a capacității de observare, investigare, explorare pentru o cunoaștere, o înțelegrere a 

componentelor din mediul înconjurător, a proceselor sau fenomenelor naturale și pentru o exprimare într-

un limbaj adecvat a fundamentelor științifice legate de lumea vie sau nevie din jurul copilului. 

Curiozitatea pe care copiii o manifestă față de fenomenele naturii trebuie menținută și transformată 

într-o puternică dorința de a o cunoaște și întelege din ce în ce mai bine. Observarea sistematică a 

dezvoltării și schimbării în timp a plantelor, a creșterii și îngrijirii animalelor, educă atenția, spiritul de 

observație, deprinderea de a sesiza schimbările din natura și dorința de a cunoaște cauzele acestora. Noile 

cunoștințe transmise copiilor cu prilejul observării diferitelor fenomene ale naturii sunt înțelese și 

memorate cu multă ușurință. 

Răspunzând la întrebările prescolarilor, educatoarea trebuie să le explice fenomenele respective în 

raport cu capacitatea lor de înțelegere. 

Astfel, orizontul de cunoaștere al copiilor se îmbogățește treptat, ceea ce permite să înțeleagă faptul 

că plantele și animalele au nevoie de anumite condiții de dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5593 
 

trebuie îngrijite de om, sau că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între 

ele și depind unele de altele. 

Înțelegerea treptată, pe baza cunoștințelor transmise de educatoare, a fenomenelor naturii, a 

interdependenței dintre ele, a cauzelor care le-au provocat contribuie din plin la însușirea de către copii a 

unor elemente științifice despre natură. 

De asemenea, noile cunoștințe vor contribui la formarea unei atitudini pozitive față de mediul 

înconjurător.  
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PROIECT DE LECȚIE – ACTIVITATE DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR 

EMOŢIONALE LA PREŞCOLARI 

Prof. cons. Streian Diana  

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș 

 

Activităţile de dezvoltare a competenţelor emoţionale utilizate cu succes în grădiniţă sunt: 

 ”Emoțiile mele și ale celorlalți” este o activitate de consiliere ce urmărește dezvoltarea competențelor 

emoționale la preșcolari.   

În urma parcurgerii acestei activităţi prescolarii vor fi reuşi: 

- să  identifice diferite emoţii;  

- să asocieze trăirile emoţionale proprii cu un anumit context şi  cu expresii emoţionale din desen; 

- să  recunoască şi eticheteze emoţiile  celorlalţi; 

- să mimeze emoţiile de bucurie, furie, tristeţe şi teamă;      

Materialele necesare desfășurării acestei activități sunt: cartonașe cu diferite situații, cartonaşe cu 

emoţii, poveste, fişe de lucru, recompense. 

Principalele strategii, metode utilizate sunt: explicaţia, conversaţia și exerciţiul.Etapele de desfăşurare 

a activităţii sunt: 

1. Se pregătesc materialele necesare activităţii şi preşcolarii pentru începerea lecţiei. 

2. Profesorul le spune preşcolarilor că un grădinar le-a trimis niște flori care sunt altfel decât celelalte flori, 

ele sunt mai speciale. Preşcolarii sunt întrebaţi dacă vor să le privească. Li se arată florile şi li se cere să 

spună ce au ele deosebit faţă de alte flori (florile au în mijloc feţe care exprimă diferite emoţii) 

3. Preşcolarilor li se prezintă fiecare floare şi sunt întrebaţi cum se simte floare. 

4.Profesorul prezintă titlul lecţiei şi obiectivele într-un mod cât mai accesibil preşcolarilor, spunându-le 

că astăzi vor discuta despre emoţii, despre faptul că uneori oamenii sunt veseli, trişti, furioşi, speriaţi, 

uimiţi. 

5. Preşcolarilor li se cere să se gândească dacă au fost vreodată ca aceste flori. Acestora li se cere să descrie 

situaţii în care s-au simţit la fel ca florile primite de la grădinar. Profesorul le spune ca la fel ca şi ei, toţi 

oamenii se simt uneori fericiţi, supăraţi, speriaţi sau furioşi.  

6. Profesorul le citeşte preşcolarilor o poveste despre un băieţel din grupa mare care are şi el în diferite 

situaţii anumite emoţii. Alături de preşcolari sunt identificate emoţiile, aceştia trebuie să asocieze eticheta 

verbală cu imaginea grafică. 
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7. Preşcolarilor li se propune un joc în care le sunt prezentate cartonaşe cu situaţii, fiecare dintre ei trebuie 

să extragă câte un cartonaş şi să mimeze, să arate celorlalţi colegi cum s-ar simţi el în acea situaţie, ceilalţi 

colegi având sarcina de a identifica emoţia mimată. 

8. Preşcolarilor li se oferă fişe de lucru pe care sunt desenate fete şi băieţi, ei trebuie să completeze desenul 

astfel încât chipurile acestora să exprime stări emoţionale. 

9. Profesorul face aprecieri verbale  legate  de  participarea preşcolarilor la lecţie şi li se oferă recompense 

. 

10. Activitatea se încheie cu o sesiune de discuții cu privire la tema aleasă. 

         Identificarea emoţiilor este o activitate ce se poate realiza cu preşcolarii cu vârsta de 4-7 ani şi 

urmăreşte identificarea emoţiilor şi a comportamentelor asociate cu acestea. Preşcolarilor li se citeşte o 

poveste a căror personaje trăiesc diferite stări emoţionale. Sarcina preşcolarilor este aceea de a alege un 

personaj din poveste şi de a-i creea emoţia pe o foaie de hârtie şi de a preciza sentimentele personajului şi 

comportamentele asociate lui.  

         Cutia cu emotii este o activitate prin care preşcolarii învaţă să identifice corect emoţiile proprii şi 

etichetele verbale corespunzătoare. Astfel, se pun într-o cutia emoţiile, iar preşcolarii trebuie să identifice 

denumirile emoţiilor de pe cartonaşe şi să identifice o situaţie în care au avut emoţia de pe cartonaş. 

Designul emoţiei este o activitate ce urmăreşte dezvoltarea capacităţii preşcolarilor de a comunica 

simbolic o emoţie prin desenarea modului în care simţi o emoţie şi identificarea culorilor care exprimă o 

emoţie. Se discută despre emoţiile de bază, li se cere să deseneze şi să precizeze cum se simt în acea zi şi 

să selecteze o culoare care să descrie cel mai bine emoţia pe care o simt. 

        Prin activitatea „cum crezi că se simt ceilalti?”, preşcolarii învaţă să identifice corect emoţiile 

celorlalţi şi să identifice situaţii în care se manifestă anumite emoţii. Astfel, preşcolarilor li se prezintă 

imagini cu diferite persoane şi li se cere să identifice emoţia  persoanei din imagine şi să găsească  posibile 

explicaţii pentru modul în care se simte persoana respectivă.  

 

Bibliografie: 

1. Schaffer, R., (2007). Psihologia copilului, Editura ASCR, Cluj-Napoca 

2. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar, UNICEF, 2007 

3. Ştefan, C.A., Kallay, E., (2007). Dezvoltarea competentelor emoţionale şi sociale la preşcolari. Ghid 

practie pentru educatori. Editura ASCR, Cluj-Napoca 
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 LOCUL SI ROLUL EDUCATIEI TEHNOLOGICE ÎN 

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

                                           Balint Cristina Mirela 

Școala Gimnazială ”Miron Cristea” 

 

“Lumea se schimba – si cu ea si locul omului in aceasta lume. In 

intreaga Europa, responsabilii invatamantului cauta sa atenueze divortul 

dintre educatia primita si viata profesionala viitoare. Asa s-a nascut 

Educatia Tehnologica, integrata progresiv in programele scolare si 

devenita o noua disciplina a ciclului mediu.” 

Yves Deforge-L’education technologique 

  

Prin realitatea sa obiectuală, tehnica este parte integrantă a culturii materiale, aspect relevant în 

cele mai multe definiţii care încearcă să surprindă esenţa fenomenului. 

 Tehnica este definită în Dicţionarul Encicopedic Român ca: ansamblul factorilor materiali ai 

producţiei, al metodelor şi procedeelor de lucru cu ajutorul cărora, societatea obţine şi prelucrează 

produsele naturii în vederea satisfacerii nevoilor sale. În cadrul obiectului tehnic este incorporata atât 

realitatea naturală cât şi cea umană. 

 Virtuţile universului tehnic se constituie în potenţialităţi formative care influenţează registrul 

afectiv şi atitudinea personalităţii elevilor. 

 Tehnologia este ştiinţa despre tehnică şi studiază procesul de obţinere a unor rezultate într-o 

activitate complexă. Pentru obţinerea rezultatelor, se foloseşte o succesiune de operaţii care aparţin 

domeniului tehnic propriu-zis, cât şi a altor domenii. Astfel putem vorbi despre tehnologia informaţiei, 

tehnologia construcţiilor de maşini, tehnologie didactică, etc. 

 Din definiţia tehnicii rezultă că produsele activităţii tehnicii sunt distribuite şi răspândite în 

cuprinsul tuturor activităţilor umane, ceea ce nu implică faptul că orice activitate umană care foloseşte 

obiecte tehnice este activitate tehnică. Scopul esenţial al domeniului tehnic este îndreptat spre realizarea 

mijloacelor materiale care asigură desfăşurarea activităţilor umane. 

 Aşa cum inteligenţa este socotită din vechime-mijlocul de a învinge greutăţile, tot aşa tehnica este 

politehnică, deoarece prin mijloacele pe care le creează, caută şi găseşte soluţii pentru cele mai diverse 

domenii de activitate. Caracterul politehnic rezultă şi din faptul că orice realizare dintr-un domeniu al 

tehnicii presupune o sinteză între metodele şi mijloacele ce aparţin altor domenii. 

  Educaţia tehnologică este o componentă a educaţiei, o cale prin care se formează şi se dezvoltă 

personalitatea celui educat. Dacă prin educaţie intelectuală formăm elevul pentru cunoaşterea teoretică, 

prin educaţie tehnologică formăm elevul pentru aplicarea cunoştinţelor în practică.  

Educaţia Tehnologică structurată pe module arată multiplicarea posibilităţilor de activitate a 

actului liber şi creator. 

 Educaţia Tehnologică defineşte noua realitate a cunoaşterii şi a acţiunii umane care se află încă 

în curs de constituire. 

Scopul Educaţiei Tehnologice este acela de a aplica cunoştinţele dobândite ştiinţific în practică, 

de a arăta utilitatea lor şi de a pune într-o nouă lumină legătura între cunoaşterea ştiinţifică şi aplicarea în 

practică. 

 Prin educarea în sens tehnologic, elevul va fi pregătit să fie în pas cu explozia informaţională şi să 

coordoneze noua tehnologie. 

 Educaţia tehnologică este în continuă evoluţie, progres, perfecţiune, moralitate şi responsabilitate 

pentru utilizarea energiilor şi tehnologiilor înalte de care dispune astăzi individul.  
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 Istoria demonstrează potrivit ideii lui I. Kant că: "numai practicul face posibilă libertatea". În 

acest scop descoperirea focului, a roţii, a forţei apei, vântului, electricităţii, calculatorului, reprezintă paşi 

spre noi orizonturi de creştere a puterii de creaţie şi acţiune. 

  

Obiectivele educaţiei tehnologice: 

• Cultivarea unui veritabil umanism tehnologic:”Cautarea unei noi ordini a educatei se bazeaza 

pe formarea stiintifica si tehnologica, care este o componenta de baza a unui umanism 

stiintific.” (Edgar Faure-pedagog francez) 

• Dezvoltarea  spiritului stiintific de cercetare:” Elevul viitorului va fi un explorator.”(Marshall 

McLuhan) 

• Amplificare capacitatilor creative, a disponibilitatilor pentru inventie si inovatie 

• Initierea in pregatirea tehnico-practica 

•  Initierea in limbajele matematice, tehnologice specifice:limbajul computerelor, al 

informatizarii, limbajul matematic- ca limbaj universal, limbajuk desenelor tehnice si 

simbolistica specifica domeniului tehnologic 

• Cunoasterea dezvoltarii stiintei si tehnicii- istoria sumara a ingeniozitatii spiritului uman: 

perceperea modului incare s-au facut marile descoperii ale stiintei si tehnicii, precum si relatia 

dintre activitatea practica, stiintifica si tehnologica 

•  Intelegerea raportului dintre tehnologie, mediu si cultivarea unei atitudini si aunui 

comportament ecologic: pregatirea viitorului specialist pentru a nu intra in contradictie cu 

natura 

• Cunoasterea familiilor profesionale cu specific tehnologic, pentru o viitoare optiune socio-

profesionale: dezvoltarea capacitatii de a alege in ce priveste calificarea sa ulterioara, de a 

alege in cunostinta de cauza si nu de a fi „orientat” si „ dirijat”. 

Odată cu transformările societăţii generate de progresul tehnic, revoluţia tehnico-stiinţifică 

contemporană, învăţarea este tot mai mult înteleasă, abordată, cercetată şi practicată în contact cu obiectele 

cunoaşterii şi particularizării vieţii individului. 

Educaţia are rolul de a se opune şi a corecta efectele negative ce pot interveni în formarea 

personalităţii individului. 

 Orientarea profesională în raport cu evoluţia tehnologiilor şi dinamica pieţei muncii, presupune 

însuşirea valorilor etice şi de comportament necesare activităţii dintr-un domeniu determinat şi în special 

cel tehnic.   

   O  veche zicală din popor spune Ceea ce strică un nepriceput, nu vor fi în stare să repare zece 

specialişti.   

 Pedagogii au evidenţiat necesitatea pregătirii şi dezvoltării laturii practice a elevilor.  

Relaţia directă dintre educaţie şi bunăstare, dintre dobândirea de cunoştinţe, competenţe şi 

aptitudini prin formare, pe de o parte, şi ritmul creşterii economice şi nivelul folosirii forţei de muncă, pe 

de altă parte, este evidentă oriunde în lume. 

“ Nici o ţară nu a întregistrat progrese fără a-şi educa populaţia; educaţia este esenţială în 

susţinerea creşterii economice şi reducerea sărăciei.”, spunea preşedintele Băncii Mindiale, domnul J.D. 

Wolfensohn, Dakar, 27 aprilie 2000. 

Educaţia este un bun social, în sensul că educaţia este dorită de societate în întregul ei.  

Educaţia este un drept fundamental al omului, recunoscut prin Carta Socială Europeană revizuită 

(ratificată de România la 5 mai 1999). Părţile semnatare ale Cartei se angajează să ia măsuri, în cadrul 
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unei abordări globale şi coordonate, pentru promovarea accesului efectiv la educaţie şi formare, în scopul 

asigurării efective a dreptului tuturor persoanelor la protecţie contra sărăciei şi excluderii sociale. 

Dintre cele trei funcţii ale procesului educaţional:  

– achiziţia 

– actualizarea 

– folosirea cunoştinţelor 

şcoala tradiţională pune accentul pe achiziţie. 

Selecţia şi ierarhizarea elevilor, ba chiar şi a cadrelor didactice se realizează în funcţie de cantitatea 

de cunoştinţe achiziţionate. 

Procesul educaţional, metodele de instruire şi conţinuturile, trebuiesc regândite pentru a răspunde 

spiritului pragmatic al conteporaneităţii, dinamismului lumii reale.   

Şcoala îşi aduce contribuţia la coeziunea socială numai dacă elevul/eleva care parcurge anii de 

şcolarizare învaţă: 

 Pentru a şti 

 Pentru a face 

 Pentru a fi 

 Pentru a trăi în comunitate. 

Şcoala trebuie să ofere elevului paşaportul pentru educaţie permanentă, în sensul de a stimula gustul şi 

preocuparea pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii. 

 Educaţia tehnologică asigură pregătirea practică, în cadrul ei se formează şi se dezvoltă 

capacităţi şi aptitudini tehnice şi tehnologice specifice unor profesiuni din diferite ramuri ale economiei. 

Obiectivul fundamental al educatiei tehnologice –o noua viziune si atitudine practica asupra 

omului si  sensurilor vietii prin prisma tehnologiei, precum si o intelegere a rolului tehnologiei in progresul 

omenirii.  

Omenirea, fiecare societate şi chiar indivizii tind spre o noua existenţă dominată de tehnoştiinţa cu 

implicaţii profunde, care va aduce probabil un viitor mai sigur. 

             Realizarea unei culturi de baza moderne in perioada invatamantului gimnazial a impus 

includerea Educatiei Tehnologice-ca disciplina in trunchiul comun. 

 Lipsa instructiei si educatiei duce la analfabetism, inclusiv in domeniul tehnologic; este vorba 

de un tip aparte de analfabetism – cel functional tehnologic- incapacitatea individului de a utiliza 

tehnologia in folosul sau al celorlalti. 

 Combaterea analfabetismului tehnologic functional - de la orice varsta si prin mijloace 

instructiv educative adecvate - este un imperativ al zilelor noastre.  
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CREATIVITATE ȘI ORIGINALITATE ÎN ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

 
Prof. Înv. Primar Buda Voichița 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Baia Marejud. Maramureș 

 

 

Îmbogăţirea şi înfrumuseţarea vocabularului şcolarilor este un obiectiv permanent de care se ţine 

seama în clasele primare. Compunerea şcolară cred că este cel mai bun mijloc de activizare şi  

îmbogăţire a vocabularului şcolarilor mici. 

Dacă învăţătorul găseşte acele metode şi mijloace prin care să-l facă pe şcolar să înţeleagă 

„mecanismul” de alcătuire a unei compuneri, atunci, cu siguranţă el va face lucrări bune şi în ciclul 

gimnazial, va avea acele abilităţi de lucru cu vorbele „meşteşugite” toată viaţa. El va şti să-şi folosească 

imaginaţia precum şi părerile personale în diverse situaţii. 

Am încercat de-a lungul anilor să folosesc metode diverse prin care să stimulez activitatea emotivă 

şi creativă a şcolarilor, fantezia lor, astfel încât să-i determin să realizeze compuneri deosebite. Pentru noi, 

oamenii maturi este mai uşor să ne exprimăm, să ne transformăm gândurile, emoţiile prin care trece fiinţa 

noastră în anumite momente ale vieţii. M-am convins că şi în fiinţa micilor şcolari stau ascunse forţe 

creatoare.  

M-am întrebat mereu cum să fac, eu, învăţătorul, să scot la lumină aceste forţe creatoare? Am 

folosit astfel metode şi mijloace diverse pentru a le stimula activitatea creatoare: cântece, poezii, tablouri, 

drumeţii, audiţii, compuneri model. 

Am constatat că fiecare din aceste mijloace dezvoltă emoţii artistice şi-l ajută pe copil să aibă 

manifestări proprii, să-şi formeze imagini artistice sau să-şi însuşească imagini plastice. 

În cadrul orelor de compunere, am utilizat atât metode tradiţionale de predare-învăţare, cât şi 

metode interactice. Dintre metodele tradiţionale, amintesc: observaţia, conversaţia, demonstraţia, 

povestirea, exerciţiul, jocul didactic, lectura independentă. 

Pe lângă aceste metode, în cursul orelor de limba şi literatura română, am utilizat şi unele metode 

de dezvoltare a gândirii critice. 

Metodele interactive solicită elevului efort personal, oferă mai multă autonomie, iniţiativă, 

creativitate, motivaţie personală, provoacă participarea elevului la explicaţiile învăţătorului, valorifică şi 

activitatea motorie a elevilor. 

      Dintre metodele utilizate, amintesc: 

➢ Cubul 

Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, permiţând 

abordarea complexă şi integratoare a unei teme. 

Sunt recomandate următoarele etape: 

• Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 

argumentează; 

• Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie; 

• Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una dintre 

feţele cubului; 

• Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe; 

• Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei; 

 Am utilizat această metodă în ora de limba română, unde elevii au avut ca sarcină alcătuirea unei 

compuneri în care să fie înfăţişat un animal domestic – câinele. 
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Cerinţe: 

Descrie părţile componente ale corpului unui câine (cap, trunchi, membre); 

Compară aspectul fizic al mai multor câini întâlniţi în diverse opere literare (Grivei de Emil Gârleanu, 

Zdreanţă de Tudor Arghezi, Moartea lui Castor de I. Al. Brătescu Voineşti); 

Asociază comportamentul tău cu cel al unui câine; 

Analizează modul cum s-a manifestat copilul din poezia Căţeluşul şchiop de Elena Farago; 

Aplică sau interpretează rolul personajului principal din poezia Câinele soldatului; 

Argumentează pro sau contra proverbul: „Câinele este cel mai bun prieten al omului”. 

 
➢ Cvintetul 

Este un instrument rapid şi eficient de reflecţie, sinteză şi rezumare a conceptelor şi informaţiilor. Este 

o poezie prin care se exprimă sau se descriu reflecţii concise asupra unui subiect. 

Structura: 

- versul I: subiectul-un substantiv 

- versul II: două adjective care descriu subiectul 

- versul III: trei acţiuni 

- versul IV: patru cuvinte care exprimă starea afectivă faţă de subiect 

- versul V: un cuvânt-esenţa subiectului 

 

Exemple: 

Toamna 

arămie, bogată 

brumând, veştejind, recoltând 

Roadele răsplătesc munca oamenilor. 

Anotimp 

 

Soare 

călduros, luminos 

arzând, luminând, râzând 

Astrul anunţă zorii zilei. 

vara 

 

 Cartea 

 minunată, înţeleaptă 

 răsfoind, citind, învăţând 

 Ai carte, ai parte. 

 înţelepciune 

 

Trandafir 

talentat, înţelept 

citind, explicând, îndrăgind 

Iubeşte munca de dascăl. 

învăţător devotat 

➢ Diagrama Wenn 

Este o metodă grafică formată din două cercuri care se suprapun parţial. În partea suprapusă se trec 

informaţiile comune, iar în celelalte două părţi se trec deosebirile. Elevii pot lucra individual, în perechi 
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sau în echipe, învăţând prin colaborare. Ei trebuie să găsească asemănările si deosebirile dintre două 

concepte. 

Diagrama se poate completa şi în grup, iar la final se expun lucrările pe pereţii clasei (prin turul 

galeriei). Grupele de elevi vor analiza diagramele, vor face observaţii, completări, la adresa celorlalte 

lucrări. 

Am utilizat cu succes această metodă la limba şi literatura română, în lecţia Personajul literar. 

 

 

Domnu’ Trandafir                        Domnul Vucea 

 

 
Compunerea realizează pe de o parte, o sinteză a tot ceea ce elevii au învăţat la limba română şi la 

celelalte discipline, iar pe de altă parte, constituie cel mai nimerit prilej de valorificare a experienţei de 

viaţă a elevilor şi a fanteziei lor creatoare. Fiind vorba de comunicare scrisă, se înţelege că elementele de 

creaţie originale, de compoziţie, trebuie să reprezinte criteriul principal de valoare a tuturor lucrărilor pe 

Bărbaţi; 

Învăţători; 

Lucrează în şcoli 

sărăcăcioase; 

 

tipul dascălului rău; 

incompetent; 

caraghios; 

dezinteresat de profesie; 

nefericit; 

folosea elevi monitori; 

sistemul lui pedagogic se 

reduce la bătaie şi 

monitori, 

întruchipare a răutăţii; 

 

 

        

 

patriot, modest;  

înţelegător; 

cu glas domol;  

cu o mare dăruire 

sufletească; 

iubitor de copii; 

talentat;  

sensibil; 

bun pedagog; 

devotat meseriei; 

ospitalier; 

     statornic; 

          inimos; 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5602 
 

care elevii le realizează, fie în clasă, fie în afara orelor de curs, în cadrul acestei discipline de învăţământ. 
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Bune practici în educația elevilor din învățământul rural 

Prof. Steiger Corina 

Școala Gimnazială Livezile 

 

 Dezvoltarea fără precedent a societății impune și învățământului primar, cu necesitate, problema 

modernizării conținuturilor, a metodelor, a formelor de organizare a mijloacelor didactice, a întregului 

arsenal de strategii și mijloace didactice, pentru a corespunde dezvoltări sociale actuale și de perspectivă. 

O societate civilizată și mai ales responsabilă nu-și poate permite să ignore stabilirea unui ideal 

educațional, cel care indică o orientare a acesteia spre un set de valori care să o reprezinte. Aceasta își 

propune să crească tineretul în spiritul unor idealuri, a unor valori capabile să-i contureze personalitatea 

și identitatea culturală. Școala românească de azi este în plin proces de restructurare și reorganizare, 

rolul școlii este de a-i ajuta pe toți copiii să reușească în viață, însă această reușită este condiționată de 

reușita școlară. Se impune atât revalorizarea dimensiunii subiective a actului educațional, cât și crearea 

unui spațiu educațional care să contribuie la restabilirea dialogului dintre individ și societate, subiectiv și 

obiectiv, rațional și afectiv.         Modernizarea presupune 

programe axate pe teme de actualitate, informarea cadrului didactic cu noutăți, aplicarea tehnologiei și 

metodologiei didactice care să asigure eficiența învățării. În învățământul primar indicele esențial al 

calității și eficienței lecției este dat de gradul de participare al elevilor pe tot parcursul activității la oră. 

   Comisia Internațională pentru educație în secolul XXI recunoaște rolul esențial al 

învățământului primar în calitatea sa de a da elevului pregătirea pentru viață. Gradul de participare al 

elevilor la lecție depinde de modul în care propunătorul dirijează învățarea, de metodele și procedeele 

folosite la ore. O conlucrare activă între cadrul didactic și elev se realizează prin dialogul euristic care 

determină o participare activă a elevilor solicitându-le gândirea, efortul de analiză și interpretare, 

discernământul critic, imaginația și creativitatea. Ca bun manager al clasei de elevi, cadrul didactic 

trebuie să folosească proceduri și strategii de intervenție variate, corelate cu obiectivele propuse, cu 

conținuturile alese și cu caracteristicile elevilor. Învățătorul provoacă învățarea facilitând însușirea unor 

tehnici de muncă intelectuală, elevul devenind coparticipant activ al propriei formări. Învățământul 

modern este învățământul centrat pe elev pentru că prezintă multe avantaje: elevii învață în ritm propriu, 

este încurajată inițiativa și învățarea independentă. Elevului i se oferă multe ocazii pentru a-și construi 

cunoașterea. Învățătorul și elevul se întâlnesc pe același tărâm al educației, într-o relație cu caracter 

interpersonal. Învățătorul ia copiii din mediul familial, îi pregătește în mediul școlar pentru mediul școlar 

și  pentru mediul social, iar pentru aceasta trebuie să creeze situații de învățare în care să nu existe bariere 

ce pot sta în calea comunicării sincere a fiecăruia. Depinde de tactul învățătorului de a-i conduce pe elevi 

de la copilărie la viața adultă, respectând individualitatea copilului, ajutându-l să gândească limpede, să-

și întărească voința pentru a realiza ce și-a propus, respectându-se pe sine și respectând pe alții.   Tendința 

informativ-comunicațională actuală deschide perspective încă neexplorate pentru educație cu ajutorul 

televiziunii prin satelit, a telefoniei mobile și a  spațiului prin intermediul computerelor personale. 

Comunicarea scrisă, audio-vizuală între zonele geografice aflate la mii de kilometri distanță este practic 

instantanee, iar accesarea datelor de interes general și particular este posibilă datorită site-urilor existente 

pe rețeaua de internet. Toate aceste elemente impun necesitatea modernizării instituțiilor de care are 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5604 
 

nevoie societatea actuală, o societate informațională.        

    Privind prospectiv, școala românească trebuie să definească într-un mod propriu 

coordonatele valorice ale educației în România, ancorându-se totodată în realitatea modelului cultural 

european. Formarea și dezvoltarea personalității omului urmărește identificarea și stimularea acelor 

elemente pozitive ale comportamentelor care să ducă la o integrare socială  dezirabilă și acceptabilă. 

Valorile educaționale neutralizează instinctele și pulsiunile primare, în vederea integrării fiecărui om într-

o ecuație umanistă. Omul râvnește să capete deplinătatea valorilor, pornind  la început călăuzit de modele, 

apoi autoperfecționându-se, spre dobândire de comportamente, convingeri, credințe, atitudini etc. care să-

i asigure fericire, bunăstare, echilibru, social și satisfacție personală. Un lucru rămâne foarte important 

chiar dacă societatea este mereu într-o continuă dezvoltare omul este educabil, are nevoie de educație spre 

a fi socializat, făcându-l conștient de virtuțile și valorile culturii și civilizației, prin intermediul educației, 

omul își formează personalitatea, asigurându-și șansa de a se bucura de fericire și de plăcerea de a-și vedea 

semenii fericiți.  

 Transmițând elevilor cunoștințe științifice, formându-le priceperi și deprinderi, se realizează și 

dezvoltarea gândirii și a spiritului de observație, memoria și imaginația, sentimentele și voința lor. Zi de 

zi și la orice materie elevii trebuie să fie disciplinați și atenți, perseverenți și conștiincioși în muncă. Cu 

privire la cantitatea de material care trebuie să fie însușit de elevi este bine să se evite exagerările să nu se 

dea nici prea mult nici prea puțin. În sprijinul cadrelor didactice referitoare la volumul de informații dintr-

o lecție este dată de programa școlară. Dacă volumul este prea mare, elevii nu vor reține decât o parte din 

informații iar dacă sunt prea puține informații lecția nu are randament. Alegerea metodelor și procedeelor 

didactice ajută la reușita lecției, astfel putem folosi metode potrivit sarcinilor didactice urmărite. Pentru a 

avea o lecție bună profesorul alege metodele în concordanță cu scopul urmărit, cu vârsta și pregătirea 

anterioară a elevilor. Lecțiile asigură o informare amplă și sistematică a elevilor în diferite domenii și îi 

ajută la formarea personalității lor. Avantajele asigură un cadru organizatoric adecvat pentru derularea 

procesului de învățământ care promovează un sistem de relații didactice profesor-elev și activitatea 

didactică menite să angajeze elevii, să-i activeze, să îmbunătățească performanțele învățării. Angajarea 

elevilor în lecție dezvoltă spiritul de observație, atenția voluntară, operațiile gândirii, memoria logică.       

Profesorul încearcă să contureze schimbarea în procesul didactic prin folosirea unor metode  activ-

participative eficiente în realizarea lecției. Prin aceste metode elevii intră în contact direct cu realitatea 

cercetată, iar obiectele, fenomenele, procesele  sunt investigate în dimensiunile și caracteristicile reale, 

așa cum se manifestă în realitatea concretă. Scopul folosirii unor metode care să-i antreneze pe elevii în 

realizarea lecției, este de a-i  ajuta mai mult pe elevi să cunoască mai mult despre un subiect decât să caute 

răspunsul cerut la o întrebare pusă de profesor în legătură cu acel subiect. În procesul educativ este foarte 

important formarea capacității elevilor de a căuta, de a găsi și de a aborda informația și deprinderea de a 

cerceta, de a analiza și de a explora informația, ceea ce duce la dobândirea autonomiei și la construirea 

propriului sistem de cunoaștere, care ulterior va duce cu succes la o bună integrare în societate.  

        Învățământul modern este învățământul 

centrat pe elev pentru că prezintă mai multe avantaje: elevii învață în ritm propriu, este încurajată inițiativa 

și învățarea independentă, elevului i se oferă multe ocazii pentru a-și construi cunoașterea. Astfel, rolul 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5605 
 

esențial al școlii constă în înzestrarea elevilor nu numai cu cunoștințe specifice în diverse domenii ale 

vieții, ci și cu abilități socio-culturale care să le asigure succesul ca adulți.   

Bibliografie:  

Mihai Golu, Fundamentele psihologiei Compendiu, Ed. Fundația România de Mâine, București, 

2007; 
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Bariere în comunicarea şcoală-familie 

Prof. Tomescu Roxana 

Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeș, judArgeș 

 

Barierele în comunicarea şcoală-familie sunt de două tipuri: bariere specifice profesorilor și bariere 

specifice părinţilor. 

Bariere specifice profesorilor a. Mitul profesorului bun se manifestă prin încercarea profesorului de a 

rezolva singur toate problemele apărute în clasă. Sursa acestei credinţe este uneori în cultura şcolii, alteori 

în personalitatea profesorului, iar alteori este încurajată de părinţi care, răspunzând negativ la apelurile 

şcolii, îl încarcă pe profesor cu răspunderea gestionării tuturor problemelor apărute. Atitudini 

caracteristice în această situaţie: 

● Aşteaptă până în ultima clipă să anunţe o veste neplăcută. 

● Se teme să discute cu părinţii sau colegii, de teama de a nu fi judecat ca incompetent. 

● Se scuză pentru a fi abordat respectiva problemă, minimalizând importanţa vieţii şcolare faţă de viaţa 

de familie. 

● Neagă existenţa sau gravitatea problemei.  

● Evită să-l înştiinţeze pe directorul şcolii despre impasul pe care îl are cu elevii sau părinţii. 

  b. Mitul profesorului rău îşi are originea în stereotipuri sau experienţe negative ale profesorilor 

(reclamaţii, ameninţări, eşecuri de comunicare), care au dus la o atitudine defensivă faţă de familie/ tutori 

legali. Prezumţiile sunt următoarele: a) familiile monoparentale nu pot oferi suport emoţional 

corespunzător; b) părinţii din medii defavorizate, cu nivel de şcolarizare scăzut, au interes redus faţă de 

şcoală şi/ sau c) părinţii cu origine etnică diferită nu acceptă valorile educative ale şcolii. 

● Consideră că părinţii nu sunt preocupaţi de educaţia copiilor. 

● Consideră că problema elevului este o dovadă a eşecului părintelui. 

● Ia legătura cu părinţii mai mult pentru a se plânge decât pentru a le atrage sprijinul. 

● Spune părinţilor cum să rezolve situaţia acasă, fără consultarea prealabilă.  

● Ignoră opinia părinţilor. 

● Minimalizează îngrijorările părinţilor în legătură cu şcoala. 

  c. Mitul lipsei de pregătire pentru a lucra cu părinţii, bazat pe faptul că abordarea adulţilor nu 

reprezintă un domeniu prevăzut în formarea iniţială pentru profesia didactică, în schimb este egal în 

importanţa practică pregătirii de specialitate/ metodice. 
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● Consideră că îi lipsesc abilităţile speciale şi încrederea în posibilităţile cu toţi părinţii. 

Bariere specifice părinţilor a. Părinţii sunt copleşiţi/ depăşiţi de obligaţii  

● Pentru părinţii în situaţii critice (divorţ/ separare, sărăcie, stres) poate fi o grijă suplimentară. 

   b. Părinţii vor să ajute, dar nu ştiu cum anume 

● Profesorii trebuie să motiveze părinţii pentru susţinerea performanţei şcolare. 

● Ajutorul şcolii, oferit sub forma asistenţei pentru părinţi, este adesea acceptat. 

   c. Părinţii au sentimente negative faţă de şcoală şi profesori 

● Părinţii nu participă la viaţa şcolii, întrucât consideră că această participare nu le poate induce schimbări 

semnificative. 

● Părinţii aşteaptă de la copiii lor să traverseze aceleaşi experienţe negative ca şi ei în relaţia cu şcoala şi 

profesorii. 

   d. Părinţii neagă competenţa profesorului (ostilitate, frustrare) 

● Rolul campaniilor din mass-media (rezultate necorespunzătoare la testările pe eşantioane naţionale 

reprezentative, conflicte). 

● Idei preconcepute despre educaţie, fie sofisticate, fie primitive, teorii exprimate şi susţinute cu 

argumente subiective. 

● Incapacitatea reală a unor profesori, neputinţa sistemului de a se proteja sau de a-i ajuta să se îndrepte. 

Însă relaţiile de colaborare dintre profesori şi părinţi întăresc identitatea şcolii şi sporesc prestigiul 

instituţional şi personal al celor implicaţi, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună şi deschid 

perspective unor preocupări informale cu valoare sumativă. Ambele părţi au de câştigat dacă sunt vizibile 

în comunitate, în special dacă îşi atrag colaborarea altor parteneri de tip asociaţii profesionale, organizaţii 

nonguvernamentale, celebrităţi locale etc. 

De asemenea se păstrează legătura cu o parte dintre absolvenţi fie prin vizitele făcute de aceştia la 

şcoală, fie prin convorbirile telefonice, Internet, Messenger, E-mail, WhatApp sau cu ocazia evenimetelor 

importante din cadrul şcolii (21 Mai – Ziua Şcolii, Serbarea de sfârşit de an, începutul de an şcolar  - foşti 

absolvenţi sunt părinţii actualilor elevi).  Pentru absolvenţii şcolii care urmează studii superioare furnizăm 

o serie de date cum ar fi: referinţe, caracterizări psihologice (Academia de Poliţie, Academia Militară). 
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Teaching with Comics 

 

Prof. Nicoleta Kerekes, Colegiul Tehnic 

“George Baritiu”, Baia Mare 

While training to become teachers, students are often told that teaching needs to be inspiring. Later 

on, they discover that it can be rather repetitive, and, thus, they need to bring a breath of fresh air into 

class, at least from time to time. Comics can serve that purpose precisely. Why not give that boring 

grammar a new perspective? Why not introduce that new vocabulary with the help of our superhero 

friends? Or, let us make our students the creators of their own heroes and, thus, improve their writing 

skills. Perhaps previous generations of teachers would regard comics as nothing more than easy reading 

to kill time, but, truth be told, they have gained a lot of popularity among teenagers and young adult, 

becoming a form of literature and making their way into the classroom.  

In her article, Manno cites Josh Elder who states that if we are to consider comics an educational 

tool, then we should take into consideration his, “Three E’s of Comics.” 

Engagement: Comics impart meaning through the reader’s active engagement with written language and 

juxtaposed sequential images. Readers must actively make meaning from the interplay of text and 

images, as well as by filling in the gaps between panels. 

Efficiency: The comic format conveys large amounts of information in a short time. This is especially 

effective for teaching content in the subject areas (math, science, social studies, etc.). 

Effectiveness: Processing text and images together leads to better recall and transfer of learning. 

Neurological experiments have shown that we process text and images in different areas of the brain: 

known as the Dual-Coding Theory of Cognition. These experiments also indicate that pairing an image 

with text leads to increased memory retention for both. With comics, students not only learn the material 

faster, they learn it better. ( 2014) 

Nonetheless, as teachers we ought to learn to understand the needs of our students, and using 

comics can only be beneficial for both sides. Even though the language used in comics is most of the time 

colloquial, students can use it in various contexts, that will only help them enrich what they already know. 

Comics can be used not only for their humorous aspect. As previously mentioned at the beginning of this 

paper, they can be used to teach grammar, vocabulary, cooperative writing, and even culture and 

civilization, provided that the teacher chooses a good type of comic for each activity.  

As an introductory activity for a lesson based on comics, the teacher could bring in the classroom 

comic strips from newspapers or print them from online sources. The teacher leaves them on the table and 

allows the students to pick or choose what they want to read or see. 
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Figure 1 

For instance, the picture above could be exploited in many different ways.  

The teacher might cut apart the individual panels of the comic strip and put them in an envelope. 

The students (either individually or in groups) then are asked to arrange the pieces into the proper sequence 

to tell the story, either in written form or as a speaking exercise. For more advanced learners, the task can 

be made more difficult by giving a different panel to each student in a group and asking students to describe 

to the rest of the group what is on their panels. The students should not show their pictures to each other 

until they have figured out the correct order for the panels. A follow-up for this exercise could be that the 

students act out their stories in class. After acting out a story, they could continue it as a role-play activity. 

Another activity might be based on a template where the speech bubbles are already filled. The 

students might be asked to draw pictures that match the text. In groups or pairs, they will present the results 

to the classroom. (Figure 2) 

In order to help the students, the teacher might elicit ideas for the story and write them on the 

board. Verbal communication should be used as much as possible.  
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1. A boy reading in his room. 

2. He browses some magazines of exotic places. His greatest wish is to travel around the world. 

3. He looks out of his window. He is shocked. 

4. He can’t believe his eyes… 

5. The aliens emerge from the spaceship. 

6. He has finally got the chance to travel, so he gets in the spacecraft. 

7. They are leaving the Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 Advanced teacher Training Inc. www.teyl.com 
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TRADIȚIONAL ȘI MODERN ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE-PREDARE 

profesor Apîntei Maria-Cristina 

Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret’’ Piatra Neamț, județ Neamț 

 

,,Educația este cheia care deschide ușa de aur a libertății’’ (George Washington Carve) 

Metoda poate fi definită ca fiind ,, drum sau cale de urmat în activitatea comună a educatorului și 

educaților, pentru îndeplinirea scopurilor învățământului, adică pentru informarea și formarea educaților’’ 

(Cucoș, p. 344, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice). 

 Metoda poate fi clasificată în: 

1. Metode de predare-asimilare  

• Metode tradiționale – demonstrația, exercițiul, observarea, expunerea didactică, lucrul cu manualul, 

conversația didactică. 

• Metode moderne – problematizarea, algoritmizarea, studiul de caz, învățarea prin descoperire, modelarea, 

instruirea programată. 

• Metode de ultimă generație – brainstorming, cubul, metoda SINELG, mozaicul, metoda piramidei, 

controversa academică, sinectica. 

2. Metode de evaluare 

• De verificare – verificare orală curentă, verificare practică curentă,  verificare la sfârșit de capitol, 

verificarea prin teste docimologice, investigația, portofoliul, proiectul, autoevaluarea. 

• De apreciere – verbală și prin notă. 

Metode interactive centrate pe elev 

 Metodele interactive centrate pe elev sunt metode moderne de stimulare a învățării și dezvoltării 

elevului încă de timpuriu, ele făcându-se prin colaborare, comunicare, prin confruntare de opinii, de păreri, 

de idei, creându-se situații de învățare centrate pe implicarea directă a elevilor și pe dorința lor de 

cooperare.  

  Pentru a apela la instrumentele didactice moderne, profesorul trebuie să fie flexibil în concepții, 

receptiv la tot ce este nou, creativ, să aibă gândire reflexivă și modernă, să aibă o atitudine pozitivă, 

capacitate de comunicare, abilități de relaționare.  Inovația presupune schimbare. De aceea, profesorul 

trebuie să fie pregătit să-și adapteze în permanență modul de a preda. Schimbarea poate fi posibilă cu 

ajutorul tehnologiei avansate, ea permițând profesorului accesul la mai multe informații și resurse. Rolul 

profesorului este foarte important, el permițând inițiativa elevilor precum și spontaneitatea și creativitatea 

lor. De asemenea, în învățământul modern centrat pe elev, profesorul participă alături de elev la activitățile 

desfășurate,  procesul de învățământ având caracter activ-participativ. 

 În învățământul centrat pe elev, elevul este subiectul principal al procesului educațional, participă 

activ la lecție, învață independent, este capabil să gândească critic și autonom, poate genera idei proprii și 

își asumă responsabilitatea în ce privește rezultatele învățării. Avantajele metodelor interactive centrate 

pe elev sunt numeroase și cu multe beneficii atât pentru elev cât și pentru profesor: aceste metode cresc 

motivația elevilor, învățarea este mai eficientă deoarece se bazează pe învățarea activă, elevii sunt mai 

bine pregătiți în exercitarea unei profesii, valorifică gândirea critică,  presupun colaborare și cercetare 
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comună, promovează interacțiunea în grup, sprijină elevii în înțelegerea conținuturilor pe care mai târziu 

pot să le aplice în viața reală.  

Metodele interactive centrate pe elev se bazează pe stimularea creativității:  

✓ Brainstorming – constă în generarea de idei pe o anumită temă. 

✓ Metoda cubului – reprezintă o metodă de explorare a unui subiect sau a unei situații din mai multe 

perspective. 

✓ Sinectica – reprezintă o tehnică de personalizare a lecturii. Stimulează gândirea critică la elevi. 

✓ Metoda Phillips 6-6 – reprezintă o metodă de generare de idei, asemănătoare brainstorming-ului, dar pe 

grupe mici. 

✓ Discuția panel – reprezintă o metodă de învățare prin descoperire, implicarea elevilor în predare fiind una 

activă.   

✓ Studiul de caz – reprezintă o tehnică prin care elevii se confruntă cu o situație reală. 

✓ Fishbowl – presupune prezentarea unei anumite teme ce este dezbătută de două grupuri (cercul interior și 

unul exterior)  

✓ Spider-web -  reprezintă o tehnică eficientă de învățare, ea încurajându-i pe elevi să gândească liber. 

Metodele interactive centrate pe elev se bazează și pe cercetarea în grup: 

✓ Portofoliul  

✓ Experimentul pe echipe  

✓ Proiect de cercetare în grup 

Un profesor bun trebuie să dea dovadă de flexibilitate și de adaptare când își alege materialele și 

metodele de predare-învățare-evaluare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor elevilor săi. De asemenea, 

profesorul are sarcina de a încuraja și stimula creativitatea elevilor, de a-i ghida și îndruma în așa fel încât 

aceștia să învețe prin descoperire.  
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 Rolul și importanța metodelor didactice interactive 

Prof. înv. Primar Lal Emanuela 

Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu 

Schimbările continue şi rapide ale lumii fac necesară căutarea de noi variante în zona metodologiei 

didactice pentru a asigura creşterea eficienţei activităţii din şcoală prin implicarea directă a elevului în 

demersul educaţional. Devenind participant activ în actul predării-învăţării, educabilul depune efort de 

reflecţie personală, interioară şi abstractă,întreprinde o acţiune de căutare, de cercetare şi redescoperire a 

adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe. 

 „Elevul viitorului va fi un explorator”, spunea Marshall McLuhan. Învăţământul actual încurajează 

varietatea metodelor de învăţare, insistând pe mutarea accentului în zona metodologiei interactive care să 

solicite mecanismele gândirii critice, ale inteligenţei, imaginaţiei, creativităţii, să faciliteze dezvoltarea 

competenţelor secolului XXI, să apropie şcoala de viaţa reală. 

 Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării încă de la vârstele timpurii, 

sunt instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Specific 

metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre 

personalităţile lor, ducând la o învăţare activă şi eficientă. 

 Interactivitatea determină identificarea elevului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat, 

ceea ce duce la transformarea lui în stăpân al propriei formări. 

 Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, făcând posibilă depăşirea tendinţelor 

inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului. Interactivitatea presupune atât cooperare cât şi competiţie, 

o caracteristică esenţială fiind orientarea spre social, fără a diminua autonomia individului. 

 Învăţarea presupune înţelegere, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaştere Fără îndoială, cel 

care învaţă îşi construieşte cunoaşterea pe baza propriei înţelegeri, nimeni neputând face acest lucru în 

locul său.În acelaşi timp, acestă construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu ceilalţi care la 

rândul lor învaţă. 

 Omul este o fiinţă fundamental socială.Adevărata învăţare ,aceea care permite transferul 

achiziţiilor în contexte noi, este nu doar activă, ci interactivă. Aspectul social al învăţării a fost reliefat de 

Jerome Bruner încă din anii 1960. El avansa conceptul de reciprocitate definit ca o „nevoie umană 

profundă de a da o replică altcuiva şi de a lucra împreună cu alţii pentru atingerea unui obectiv.” 

 Reciprocitatea este un stimulent al învăţării.”Când acţiunea comună este necesară, când 

reciprocitatea este activată în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, atunci par să existe 
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procese care stimuleză învăţarea individuală şi care conduc pe fiecare la o competenţă cerută de 

constituirea grupului. 

 Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice în metodele colaborative evidenţiază 

efectul benefic al interacţiunii elevilor. 

 Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru realizarea rezultatului 

urmărit arată că: 

-elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale 

-odată implicaţi, elevii îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce experimentează, iar aceasta 

conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii 

-elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explora şi chiar preda celorlalţi colegi 

ceea ce au învăţat 

 În peisajul educaţional interactiv, elevul se află permanent în centrul demersului didactic, în timp 

ce profesorul intră în roluri diverse, adaptate contextului: iniţiator, organizator, participant, tutore, resursă, 

facilitator, mediator, partener. 

Formarea devine formare-acţiune şi se raportează la o situaţie concretă şi la resurse investite( motivare, 

implicare, dorinţa de participare, cooperare). 

 Scopul activităţilor de predare-învăţare nu mai este acumularea de cunoştinţe, ci punerea elevului 

în situaţia de a ajunge la ele împreună cu partenerii de echipă. 

 Didactica modernă aduce în faţa dascălilor o multitudine de metode interactive:predare-învăţare 

reciprocă, mozaicul, cascada,metoda piramidei, învăţarea dramatizată, pânza de păianjen, brainnstorming-

ul,metoda pălăriilor gânditoare, metoda ciorchinelui,caruselul, proiectul, portofoliul, experimentul ş.a. 

 Alegerea unei metode care să conducă la învăţare interactivă este în strânsă relaţie cu: 

personalitatea profesorului, nivelul de pregatire a clasei, stilurile de învăţare a elevilor, resursele didactice. 

 Avantajele metodelor interactive sunt notabile: 

-dezvoltă capacităţi sociale, toleranţă reciprocă, respect pentru opinia celuilalt 

-dezvoltă inteligenţele multiple 

-asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară a cunoştinţelor asimilate 

-ofera o perspectivă de ansamblu asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp 

-asigură situaţii de învăţare adaptate nevoilor elevilor şi ritmului lor de învăţare 

-stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe 

-stimulează creativitatea 
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-dezvoltă capacitatea de a lua decizii 

-apropie elevul de problemele vieţii reale 

-stimulează interesul pentru învăţare 

-încurajează spiritul de echipă 

-pregătesc elevii pentru inserare socială 

-stimulează participarea activă şi responsabilitatea 

-dezvoltă capacităţi de autoevaluare şi interevaluare 

-dezvoltă competenţe metacognitive( a învăţa să înveţi) 

-descurajează practicile de învăţare doar pentru notă 

 În paradigma modernă, creaţia, în materie de metodologie, înseamnă căutare, reînnoire şi 

îmbunătăţire, scopul fiind facilitarea accesului elevului secolului XXI la învăţarea compatibilă cu 

societatea cunoaşterii. 
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Metode moderne specifice școlarității mici 

Prof. înv. Primar Drăghiță Dorina 

Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu  

                                                                        

Noua orientare a învăţământului românesc urmăreşte dezvoltarea gândirii critice a copiilor, încă 

din ciclul preşcolar şi primar, prin folosirea metodelor şi tehnicilor activ-participative noi, care pun 

accentul pe participarea copilului şi îl plasează pe acesta în centrul procesului de învăţare. El trebuie 

considerat, de mic, drept un participant activ şi creativ la propria formare. Trebuie avut în vedere că, 

formarea unor deprinderi de învăţare interactiv-creativă, antrenând efortul intelectual din partea copilului, 

cu cât sunt mai de timpuriu formate, fixate şi consolidate, cu atât au un efect formativ mai eficient, 

materializat în dezvoltarea capacităţilor intelectuale superioare. 

Astfel,  scopul prioritar al şcolii, încă din ciclul primar, este de a-i înarma pe elevi cu metoda de a 

învăţa (“a învăţa să înveţi”), prevenind astfel, asimilarea pasivă a cunoştinţelor şi asigurând un învăţământ 

activ. Pornind de la ideea că învăţământul activ se realizează cu ajutorul metodelor active, se impune 

diminuarea ponderii activităţilor care limitează activizarea şi extinderea utilizarii metodelor moderne, 

active, care dezvoltă gândirea, capacitatea de investigaţie a elevilor, precum şi participarea lor la însuşirea 

cunoştinţelor, la munca independentă, deprinderea de a aplica în practică cele însuşite.                               Sunt 

considerate active acele metode care nu încorsetează elevul într-o reţea de expresii fixe sau de reguli 

rigide, ci care rezervă o pondere crescândă elevului în interacţiunea lui cu obiectele învaţării, care 

determină un maximum de activism al structurilor operaţional-mintale în raport cu sarcinile de învăţare în 

care este angajat acesta. 

 A “gândi critic” înseamnă a emite judecăţi proprii, a face un efort de reflecţie personală, a 

întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare , a fi ȋn stare sǎ-ți recunoști greșelile și sǎ ți le 

corectezi, a respecta opiniile celor din jur sau a le combate cu argumente. 

             Aşadar, modernizarea metodologiei de realizarea a lecţie ca principala formă de organizare a 

procesului de învăţământ, impune reconsiderarea metodelor active-participative, în baza următoarelor 

considerente: 

 -sunt centrate pe elev, pe activitatea concretă desfăşurată de acesta pe poziţia de obiect şi subiect 

al propriei instruiri şi formări; 

 -prin accent pe exersarea şi dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor intelectuale, pe exerciţiul 

subordonat ideii de asimilare a cunoştinţelor prin acţiune, cercetare, experimentare şi efort propriu; 

 - favorizează o motivaţie interioară pentru actul învăţării prin starea de confort psihic ce se creează 

prin obţinerea fiecarui succes personal în activitatea proprie; 

 -transformă relaţia învăţător-elev într-o relaţie de colaborare şi recpect reciproc în cadrul căreia şi 

elevul poate crea situaţia de învăţare, iar învăţătorul va fi animatorul, îndrumătorul şi catalizatorul 

energiilor latente ale elevilor; 

 -pregătesc elevul pentru procesul de autoformare (auto-educatie) ce trebuie continuat şi după anii 

şcolarităţii prin faptul că vizează formarea unor tehnici de lucru intelectual şi că acordţă cultivării spiritului 

practic-aplicativ al cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. 
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 Având în vedere că nici metodele clasice nu sunt lipsite de virtuţi, pentru activizarea elevilor pot 

fi îmbinate în mod armonios metodele clasice cu cele moderne 

 

CRITERII ORIENTAREA 

TRADIŢIONALĂ 

ORIENTAREA MODERNĂ 

ROLUL 

ELEVULUI 

-urmăreşte  expunerea, explicaţiile 

învăţătorului; 

-încearcă să reţină şi să reproducă 

ideile auzite; 

-acceptă, în mod pasiv, ideile 

transmise; 

-lucrează izolat ; 

-exprimă puncte de vedere proprii ; 

-realizează un schimb de idei cu ceilalţi; 

-argumentează, pune şi îşi pune întrebări cu 

scopul de a înţelege, de a realiza scopul unor 

idei ; 

-cooperează în rezolvarea problemelor şi 

sarcinilor de lucru; 

ROLUL 

ÎNVĂŢĂ 

TORULUI 

-expune, ţine prelegeri; 

-impune puncte de vedere; 

 

-facilitează şi intermediază învăţarea; 

-ajută elevii să înţeleagă şi să explice puncte 

de vedere proprii; 

RELAŢIILE 

DIN CADRUL 

GRUPULUI 

-relaţii predominant autoritare între 

învăţător şi elevi, acesta 

manifestându-se în permanenţă ca un 

părinte; el este cel care deţine şi 

transmite informaţia; 

-între elevi se creează relaţii de 

competiţie, de multe ori negativă, cu 

scopul ierarhizării; 

- relaţii democratice, de cooperare şi 

colaborare, bazate pe comunicare reală, pe 

stimă şi încredere reciprocă, atât între cadul 

didactic şi elevi, cât şi între 

 elevi; 

-competiţia apărută între şcolari este 

constructivă şi pozitivă; 

MODUL DE 

REALIZARE  A  

ÎNVĂŢĂRII 

-învăţarea are loc predominant prin 

memorarea şi reproducerea de 

cunoştinţe ; 

-învăţarea are loc predominant prin 

formularea de competenţe şi deprinderi 

practice; 

EVALUAREA -vizează măsurarea şi aprecierea 

cunoştinţelor (ce ştie elevul); 

-pune accent pe aspectul cantitativ 

(cât de multă informaţie deţine 

elevul) ; 

- vizează măsurarea şi aprecierea 

Competenţelor (ce poate elevul să facă cu 

ceea ce ştie); 

-pune accent pe elemente de ordin calitativ 

(valori, atitudini); 

-vizează progresul în învăţare la fiecare elev; 
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-vizează clasificarea statistică a 

elevilor ; 

 

Blazonul 

 Este o metodă complexă care se potriveşte cu diverse situaţii care presupun o fixare, o 

sistematizare,o abordare transdisciplinară. Se poate organiza individual, în perechi, în echipă, pe grupe. 

 Se pornește de la  stabilirea un titlu, a unei sintagme, iar ȋn cele patru secţiuni ale blazonului se 

pun într-o ordine dată: o plantă, un animal, un obiect, un loc. 

           Am folosit aceastǎ metoda la clasa  I, la tema: Numărul  şi cifra 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NUMĂRUL ŞI CIFRA 4  
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I: plantă-trifoi cu patru foi III:obiecte:scaun (are 4 picioare şi seamănă cu cifra 4) 

II.animal-tigrul-are 4 picioare IV.pagina de matematică 

 

Diagram Wenn  are  rolul  de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, asemănările şi 

deosebirile evidente între două operaţii matematice, între două figuri geometrice etc. Metoda este potrivită 

la lecţiile de consolidare. Activitatea poate fi organizată în grup, perechi sau chiar frontal. 

De exemplu, ȋn clasa a IV-a, la lecția Patrulatere, elevii au trebuit sa reprezinte în diagrama Wenn 

ceea ce ştiţi despre pătrat  şi despre dreptunghi. 

 

                              Pătrat                                                           Dreptunghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cubul este  o  metodă  folosită  în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect, a unei  

situaţii  din  mai  multe  perspective, dar şi o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de 

gândire implicate în învăţarea unui conţinut. Se oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele 

necesare unor abordări complexe şi integratoare. 

Sarcinile de pe feţele cubului sunt invariabile din perspectivă acţională: descrie, compară,   explică  

(asociază),   argumentează,  analizează,  aplică.   Procesele   de  gândire implicate sunt asemănătoare 

celor prezentate în taxonomia lui Bloom 

Am folosit aceastǎ metoda, la tema:  Figuri geometrice (Patrulatere). 

1. Descrie figurile geometrice şi completează tabelul: 

                              

     

     

     

     
 

 

 

*are toate latu- 

rile egale 

* P = 4 x l 

 

 

*sunt poligoane              * are laturi- 

*sunt patrulatere            le egale două 

*vârfurile sunt punc-     câte două 

te                                     * P = 2 x  

*laturile sunt seg-                x  (l + L) 

mente de dreaptă 
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2. Compară figurile geometrice 

stabilind asemănări şi deosebiri. 

3. Analizează şi demonstrează cum se pot transforma anumite patrulatere în alte patrulatere, utilizând 

sârma moale. 

4. Asociază figurile geometrice cu feţele unor corpuri geometrice – obiecte ale mediului înconjurător. 

5. Aplică: calculează câţi lei costă gardul unei grădini în formă dreptunghiulară, ştiind că are l = 7m 

şi L =14m şi că acesta a fost împrejmuit cu 3 rânduri de sârmă a 25 de lei metrul. 

6. Argumentează. Alegeţi din lista următoare doar patrulatere, argumentând răspunsul: cub, pătrat, 

paralelogram, cuboid, hexagon, pentagon, triunghi, trapez, cerc. 

 

  Metoda instruirii programate 

 

 Reprezintă o tehnică modernă de instruire care se realizează cu ajutorul calculatorului. . 

Mijloacele didactice specifice metodei sunt programele de învăţare sau soft-urile didactice. 

 Un  alt  soft  educaţional  pe care   l-am folosit cu  succes  la   clasa  a  IV-a   este 

  „Fracţii cu peripeţii- Misiunea PLOAIA”, un produs educaţional inovator, care cuprinde toate 

noţiunile studiate la capitolul „Fracţii ”  conform programei şcolare în vigoare.(noţiunea de fracţie; fracţii 

egale; compararea fracţiilor;  operaţii cu fracţii; aflarea unei fracţii dintr-un întreg). 

 „Misiunea PLOAIA” îi atrage pe copii într-o aventură captivantă, alături de patru prieteni animaţi, 

trimişi de Regina Albină în căutarea ploii. Elevii vor trece prin numeroase peripeţii alături de personajele 

Dodo, Buzz, Inga şi Lola, pe care vor trebui să le ajute folosindu-şi cunoştinţele despre fracţii.  

 Softul conţine exerciţii şi probleme cu fracţii cu grad crescător de dificultate, jocuri educaţionale 

şi de îndemânare, glosar de termeni matematici, planşe didactice, jetoane, elemente de decupat şi  diplome 

de merit. Cu acest produs educaţional cunoştinţele abstracte sunt aduse în viaţa de zi cu zi, prin predare 

sub forma  unor filme de animaţie, exemplificări grafice concrete, exerciţii desprinse din situaţii reale, 

toate adecvate vârstei copiilor. Astfel , învăţarea devine o joacă! 

 De asemenea, folosind calculatorul, elevii işi pot exersa cunoştințele despre figurile geometrice 

ȋntr-o aplicatie virtuala (http://nrich.maths.org/content/id/5997/SortShapes.swf) 

Elevii vor lucre ȋn echipe de câte 3 şi vor avea de facut mulțimi de figuri geometrice (la calculator) dupa 

anumite criterii (ex: mulţimea triunghiurilor albastre şi mari, mulţimea cercurilor mici şi rosii, etc) 

► Sarcina cu nivel mediu de dificultate: sa construiasca din figurile geometrice, trăgându-le cu mouse-

ul ȋn spatial de lucru, diferite obiecte: casă, racheta, maşina… 

► Sarcina cu nivel crescut de dificultate Imagine animata (Gif) 

In timp ce se mişca imaginea , elevii trebuie sa-şi dea seama ce/câte figuri geometrice sunt ȋn fiecare din 

cele 9 cadrane. 

 

 

figura 

geometrică 

număr  

de laturi 

numărul 

unghiurilor 

axe de 

simetrie 

    

http://nrich.maths.org/content/id/5997/SortShapes.swf
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Proiectul  
 După predarea lecţiei „ CORPURI GEOMETRICE”, elevii au primit ca temă acasă proiectul „ 

CĂSUŢA PĂPUŞII”. Fiecare a primit o foaie cu nişte şabloane ale unor corpuri geometrice. Ei au trebut 

să le decupeze, să le lipească,sa le coloreze, să le asambleze, şi să le deseneze ferestre şi uşi construind 

astfel o mini-căsuţă. 

Au avut de ales între două variante (cub + piramidă cu baza pătrat sau cuboid + paralelipiped cu 

bazele triunghiuri). 

A doua zi, elevii au adus căsuţele şi cu ajutorul lor am realizat o machetă a unui orăşel. 

 

 

           VARIANTA   I VARIANTA II 

               

 

 Folosind metodele activ-participative în predarea elementelor de geometrie, elevul învaţă cu mai 

multă uşurinţă să construiască elemente  şi figuri geometrice, să gândească logic, să raţioneze corect, să 

emită judecăţi, să rezolve situaţiile-problemă. 
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 JOC ȘI ÎNVĂȚARE LA VÂRSTELE   TIMPURII 

 

                                                                                              Prof.inv.prescolar Obreja Lacramioara Oana 

                                                                                       Liceul Helmut Duckadam, Loc. Clinceni, Jud. Ilfov 

 

Educația timpurie presupune ca și definiție conceptuală, raportarea la educația copilului de la naștere, până 

în jurul vârstei de 6/ 7 ani, acestea reprezentând primele stadii ale copilăriei. 

               Educația timpurie vizează atingerea următoarelor obiective: 

- Asigurarea dezvoltării multilaterale a copilului; 

- Însușirea cunoștințelor și dezvoltarea tuturor abilităților,  deprinderilor, capacităților necesare vieții, prin 

intermediul unui proces de educație personalizat, individualizat; 

-  Implicarea copilului intr- un proces de dezvoltare cognitivă,  afectivă,  socio- emoțională în scopul 

remanierii precoce a eventualelor deficiențe de dezvoltare; 

- Asigurarea unui start bun în viață, al copilului, prin corelarea educației antepreșcolare cu educația 

preșcolară, prin intermediul domeniilor de dezvoltare. 

Pornind de la definiția și obiectivele educației timpurii a luat naștere  și Curriculum pentru educație 

timpurie, publicat de Ministerul Educației Naționale în anul 2019. 

              Curriculum pentru educație timpurie vizează dezvoltarea integrală,  liberă  și armonioasă a 

copilului, încă de la naștere  până la 6 ani, punând accent pe învățarea individualizată,  personalizată,  ân 

funcție de ritmul și nevoile fiecăruia. Curriculum-ul poate fi definit ca fiind un document oficial, care 

stabilește criteriile de dezvoltare a copiilor, printr- o abordare holistică, utilizând  practici educaționale  și 

de îngrijire,  oferind posibilitatea cadrelor didactice de a-și personaliza activitățile în funcție de interesele, 

necesitățile și potențialul fiecărui antepreșcolar/preșcolar. 

             Accesul copiilor la informații, la învățare îl poate oferi EDUCATOAREA, familia și alți 

reprezentanți ai comunității,  aceste informații obținute din medii diferite (casă, familie, grădiniță,  

comunitate) devin parte integrantă a unui proces lung și în derulare, încă din primele zile de viață ale 

fiecărui copil în parte.  

               IMPLEMENTAREA obiectivelor educației timpurii după criteriul de vârstă și particularități ale 

fiecărui copil, se realizează prin jocuri specifice obiectivelor de învățare și vârstelor care corespund 

stadialității și clasificările de dezvoltare anteprescolară și preșcolară. 

               Piaget a venit cu modelul său sociologic de dezvoltare, în anii 1920 și a pus bazele celei mai 

populare lucrări: „ Etapele de dezvoltare ale lui Piaget". Aceste etape au fost punctul culminant al anilor 

de cercetare pentru a înțelege,  la nivel genetic și biologic, modul în care copiii învață. 

             De la 0- 2 ani, copiii sunt complet egocentrici, în această etapă nu au capacitatea cognitivă de a 

vedea lumea din orice perspectivă,  ci numai din cea proprie. Este etapa în care cântecele,  poveștile și 

prietenii imaginari stimulează inteligența copiilor. 

Perioada de 2-7 ani, pre-operațională,  începe chiar atunci când un copil își dezvoltă vorbirea și continuă 

până în jurul a 7 ani. 

             Etapele  dezvoltării copilului descrise de Preget ne informează că stadiile de dezvoltare sunt 

absolut necesare parcurgerii perioadelor de creștere și maturizare a copiilor. Dezvoltarea psiho -
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emoțională a copiilor nu se realizează de la sine, ci prin interconectarea permanentă a copiilor la 

persoanele de referință din viata lor(părinți, bunici , educatori etc). Aceasta interconectare permanentă 

înseamnă activități permanente de stimulare și ajutare a copilului, încă din primele zile de viata, cu scopul 

ca acesta să-și însușească tipuri de comportamente emoționale, cunoștințe practice cu referințe la mediul 

apropiat, să-și însușească tipologii de învățare și cunoaștere a mediului în care se dezvoltă. Toate aceste 

acțiuni de stimulare psiho - comportamentală a copiilor se realizează exclusiv prin intermediul jocurilor 

diverse. 

             În structura activităților psihic, jocul figurează ca formă de activitate dominantă  in ontogeneza 

timpurie. Dezvoltarea psihologică a copilului nu se realizează de la sine, doar ca rezultat al desfășurării 

forțelor înnăscute, ci, copilul se dezvoltă cu ajutorul interacțiunii  umane ( între copil și adult) prin 

intermediul jocurilor. 

             Jocul este- pentru psihologul J. Piaget- o activitate de asimilare, activitate care are o funcție dublă: 

prima este aceea de repetiție activă și consolidare, responsabilă de dezvoltare prin funcționalitate, a doua 

funcție este una de natură mentală și constă în „digestie mentală", aspect explicat îndeosebi prin modul în 

care vede autorul rolul jocului în evoluția copilului. Astfel, jocul este o activitate de asimilare ce se 

complică treptat, încorporând o vastă simbolistică de- a lungul ontogenezei timpurii,  în special. 

„Prin repetare de conduite, în joc sau înafara acestuia, se constituie treptat scheme de acțiune  și scheme 

mentale  corespunzătoare acțiunilor, controlului și reprezentării acestora, ca expresie a asimilării și 

acomodării. Odată elaborată o schemă,  asimilarea ei permite reproducerea ei sub efectul comenzii 

mentale; astfel, de pildă,  schemele senzorio- motorii pot fi reproduse în condiții foarte diferite.” 

          Jocul simbolic constituie polul extrem  al asimilării realului, după Piaget,  el este pentru inteligență,  

ceea ce este jocul de mișcare pentru planul senzorio- motor. În jocul simbolic, copilul folosește imagini 

care sunt, în fapt ,imitații interiorizate". 

Functia principală a jocurilor se exprimă în asimilarea practică și mentală a caracteristicilor lumii și a 

vieții. Altă funcție este aceea de exersare complexă stimulativă a mișcărilor, de contribuție activă la 

creșterea și dezvoltarea  complexă. 

        Criteriile după care se aleg și stabilesc obiectivele jocurilor de către educatori, în perioada timpurie, 

sunt bazate strict pe stadiul de dezvoltare al copilului și pe particularitățile lui individuale. Jocurile se 

desfasoară nu numai individual la varsta timpurie, ci și în mici grupuri, astfel încât copiii să capete 

deprinderile de socializare și interconectare cu alte ființe umane. 

        Rolul jocurilor în dezvoltarea particulară, dar și generală a copiilor, este covârșitoare pentru evoluția 

lor și depinde de modul în care personalul specializat știe să realizeze aceste tipuri de activități de învățare 

prin joc. Copiilor aflați la etapa timpurie de asimilare de cunoștinte și deprinderi au nevoie de o varietate 

de jocuri, astfel încât să li se ofere diversitate în învățare cognitivă, afectivă, socio- emoțională, verbală și 

psiho- motrică. 
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Metode didactice moderne  și eficiența lor în învățarea limbii române 

Studiu de specialitate 

                                                                                                 prof. Claudia Daniela Ile 

                                                                                           Școala Gimnazială Nr. 1 Urviș de Beiuș 

 

Limba română este o disciplină frumoasă și un obiect de studiu util elevilor în pregătirea examenelor 

viitoare.Cu toate că ne aflăm  în secolul în care omenirea este asaltată de mediile tehnologizate, ne 

confruntăm tot mai mult cu pericolul „analfabetizării”. Cadrului didactic îi revine dificila misiune de a 

atrage elevul spre carte, de a aduce ceva nou în procesul didactic de predare-învățare-evaluare cu ajutorul 

unor metode noi activ participative. 

Obiectivele studiului: 

➢ evaluarea inițială la limba română; 

➢ selectarea unor metode moderne, interactive de grup, în concordanță cu specificul vârstei și cu profilul lor 

psihologic; 

➢ aplicarea în cadrul actiităților instructiv-educative a unor metode moderne interactive: metoda Cubului, 

metoda Pălăriilor gânditoare, metoda Brainstorming, etc. 

➢ evaluarea finală a progresului școlar. 

Pornind de la considerentul că metodele didactice activ-participative, le cultivă elevilor dragostea 

pentru învățare, determinându-i să lucreze cu plăcere și interes, am demarat acest studiu de specialitate 

menit să stabilească măsura în care metodele didactice moderne sporesc randamentul elevilor la limba 

română. Studiul s-a realizat la Școala Gimnazială ,,Dacia” Oradea, județul Bihor, pe parcursul semestrului 

I al anului școlar 2021-2022 la nivelul claselor a- VI-a C și a -VI-a D. 

La baza investigătii și prezentării studiului au stat principiile fundamentale ale modernizării 

învățământului manifestându-se tendința de a elimina metodele învechite, pe de o parte, iar pe de altă parte 

intenția de a recondiționa metodele clasice, viabile, în perspectiva cerințelor strigente determinate de 

asigurarea imperioasă a unui pronunțat caracter formativ al lecțiilor. 

Etapele desfășurării studiului: 

➢ Etapa inițială care a avut un caracter informativ; 

➢ Etapa intervenției ameliorative cu valoare formativă în stimularea elevilor; 

➢ Etapa finală ce a avut un caracter comparativ, cu privire la rezultatele obținute în urma demersului 

experimental. 

 

1.Etapa inițială s-a desfășurat la începutul anului școlar , prin aplicarea testului inițial. În această etapă 

am putut identifica competențele de care dispun elevii la disciplina Limba română. 

Studiul a debutat cu administrarea la ambele clase a aceluiași test inițial, scopul principal fiind stabilirea 

nivelului inițial de cunoștințe, a continuat cu realizarea tabelelor de frecvență, calcularea mediei 

aritmetice( Tabel 1, Tabel 2) și interpretarea rezultatelor. 

                     Tabel 1. Rezultate obținute de elevii clasei a –VI- a C la testul inițial 

Clasa a VI-a C 

Note 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. elevi  0 0 1 3 2 6 4 10 3 1 

Procente 0 0 3,33 10,00 6,67, 20,00 13,33 33,33 10,00 3,33 

Media aritmetica 6,90 
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                         Tabel 2. Rezultatele obținute de elevii clasei a VI-a D la testul inițial 

Clasa a VI-a D 

Note  1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. elevi  0 0 3 7 8 2 2 7 1 1 

Procente 0 0 10,00 23,33 26,67 6,67 6,67 23,33 3,33 3,33 

Media aritmetica 7,17 

 

În urma interpretării rezultatelor la testul inițial am constatat faptul că între cele două colective de 

elevi nu există o diferență semnificativă, diferența dintre mediile aritmetice dintre cele două clase fiind de 

doar 0,27 și am decis desfășurarea unui studiu privind rolul metodelor didactice moderne în realizarea 

progresului școlar la limba română. În acest scop, am folosit clasa a- VI-a D  ca grup de control, iar clasa 

a-VI-a C ca grup experimental, în cazul celei de a II-a clase integrând  în lecțiile de limba română metodele 

didactice moderne cum sunt:  Brainstorming, Cubul, Ciorchinele, Pălăriile gânditoare și metoda R.A.I. 

Testele finale administrate celor două clase, la sfârșitul semestrului I, au evidențiat o diferență 

semnificativă între grupul experimental și grupul de control, rezultatele grupului experimental fiind 

superioare celor ale grupului de control. 

 

2. Etapa formativă 

Pe tot parcursul acestei etape am folosit am avut în vedere utilizarea metodelor și tehnicilor de 

promovare a învățării prin cooperare. La eșantionul de control maniera de lucru a fost una obișnuită, bazată 

pe metode tradiționale. Elevii care au făcut parte din grupul experimental au participat la lecții interactive 

realizate cu ajutorul unor metode moderne de predare și învățare. 

 

3.Etapa finală 

Etapa finală a cercetării  a constat în administrarea unor teste de evaluare finală, identică pentru cele 

două clase: experimentală și de control. În conceperea acestor teste am urmărit evaluarea cunoștințelor 

elevilor la sfârșitul semestrului I. 

 

                         Tabel 3. Rezultate obținute de elevii clasei a –VI- a C la testul final 

Clasa a VI-a C 

Note 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. elevi  0 0 1 4 6 2 5 5 5 2 

Procente 0 0 3,33 13,33 20,00 6,67 16,67 16,67 16,67 6,65 

Media aritmetica 7,10 

  

                     Tabel 4. Rezultatele obținute de elevii clasei a VI-a D la testul final 

 

Clasa a VI-a D 

Note  1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. elevi  0 0 0 1 5 2 8 8 4 2 

Procente 0 0 0 3,33 16,67 6,67 26,65 26,67 13,33 6,67 

Media aritmetica 8,57 

 

După studiul tabelelor se observă că deși nivelul inițial al claselor a fost scăzut și asemănător, la 

sfârșitul semestrului I, apare o diferență semnificativă între nivelul de cunoștințe acumulat de elevii celor 

două clase. Astfel,, în cazul clasei de control (clasa a-VI-a D) media aritmetică a notelor a crescut de la 7, 
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17 la 8,57 în vreme ce în cazul clasei experimentale (clasa a-VI-a C) media aritmetică a notelor a crescut 

de la 6,90 la 7,1 

 

Concluzii: 

În urma rezultatelor evidențiate în etapa finală a cercetării, abordarea interactivă și interdisciplinară 

a conținuturilor învățării este determinată de necesitățile sociale, psihologice și didactice. 

Societatea de azi pune în fața elevului sarcini noi de cooperare, de inițiativă și creație care îl va ajuta 

în evoluția lui de mai târziu. 

După ce am analizat și am  interpretat rezultatele obținute, s-a observat o tendință pozitivă de 

ameliorare a rezultatelor școlare în favoarea clasei experimentale. Elevii sunt deschiși la tot ce este nou  

și vor fi mereu captivați de modenismul acestei ere a tehnologizării. 

Prin aplicarea sistematică a metodelor și tehnicilor interactive, în cadrul lecțiilor de limba și 

literatura română am sesizat ameliorări în dezvoltarea exprimării orale și scrise a elevilor, în îmbunătățirea 

vocabularului. Relația profesor-elev a devenit una modernă, deschisă la cooperare și a întrecut  limitele 

tradiționalului. Elevii s-au bucurat de libertate de exprimare, de o comunicare bazată pe cooperare, 

colaborare și ajutor reciproc. 

Metodele didactice moderne permit însușirea cunoștințelor la limba română într-un mod plăcut și 

activ. Utilizarea metodelor didactice împiedică supraîncărcarea lecțiilor, dezvoltă curiozitatea, curajul, 

spiritul 

de 

cooperare, constatându-se o implicare deosebită a elevilor în procesul instructiv-educativ. 
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Schiță de proiect RED 

Clasa pregătitoare  

Prof. înv. primar Ursu Corina Ioana 

Școala Gimnazială „Sabin Manuilă” Sâmbăteni 

 

Aria curriculara: Consiliere și orientare 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Unitatea de invățare: Fluturi de zăpadă 

Subiectul lecției: Fiecare este important 

Tipul lecței: Formare de priceperi și deprinderi 

Competeța generală: 

Aplicarea abilităţilor de interacţiune pozitivă cu copii şi adulţi cunoscuţi, exprimarea adecvată a emoţiilor 

Competențe specifice vizate: 

2.1. Identificarea modalităţilor de solicitare a ajutorului de la colegi şi adulţi cunoscuţi 

2.2. Recunoaşterea şi identificarea emoţiilor de bază (fericire, tristeţe, teamă etc.) în corelaţie cu 

experienţele de viaţă trăite 

Strategii didactice: 

- resurse procedurale: conversația, explicația, observația, exercițiul, problematizarea, jocul de rol; 

- resurse materiale: filmulețe cu povești, calculator, cartonașe colorate; 

-forme de organizare: frontal, individual; 

Evaluare: 

- observare sistematică; 

- apreciere verbală; 

Desfășurarea activității: 

Modalitățile de valorificare ale resursei alese la clasă, în activitățile de învățare propuse: 

 După un scurt moment de înviorare cu ajutorul cântecelului „Luaţi seama bine”, 

https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0, elevii vor descrie emoțiile pe care le-au trăit atunci 

când au cântat și ei cântecelul și s-au înviorat executând mișcările cerute.  

 Elevii vor urmări „Povestea Soarelui, a ploii și a 

curcubeului”.  https://www.youtube.com/watch?v=1JBG3JAOD5g 

 La sfârșitul poveștii vor concluziona că Soarele și ploaia sunt la fel de importați pentru întreaga 

natură. 

 Activitatea se continuă cu jocul „Cât de important te simți?”. Fiecare copil va primi trei cartonașe: 

un cartonaș roșu, un cartonaș albastru și un cartonaș galben (sau va pregăti trei creioane colorate: un ceion 

colorat roșu, un creion colorat albastru și un creion colorat galben).  

 Fiecare copil va trebui să arate cât de important se simte în familie, la școală și între prieteni, 

ridicând câte un cartonaș sau un creion colorat astfel: cartonașul roșu înseamnă „foarte important”, 

cartonașul albastru înseamnă „important” iar cartonașul galben înseamnă „puțin important”. 

 Copiii vor trebui să explice de ce au ridicat acel cartonaș ( creion).  

https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0
https://www.youtube.com/watch?v=1JBG3JAOD5g
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 În continuare, elevii prezintă pe rând o întâmplare în care au avut un conflict cu un coleg de clasă 

sau cu un prieten și cum a rezovat acel conflict. Apoi trebuie să-și întrebe colegii cum ar fi rezolvat ei 

neînțelegerea, realizând jocul de rol „Cum aș reacționa dacă...” 

Elevii urmăresc cu atenție filmulețul „Toți avem un talent” 

https://www.youtube.com/watch?v=FYkrv3LP03Q și în urma discuțiilor concluzionează că fiecare ființă 

este unică și este importantă. 

 În ultima parte a orei se formează echipe de câte 4- 5 elevi și copiii joacă jocul „Mașinăria”. Fiecare 

echipă își alege o mașinărie (avion, aspirator, mașină, mixer, ...) și mimează prin sala de clasă modul ei 

de funcționare. Fiecare copil din echipă își imaginează că este o componentă a mașinăriei. Ce se întâmplă 

dacă o parte a mașinăriei se defectează? 

 Prin joc, elevii concluzionează că așa cum o mașinărie nu poate funcționa dacă are o defecțiune, 

tot așa, nici oamenii nu pot fi singuri, au nevoie unii de ceilalți, fiecare fiind la fel de important. 

La sfârșitul activității, elevii intonează cântecelul „Luaţi seama bine”, 

https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0, 

Resursa educațională online utilizată: 

 https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0, 

 https://www.youtube.com/watch?v=1JBG3JAOD5g 

https://www.youtube.com/watch?v=FYkrv3LP03Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FYkrv3LP03Q
https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0
https://www.youtube.com/watch?v=8pYdYCkLAj0
https://www.youtube.com/watch?v=1JBG3JAOD5g
https://www.youtube.com/watch?v=FYkrv3LP03Q
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EVALUAREA INIȚIALĂ PRIN FIȘE DE LUCRU 

 

Prof. Ferdoschi Luminița Daniela 

Liceul Teoretic “Carol I” Fetești, 

Jud. Ialomița 

 

Evaluarea iniţială este folosită pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară studiului 

disciplinelor noi sau la inceputul unui nou capitol. Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o 

reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie completate, ori a unor 

aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire. 

Dacă sunt anunţaţi de la început că notele la evaluarea iniţială nu vor fi trecute în catalog, elevii au 

ocazia de a rezolva cu succes subiectele fără a considera că este o evaluare propriu-zisă, ci un exerciţiu al 

activităţii de învăţare. 

Evaluarea inițială prin fișa de lucru se poate realiza la inceputul predării unei unități de învățare și 

se bazează pe fundamentul achizițiilor anterioare. Cu ajutorul fișelor de evaluare, elevul își formează 

priceperi și deprinderi practice, învață să descopere și să găsească o soluție. Descoperind și rezolvând 

sarcina primită în timpul orei de tehnologia informației, elevul află care îi sunt propriile disponibilități. 

Prin rezolvarea sarcinilor de învăţare de pe fişe, elevii se obişnuiesc cu munca şi gândirea independent și 

îl determină la o organizare şi prelucrare proprie. 

 

FIȘĂ DE LUCRU ACCESS 

 

1. Deschideți aplicația MS Access și creați baza de date CATALOG. Salvați-o. 

Pentru baza de date creată anterior realizați următorul tabel, după structura stabilită 

ELEVI: 

Câmp Tip data 

Cod_ELEV Text – (5) (Cheie primara) 

Nume_elev Text - (30) 

Pren_elev Text - (30) 

Cod_clasa Text - (10) (cheie externa) 

Data_elev Data scurta 

Foto_elev OLE Object 

Telefon Text – (15) 

Gen_elev Text – (1) 

2. Să se creeze tabela GEN dupa următoarea structură și cu următoarele date: 

Câmp Tip data 

Id_gen Text – (5)  

Gen Text - (10) 
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3. Adăugați următoarele date în tabelul creat, folosind pentru câmpul gen, datele furnizate de tabela 

Gen: 

 

 
4. Să se mute câmpul foto_elev la sfârșitul tabelei. 

5. Să se adauge câmpul BURSIER (de tip Logic Yes/No) tabelei ELEVI și să se completeze pentru 

primul și ultimul elev că sunt bursieri. 

6. Să se creeze pentru tabelul ELEVI un formular, păstrând setările și denumirea implicite 

7. Folosind formularul creat să se adauge următoarele date în tabela ELEVI: 

 

Cod

_ 

elev 

Nume_ 

elev 

Pren_ 

elev 

Cod_ 

clasa 

Data_elev Telefon Gen_ 

elev 

Foto_ 

elev 

Bursier 

004 Ionescu George 9D 12/12/200

0 

0723255541 Masculin  Da 

005 Spataru Alina 12A 10/12/199

7 

0741258963 Feminin  Nu 

 

8. Să se creeze un formular cu numele DATE_ELEVI, folosind FORM DESIGN astfel încât să 

conțină doar câmpurile Nume, Prenume, data_elev si foto_elev, fundalul formularului să conțină 

o imagine aleasă la alegere. 

9. În formularul DATE_ELEVI se va adăuga titlul Date initiale elevi astfel încât să fie formatat cu 

font Arial, dimensiune 18,  culoare verde, va conține dată calendaristică în subsolul formularului 

cu actualizare automată. 

 

Barem de notare – 1 punct din oficiu, 9x1pct=9pct 
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Elemente ale proiectării didactice 

       Prof. Otilia- Elena Costea, Gr.I,  

Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, București 

 

  Procesul de învățământ este o activitate sistematică, organizată, conștientă, orientată spre realizarea unor 

finalități precise. Este un sistem care include o serie de subsisteme între care se stabilesc multiple 

interacțiuni. Pentru buna sa funcționare este necesară luarea în considerare a tuturor relațiilor și 

coordonatelor instituite între diversele sale componente. Aceasta obligă la o pregătire temeinică si 

anticipare a modului în care urmează a se desfășura întreaga activitate. Procesul de învățământ apare astfel 

ca un proces de proiectare-desfășurare a activității didactice. 

Proiectarea activității este o necesitate impusă de unele note caracteristice ale procesului de instrucție și 

educație, ca de exemplu: 

• complexitatea deosebită; 

• multitudinea, varietatea proceselor și acțiunilor pe care le subsumează; 

• corelația și interdependența dintre componentele sale; 

• antrenarea a numeroși factori în desfășurarea sa; 

• realizarea finalităților sale pe o perioada îndelungată in timp; 

• dependența de condițiile în care are loc, de resursele de care dispune. 

Proiectarea activității didactice este impusă de cerința creșterii calității și eficienței pedagogice, economice 

și sociale a acestei activități, știut fiind faptul că proiectarea este o condiție esențială a teoriei generale a 

acțiunii eficiente, care evidențiază că orice lucru bine făcut, este rezultatul unui proiect bine gândit. 

Aceasta obligă la prefigurarea cât mai exactă a demersului didactic în ideea de a ameliora raportul dintre 

certitudine și aleatoriu în favoarea certitudinii și de a înlătura improvizația, care de cele mai multe ori nu 

are efecte benefice. 

  Proiectarea didactică este un proces deliberativ de anticipare, de prefigurarea mentală a pașilor ce 

urmează a fi parcurși în realizarea eficientă a activității didactice. Reprezintă un ansamblu de procese 

și operații de anticipare a acesteia, pentru a-i imprima un caracter sistematic rațional și eficient. După cum 

remarca David Ausubel, proiectarea constă în efectuarea unor operații de construcție și organizare 

anticipativă a obiectivelor, conținutului, strategiilor de dirijare a învățării, a probelor de evaluare și, mai 

ales, a relațiilor dintre acestea. 
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  Pentru a desemna această activitate în limba engleză se utilizează sintagma instrucțional design (design 

al instruirii), în timp ce alți autori ( ca și G. de Landsheere), propun termenul de design pedagogic. 

t0 – perioada anterioară desfășurării unui demers instructiv care trebuie să constituie obiectul unei analize 

diagnostice menite a evidenția: nivelul de cunoștințe al elevilor, stadiul de dezvoltare a capacităților 

mentale, caracteristicile psihosociale ale clasei de elevi, trăsăturile proceselor instructive desfășurate în 

prealabil, s.a.; 

t1 – corespunde prognozei sau proiectării pedagogice în care, pe baza informațiilor desprinse din analiza 

diagnostică, se anticipează modul de desfășurare a instruirii și performanțele așteptate din partea elevilor 

în următoarea etapă; se finalizează prin elaborarea de proiecte alternative de programe de instruire, din 

care se selectează cel care este apreciat ca fiind mai eficient; 

t2 – reprezintă realizarea efectivă a proiectului pedagogic; 

t3 – constă în evaluarea performanțelor înregistrate de elevi în urma aplicării proiectului și a activității 

desfășurate pe baza acestuia; informațiile obținute sunt supuse unei noi analize diagnostice, în scopul 

proiectării, realizării și evaluării activității ce urmează a se desfășura în etapele următoare. 

  Proiectarea activității didactice se referă deci la ansamblul activității de anticipare și pregătire a acestei 

activități, fiind chemata să dea răspuns la patru întrebări esențiale pentru reușita procesului instructiv-

educativ: 

➢ ce voi face? – se finalizează cu precizarea obiectivelor ce trebuie îndeplinite; 

➢ cu ce voi face ce mi-am propus? – implică precizarea conținuturilor și a resurselor folosite pentru 

realizarea obiectivelor; 

➢ cum voi face? – presupune elaborarea strategiilor de predare-învățare, de realizarea obiectivelor; 

➢ cum voi ști că ceea ce mi-am propus s-a realizat? – conduce la conceperea acțiunilor și 

modalităților de evaluare. 

  Rezultă că prin proiectare se definesc obiectivele urmărite, se selectează conținuturile cu ajutorul cărora 

acestea vor fi îndeplinite, se determină condițiile și resursele folosite, se anticipează desfășurarea 

procesului și interacțiunea componentelor, se elimină acțiunile inutile, necontrolate, se previne apariția 

fenomenelor, factorilor perturbatori. 
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q  Modelul de proiectare tradițional, didacticist.  

 Prezintă următoarele caracteristici: 

▪ în proiectare prioritară este acțiunea de predare; 

▪ proiectarea este centrată pe conținuturi, care subordonează celelalte componente ale procesului de 

învățământ (obiective, metodologie, evaluare didactică), într-o logică proprie învățământului 

informativ, 

▪ relațiile dintre elementele activității didactice se înscriu pe o coordonată aleatorie, sunt 

întâmplătoare, disparate, nediferențiate și nedefinite pedagogic; se stabilesc sub presiunea 

conținutului; 

▪ sarcinile de predare sunt dependente aproape exclusiv de valorile implicate în predare; 

▪ predarea este concepută restrictiv, într-o manieră închisă, directivă, unilaterală; 

▪ influentează negativ procesul de formare a cadrelor didactice întreținând dezechilibre între 

pregătirea de specialitate și pregătirea psihopedagogică. 

    Proiectarea globală prefigurează activitatea instructiv-educativă pe un ciclu de instruire sau ani de 

studiu. Operează cu obiective, conținuturi și criterii de evaluare cu un grad ridicat de generalitate și se 

materializează în elaborarea planurilor de învățământ și a programelor școlare. Este de competența 

organelor de decizie în probleme de politică școlară. Asigură cadrul necesar pentru proiectarea eșalonată. 

   Activitatea instructiv-educativa are după cum știm, un caracter procesual, fiind organizată și realizată 

pe etape corespunzătoare unor intervale de timp variabile, fiecare dintre aceste etape îndeplinește funcții 

și sarcini specifice în realizarea proiectului integral, global, de unde și necesitatea proiectării eșalonate. 

 Proiectul de lecție  

 Deși ghidurile metodologice la care ne-am referit avansează ideea că, în condițiile în care proiectarea 

unităților de învățare este bine elaborată, oferind elementele necesare desfășurării optime a fiecărei lecții, 

realizarea unor proiecte de lecție n-ar mai fi necesară, considerăm totuși ca acestea își dovedesc utilitatea, 

cel puțin pentru etapa formării inițiale a cadrelor didactice ( în cadrul practicii pedagogice) și chiar în 

primii ani de activitate la clasă. 
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 Lecția apare ca o entitate subordonată, o componenta operațională a unitații de învățare. Proiectul lecției 

este un plan anticipat al modului de stabilire și realizare în timp a interacțiunilor dintre obiective, unități 

de conținut și strategii pedagogice în cadrul unei unități didactic determinate. Elaborarea proiectului 

didactic al unei lecții are ca punct de plecare proiectul unității didactice din care derivă. În realizarea sa se 

disting mai multe etape: 

❖ Prima etapa include o serie de operații de  identificare și dimensionare a obiectivelor 

operaționale ale lecției, condiție fundamentală pentru o proiectare corectă. Acum profesorul 

trebuie să precizeze care sunt rezultatele concrete, imediate cu care se va finaliza lecția respectivă, 

care sunt achizițiile educative pe care le vor realiza elevii la încheierea activității. Aceasta etapă se 

finalizează cu elaborarea obiectivelor operaționale ale lecției, care trebuie sa decurgă logic din 

obiectivele de referință ale unității de învățare și să respecte cerințele operaționalizării, pentru ca 

numai în aceste condiții pot sa ghideze eficient activitatea de predare-învățare. 

❖ A doua etapa a proiectării vizează stabilirea resurselor educaționale ce pot fi valorificate în 

îndeplinirea obiectivelor. Include operații de detaliere a conținutului învățării (informații, abilități, 

atitudini, valori), de identificare a resurselor psihologice pe care se bazează învățarea (nivel de 

pregătire anterioară a elevilor, potențialul de învățare, motivație), și a resurselor materiale care pot 

fi utilizate în buna desfășurare a activității (condiții de spațiu și timp, mijloace de învățământ aflate 

în dotarea școlii sau confecționate de dascăl). 

❖ Cea de a treia etapa vizează conturarea strategiilor didactice optime care să conducă la 

îndeplinirea obiectivelor. Presupune ca în funcție de sarcina didactică fundamentală a lecției, prin 

raportare permanentă la obiective, cadrul didactic să stabilească tipul de învățare în care vor fi 

implicați elevii și să gândească un sistem coerent și eficient de îmbinare a formelor de activitate, 

a metodelor și mijloacelor de învățământ, adecvat particularităților de vârstă ale acestora. 
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ÎNVĂȚAREA INTERCTIV -CREATIVĂ LA CLASELE PRIMARE 

prof. Inv. Primar David Ovidia Silvia 

Școala Gimnazială ”Ioan Vlăduțiu” Luduș, jud. Mureș 

 

Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei. În întreaga 

operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar decisiv, îl au primii ani 

de şcoală. 

Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală. De aceea, 

este necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea metodelor şi procedeelor de 

predare-învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizarea procesului instructiv-educativ . 

Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou și important 

în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu spre autodepăşire, pentru 

a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul. 

Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală 

valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. 

Caracteristicile metodelor interactive: 

sunt atractive; 

        stimulează implicarea activă în sarcina didactică; 

        stimulează iniţiativa; 

        asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; 

        asigură un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare; 

        valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea copiilor; 

        acţionează asupra gândirii critice a elevilor; 

        elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor; 

        promovează învăţarea prin cooperare; 

        copiii învaţă să argumenteze acţiunile; 

        îi învaţă pe elevi să comunice între ei şi să asculte părerile celor din jur. 

 

JOCUL ANTICIPĂRILOR 

Se aplică în etapa de prelectură. 

* Pornind de la titlul textului sau de la un fragment scurt care se citeşte, elevii sunt întrebaţi despre 

ce cred ei că este vorba în text şi ce îi face să se gândească la o această anticipare. 

* Li se pot oferi câteva variante de răspuns, iar ei să aleagă varianta pe care o consideră corectă. 

  

LECTURA PREDICTIVĂ 

* Presupune citirea fragmentată a textului, făcută de către învăţător, care îi întreabă pe elevi ce 

cred că se va întâmpla mai departe şi de ce cred că se va întâmpla un anume lucru. 

* Pe parcurs se întocmeşte o hartă a predicţiilor, care constă în confruntarea evenimentelor relatate 

de text cu ipotezele relatate anterior. 
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METODA CADRANELOR 

Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane.  

*Cadranele cu expresii atitudinale se pot completa frontal, pe grupe şi individual.  

*Elevii pot primi fişe individuale în care vor avea de completat cadranele:  

I. Am admirat…. II. Dezaprob….  

III. N-am înţeles… IV. Am învăţat….  

Sau fişe pe grupe, în acest caz fiecare grupă fiind solicitată să găsească în text cât mai multe 

răspunsuri pentru un singur cadran pe care trebuie să-l completeze. 

 

          PROCESUL LITERAR 

*Este un joc de rol cu caracter general care presupune o dezbatere de pe poziţii extreme (acuzare 

– apărare) a unor aspecte problematice dintr-o operă literară. 

*Are o valoare constructivă mai mare atunci când este realizat pe baza unor alocuţiuni gândite şi 

redactate de elevi.  

*Aceştia vor emite opinii personale cu privire la personajele incriminate, izvorâte din contactul 

direct cu textul literar. 

 

COPACUL IDEILOR 

Tehnica numită ,,copacul ideilor” presupune munca în grup. Este o metodă grafică în care cuvântul 

cheie este scris într-un dreptunghi la baza paginii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică 

asemenea crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate. Foaia pe care este desenat copacul trece de la 

un membru la altul al grupului şi fiecare elev are posibilitatea să citească ce au scris colegii săi. Această 

formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le propune elevilor o nouă formă de organizare şi 

sistematizare a cunoştinţelor. 

 

CVINTETUL 

Metoda cvintetului pune accent pe forţa elevului, contribuind la formarea capacităţii de a rezuma 

şi sintetiza informaţiile, de a surprinde complexitatea unor idei, sentimente şi convingeri în câteva cuvinte. 

Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea informaţiilor/conţinuturilor dintr-un text în 

exprimări clare, care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Este o poezie de 

5 versuri a cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care elevii trebuie să le respecte, iar timpul de 

întocmire este de 5-7 minute. 

Activitatea porneşte de la un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară, iar 

elevii, în timpul dat, trebuie să dovedească receptivitatea la cele discutate în clasă, bazându-se pe 

capacităţile lor de creaţie. 

Regulile de întocmire a unui cvintet: 

-primul vers este format din cuvâtul tematic (un substantiv); 

-al doilea vers este format din două cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic ); 

-al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerun ziu care să exprime acţiuni ale cuvântu 

lui tematic); 
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-al patrulea vers este format din patru cuvinte ce formează o propoziţie prin care se afirmă ceva 

esenţial despre cuvântul tematic); 

-al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ideea. 

Avantajele metodelor moderne: 

        transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; 

        este coparticipant la propria formare; 

        angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; 

        asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă; 

        dezvoltă gândirea critică ; 

        dezvoltă motivaţia pentru învăţare; 

        permite evaluarea propriei activităţi. 

Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, 

antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor . Utilizarea metodelor 

interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a încrederii în sine, 

contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de studiu în şcoală şi asigură condiţiile formării 

capacităţii copiilor de a interacţiona şi de a comuni ca, pregătindu-i mai bine pentru activitatea socială. 

Învățarea interactiv-creativă este o formă specială a învățării școlare, apărută din necesitatea ținerii 

pasului școlii cu noile trasformări existente și preconizate, în viață și activitatea social-umană, în 

complexitatea epocii contemporane. În consecință, învățarea interactiv-creativă este necesară pentru a crea 

omul creativ, un constructor de idei care nu rămâne suspendat în sistemul său ideativ, ci îl folosește pentru 

a elabora decizii și a rezolva problemele vieții prin acțiune. Acest tip de învățare nu se opune învățării 

școlare clasice, ci este o nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urmărește privind formarea 

personalității umane. Ea pune accentul pe învățarea prin cercetare-descoperire, pe învățarea prin efort 

propriu, independent sau dirijat; pune accent mai ales pe echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire 

și imaginație creatoare. “Învățarea prin descoperire asigură însușirea activă și trainică a cunoștințelor”; 

procesele de asimilare și înțelegere fiind mai atractive ea are o valoare formativă mai mare, favorizând 

dezvoltarea atitudinilor și spiritului investigativ și inventiv, flexibilitatea și productivitatea gândirii, a 

curiozității organizate, a motivației complexe și a creativității. Nu sunt excluse însă preocupările pentru 

educarea memoriei, îmbogățirea blocului memorial și dezvoltarea calităților acesteia, deoarece fără aceste 

instrumente gândirea și imaginația creatoare nu ar dispune de material de proiectare.     Specificul învățarii 

creative este înțeles de Paul Popescu-Neveanu (1990) ca o apropiere maximală de modelul cunoașterii 

active, prin explorare, ipoteză, deducție, punere și rezolvare de probleme, dar și de realizare practică, de 

proiecte transformative. Pentru R. Gagne, creația constituie tipul superior de învățare, ultimul în ierarhia 

propusă de el, și “constă în combinarea a două sau mai multe reguli însușite anterior, pentru a produce o 

nouă capacitate ce poate fi demonstrată ca depinzând de o regulă “supraordonată”. Creația, deși relativ 

asemanatoare cu rezolvarea de probleme, o depășește însă pe aceasta. Ea presupune, “un salt calitativ, o 

combinare a ideilor din sisteme de cunoaștere mult diferite, o folosire îndrăzneață a analogiei ce depășește 

ceea ce se înțelege, de regulă prin generalizarea în interiorul unei clase de situații problematice.” (1975, 

p. 323) 
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În loc de concluzii: 

Elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a avea 

păreri, a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor corecte, din care apoi descoperă 

cunoştinţele noi.  
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Studiu de specialitate: Educația -antreprenorul educațional-formarea antreprenorială 

Cercel Otilia 

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” 

  Liceul Energetic ,Tg-Jiu, Gorj 

 

    Fiecare om  se află sub influența mai multor tipuri de educație care contribuie la formarea lui. Toate 

tipurile de educație, fie că este vorba despre educația formală cu caracter sistematizat, organizat, 

intenționat, fie că este vorba despre educația nonformală cu un caracter mai puțin rigid, sau educația 

informală spontană și accidentală, produc schimbări în valorile, atitudinile și comportamentul indivizilor. 

  Prin educație se urmăresc două mari scopuri: a le oferi subiecților cunoștințele pe care le vor folosi 

ulterior, și respectiv a-i pregăti pe subiecți pentru funcționarea eficientă în viața de zi cu zi. În primul caz 

este vorba despre instrucție, iar în al doilea caz este vorba despre educație. 

Atât educația cât și instrucția se desfășoară în conformitate cu niște obiective clar formulate, explicate în 

documentele oficiale aferente, scopul educațional fiind acela de introducere progresivă a subiecților în 

paradigmele cunoașterii și pregătirea acestora pentru o anumită autonomie educativă. Maurice Dubesse 

spunea că „educația nu îl creează pe om, ea îl ajută să se creeze”. 

Anthony Giddens spunea că statul și guvernul nu ar trebui „să hrănească, să îmbrace și să dea case 

cetățenilor, ci să asigure condiții pentru ca cetățenii să poată câștiga, prin eforturi proprii, tot ce le este 

necesar în scopul unei depline eficiențe civice‖. La fel, un sistem de învățământ, un curs, un cadru didactic 

sau un formator nu trebuie să ofere toate informațiile despre un anumit domeniu, în cazul nostru despre 

antreprenorial, ci să îi facă pe subiecți interesați să exploateze individual domeniul respectiv, să declanșeze 

o atitudine pozitivă în rândul acestora față de domeniul în cauză.  

Ca antreprenor educațional, este esențial a se construi diferite punți de legătură cu antreprenorii pentru a 

da sens procesului de predare-învățare antreprenorială 

De exemplu, conținuturile care se referă la bugetul unei afaceri se pot folosi ca aplicații la matematică, iar 

prezentarea partenerilor dintr-o afacere pot deveni aplicații la dezvoltarea vocabularului sau comunicare.  

În cadrul orelor  contează nu atât numărul de formule și noțiuni însușite, ci, mai curând, dorința de a activa 

pe cont. propriu, de a înțelege regulile jocului, de a risca și a învăța din propriile erori și reuşite, de a 

convinge pe colegul său să îi fie coleg de echipă într-un joc.  

Prin deschidere și conlucrare, fără a renunța la propriile coordonate de funcționare, cultivând tinerilor 

spiritul de inițiativă, gândire creatoare și critică pregătindu-i pentru integrarea în societate, școala poate 

deveni un promotor important al mentalității antreprenoriale, receptivă la nevoile celor din jur ce va genera 

pe termen lung succesul în orice demers întreprins. 

Pentru unii, privită ca efect, educația antreprenorială și-ar propune să transforme în mod forțat elevii de 

astăzi în oameni de afaceri. Dacă mai ținem cont și de percepția socială a întreprinzătorului ca fiind un 

șmecher. care se îmbogățește pe contul altor persoane, atunci respectiva sintagmă capătă valențe 

oximoronice, deloc motivante. 
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De fapt, dezideratul este întru totul opus.: formarea antreprenorială se axează pe valori ferme, pe 

creativitate, pe inovație şi asumare de riscuri, precum şi pe capacitatea de a planifica ca și gestiona proiecte 

în cele mai diverse domenii și context. 

Antreprenoriatul, un generator al progresului economic ce conduce orice națiune spre prosperitate, este 

deseori văzut ca un stil de viață cu care profesorii și elevii nu sunt obișnuiți. 

În antichitate, succesul antreprenoriatului depindea de depășirea riscurilor asumate și a constrângerilor 

instituționale. Bogăția personală era acceptată atâta timp cât nu era legată de participarea directă în 

industrie și comerț, domenii în care acționau, cu precădere, foștii sclavi și alte categorii de oameni care nu 

erau considerați nobili.  

Activitatea antreprenorială comercială era considerată degradantă şi ducea la pierderea prestigiului.  

Prin urmare, antreprenoriatul nu constituia cea mai bună modalitate de îmbogățire . Impulsurile 

antreprenoriale erau motivate de dorința de a fi proprietar și de a obține statutul social dorit.  

 

În perioada Evului Mediu, deținerea proprietății şi statutul social nu garantau obținerea succesului.  

Oamenii obțineau bogăție şi putere în special prin intermediul activităților militare și de război. Atât 

inovația, cât și antreprenoriatul erau în strânsă legătură cu activitățile de război și în special cu construcția 

de fortificații, castele şi alte mari lucrări arhitecturale.  

Antreprenorul era mai degrabă un conducător de proiect, care utiliza resursele statului și nu își asuma 

riscuri.  

Perioada anilor 1000-1500 se remarcă prin introducerea de noi activități antreprenoriale, în domenii ca 

arhitectura, ingineria sau agricultura. Antreprenoriatul a început să fie din ce în ce mai acceptat de către 

societate şi să aducă beneficii economice tot mai semnificative. De exemplu, colectarea taxelor de arendă 

- această activitate consta în colectarea şi plătirea către rege a acestor taxe, în schimbul obținerii dreptului 

exclusiv de a le colecta. Riscul antreprenorial, în acest caz, provenea din faptul că totalul taxelor colectate 

putea fi mai mic decât suma pe care trebuia să o plătească colectorul pentru dreptul de a o colecta. Totuși, 

adesea sumele colectate erau mai mari, iar diferența reprezenta profitul antreprenorului. În dezvoltarea 

fenomenului antreprenorial un loc important îl ocupă viziunea strategică, care constituie un element 

important asigurând identificarea fenomenelor care au loc pe piața concurențială.  

Educați, la modul general, este importantă pentru stimularea antreprenoriatului datorită următoarelor 

motive:  

 Indivizii învață să fie independenți, autonomi, încrezători în forțele proprii.  

 Indivizii obțin informații despre variantele de carieră existente.  

 Indivizii își lărgesc oportunitățile și devin mai pregătiți pentru a identifica oportunitățile existente.  

 Indivizii obțin informații pe care le pot utiliza pentru a dezvolta noi oportunități antreprenoriale . 

Din anul 2006, spiritul de inițiativă și antreprenorialul au ajuns să fie considerate competențe europene 

cheie. Formarea indivizilor ținând cont de competențele europene cheie a pornit de la recomandarea 

Parlamentului European şi a Consiliului Europei din 18 decembrie 2006 privind competențele cheie pentru 

învățarea continuă20. Conform acestui document competența europeană numărul 7 se referă la „spirit de 

inițiativă și antreprenorial‖, respectiv capacitatea de a transforma ideile în acțiune, proces care include: 

creativitate, inovație, asumare de riscuri, planificare și gestionare de proiecte. Perioada ideală pentru a 
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acumula informații de bază despre antreprenoriat și pentru a dezvolta o atitudine pozitivă față de 

antreprenoriat este copilăria și adolescența 

Sistemul de educație ar trebui  să îi pregătească pe elevi, din punctul de vedere al cunoștințelor și al 

competențelor, pentru piața muncii. O modalitate prin care cetățenii pot fi protejați de riscurile șomajului 

este următoarea: asigurarea unui sistem de educație și de formare profesională prin care cetățenii să 

acumuleze cunoștințele și să își dezvolte competențele necesare funcționării eficiente pe piața muncii. 

Toate formele de educație la un moment dat converg pentru a duce la realizarea idealului educațional, 

„proiectul devenirii umane la un moment dat, într-o societate dată. Este „acea instanță valorică din care 

iradiază norme, principii, strategii, scopuri şi obiective determinate, care direcționează procesul de 

formare a tinerei generații. 

Scopul acestor forme de educație ce promovează spiritual antreprenorial nu este acela de a identifica 

elementele informale din mediul înconjurător care influențează fiecare individ în parte în decizia lui de a 

deveni sau nu antreprenor, ci acela de a analiza instrumente unitare prin care să se dezvolte o atitudine 

pozitivă față de antreprenoriat. 

Stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație sunt 

cruciale pentru dezvoltarea instituțională şi pentru a face față competiției internaționale. 

Învățarea în context formal reprezintă o învățare organizată și structurată, care se realizează într-un cadru 

instituționalizat și se fundamentează pe o proiectare didactică explicită.  

În spatele acțiunilor antreprenoriale sunt intenții antreprenoriale, în spatele intențiilor antreprenoriale sunt 

atitudini antreprenoriale, în spatele atitudinilor antreprenoriale sunt structuri cognitive puternice, iar în 

spatele structurilor cognitive sunt credințe puternice (Krueger, 2007). Credințele sunt de fapt judecăți care 

stau la baza deciziilor.  

 

  Formarea antreprenorială este mai presus decât orice o atitudine personală, care se transformă în timp, 

prin intermediul unui proces specific (proces antreprenorial), într-un comportament personal, poate chiar 

de grup, şi care conduce în primul rând la producția de bunăstare și apoi și la oameni bogați.  

Profesorul ca antreprenor educațional nu ar trebui să le ofere elevilor răspunsuri, ci să îi ajute pe aceștia 

să identifice întrebările corecte, și ulterior să găsească răspunsurile corecte. Antreprenoriatul nu este strict 

înființarea unei afaceri, antreprenoriatul este și un mod de gândire, și de aceea educația antreprenorială 

trebuie să formeze atitudini, trebuie să ofere informații și trebuie să dezvolte competențe care ulterior să 

se manifeste în comportamente antreprenoriale. 

Putem concluziona că educația poate fi un prim imbold pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive față de 

schimbare, de nou, de inovație, și o încurajare pentru a transforma intențiile antreprenoriale în 

comportament antreprenorial, la modul general facilitează accesul în lumea afacerilor deoarece piața 

locurilor de muncă este într-o continua evoluție. 
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Comunicarea între tradițional și modern în procesul de predare-învățare la preșcolari 

Țifrac Maria- Școala Gimnazială Nr. 5 

Sighetu Marmației, Maramureș, România 

 

          Sistemul de învățământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere și dinamism 

față de nou, dezvoltându-se în același timp cu cerințele societății moderne în care trăim – cu progres 

economic, cultural, dar mai ales științifico-tehnic. Modernizarea învățământului vizează toate 

componentele procesului de învățământ începând cu conținutul și continuând cu metodele, mijloacele și 

formele de organizare. 

        Învățarea centrată pe elev trebuie să se concentreze asupra dezvoltării, testării şi implementarii 

materialelor, noilor metode pedagogice şi strategiilor destinate să contribuie la creşterea motivaţiei 

preșcolarilor şi a atractivităţii învăţării; să consolideze dobândirea abilităţilor de învăţare; să consolideze 

educaţia interculturală şi contribuţia acesteia la integrarea socială. 

        Privind spre învăţământului preşcolar şi educaţia timpurie, curriculum permite implicarea părinţilor 

în calitate de co-responsabili, presupunând: 

-identificarea experienţei şi bunelor practici 

-schimbul de experienţă 

-abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor de la o vârstă cât mai timpurie 

-învăţarea timpurie a limbilor străine 

-consolidarea autonomiei şi atractivităţii sistemelor de educaţie, prin accentuarea relației cu comunitatea 

-proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a celor mai performante instrumente care să contribuie la 

procesul de formare în orice context 

-proiectarea şi punerea în aplicare a unor instrumente care să sprijine familia în procesul de autoinstruire. 

           Realizând o analiză succintă a metodelor utilizate în formele tradiţionale şi cele moderne de 

învăţare se constată diferenţe remarcabile în ceea ce priveşte esenţa utilizării acestora, activitatea copiilor 

şi activitatea cadrului didactic. Astfel în formele tradiţionale, activitatea este centrată pe profesor (cadru 

didactic), el constituind sursa unică de informaţii, comunicarea este unidirecţională şi se realizează prin 

transmitere de cunoştinţe, evaluarea constă dintr-o simplă reproducere, activitatea se bazează pe 

impunerea autorităţii cadrului didactic şi se constată un grad crescut de pasivitate al elevilor. 
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         În comparaţie cu metodele tradiţionale, cele interactive sunt centrate pe elev şi pe activitate, au la 

bază comunicarea multidirecţională, pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formare de aptitudini, 

deprinderi. Evaluarea, spre deosebire de metodele tradiţionale, este una formativă şi încurajează 

participarea copiilor, iniţiativa şi pune accent pe creativitate. 

        Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele 

tradiționale și cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

-pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei; 

-sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, preșcolarul fiind văzut ca un obiect al instruirii, 

așadar comunicarea este unidirecțională; 

-sunt predominant comunicative; 

-sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a cunoștințelor; 

-au un caracter formal şi stimulează competiția; 

-stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

-relaţia educator-preșcolar este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 

     Aceste metode generează pasivitate în rândul elevilor. La polul opus, metodele moderne se 

caracterizează prin următoarele note: 

-acordă prioritate dezvoltării personalităţii preșcolarilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

-sunt centrate pe activitatea de învăţare a preșcolarului, acesta devenind subiect al procesului educaţional; 

-sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

-sunt orientate spre proces; 

-sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la preșcolari, evaluarea 

fiind una formativă; 

-stimulează motivaţia intrinsecă; 

-relaţia educator-preșcolar este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă din 

modul de organizare a activității. 

    Prin metodele moderne, se încurajează participarea elevilor, inițiativa și creativitatea și comunicarea. 

      În învăţământul de tip tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizării acestora şi 

activitatea individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi pregăteşte copiii 

pentru viaţă, care este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi comportamente agresive, lipsă de 

comunicare între colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre aceştia, amplifică anxietatea şi teama de 

eşec, cultivă egoismul. Modelul învăţământului modern face apel la experienţa proprie a preșcolarului, 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5648 
 

promovează învăţarea prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. 

Munca în grup stimulează interacţiunea dintre preșcolari, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele 

proprii, diminuează anxietatea faţă de şcoală şi intensifică atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. În 

acelaşi timp, munca în grup, prin colaborare, nu pregăteşte elevii pentru viaţa care este foarte competitivă, 

metodele activ – participative aplicate în activitatea pe grupe sunt mari consumatoare de timp şi necesită 

experienţă din partea cadrului didactic, iar preșcolarilor le trebuie timp ca să se familiarizeze cu acest nou 

tip de învăţare. 

    Educatorul are rolul de a-i ajuta pe preşcolari să devină răspunzători de propria   formare. În timpul 

activităţilor trebuie creată o atmosferă de lucru care să stimuleze disponibilităţile spre acţiune, într-un 

cadru psihopedagogic afectiv pozitiv. Aceasta poate fi realizată prin abordarea interdisciplinară a 

conţinuturilor, prin antrenarea preşcolarilor în activităţi de învăţare prin cercetare, prin cooperare, folosind 

atât metodele interactive, cât și cele tradiționale. 

       Folosirea metodelor interactive de grup, cât și a celor tradiționale în activitatea cu preşcolarii mi-a 

permis să experimentez, să caut noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din 

grădiniţă, prin directa implicare a şcolarului mic şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare 

este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor posibilitatea 

de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, comunicarea, iar 

timpul de soluţionare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. Aşadar, metodele interactive 

îmbinate cu cele tradiținale determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei 

şi creativităţii. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi 

capacităţile copiilor, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare, 

formându-şi caracterul şi 

dezvoltându-şi personalitatea. Creşterea nivelului de pregătire al preşcolarilor prin folosirea metodelor de 

învăţare în grupuri mici demonstrează utilitatea lor  în activităţile de la grupă. 

       Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională 

psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens 

al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 
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Activitate de dezvoltare a memoriei la elevii cu CES 

 

Prof. consilier școlar Zdrîncu Adela Cristina 

C.J.R.A.E Hunedoara 

 

În vederea creșterii performanțelor școlare ale elevilor cu cerințe educaționale speciale am 

conceput un ghid de activități; ghidul vine și în sprijinul cadrului didactic din învățământul primar ce 

lucrează cu acești elevi. Prezint în continuare o activitate din ghid, activitate ce vizează dezvoltarea 

memoriei. 

ACTIVITATEA MEMO JOC CU CIFRE 

Domeniul vizat: Memorie și Învățare 

Subdomeniul vizat: Memorie  

Obiective generale:  

 Să- și dezvolte abilitatea de a  planifica și a rezolva probleme; 

 Să găsească strategii de reactualizare;  

 Să planifice și să dezvolte strategii flexibile. 

 

Obiectivespecifice: 

 Să organizeze, secvențieze și memoreze cifrele stimul; 

 Sa-și exerseze memoria de scurtă durată ; 

 Să reactualizeze corect cifrele din șir. 

 

Desfășurarea activității: 

1. Activități de introducere în sarcină: 

- i se prezintă două șiruri a câte trei numere fiecare; 

- i se dă o foaie separată; 

- ne asigurăm că elevul cunoaște cifrele și știe sănumere crescător; 

- timpul de memorare este de 1 minut. 
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2. Prezentarea sarcinii și a instrucțiunilor de parcurgere: 

- ai aici o planșă cu numere între 1 și 9. Privește atent numerele timp de un minut apoi 

scrie-le pe foaie, în ordine crescătoare. 
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METODE MODERNE APLICABILE LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMĂNĂ 

  

Prof. Tereza Cândea 

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș 

 

Termenul de gândire critică este folosit în cercurile pedagogice de decenii şi a ajuns să semnifice 

lucruri diferite pentru diferite grupuri. Pentru mulţi educatori, gândirea critică înseamnă gândire de nivel 

superior - „superior" referindu-se, de obicei, la poziţia superioară ocupată în taxonomia abilităţilor 

cognitive a lui Bloom. 

„A gândi critic înseamnă: 

1.A deține cunoștințe valoroase și utile și a avea convingeri și credințe întemeiate pe acestea. 

2.A-ți forma opinii independente și a accepta ca ele să fie supuse evaluării (critice). 

3.A supune propriile idei și ideile altora unui scepticism constructiv, cu scop de fundamentare. 

4.A construi argumente suficiente care să confere consistență propriilor opinii; 

5.A manifesta flexibilitate, toleranță și respect față de ideile altora, a le accepta sau a le respinge 

pe bază de argumente. 

6.A participa activ la elaborarea unor soluții, a colabora și coopera constructiv pentru rezolvarea 

oricăror probleme de viață. 

7.A învăța cum să gândești eficient, evaluând și testând mai multe soluții posibile; asta înseamnă 

a gândi în mod autentic.” 

Piaget  folosea termenul de „heteronomie” pentru a se referi la credinţa copilului mic că 

înţelepciunea şi autoritatea sunt atribuite altora, categoric mai mari decât el. Textul este cu  adevărat o 

felie de viaţă, sau cel puţin o operă a cărei autoritate nu poate fi pusă la îndoială. Termenul „autonomie” 

era folosit de Piaget pentru a se referi la realizarea de către copil a faptului că el însuşi este capabil să 

descrie lumea şi să facă judecăţi despre ea, că, prin urmare, nu există niciun motiv pentru care noi să nu 

putem fi o autoritate în anumite privinţe şi că, prin extrapolare, şi textul exprimă un adevăr limitat. Elevii 

care îşi dezvoltă autonomia de gândire devin mai siguri pe ei înşişi, mai dispuşi să adopte un punct de 

vedere şi să-1 susţină şi mai înclinaţi să pună sub semnul întrebării validitatea unui argument exprimat 

într-un text. 

În Statele Unite se crede că 25% din meseriile viitorului nu există în prezent şi că cele existente 

acum şi care vor supravieţui vor fi considerabil diferite. Pentru a funcţiona cu eficienţă în lumea viitorului 
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va fi adesea nevoie de cunoştinţe şi perspective complet noi. În prezent, informaţia apare într-un ritm fără 

precedent. Mulţi estimează că în următorii zece ani, tot ceea ce ştim astăzi va constitui doar 10% din baza 

de cunoştinţe existentă. Mai mult, oamenii de ştiinţă sunt de acord că majoritatea lucrurilor pe care le ştim 

sunt valabile zece ani sau chiar mai puţin, după care devin inexacte sau depăşite. 

În paralel cu această explozie informaţională, se desfăşoară o explozie tehnologică în domeniul 

transmiterii informaţiei. Prin intermediul tehnologiei, toate bibliotecile din lume devin accesibile de acasă 

sau de la birou cu ajutorul unui telefon şi al unui computer. „Volumul enorm de informaţii disponibile 

face să devină imposibil, ba chiar ridicol să credem că volumul de cunoştinţe acumulat în şcoală ar putea 

fi semnificativ în comparaţie cu totalul. Informaţiile directe pe care le învaţă elevii noştri nu vor reprezenta 

decât o fracţiune din tot ceea ce se ştie într-un domeniu şi o fracţiune foarte mică din ceea ce va trebui ca 

ei să ştie în cursul vieţii lor.” 

Ioan Scheau prezintă, în lucrarea „Gândirea critică. Metode active de predare-învățare” , o serie 

de metode ale gândirii critice, bazate pe principiile învățării active, precum și modul lor de aplicare. Vom 

enumera în continuare câteva dintre aceste „metode ale gândirii critice” identificate de Ioan Scheau: 6-3-

5, algoritmizarea, brainstorming, cadranele, ciorchinele, controversa academică, cubul, cvintetul, discuția, 

eseul, exercițiul, gândiți / lucrați în perechi / comunicați, ghidurile de studiu / învățare, gruparea elevilor 

în funcție de atitudinea / poziția față de o problemă, interviul în trei trepte, investigația comună, întrebările, 

învățarea prin descoperire, jocul de rol, jurnalul cu dublă intrare, K-W-L (Știu-Vreau să știu-Am învățat), 

lasă-mă pe mine să am ultimul cuvânt, lectura și rezumarea conținutului unui text în perechi, linia valorii, 

metoda horoscopului, metoda învățării în grupuri mici, metoda RAFT (Rol-Auditoriu-Formă-Temă), 

metoda turneului între echipe, mozaicul, organizatorul grafic, Phillips 6-6, predarea reciprocă, prelegerea 

intensificată, problematizarea, realizarea unor predicții, rețeaua de discuții, reuniunea panel, scrierea 

liberă, SINELG (sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii și a gândirii), stabilirea 

succesiunii evenimentelor, studiul de caz, tehnici de sintetizare și rezumare a unui conținut de idei, tema 

de cercetare, termenii-cheie inițiali turul galeriei, unul stă ceilalți circulă. Aceste metode ale gândirii critice 

pot fi utilizate cu succes în cadrul orei de limba și literatura română în diverse etape ale scenariului 

didactic, ele putând  fi transferate și în  sistemul de predare  online. 
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MODALITĂŢI DE ABORDARE A EDUCAŢIEI ECOLOGICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

Prof.inv.primar Cojocaru Maria-Cristina 

Şcoala Gimnaziala Bereşti-Tazlău 

 

         Educaţia ecologică îşi propune să-l conducă pe copil, deci  viitorul cetăţean, spre formarea unui 

punct de vedere obiectiv asupra realităţii, urmărind dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a sistemului de 

responsabilităţi  faţă de mediu şi problemele lui. 

         Activitatea la clasă mi-a oferit posibilitatea să constat că uneori elevii din ciclul primar întâmpină 

greutăţi în ceea ce priveşte “înţelegerea naturii ,“,aprecierea frumuseţilor acesteia,descoperirea 

componentelor şi particularităţilor ei ,precum şi protejarea şi conservarea mediului înconjurător în scopul 

unei dezvoltări durabile a acestuia. Alegerea temei a fost determinată şi de întrebarea : “Ce putem face 

noi ,oamenii pentru a ne împrieteni cu  natura? “ 

         În cadrul programului de activităţi extracuriculare pe care mi l-am propus voi dirija elevii să 

cunoască şi să ocrotească elementele mediului înconjurător,şi să ia atitudine fată de cei care încalcă 

regulile.Atitudinea faţă de natură este o problemă de cultură.de educaţie.de civilizaţie şi este datoria 

noastră,a dascălilor,să-i învăţăm pe elevi cum să ocrotească acest  “templu cu stâlpi verzi”. 

         Analiza individualã a fiecãrui comportament, a fiecãrui elev, cu reliefarea elementelor de 

comportament pozitive şi negative fãcute în situaţii concrete asigurã o asimilare imediatã şi clarã de cãtre 

elevi , cu sintetizarea lor în reguli de comportament în locuri publice şi de protecţia naturii.  

         Aşadar, educaţia ecologică reprezintă calea de a ajunge, prin cunoaştere, la înţelegerea şi respectarea 

naturii, a mediului din care face parte. 

          Pornind  de  la  aceste  considerente  teoretice  şi  metodice  în  acelaşi  timp,  în  cercetarea  

întreprinsă  am  pornit  de  la  următoarea  ipoteză: Dacă vom proiecta şi desfăşura sistematic activităţi de 

educaţie ecologică în cadrul unui program organizat de activităţi extracurriculare , vom contribui la  

formarea conştiinţei şi conduitei ecologice a elevilor. 

           Faptul că elevii mici au o capacitate ridicată de receptare a lucrurilor, şi de asemenea că sunt foarte 

încântaţi de activităţile extracurriculare în general, m-a ajutat mult în realizarea cercetării. 

          Obiectivele cercetării 

          Pe baza ipotezei de mai sus formulate, mi-am propus următoarele obiective: 

-cunoaşterea nivelului de cunoştinte despre mediu al elevilor prin evaluare iniţială; 

-diagnosticarea nivelului de dezvoltare a proceselor senzoriale şi intelectuale ale elevilor; 
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-proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de cunoaştere si protejare a mediului (educaţie ecologică) prin 

utilizarea unor activitaţi extracurriculare 

-formarea conştiinţei şi conduitei ecologice a elevilor în urma realizării activităţilor extracurricular 

propuse 

-evaluarea finală ca rezultate şcolare şi înregistrarea progreselor. 

-formarea unui comportament civic în natură şi comunitate. 

          Metodologia cercetării 

          Am urmărit în mod deosebit,  prin modalităţi  de instruire moderne (strategii interactive de grup), 

să  contribui la dezvoltarea conştiinţei şi conduitei  ecologice a elevilor.Pentru  realizarea  cercetării  am  

folosit  următoarele  metode: observaţia,  conversaţia,  metoda  analizei  produselor  activităţii  şi  cercetării  

documentelor,  experimentul. 

         Pentru  a  verifica  eficacitatea  demersului  metodic  folosit  în  munca  instructiv-educativă  cu  

scopul  de  învăţa să protejeze mediul înconjurător ,s-a  procedat  la  o  comparaţie  a  rezultatelor  obţinute  

de  eşantionul  experimental  cu  cele  obţinute  de  eşantionul  de  control.  Clasa  experimentală  este  

formată din 14 elevi,  iar  clasa  de  control    este  formată  din  15  de  elevi,  cele  două  colective  fiind  

alcătuite  din  copii  cu  o  dezvoltare  intelectuală  eterogenă. Mi-am organizat activitatea pe parcursul 

întregului an şcolar în scopul eficientizării demersului didactic şi al optimizării rezultatelor şcolare privind 

cunoaşterea şi protejarea mediului 

         Experimentul  s-a  desfăşurat  în  trei  etape:  etapa  iniţială,  constatativă; etapa  formativ-

ameliorativă  şi  etapa  finală.  Eşantionul  de  control (clasa  de  control)  s-a  ales  din aceeaşi  unitate  de  

învăţământ,  cu  elevi  având  aproximativ  acelaşi  nivel  de  pregătire  intelectuală ca  cel  al  elevilor  din  

clasa  experimentală. 

a)Etapa constatativă (initială ) s-a  desfăşurat la începutul anului şcolar, în perioada 16 septembrie-30 

octombrie, perioadă în care s-a realizat aplicarea unei probe (test de evaluare iniţială)  privind cunoasterea 

mediului si protejarea  acestuia. 

 b)Etapa formativ-ameliorativă. După evaluarea iniţială şi înregistrarea datelor obţinute, am procedat la 

introducerea   factorului de progres (program de activităţi extracurriculare) la clasa experimentală. În   

această  etapă , la clasa  de control activităţile s-au desfăşurat în mod obişnuit,  iar  la  clasa  experimentală  

s-a  lucrat  intens  punându-se accent pe ocrotirea permanentă a mediului . 

          Programul activităţilor extracurriculare: 

-15 Martie - 15 Aprilie -Luna Padurii ezcursii şi drumeţii în padurile din împrejurimi; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5657 
 

-22 Martie - Ziua Mondială a Apei- acţiune de ecologizare a unei porţiuni a albiei râului Tazlău; 

-22 Aprilie -Ziua Pământului -plantare flori pe straturile din grădina şcolii;   

-10 Mai - Ziua Păsărilor şi a Arborilor- acţiune de plantare de puieţi în curtea şcolii; 

-5 Iunie- Ziua Mediului- parada sacoşelor biodegradabile;  

-confecţionare de obiecte din materiale reciclabile;  

-expoziţie- realizarea de compuneri şi desene, postere pe teme contribuţiei copiilor la protejarea mediului 

înconjurãtor; 

-confecţionare decor eco (personaje de poveste si costume pentru serbare din peturi si maculatura: ziare, 

hartie creponata, cartoane, ambalaje, dopuri, pungi de plastic etc.). 

-serbare eco. 

c)Etapa evaluării finale s-a realizat în perioada 1 iunie-15 iunie. În această etapă am aplicat, în mare parte 

probe după aceleaşi criterii ca şi evaluarea iniţială. 

          Elevii  de  la  cele  două clase  au  fost  puşi  în  aceleaşi  condiţii  de lucru:  au  fost  testaţi  în  

aceeaşi  zi,  la  aceeaşi  oră,  li  s-a  acordat  acelaşi  timp  necesar  rezolvării  sarcinilor  de lucru,  nu  li  

s-au dat  indicaţii. 

           Rezultatele  iniţiale  evidenţiază  faptul  că  doar  un  procent  de  61,53%  dintre  elevi -  pentru  

clasa  experimentală  şi  64,67% dintre  elevi  - pentru  clasa  de  control  demonstrau  un  nivel  ridicat  al  

cunoştinţelor  în  ceea ce  priveşte receptarea noilor cunoştinţe privind protejarea mediului înconjurător. 

           În  etapa  de  evaluare  finală  ,rezultatele  au  indicat  o  creştere  semnificativă  la  clasa  

experimentală.  Dacă  rezultatele  iniţiale  evidenţiau  doar  un  procent  de  61.53%   pentru  clasa  

experimentală  şi  64,67%  pentru  clasa  de  control  de  realizare  a  sarcinilor  de  lucru  pentru  receptarea  

optimă  a  textului  epic,  rezultatele  finale  indică  o  creştere  la  75,94%   pentru  eşantionul   experimental  

şi,  respectiv,  70,09%   pentru  eşantionul  de  control. 

          Comparând  rezultatele  la  probele  date,  se  constată  că  performanţele  elevilor  clasei  

experimentale  sunt  superioare  celor  ale  elevilor  clasei  de  control,  care  la  începutul  perioadei  aveau  

aproximativ  acelaşi  nivel  de  pregătire  în  ceea  ce  priveşte  conceptul de educaţie ecologică.  Lucrul  

acesta  dovedeşte  faptul  că  aplicând  în  cadrul programului de activităţi extracurriculare propus se  vor  

obţine  progrese  reale  în  ceea  ce  priveşte  capacitatea   micilor  şcolari  de  a  recepta  eficient  şi  corect  

noţiunile legate de protejarea mediului înconjurător.  

         În elaborarea lucrării am plecat de la premiza că, prin elaborerea acestui program de activităţi voi 

contribui la formarea conştiinţei ecologice,respectiv însuşirea de către copii a unor cunoştinţe despre 
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mediul înconjurător, stimularea unor emoţii şi sentimente de protejare a mediului înconjurator şi a unor 

convingeri faţă de mediu. 

        În acest sens lucrarea a pus în evidenţă ideea ce confirmă ipoteza de la care am plecat şi anume că   

formarea conştiinţei şi conduitei elevilor se datorează în mare parte  proiectării şi desfăşurării sistematice 

a  activităţilor de educaţie ecologică în cadrul unui program organizat de activităţi extracurriculare . 

       Consider că scopul propus a fost realizat  iar ipoteza lucrării a fost confirmată. 

       Prin activităţile la clasă proiectate şi desfăşurate conform modelului cuprins în lucrare, prin activităţile 

extracurriculare organizate cu elevii în vederea cunoaşterii elementelor componente ale mediului 

înconjurător, ca şi prin acţiunile concrete de ocrotire a unor plante şi animale, de înfrumuseţare şi 

îmbogăţire a unor colţuri din natură, am contribuit la stimularea receptivităţii elevilor faţă de natura 

înconjurătoare, declanşarea unor trăiri pozitive faţă de acestea , formarea unor premise ale conduitei 

adecvate faţă de tot ce este în jur. Plimbările , vizitele şi excursiile, micile incidente i-au pus pe elevi în 

situaţii diverse de rezolvare a problemelor, de adaptare, adaptabilitatea fiind o condiţie esenţială pentru 

omul modern. 
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Creşterea performanţei grupui clasǎ in context extraşcolar                      

        Nume şi prenume: Măjeri Felicia 

                                    Colegiul Național Andrei Mureșanu Bistrița 

 

 

6.Construiţi activităţile (majoritatea proiectelor au nevoie să fie descrise în detaliu, cu instrucţiuni clare 

şi sarcina împărţită în întrebări/ subpuncte). Activităţile trebuie: 

- să îi intereseze, să fie contextualizate; 

- să le ofere şansa de exersa abilităţi în situaţii de viaţă reală; 

- să fie dinamice şi cât mai diverse; 

- să fie clar definite; 

- să urmărească obiective posibil de atins; 

Cerința activității practice:„Program de creștere a performanței grupului clasă în context 

extrașcolar”: Adaptați materialul didactic în context extrașcolar, astfel încât acesta să 

asigure coeziunea membrilor. 

1. Alegerea unui conținut potrivit pentru o activitate extrașcolară 

Activitate în aer liber pentru consolidarea cunoștințelor deprinse în cadrul unității de învățare: 

Fenomene optice. 

Conținutul activității: Picnic tematic 

2. Propunerea unui punctaj pentru fiecare sarcină individuală 

Sarcini individuale: studiul materialelor furnizate anterior activității despre locația aleasă și 

specificul acesteia – fiecare informație furnizată aduce elevului o amprentă. Punctele acumulate 

se trec în contul echipei. Elevul care a acumulat cele mai multe puncte pentru echipa sa va stabili 

care sunt următoarele experimente din lista propusă care uremează a fi realizate. 

3. Stabilirea unor beneficii pentru elevi, în funcție de scorul acumulat: 

Echipa cu cel mai mare scor primește un extra bonus- materiale pentru un nou experiment. Elevul 

care a contribuit cu cele mai multe puncte, va alege locul pentru prezentarea concluziilor. 

4. Stabilirea perioadei temporale pentru derularea jocului 

Activitatea se va derula pe parcursul a două ore. 

5. Notarea elementelor alese de elevi 

Elementele alese de elevi vor fi notate de către cadrul didactic, pentru a avea o imagine de 

ansamblu asupra tendințelor și preferințelor grupului-clasă. 
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- să fie ordonate de la simplu la complex, de la concret la abstract, de la particular la general; 

- să solicite competenţe de gândire superioară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli de conduită 

diferită pentru o zi 

Reguli pentru activități outdoor 

Respectarea regulilor pentru 

desfășurarea lecțiilor experimentale în 

are liber. 

Ghicește ce fenomene fizice putem 

studia outdoor Profesoara are pregătite câteva instrumente cu 

ajutorul cărora elevii pot să realizeze ceasul 

solar, umbra, penumbra, reflexia luminii și 

refracția luminii. 

Resurse: 

https://www.youtube.com/watch?v=ocSRRL8

4mYk&ab_channel=ArtaDidactic%C4%83 

 

 

Ce înveți acum și folosești ca 

și adult ? 
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Elevii notează pe postit-uri ce le-a atras atenţia din tema propusă şi enumerăfenomene optice pe care le-

au identificat din viaţa de zi cu zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

- observarea dirijată a unor scheme simple 

- recunoașterea unor caracteristici ale unor corpuri  

-discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării 

lor prin prisma unor fapte științifice 

-clasificarea corpurilor din punct de vedere al utilizării lor 

în studiul fenomenelor optice 

-contribuțiile corecte aduc câte o amprentă.. Cinci 

amprente asimilate reprezintă un WIN 
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             și                 

Comunicare interpersonală                                                Comunicare in grupuri mici 

Bibliografie: cursuri ARCI 

PICNIC 

După finalizarea activităților, elevii vor merge la picnic. 

Va fi un bun prilej pentru exersarea unor abilități  
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Teaching English to beginners effectively 

      Poka Cristina Ethel 

Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timisoara 

The present paper deals with how  teachers approach teaching English to beginners classes. As teachers, 

it is absolutely necessary to analyse carefully the differences between the children, the way in which they 

perceive and react when they have to use English in the classroom . There is always an anxiety as far as 

learning a foreign language is concerned and many people have unrealistic expectations about their 

progress. Beginners are a special category who need special attention. They are not always children and 

the teacher must remember that. 

 A beginner is often frustrated because he cannot always express himself, as he lacks the  necessary 

vocabulary and grammatical structures. Whenever a teacher teaches beginners he must previously inform 

about students’ real English knowledge. Progress is achieved step by step. From my own experience I can 

say that my students remember the sounds easier and the structures less easily. This happens because most 

of the  words have an immediate perceptive meaning while the structures seem less useful. Especially with 

young beginners, it is absolutely necessary that we repeat the structures several times,using different 

contexts and vocabulary.  

When we teach beginners, grammar and vocabulary go hand in hand. When vocabulary is taught, we have 

to make the difference between active and passive vocabulary. The selection of the vocabulary must be 

done taking into consideration several factors: frequency, cultural factors, needs, expediency and 

coverage.At a beginner level, coverage and frequency are the most important. The vocabulary is taught 

using different techniques. Some of them are more popular, therefore more used. Every  teacher favours 

and uses those techniques which seem more interesting ,others are completely avoided. Some techniques 

are particularly appropriate for certain types of words: for example actions can be explained through 

pantomime. While presentaton phase, the teacher can use: visual materials, realia, pictures, gestures, 

mime, actions, ennumeration, explanations, translation, etc.  

There is a difference between a person that learns a language naturally, while living among native speakers 

and a person who learns the foreign language at school. In this latter case, we, language teachers are forced 

to do without many stimuli offered by the enviromnment and the situations of a normal civilised life.  
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In order to obtain high results, a blending between a structural and a communicative approach may be 

effective. The  emphasis can be put on meaning and form simultaneously or the teacher may allocate 

important positions to both language practice and communication activities.  

Teaching English to beginners is a challenging task for anyone. No matter what our background, or 

experience level, we will definitely encounter constant new challenges. We know that  every student learns 

differently, but still there are a few tips we may follow in order to make our work easier.   

1.Keep it simple - This is the one of the most important steps to teach English to beginners. Say short, 

simple sentences which are more efficient than twisted, elaborated ones. Gestures are super important and 

help beginners better understand even when the classroom English seems clear to us.  

2. Always check for understanding. - In our lessons for beginners, adults or kids, students may not raise 

their hands if they don’t understand. They may be feel embarrassed to admit ignorance in front of the class 

and prefer to remain silent. When teaching beginners English, we need to read our students’ body language 

to gauge whether they’ve understood and keep checking  by asking, “Okay?” Thus, students will let us 

know directly or subtly whether they’ve got it or not. 

3. Give them lots of time to practise - In beginner lessons, we cannot expect our students to get it 

immediately, so we need to provide lots of examples, check for understanding, and then ensure that our 

class has enough time to practise what we’ve just taught them. Drills are crucial in this case, with many 

mistakes accepted.  

4. Show, don’t tell - One of the steps to teach English to beginners is to show, not tell, in the classroom. 

Students will better understand what we’re trying to say if we use visual cues rather than spill a lot of 

words in their direction. 

5. Always use positive reinforcement - If someone gives an incorrect answer, we mustn’t yell, “You’re 

wrong!”  Never, ever must teachers embarrass a beginner in front of the entire classroom. Instead, we 

might create a friendly atmosphere in the classroom by praising our students often, even when they make 

mistakes.  

6. Don’t be boring - English teaching for beginners doesn’t have to be dull. Instead, we may use lots of 

games to encourage our students to practise and produce the language we’ve taught. Reading  from the 
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textbook and filling  in lame worksheets might be boring. Teaching basic English also means keeping  

students engaged throughout the lesson. 

In conclusion, by teaching English to beginners we can face new challenges. It is a very wise decision, 

maybe one of the most rewarding of all instruction experiences. There is not a better place to improve 

your teaching methods than in beginning classes, since it actually takes more skill to teach beginners than 

intermediates. We also learn the art of patience . Last but not least, beginners are like sponges, and the 

good thing is that they do not arrive with bad habits, so we mold them from the start. 
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Valențele formative ale jocurilor motrice folosite la activitățile de educație fizică din învățământul 

preșcolar 

                                  Prof. Ed. fizică: Jozsa Francisc 

Liceul Pedagogic ”Iosif Vulcan” Oradea, Bihor 

 

 

    Perioada de creştere a copilului este socotită ca fiind o perioadă care solicită o mare atenţie din partea 

educatoarei, a cadrelor medicale și a părinţilor. În cazul în care climatul educaţional din familie nu este 

favorabil, grădiniţa este instituţia în care copilul poate să-și satisfacă dorinţa de mişcare, locul unde se 

realizează compensarea necesară dezvoltării fizice a copilului. Frecventând grădiniţa copilul este controlat 

sub toate aspectele dezvoltării și creşterii lui. Exerciţiul fizic are la orice vârsta, dar mai ales în perioada 

de creştere, un puternic rol educativ. Prin efectuarea repetată a unui exerciţiu se ajunge să stăpânească 

perfect o anumită mişcare, se elimina mişcările necontrolate și se stăpânesc cele necoordonate. Executând 

regulat exerciţii fizice corespunzătoare vârstei, copiii își perfecţionează o serie de deprinderi motrice 

aplicative necesare în viață, că: mersul, polivalentă funcţională. Privite din punct de vedere metodic se 

caracterizează prin accesibilitate, raportată la baza materială (sala, mediu natural), adaptare de pregătire a 

copiilor și dozarea corectă alergarea, săritura, echilibrul, cățărarea, aruncarea și prinderea, își formează o 

ţinuta corectă a corpului în toate poziţiile. 

    Deprinderile motrice au un caracter deosebit, deoarece pot fi transferate și utilizate cu eficientă în toate 

activităţile specific umane care conţîn o componență motrică. Deprinderile motrice sunt în concordanță 

cu particularităţile anatomo-fiziologice specifice organismului uman. Nu sunt înnăscute, sunt acte motrice 

învățate în procesul pedagogic. Ele pot fi transferate în activitatea socială a omului, ajutându-l să se 

adapteze la condiţiile noi ce survin în activitatea să. Deprinderile motrice au o mare accesibilitate și a 

efortului (mic, mediu, mare), stare emoţionala declanşata de exersarea deprinderilor motrice (apropiere de 

practică socială). De asemenea ele sunt componente ale conduitei voluntare a omului, modalități de 

comportament motric învățat. Totodată ele creează stări emoţionale pozitive. Jocurile didactice propuse 

pentru exersarea deprinderilor motrice creează copiilor stări emoţionale pozitive, deoarece sunt aplicate 

la condiţii mereu schimbătoare și se perfecţionează că urmare a legăturilor noi și complexe, care se 

stabilesc între ele și datorită relaţiilor de condiţionare ce pot favoriza transferul pozitiv între cunoştinţe, 

priceperi, deprinderi și calități motrice. La intrarea în grădiniţa bagajul de deprinderi motrice al copilului 

este redus, însă pe parcursul activităţilor de educaţie fizică acesta se va îmbogăți, deoarece jocul îl ajută 

să-și controleze pornirile și sentimentele. Îl ajută în învățarea de a accepta și de a trăi după anumite reguli 

și norme. Prin joc copilul are posibilitatea de a fi mai degrabă un iniţiator în propria să lume decât o 

persoană manipulată și disciplinată.   Pornind de la premisa că jocul îl ajută să-și cunoască corpul și să-și 

coordoneze mişcările, voi enumeră câteva jocuri pe care mi le-am propus să le desfăşor la grupa mijlocie 

pe parcursul acestui an şcolar. Metionez că unele dintre ele le-am desfăşurat, iar altele rămâne să le parcurg 

pe perioada anului şcolar conform planificării și programei activităţilor instructiv-educative din grădiniţa 

de copii. 

    Prin joc, fiinţa umană, îndeosebi copilul, îşi satisface, imediat, propriile dorinţe acţionand liber în lumea 

imaginară pe care şi-o creează singur. Activitatea ludică este un element vital în întreaga dezvoltare fizică, 

intelectuală, emoţională şi socială a copilului. Este o formă de activitate atractivă şi accesibilă care 

satisface în cel mai înalt grad nevoia de mişcare şi acţiune a copilului. Jocul este puntea  între copil şi 

universul relaţiilor interumane, ajutându-l să cunoască și stăpânească mediul de viaţă în care trăieşte. Este 

îmbinarea armonioasă între distracţie, exerciţiu şi construcţie, sub umbrela unor stări emoţionale pozitive 

care activează potenţe intelectuale, morale şi afective. Jocul este un ansamblu ce cuprinde  acumulare şi 

dezvoltare de cunoştinte şi deprinderi, dar și divertisment, dezvoltarea capacitaţii de a-şi stapâni emoţiile 
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determinând o atitudine pozitivă faţă de partenerii de joc, reacţii echilibrate faţă de victorie sau înfrângere. 

Alături de metodele activ-participative, un rol important îl are jocul. Prin joc se extind, fixează şi 

sintetizează cunoştinţe şi deprinderi, se dezvoltă gândirea, atenţia, viteză, capacitatea de concentrare şi 

voinţa. Este de reţinut caracterul său dinamic, atrăgător, motivant şi aşa cum spunea I.Cerghit 

”Participarea  poate fi leagănul creativităţii, al afirmării, al realizării de sine”. 

    Jocul este o formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie și formă de învățare cu importanță 

decisivă pentru dezvoltarea și educația copilului. Prin joc sunt disciplinaţi copiii cu probleme de 

comportament pentru că nerespectarea regulilor riscă neparticiparea la joc. Se va formă astfel un viitor 

om disciplinat, nu conformist, ascultător  dar nu servil, demn. Utilizat ca metodă activ–participativă sau 

acţiune de învăţare, jocul mijloceşte realizarea obiectivelor propuse în cazul în care sunt respectate cerinţe 

cum ar fi: respectarea particularităţilor individuale şi de vârstă; dozarea timpului şi sarcinilor; folosirea 

unor elemente de surpriză, aşteptare, întrecere; indicaţiile vor fi clare, corecte, concise; măsurile 

organizatorice vor fi adecvate; activitatea va fi relaxantă. Jocurile sunt grupate în: 

                     a)jocuri de mişcare (dinamice); 

                     b)jocuri pregătitoare (ajutătoare); 

                     c)jocuri sportive; 

a)Jocurile dinamice- au la bază acţiuni motrice mai simple, a căror execuţie este dirijată parţial de reguli. 

Acest tip de jocuri dezvoltă: coordonarea, capacitatea de-a percepe ritmul, orientarea în spaţiu, starea 

emoţională pozitivă-climat de veselie, optimism, încrederea în forţele proprii, sentimentul de prietenie şi 

plăcerea de-a lucra în şi pentru colectiv. Aceste jocuri  consolidează: mersul, alergarea, aruncarea, 

echilibrul, săritura, escaladarea, căţărarea. 

b)Jocurile pregătitoare (ajutătoare)- iniţiază preșcolarii în însuşirea unor priceperi şi deprinderi specifice 

diferitelor ramuri de sport. Ele perfecţionează într-o formă complexă, deprinderi tehnice şi tactice şi 

capacităţi motrice. 

c)Jocurile sportive- au regulamente unice privind dimensiunile terenului, durata jocului şi sistemul de 

apreciere a echipelor învingătoare. Aceste jocuri au formă şi conţinut superior  celorlalte tipuri de jocuri. 

    Principalul mijloc prin care copilul învață și se dezvoltă la această vârstă este JOCUL, un joc pe care l-

am putea defini că martor al minții care vrea să dobândească mereu noi deprinderi.   Educația fizică are o 

contribuție determinantă în dezvoltarea “micului Faun”. Pornind de la această situație am căutat că în 

activitățile desfasuarte să mă axez pe următoarele elemente educaționale: ordinea, disciplina, curajul, 

spiritul de echipa, transferul făcându-se de pe plan afectiv. Cu cât metodele folosite în vederea realizării 

sarcinilor instructiv- educative sunt mai diversificate, cu atât obiectivele propuse se realizează mai 

ușor.   Educația fizică poate avea eficacitate maximă atunci când este dublată de studiul serios al științei 

psihologice. Interesul copiilor pentru mișcare în general și exerciții și jocuri în special este foarte mare la 

acesta vârstă. Dorința lor are la baza cauze de ordin fiziologic, motiv pentru care diminuarea sau limitarea 

activității motrice are repercursiuni asupra funcțiilor organismului. Educatoarele sunt chemate să asigure 

condiții cât mai bune dasfasurarii activităților de educație fizică cu preșcolarii, să valorifice pe deplin 

influențele pozitive pe care natură și mișcarea le oferă cu prisosință. Cert este faptul că toate tipurile de 

jocuri desfășurate în aer liber au drept scop, pe lângă călirea organismului și întărirea sănătății, dezvoltarea 

armonioasă a  tuturor grupelor musculare, prevenirea localizării unor atitudini vicioase, creșterea 

capacității intelectuale, a indicilor morfo- funcționali, creșterea unei bune dispoziții. Corelația este 

ilustrată de vechiul dicton: “mens sana în corpore sano” și reversul sau: “corpus sanum mens sana”. Jocul, 

considerat principala modalitate de realizare a sarcinilor și obiectivelor pe care învățământul preșcolar le 

pune în față educatoarelor, convinge asupra lucrului organizat, a necesității prezenței lui în toate 

activitățile de educație fizică. 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5668 
 

      Educația fizică a fost susținută de pedagogi cu renume ca: J.J. Rousseau, J.H. Petralozzi, care au pus-

o în directă legătură cu factorii naturali de călire a organismului, în vederea formării unui corp sănătos. În 

perioada preșcolară, procesele psihice se află în plină dezvoltare, centrul de greutate fiind achizițiile 

experiențiale în orice împrejurare, fapt ce explică în mare măsură importanța deosebită ce se acordă acestei 

perioade, pe care marea majoritate a psihologilor o consideră că marcând întreagaviață 

ulterioară.    Activitățile de educație fizică, prin natură lor, contribuie în totalitate la formarea personalității 

omului de mâine. Într-un corp sănătos există întotdeauna o minte sănătoasă care va depăși greutățile 

vieții. Antrenante pentru preșcolari sunt și  jocurile ajutătoare, dar şi cele sportive. Dacă mai există dubii 

în ceea ce priveşte eficienţa jocului în orice tip de activitate educativ- formativă, este suficient să privim 

feţele, iradiind de bucurie, ale copiilor numai la anunţul jocului. Urmează desigur entuziasmul molipsitor 

din timpul jocului şi dorinţa preșcolarilor, fără excepţie, de a fi parte din tot ce e legat de joc. Știm că la 

vârsta preşcolară, o ora de activitate motrică pe zi, constituie minimum indispensabil. Vor fi dezvoltate 

mai ales deprinderile motrice ale aşa-zisei motricități mari, dar nu trebuie să se uite importanța calităţilor 

motrice, în special a rezistenței. Această practică ajută la dezvoltarea psihică și la stabilizarea să, 

constituind o baza destinată să rămână toată viață, că o apărare contra bolilor civilizaţiei noastre, dintre 

care în prim plan sunt cele produse de lipsa de mişcare. Este bine deci să nu uităm că: 

”Rolul jocului în viaţa copilului este o pregătire pentru viaţa de mai târziu dar mai presus de toate el este 

însăşi viaţa copilului.” 

                                                                                                                          (M. Dougall)   
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Tradițional și modern în procesul de predare-învățare în învățământul preșcolar 

                                                          Gáspár Renáta 

                                                                                        Liceul Teoretic “Horváth János ”Marghita 

 

        Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin utilizarea metodelor 

noi de predare-învăţare a unor strategii moderne, care permit reasamblări, reajustări şi adaptări la 

disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de înţelegerea şi de abilitatea de a 

le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii, cadrul didactic “nu este un simplu 

executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe 

care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al educaţiei şi instrucţiei” (Romita Jucu). 

       Profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, 

să devină un model real de integrare socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice în deciziile 

educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii 

manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi 

aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor 

situaţii din procesul educaţional şcolar. 

       Reforma învăţământului pune deosebit accent pe crearea de alternative metodologice, pe stimularea 

învăţării prin cooperare şi folosirea metodelor interactive de grup. Implementarea în practica educativă a 

strategiilor manageriale interactive presupune un proces de învăţare socială, ce influenţează întreaga 

structură psihică a educatorului-manager, dar şi a educabililor, toate aceste modificări de la nivelul 

personalităţii acestora reflectându-se în noi componente, atitudini, valori.        

      Cadrele didactice reprezintă principala resursă umană capabilă să prognozeze, organizeze şi 

coordoneze activităţile de introducere a noului, asigurând astfel dezvoltarea optimă a organizaţiei şcolare. 

Învățarea centrată pe elev trebuie să se concentreze asupra dezvoltării, testării şi implementarii 

materialelor, noilor metode pedagogice şi strategiilor destinate să contribuie la creşterea motivaţiei 

elevilor şi a atractivităţii învăţării; să consolideze dobândirea abilităţilor de învăţare; să consolideze 

educaţia interculturală şi contribuţia acesteia la integrarea socială. 

     Privind spre învăţământului preşcolar şi educaţia timpurie, curriculum permite implicarea părinţilor în 

calitate de co-responsabili, presupunând: 
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• identificarea experienţei şi bunelor practici 

• schimbul de experienţă 

• abordări pedagogice care să dezvolte creativitatea copiilor de la o vârstă cât mai timpurie 

• învăţarea timpurie a limbilor străine 

• consolidarea autonomiei şi atractivităţii sistemelor de educaţie, prin accentuarea relației cu 

comunitatea 

• proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a celor mai performante instrumente care să 

contribuie la procesul de formare în orice context 

• proiectarea şi punerea în aplicare a unor instrumente care să sprijine familia în procesul de 

autoinstruire. 

A le permite elevilor să controleze ritmul de studiu pare ceva haotic. Cred că este eficient acest lucru, dat 

fiind faptul că elevii sunt diferiţi şi nu învaţă cu toţii în acelaşi ritm. 

         Dacă vrem ca toţi elevii noştri să înveţe eficient, trebuie să acceptăm această provocare. Am 

recunoscut că fiecare elev este unic. Putem să ne confruntăm cu o provocare chiar mai mare, când ne 

gândim la rolul jucat de elevi în evaluarea învăţării. 

     Într-o învățare centrată pe elev, rolul profesorului este de instructor, ghid, îndrumătorul care te 

companiază, mentor, sfătuitor,consultant, transmiţător de cunoştinţe, formator, supraveghetor, 

coordonator, cercetător critic, model, colaborator – o  persoană care facilitează procesul învăţării pentru 

elevi, încercând să descopere ce anume este interesat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea mai bună 

modalitate de a-i pune la dispoziţie elevului acele informaţii prin  furnizarea de sisteme de cunoştinţe sau 

materiale, care să-i dea acestuia posibilitatea să se achite mai eficace de o sarcină. Acest lucru se realizează  

prin ascultare, punere de întrebări, furnizare de idei, sugerarea de alternative şi identificare de posibile 

resurse. 

 

Organizarea clasei 

Tradițional: 

Asistăm la o lecţie obişnuită. Elevii sunt în bănci, unii în spatele celorlalţi, câte unul sau câte doi, ca pe 

vremea străbunicilor. Toţi au privirile aţintite înainte (acolo sunt catedra şi profesorul). Asta li se cere: 
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privirea în faţă. Unde găsesc ei răspunsurile la confruntările personale? La profesor, în spatele colegului, 

departe de zidurile şcolii?… 

Modern: 

Elevii sunt pretutindeni în clasă. 

Ei se grupează / sunt grupaţi potrivit opţiunilor de studiu şi resurselor asigurate de profesor. 

Elevii privesc unii la alţii, faţă în faţă. Ei comunică. Toţi au şansa dialogului efectiv. 

În parteneriat cu profesorul ei vor găsi răspunsurile… 

Rolul elevului 

Tradițional: 

Urmăreşte prelegerea, expunerea, explicaţia profesorului. 

Încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite. 

Acceptă în mod pasiv ideile transmise. 

Lucrează izolat. 

Modern: 

Realizează un schimb de idei cu ceilalţi. 

Cooperează în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Exprimă puncte de vedere proprii. 

Argumentează, pune şi îşi pune întrebări cu scopul de a înţelege. 

 

Rolul  profesorului 

Tradițional: 

Expune, ţine prelegeri 

Impune puncte de vedere. 
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Se consideră şi se manifestă “ca un părinte”. 

Modern: 

Facilitează şi moderează învăţarea 

Ajută elevii să înţeleagă şi să explice punctele de vedere. 

Este partener în învăţare. 

Modul de realizare a învățării 

Tradițional: 

Învăţarea are loc predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. 

Învăţarea conduce la competiţie între elevi, cu scopul de ierarhizare. 

Modern: 

Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice. 

Învăţarea se realizează prin cooperare. 

Evaluarea 

Tradițional: 

Vizează măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul). 

Pune accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul). 

Vizează clasificarea elevilor. 

Modern: 

Vizează măsurarea şi aprecierea competenţelor (ce ştie să facă elevul cu ceea ce ştie). 

Vizează progresul în învăţare la fiecare elev. 

Pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini). 

         Ancorarea şcolii româneşti în secolul XXI presupune în mod obligatoriu utilizarea unor astfel de 

metode moderne. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în detrimentul celor clasice. Un 
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adevărat profesionist în predare (indiferent de disciplină) va trebui să ştie să adapteze demersul didactic. 

Sunt lecţii care în mod cert produc performanţe şcolare superioare numai cu ajutorul metodelor moderne, 

dar sunt şi lecţii în care prezenţa acestora nu este obligatorie. 
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Tradițional sau modern în educația copiilor 

                                                                        Bundiș Eleonora Florica 

                                                                                            Liceul Național de Informatică Arad 

 

Pedagogul român Constantin Narly, consideră că educația este „un fapt social și individual în 

același timp”. Florin Georgescu considera că „educația este prima activitate creatoare neproducătoare de 

bunuri de consum, cunoscută de istorie” (Florin Georgescu 1970). 

Unii oameni susțin că educația se face doar în școală, iar alții susțin că educația începe de fapt, în 

familie, de la cea mai fragedă vârstă. Cu siguranță educația înseamnă mai mult decât a merge la școală. 

Educația diferă in funcție de perioada istorică , în funcție de zona, țara, la care ne referim, ea a evoluat, s-

a dezvoltat, s-a transformat în timp 

Axat pe transmiterea de informații si excluzând rolul elevului ca partener al procesului instructiv 

- educativ, învățământul tradițional promova o învățare de menținere, așa cum o definea J.W.Botkin1.  

Învățământul pe care se baza educația unei societati traditionale,  era o simplă transmitere de 

cunoștințe, necesare elevilor pentru a face față unui sistem de viață cunoscut, recurent, din care inovația 

lipsea cu desăvârșire. Dascălul avea rolul de a ajuta acest transfer de informatii, neglijând funcția 

formativă a învățării și neacceptând intervenții ale elevilor. De altfel, se dorea cultivarea unui spirit 

obedient din partea acestora , care excludea imaginația și inițiativa.  

  Emil Stan spunea că,, prejudecata profesorului ,de cele mai multe ori neconștientizată, era aceea 

că elevul nu trebuie să se miște decât în cadrele fixate și că nu are nici un cuvânt de spus în ceea ce privește 

cadrele ca atare sau activitatea de fixare a lor. În acest context, autoritatea profesorului se întemeia pe 

câteva elemente: statut, experiență, volum mai mare de cunoștinte.” 

Învățământul tradițional impune o anumită organizare a clasei, de obicei elevii stând câte doi in 

bancă, ei ascultă informațiile pe care dascăul le transmite, încearcă să memeoreze ceea ce aud, nu sunt 

puși neapărat să treacă prin ,, filtru ” ceea ce li se oferă, nu pun prea multe întrebări. 

Învățământul modern optează pentru o așezare mai puțin rigidă , elevii nu trebuie neapărat să stea 

într-o bancă, se grupează în funcție de opțiuni comune, încearcă să găsească răspunsuri împreună, ghidați 

de dascălul lor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Narly
https://ro.wikipedia.org/wiki/Florin_Georgescu
https://www.scrigroup.com/didactica-pedagogie/Invatamantul-traditional52379.php#_ftn1
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Dacă în învățământul tradițional elevul are un rol oarecum static, pasiv, în învățământul modern 

elevii cooperează, încearcă să găsească răspunsuri,găsesc argumente pentru a susține anumite idei, se 

transpun în anumite situații încercând să înțeleagă situația, creează situații, personaje. 

În învățământul modern rolul dascălului este diferit de rolul jucat în invățământul tradițional, El 

colaborează cu elevii ,îi îndrumă ca să găsească răspunsuri la întrebări, este partener în educație, în 

formarea viitorului adult din societate. 

Evaluarea în sistemul tradițional urmărește mai mult verificarea cantitativă a cunoștințelor, 

ierarhizarea elevilor, iar sistemul modern urmărește competențele atinse, adică ceea ce știe și poate elevul 

să facă, nu ierarhizează elevii, ci urmărește progresul individual al fecărui elev. 

Utilizarea unor metode moderne, activ participative în procesul instructiv educativ modern ajută 

foarte mult la creșterea interesului elevilor , la o mai bună captare a atenției și astfel, la creșterea 

randamentului școlar. 
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Managementul comportamental 

profesor Trifan Valentina 

Colegiul Economic F.S. Nitti - Timișoara 

În domeniul managementului comportamentului elevilor cheia succesului este să ajungem să ne 

cunoaştem proprii elevi. Clasa de elevi este o diversitate. Fiecare elev învaţă în modul său, aşadar o 

abordare strictă poate să funcţioneze perfect pentru unii iar pentru alţii mai puţin.  

Activităţile practice pe care le folosesc la clasa de elevi, cu precădere atunci când sunt diriginta la 

clasa a aV-a dar şi atunci când am clasa din mijlocul ciclului gimnazial (clasele a VI-a şi a VII-a) şi sfârşit 

de ciclu (clasa a VIII-a) încerc să creionez propriul sistem de management al comportamentului încă de 

la începutul anului şcolar. Verific dacă acest management pe care îl gândesc coincide cu sistemul din 

şcoală pentru că este important să existe o coerenţă la nivelul întregii şcoli. Am precizat anterior că în 

clasă elevii sunt diferiţi şi aceste diferenţe se regasesc inclus în tipul de comportament pe care îl are fiecare, 

aşa că există: elevi cu comportament normal (ascultă, respectă reguli, se adaptează situaţiilor create de 

profesor), elevi cu ADHD (elevii hiperkinetici, neatenţi cu lipsă de cocentrare), elevi cu autism, elevi 

superdotaţi. 

În propriul sistem de management comportamental sunt reliefate acţiuni adaptate tuturor tipurilor 

de comportamental al elevilor din clasă. Dintre aceste activităţi amintesc: 

Recompensa pentru comportament. La sfărştul orei ofer copiilor bilete de tombolă pentru efortul 

academic sau pentru cel comportamental pozitiv. Această activitate o consider importantă la clasele cu 

elevi cu tulburări comportamentale (ADHD). Elevul S. D. a devenit atent pentru că a inceput să 

conştientizeze că la sfârşitul orei va pune bileţelul cu numele său în bolul cu AŞA DA la comportament. 

Vinerea extrag la întâmplare 2 bilete şi se oferă ca premiu câştigătorului nota 10 pentru cel care a depus 

efort şi a dat răspunsuri corecte în timpul orei şi aprecieri răspândite chiar în rândul profesorilor de la clasă 

pentru comportament foarte bun. Elevul Ş.D. a fost foarte entuziasmat când bileţelul său a fost extras din 

bol. Această activitate a avut şi un feedbak pozitiv din partea elevului: a început să fie atent în timpul 

lecţiei, să efectueze schemele lecţiilor şi să răspundă sarcinilor de lucru. 

O altă situaţie în acest segment este lucrul cu copiii autişti şi integrarea acestora în învăţământul 

de masă. În acest demers pun accent tot pe un caz de elev integrat într-o clasă de elevi şi modalităţile prin 

care s-a gestionat  comportamentul său. Particularităţile elevului C.M. sunt:  elev cu autism, nu se poate 
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integra în colectivitate, nu efectuează nicio sarcină, nu realizeată nicio temă, nu se integrează în cerinţele 

programei şcolare, este agresiv, colegii îl tolerează şi încearcă să fie receptivi atunci când are crize 

specifice. La ora de geografie i-am distrubuit elevului materiale, coli, fişe de lucru cu imagini pe care le 

colora corespunzător cerinţelor. Am stabilit cu elevul un set de reguli încă din prima oră de geografie din 

clasa a V-a. I-a fost respectată  rutina lui zilnică – înainte de prezenţă lui C.M îi dădeam fişeşe de lucru şi 

când finaliza sarcina mă anunţa, indiferent de momentul lecţiei. Eram foarte atentă la interesele lui. La 

sfârşitul fiecărei lecţii Casian era curios dacă merită să îşi pună bileţelul cu numele său în bolul cu 

comportamentul pozitiv. Metodele de gestionare a comportamentului pe care le-am utilizat au fost 

eficiente. Am abordat un mode flexibil în adaptarea curriculei şcolare şi am observat aspectele pozitive 

ale copilului. L-am evaluat prin întrebări scurte: Cine?, Unde?, Când?, Cum?, De ce? pornind de la 

conţinuturile sale de interes. La  sfârşitul fiecărei ore îî ofeream lui Casian feedback adecvat performanţei 

sale punând accent pe comportamentul săuşi pe regulile stabilite de comun acord. În fiecare Casian a fost 

interesat să strângă materiale, să citească enciclopedii, salva filme de pe internetcu temele preferate de el, 

unele dintre ele nu erau cuprinse în programa şcolară: în clasa a V-a -Vulcanii,  în clasa VI-a – Broaştele 

ţestoase, în clasa a VII-a – Asia, în clasa a VIII-a – Judeţul Călăraş. Disciplina geografie a fost materia 

preferată a lui C.M. (conform cgestionarului aplicat de consilierul psihopedagogic) datorită metodelor 

abordate în timpul fiecărei ore, tehnicii corespunzătoare recompensei folosind bileţele din bolul cu 

comportament pozitiv si adaptării programei scolare la nevoile elevului. Toate acestea au conturat un 

management comportamental adecvat unei activităţi didactice bine organizată.        

Fii onest. Profesorul se asigură că elevii lor identifică aspectele pozitive şi negative din comportamentul 

lor şi le oferă un feedback legat de modalităţile de comportament adecvat. 

Detectivul comportamentelor pozitive. Profesorul caută comportamente pozitive evidente apoi le dă 

exemplu în faţa clasei. 

 În concluzie, se poate evidenţia faptul că managementul comportamentului este acea componentă 

a actului didactic care trebuie realizată corect pentru ca activitatea de predare să nu aibă de suferit. 
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Să fim creativi! 

                                                                            Prof. Nagy Mariana 

                                                                            Colegiul Naţional Bănăţean 

Motivaţie: 

      O operă literară transmite idei şi sentimente, iar lecţia îşi propune să pună accent pe descifrarea 

semnificaţiei textului, motivând, în acelaşi timp, elevii de clasa a VI-a să realizeze creaţii originale. 

Obiectivele lecţiei: 

La finalul activităţii, elevii vor fi capabili: 

• să utilizeze corect şi adecvat formele exprimării scrise în redactarea textelor literare; 

• să descopere semnficaţiile textului; 

• să explice titlul; 

• să asocieze textul-suport cu un alt text literar; 

• să realizeze compuneri inedite. 

Evaluare: compunere de 5 minute – Imaginează-ţi un alt deznodământ al textului. 

Managementul resurselor şi al timpului: 

• textul Negustorul şi papagalul său isteţ de Rumi 

• timp de lucru – 50 de minute 

Metode: termeni daţi în avans, lectură predictivă, diagrama Venn, analiza de text, activitate pe grupe 

Desfăşurarea lecţiei 

Evocare: 

o Elevii primesc imaginea unui papagal aflat într-o colivie şi, pornind de la termenii daţi în avans 

(papagali, negustor, a călători, dor, a spera, bucuros) trebuie să redacteze despre acesta un scurt 

text dialogat (grupa 1), narativ (grupa 2) sau descriptiv (grupa 3). 
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Realizarea sensului 

o Se va realiza lectura textului-suport prin metoda predicţiei. Profesorul se va opri din lectură din 

când în când, cerând elevilor să spună ce cred că se va întâmpla în continuare şi să îşi justifice 

predicţia. 

o La finalul lecturii, elevii vor menţiona semnificaţiile textului. 

Reflecţie 

o Utilizând diagrama Venn, elevii vor compara textul-suport cu un alt text literar citit de ei, 

evidenţiind asemănările şi deosebirile dintre ele. 

Extindere 

o Elevii vor prezenta semnificaţia titlului, având în vedere o trăsătură morală a personajului. 

ANEXĂ 

      A fost odată un negustor bogat, care se pregătea să plece în India. El şi-a întrebat servitorii şi 

servitoarele din casă ce doreau să le aducă în dar de acolo. Fiecare şi-a exprimat o preferinţă aparte, 

ba o bucată de mătase, ba o statuetă de bronz, ba un colier de perle. 

 

      Apoi, i-a cerut să-i spună ce voia şi papagalului său frumos, cu o voce încântătoare, închis într-o 

colivie aurită. Acesta i-a zis:…………………………….  

     ̶  Când vei întâlni papagalii din India, descrie-le colivia mea. Spune-le că am nevoie de o 

îndrumare, un sfat de la ei, chiar dacă sunt atât de departe de aceştia. Întreabă-i cum poate prietenia 

mea cu ei să continue, cu toate că eu sunt închis aici şi ei zboară liberi prin ceaţa luncilor. Zi-le că 

îmi amintesc bine dimineţile când ne mutam cu toţii de la un copac la altul. Îndeamnă-i să bea o cupă 

cu un vin minunat în cinstea mea, aflat aici, în cel mai mare amar al existenţei mele. Transmite-le că 

auzul clevetelilor lor sus, în copaci, ar fi pentru mine mai dulce decât orice fel de muzică!. 

      Papagalul i-a încredinţat, aşadar, acest mesaj negustorului care, odată ajuns în India, a zărit la un 

moment dat un câmp plin de papagali. S-a oprit acolo şi le-a transmis cuvintele confratelui lor. Unul 

dintre ei …………………………………………… s-a cutremurat ca şi cuprins de friguri, a înţepenit 

şi s-a prăbuşit la pământ. Negustorul şi-a zis: 
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    ̶  Vai, acesta este în mod sigur o rudă apropiată a păsării mele! Nu ar fi trebuit să audă vorbele 

mele. 

 

     După ce şi-a terminat treburile din India, s-a întors acasă cu cadourile pentru servitorii săi. Când 

s-a aflat în faţa papagalului, acesta l-a întrebat:  

    ̶  Ei bine, ce s-a întâmplat când le-ai spus povestea mea papagalilor indieni? 

 

      Negustorul a zis:………………………………………………………… 

    ̶  Mi-e teamă să-ţi mărturisesc. 

 

     ̶  Trebuie, stăpâne! 

 

    ̶  Atunci când am dat glas mesajului tău înaintea câmpului plin de papagali clevetitori, i s-a frânt 

inima unuia din ei. Ţi-a fost probabil tovarăş apropiat sau o rudă ce te îndrăgea, întrucât, de îndată ce 

a auzit ce se petrece cu tine, a amuţit, a fost cuprins de frisoane şi a murit. 

 

      Nici nu a terminat de vorbit negustorul, că papagalul său ………………………..... a început şi el 

să tremure şi a căzut nemişcat pe fundul coliviei! 

 

      Neguţătorul era un om bun. A fost adânc îndurerat de acest lucru, murmurând cuvinte la 

întâmplare, ce se băteau cap în cap, când reci, când iubitoare, când limpezi, când înceţoşate de 

simboluri nedesluşite.  Puţin mai târziu, după ce a dus papagalul ,,mort" afară din colivie, 

pasărea…………………………………………………………. şi-a întins aripile şi a zburat până pe 

ramura unui copac din apropiere. 

 

     Negustorul a înţeles pe dată misterul din faţa ochilor săi şi a l-a întrebat:  

     ̶  Cântăreţ dulce, cum ţi-a trecut prin minte să faci şotia asta? 

 

     Pasărea cocoţată pe o creangă i-a răspuns:……………………………….  
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    ̶  Papagalul din India căzut la pământ mi-a dat de înţeles că numai farmecul vocii mele mă ţine 

încarcerat. Mi-a sugerat să  renunţ la el şi  voi fi eliberat. 

      Papagalul i-a mai relevat neguţătorului unul sau două adevăruri spirituale. A urmat 

………………………………o despărţire tandră.  

    ̶  Dumnezeu să te apere, i-a urat negustorul papagalului, pe când se îndrepta spre noua sa cale. 

Sper că te voi urma în curând! 

                        (Negustorul şi papagalul său isteţ de Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī) 
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MODERN ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

Prof. învățământ preșcolar: Brancu Georgiana Aura 

G.P.N “Dumbrava Minunată” Drăgănești-Olt 

 

     Educația înseamnă iluminarea ființei, scoaterea la suprafață a adevărului, înțelegere și revelare. Prin 

educație, omul se eliberează de întunericul din el și din jurul său, intrând în sfera luminii adevărului, a 

binelui, a dreptății, a valorii. „Educația este cea mai mare și grea problemă ce i s-a dat omului spre 

rezolvare.” 

     Între învățământul tradițional și cel modern nu poate exista o opoziție, deoarece nu există clar delimitat 

un „prag” unde se termină tradiționalul și unde începe modernul. Este discutată însă relația dintre 

tradițional și modern privind metodele de predare, acestea fiind împărțite în tradiționale și moderne și 

văzute chiar în opoziție unele față de altele. 

Metodele tradiționale, clasice sunt acceptate ca fiind cele cu pronunțat caracter oral: povestirea, explicația 

și prelegerea școlară, lucrul cu manualul, exercițiul. Ele pot să apară în forma lor „pură”, dar mai nou se 

completează cu unele moderne, ca și conversația sau demonstrația în funcție de materia la care sunt 

folosite. 

     Metodele moderne- activ-participative- pun accent pe învățarea prin cooperare, aflându-se în opoziție 

cu cele tradiționale. Prin participare, elevii își pot exprima opțiunile în domeniul educației, culturii, pot 

deveni coparticipanți la propria formare. Elevii nu sunt doar receptor de informații, ci și un participant 

activ la educație. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă 

pasul deosebit de la „a învăța” la „a învăța să fii și să devii”, adică pregătirea pentru a face față situațiilor, 

dobândind dorința de angajare și acțiune.  

     Mulţi copii se chinuie în şcoli… pentru că felul în care li se predă este incompatibil cu felul în care 

învaţă. Fiecare elev dispune de un echilibru diferit între punctele tari şi slabe în aceste domenii. Aceasta 

va influenţa la rândul ei atât preferinţele lor de învăţare cât şi eficacitatea lor în diferite situaţii de învăţare. 

     Indiferent de diferenţele pe care elevii le pot prezenta, ei nu învaţă o idee nouă în izolare, ci se dezvoltă 

şi îşi adaptează gândirea în continuu, în lumina experienţei anterioare. În promovarea învăţării centrate pe 

elev, trebuie să recunoaştem experienţa anterioară individuală a elevului, şi să o folosim ca pe o bază 

pentru a furniza noi experienţe care să-l ajute să-şi dezvolte ideile şi abilităţile. 

     Toţi venim cu formaţii diferite. Profesorul receptiv stabileşte o relaţie şi rezonanţă, simţind nevoile, 

conflictele, speranţele şi temerile neexprimate. Respectând autonomia elevului, profesorul petrece mai 

mult timp ajutându-l să articuleze întrebările urgente decât cerându-i răspunsurile potrivite. În cadrul unei 

societăţi bazate pe cunoaştere, este vitală nu doar creşterea accesului la oportunităţile de învăţare, ci şi 

consolidarea motivaţiei personale de a învăţa la şcoală şi în afara acesteia pe tot parcursul vieţii. 
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     Dacă vrem ca toţi elevii noştri să înveţe eficient, trebuie să acceptăm această provocare. Am recunoscut 

că fiecare elev este unic. Putem să ne confruntăm cu o provocare chiar mai mare, când ne gândim la rolul 

jucat de elevi în evaluarea învăţării. 

     Într-o învățare centrată pe elev, rolul profesorului este de instructor, ghid, îndrumătorul care te 

companiază, mentor, sfătuitor,consultant, transmiţător de cunoştinţe, formator, supraveghetor, 

coordonator, cercetător critic, model, colaborator – o  persoană care facilitează procesul învăţării pentru 

elevi, încercând să descopere ce anume este interesat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea mai bună 

modalitate de a-i pune la dispoziţie elevului acele informaţii prin  furnizarea de sisteme de cunoştinţe sau 

materiale, care să-i dea acestuia posibilitatea să se achite mai eficace de o sarcină. Acest lucru se 

realizează  prin ascultare, punere de întrebări, furnizare de idei, sugerarea de alternative şi identificare de 

posibile resurse. 

Organizarea clasei 

Tradițional: 

Asistăm la o lecţie obişnuită. Elevii sunt în bănci, unii în spatele celorlalţi, câte unul sau câte doi, ca pe 

vremea străbunicilor. Toţi au privirile aţintite înainte (acolo sunt catedra şi profesorul). Asta li se cere: 

privirea în faţă. 

Unde găsesc ei răspunsurile la confruntările personale? La profesor, în spatele colegului, departe de 

zidurile şcolii?… 

Modern: 

• Elevii sunt pretutindeni în clasă. 

• Ei se grupează / sunt grupaţi potrivit opţiunilor de studiu şi resurselor asigurate de profesor. 

• Elevii privesc unii la alţii, faţă în faţă. Ei comunică. Toţi au şansa dialogului efectiv. 

• În parteneriat cu profesorul ei vor găsi răspunsurile… 

 

Modul de realizare a învățării 

Tradițional: 

         Învăţarea are loc predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. 

• Învăţarea conduce la competiţie între elevi, cu scopul de ierarhizare. 

Modern: 

• Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice. 

• Învăţarea se realizează prin cooperare    
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Evaluarea 

Tradițional: 

• Vizează măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor (ce ştie elevul). 

• Pune accent pe aspectul cantitativ (cât de multă informaţie deţine elevul). 

• Vizează clasificarea elevilor. 

Modern: 

• Vizează măsurarea şi aprecierea competenţelor (ce ştie să facă elevul cu ceea ce ştie). 

• Vizează progresul în învăţare la fiecare elev. 

• Pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini). 
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Metode interactive de grup folosite în activitatea cu preșcolarii 

 

Prof. Pavel Corina-Tatiana 

GPP Nr. 1 Beiuș 

 

 

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experienţiale, de 

exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor. Specific acestor metode este faptul 

că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers 

interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort 

intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul 

mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi 

verifică soluţii. 

De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, 

independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să argumenteze deciziile luate. Aceste 

metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, 

îmbinarea muncii individuale cu munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor 

obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul 

de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să 

înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode 

sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu 

acestea. 

În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructiv-

educativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate. 

„Bula dublă” - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi 

deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea este reprezentată grafic din două cercuri 

mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află 

relaţionate prin linii alte cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în 

cercurile exterioare se specifică deosebirile, caracteristicile fiecărui termen sau particularităţile.  

De exemplu, la activitatea de convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat 

imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au completat două caracteristici ale 

anotimpului toamna (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului iarna 
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(ninge, îngheaţă apa) în cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din 

mijloc.  

O altă activitate la care am folosit metoda „Bula dublă” a fost o activitate de educare a limbajului 

- jocul didactic ,,În curând voi fı şcolar”. În acest joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu 

preşcolari şi şcolari, iar copiii au completat cercurile mici din mijloc cu asemănările existente între 

preşcolari şi şcolari (sunt copii, se hrănesc şi cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu 

caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la grădiniţă, şcolarii merg la şcoală, învaţă). 

„Schimbă perechea” este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu 

preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme prin lucru în 

pereche. Metoda ,,Schimbă perechea” am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, 

activităţi practice, etc. 

De exemplu la activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin lucru în 

pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc în anotimpul toamna. Am 

organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu 

frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La îndemnul educatoarei, copiii au luat din coş un fruct 

la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. Perechea a analizat fructul 

timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au 

format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au 

continuat analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi 

analizatori. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a 

făcut pereche cu toţi membrii grupei. 

„Brainstormingul”, în traducere directă ,,furtună în creier”, sau ,,asalt de idei” este o metodă pe 

care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai repede, cât mai multe idei pentru soluţionarea unor 

probleme, fără a critica soluţiile găsite. Este cea mai simplă metodă de a stimula creativitatea și de a genera 

noi idei într-un grup. Această metodă am utilizat-o frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajului pentru 

a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit 

brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după 

imagini, convorbiri şi jocuri didactice. 

De exemplu în activitatea de convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?”, la începutul 

activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi 

despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta 
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ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea 

ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr. 

Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea finală. Aceste 

caracteristici au fost împărţite în 3 categorii: caracteristici care ţin de evoluţia naturii; caracteristici care 

ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara; caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie 

şi care vor fi eliminate. 

„Explozia stelară” este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv-educativ. Este o 

metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a copiilor. Ea se bazează pe formularea de 

întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de 

lecturi după imagini, convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci 

stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o imagine legată de 

tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul: CE ?, CINE ?, UNDE? , DE 

CE ?, CÂND ?. Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, 

familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus, exersarea capacităţii 

acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând 

rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la întrebările adresate. 

„Diagrama Venn” este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. 

Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile de observare, povestiri, 

convorbiri, jocuri didactice, etc. Diagrama Venn este formată din două cercuri care se suprapun parţial. În 

spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, 

idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi 

evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, 

convorbire, etc. 

De exemplu în activitatea de convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat o diagramă 

în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de curte şi păsările sălbătice. De 

asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica 

cunoştinţele copiilor privind poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o diagramă Venn 

în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în arealul în care se 

suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune. 

„Harta conceptuală” este o metodă prin care învățarea noilor informații depinde de cunoștințele 

deja dobândite de copil și de relaționările pe care le stabilește între acestea. Această metodă structurează 
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cunoștintele copilului, iar important este nu cât cunoaște copilul, ci legăturile care se stabilesc între 

cunoștințele asimilate. Deși a fost recunoscută ca o potențială metodă de evaluare a cunoștințelor copilului, 

„harta conceptuală” poate fi utilizată cu succes și ca instrument de învățare a unor elemente noi; poate fi 

înțeleasă ca un grafic care include concepte centrale (localizate în centrul hărții) și concepte secundare 

(localizate către marginea hărții),  legăturile între respectivele noțiuni comunică felul în care este înțeleasă 

relația între concepte. 

 De exemplu la tema „Copacul” se poate lucra individual, sau în grupuri. Copilul desenează un 

copac în mijlocul colii și prin săgeți duse spre margine, desenează sau scrie tot ce știe despre acesta; fiecare 

copil contribuie prin cunoștințele pe care le are. La tema „Fructe de toamnă” se împart copiii în grupuri 

de câte 4-5 și prin metoda „Mâna oarbă”, fiecare alege un fruct, iar sarcinile se rezolvă prin cooperare: 

unii desenează fructul în mijlocul foii A4, alții desenează sau scriu tot ce știu despre acel fruct, alții notează 

la ce ne folosesc cunoștințele pe care le avem despre fructe, etc. 

Metoda „Pălăriilor gânditoare” am folosit-o în cadrul activităților de povestire.  

Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul discuțiilor. 

Formulează concluzii – clarifică. 

Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conținutul textului, exact cum s-a întâmplat actiunea. 

El este neutru – informează. 

Pălăria roșie – își exprimă emoțiile, sentimentele, supărarea, față de personajele întâlnite. Nu se justifică 

– spune ce simte. 

Pălăria neagră – este criticul, prezintă aspectele negative ale întâmplărilor, exprimă doar judecăți 

negative – identifică greșelile. 

Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluții alternative, idei noi, dă frâu imaginației (Ce trebuie 

făcut?) – generează idei noi. 

Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive și constructive, explorează optimist 

posibilitățile; creează finalul – efortul aduce beneficii. 

De exemplu în cadrul poveștii „Scufita Roșie”: 

Pălăria albă – povestește pe scurt textul povestirii; 

Pălăria albastră – o caracterizează pe Scufița Roșie în contradicție cu lupul: e veselă, prietenoasă, bună 

la suflet, gata să sară în ajutor, dar neascultatoare, în timp ce lupul este rău, lacom, șiret, preocupat să pară 

sensibil la situație; arată ce se întâmplă când un copil nu ascultă sfaturile părinților. 
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Pălăria roșie – arată cum Scufița Roșie își iubea mama și bunica, de care a ascultat întotdeauna; iubește 

mult florile, animalele, îi place să se joace în natură, își exprimă compasiunea față de bunica, bucuria 

pentru vânător și supărarea față de lup. 

Pălăria neagră – critică atitudinea Scufiței Roșii, care trebuia să asculte sfaturile mamei, trebuia să ajungă 

repede la bunica bolnavă. Consideră că nu trebuia să aibă încredere în animale, nu trebuia să dea informații 

despre intențiile ei. Este supărată pe vicleșugul lupului. 

Pălăria verde – acordă variante Scufiței Roșii: dacă dorea să ofere flori bunicii trebuia să ceară mamei să-

i cumpere un buchet de flori; dacă dorea să culeagă flori trebuia să ceară mamei să o însoțească în pădure 

sau să o întrebe dacă are voie. 

Pălăria galbenă – găsește alt final textului: Scufița Roșie putea să refuze să meargă la bunica, știind că 

trece prin pădure; Scufița Roșie nu ascultă de lup; lupul îi arată Scufiței Roșii drumul cel mai scurt spre 

bunica; lupul o ajută să culeagă flori bunicii aflând că aceasta este bolnavă; animalele din pădure o 

sfătuiesc pe Scufița Roșie să nu asculte de lup, etc. 

 

Metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-Interoghează) este o metodă de fixare și sistematizare a 

cunoștințelor, dar și de verificare care poate fi folosită în toate tipurile de activități. Această metodă are la 

bază stimularea și dezvoltarea capacităților copiilor de a comunica prin întrebări și răspunsuri ceea ce au 

învățat. Această metodă urmărește realizarea feed-back-ului printr-un joc de aruncare / prindere a unei 

mingi ușoare: copilul care aruncă mingea trebuie să formuleze o întrebare (din cunoștințele însușite) 

copilului care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui 

coleg, adresându-i o nouă întrebare. Copilul care prinde mingea dar nu știe răspunsul iese din joc, la fel 

ca și cel care este descoperit că nu cunoaște răspunsul la propria întrebare. 

De exemplu, la grupa mare, în cadrul activității „Din tainele pădurii” se pot adresa următoarele 

întrebări și răspunsuri prin joc, la finalul proiectului : 

-Cine trăiește în pădure? (animalele sălbatice); 

-Cine îngrijește pădurea? (pădurarul îngrijește copacii și animalele din pădure); 

-De ce taie oamenii copacii? (pentru a fabrica mobilă, hârtie etc.); 

-Ce animale trăiesc în pădurile noastre? (lupul, vulpea, ursul, veverița, ariciul, păsărelele); 

-Ce este „aurul verde” ? (pădurea se mai numește și „aurul verde” pentru că are bogății: lemn, fructe, 

vânat, aer curat); 
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-Cum putem ocroti pădurea? (să nu rupem pomii, păstrând curate locurile pe unde trcem, să nu lăsăm focul 

nesupravegheat); 

-Ce fructe de pădure găsim? (mure, zmeură, afine); 

-Cum poluează oamenii pădurea? (lăsând hârtii, sticle, mâncare pe jos, rupând pomii); 

-Cine face aerul curat în pădure? (pomii și plantele); 

-Care sunt semnele toamnei în pădure? (cad frunzele, unele păsări pleacă, animalele își pregătesc adăpostul 

pentru iernat); 

-Ce s-ar întâmpla cu animalele dacă pădurile ar dispărea? (n-ar avea hrană, adăpost, ar muri). 

Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la 

grupă, metode prin care noul și căutarea de idei conferă activităţii „un mister didactic” în care copilul e 

participant activ la propria formare. 

Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode 

cum sunt: cubul, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului, gândiți / lucrați în perechi / prezentați, 

învățarea prin cooperare etc. 

 

Bibliografıe: 

Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – Metode interactive de grup-ghid 

metodic, Editura Arves, 2002; 

Breben Silvia, Ruiu Georgeta, Gongea Elena – Activităţi bazate pe inteligenţe multiple, Editura 

Reprograph, Craiova, 2005; 

Gluiga Lucia, Spiro Jodi – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucureşti, 2001; 

MECT,  Revista Învățământul Preșcolar, Nr. 4/2007; 

MECT, Revista Învățământul Preșcolar, Nr. 1-2/2008. 
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METODE MODERNE APLICABILE LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMĂNĂ 

Prof. Tereza Cândea 

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș 

 

Termenul de gândire critică este folosit în cercurile pedagogice de decenii şi a ajuns să semnifice 

lucruri diferite pentru diferite grupuri. Pentru mulţi educatori, gândirea critică înseamnă gândire de nivel 

superior - „superior" referindu-se, de obicei, la poziţia superioară ocupată în taxonomia abilităţilor 

cognitive a lui Bloom. 

„A gândi critic înseamnă: 

1.A deține cunoștințe valoroase și utile și a avea convingeri și credințe întemeiate pe acestea. 

2.A-ți forma opinii independente și a accepta ca ele să fie supuse evaluării (critice). 

3.A supune propriile idei și ideile altora unui scepticism constructiv, cu scop de fundamentare. 

4.A construi argumente suficiente care să confere consistență propriilor opinii; 

5.A manifesta flexibilitate, toleranță și respect față de ideile altora, a le accepta sau a le respinge 

pe bază de argumente. 

6.A participa activ la elaborarea unor soluții, a colabora și coopera constructiv pentru rezolvarea 

oricăror probleme de viață. 

7.A învăța cum să gândești eficient, evaluând și testând mai multe soluții posibile; asta înseamnă 

a gândi în mod autentic.” 

Piaget  folosea termenul de „heteronomie” pentru a se referi la credinţa copilului mic că 

înţelepciunea şi autoritatea sunt atribuite altora, categoric mai mari decât el. Textul este cu  adevărat o 

felie de viaţă, sau cel puţin o operă a cărei autoritate nu poate fi pusă la îndoială. Termenul „autonomie” 

era folosit de Piaget pentru a se referi la realizarea de către copil a faptului că el însuşi este capabil să 

descrie lumea şi să facă judecăţi despre ea, că, prin urmare, nu există niciun motiv pentru care noi să nu 

putem fi o autoritate în anumite privinţe şi că, prin extrapolare, şi textul exprimă un adevăr limitat. Elevii 

care îşi dezvoltă autonomia de gândire devin mai siguri pe ei înşişi, mai dispuşi să adopte un punct de 

vedere şi să-1 susţină şi mai înclinaţi să pună sub semnul întrebării validitatea unui argument exprimat 

într-un text. 

În Statele Unite se crede că 25% din meseriile viitorului nu există în prezent şi că cele existente 

acum şi care vor supravieţui vor fi considerabil diferite. Pentru a funcţiona cu eficienţă în lumea viitorului 

va fi adesea nevoie de cunoştinţe şi perspective complet noi. În prezent, informaţia apare într-un ritm fără 
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precedent. Mulţi estimează că în următorii zece ani, tot ceea ce ştim astăzi va constitui doar 10% din baza 

de cunoştinţe existentă. Mai mult, oamenii de ştiinţă sunt de acord că majoritatea lucrurilor pe care le ştim 

sunt valabile zece ani sau chiar mai puţin, după care devin inexacte sau depăşite. 

În paralel cu această explozie informaţională, se desfăşoară o explozie tehnologică în domeniul 

transmiterii informaţiei. Prin intermediul tehnologiei, toate bibliotecile din lume devin accesibile de acasă 

sau de la birou cu ajutorul unui telefon şi al unui computer. „Volumul enorm de informaţii disponibile 

face să devină imposibil, ba chiar ridicol să credem că volumul de cunoştinţe acumulat în şcoală ar putea 

fi semnificativ în comparaţie cu totalul. Informaţiile directe pe care le învaţă elevii noştri nu vor reprezenta 

decât o fracţiune din tot ceea ce se ştie într-un domeniu şi o fracţiune foarte mică din ceea ce va trebui ca 

ei să ştie în cursul vieţii lor.” 

Ioan Scheau prezintă, în lucrarea „Gândirea critică. Metode active de predare-învățare” , o serie 

de metode ale gândirii critice, bazate pe principiile învățării active, precum și modul lor de aplicare. Vom 

enumera în continuare câteva dintre aceste „metode ale gândirii critice” identificate de Ioan Scheau: 6-3-

5, algoritmizarea, brainstorming, cadranele, ciorchinele, controversa academică, cubul, cvintetul, discuția, 

eseul, exercițiul, gândiți / lucrați în perechi / comunicați, ghidurile de studiu / învățare, gruparea elevilor 

în funcție de atitudinea / poziția față de o problemă, interviul în trei trepte, investigația comună, întrebările, 

învățarea prin descoperire, jocul de rol, jurnalul cu dublă intrare, K-W-L (Știu-Vreau să știu-Am învățat), 

lasă-mă pe mine să am ultimul cuvânt, lectura și rezumarea conținutului unui text în perechi, linia valorii, 

metoda horoscopului, metoda învățării în grupuri mici, metoda RAFT (Rol-Auditoriu-Formă-Temă), 

metoda turneului între echipe, mozaicul, organizatorul grafic, Phillips 6-6, predarea reciprocă, prelegerea 

intensificată, problematizarea, realizarea unor predicții, rețeaua de discuții, reuniunea panel, scrierea 

liberă, SINELG (sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii și a gândirii), stabilirea 

succesiunii evenimentelor, studiul de caz, tehnici de sintetizare și rezumare a unui conținut de idei, tema 

de cercetare, termenii-cheie inițiali turul galeriei, unul stă ceilalți circulă. Aceste metode ale gândirii critice 

pot fi utilizate cu succes în cadrul orei de limba și literatura română în diverse etape ale scenariului 

didactic, ele putând  fi transferate și în  sistemul de predare  online. 
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PARTICULARITĂŢILE PSIHOPEDAGOGICE ALE COPILULUI DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ 

MICĂ 

Prof. înv. primar  PREDOI Valeria-Georgeta 

Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu”, Slatina, Olt 

 

 Dezvoltarea fizică şi psihică a copilului este un proces îndelungat şi continuu, deşi nu are o anume 

uniformitate şi un ritm egal .Dezvoltarea copilului de la naştere până la maturitate se produce în etape 

succesive cu structura psihică unitară, cu profilul specific reflectat într-un comportament caracteristic. 

Perioadele de dezvoltare ale copilului sunt : 

 - perioada sugarului (0-1 an) ; 

 - perioada antepreşcolară (1-3 ani) ; 

 - perioada preşcolară ( 3- 6-7 ani) ; 

 - perioada şcolară mică ( 6-7, 10-11 ani) ; 

 - perioada şcolară mijlocie ( 11-18 ani) ; 

 În perioada primelor două etape de vârstă copilul se află sub influenţa familiei şi a creşelor. 

 În etapa următoare se exercită asupra lui influenţa familiei şi a grădiniţelor.  

 În perioada şcolară mică copilul frecventează cursurile şcolii primare, respectiv clasele I-IV. 

 La vârsta şcolară mijlocie este elev în clasele V-VIII ale şcolii generale, după care urmează clasele 

de liceu care corespund vârstei şcolare mari. 

 Între perioadele sau etapele de vârstă nu există graniţe fixe, exacte, iar trecerea de la una la alta nu 

se face brusc. De aceea, problema limbajului, trebuie relevată începând cu etapele precedente vârstei 

şcolare mici (1-3, 3- 6-7). 

 În perioada antepreşcolară (1-3 ani) mersul şi vorbirea se perfecţionează, copilul ajungând în 

procesul său de socializare . Vorbirea oferă copilului posibilitatea de rezolvare a situaţiilor noi prin gândire 

şi nu exclusiv prin reflexe condiţionate. În privinţa limbajului studiile de specialitate arată că se realizează 

un adevărat salt în însuşirea acestui mijloc de comunicare umană. Specialiştii, pe baza statisticilor, spun 

că la vârsta de trei ani copilul ajunge la însuşirea a 900-1000 de cuvinte. Saltul este spectaculos, însă mai 

mult sub aspect numeric, cantitativ, copilul neavând cunoştinţe de structură a vocabularului şi nici de 

semantică. În general cuvintele însuşite sunt sub raportul categoriei gramaticale, mai mult substantive, 

apoi adjective şi verbe,  şi mai puţin cuvinte de legătură. 
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 Etapa următoare, a preşcolarului, se încadrează între limitele de vârstă de 3- 6-7ani, când copilul 

depăşeşte cadrul familiei, frecventează grădiniţa şi devine obiectul unor influenţe educative mult mai 

ample, mai complexe. La împlinirea vârstei de 6 ani copilul ajunge să deţină în vocabular un număr de 

3000 – 3500 de cuvinte şi, lucrul cel mai important, îşi însuşeşte şi structura gramaticală a limbii şi îşi 

formează simţul limbii materne. De reţinut este faptul că la această vârstă preşcolarul manifestă o atitudine 

activă faţă de limbă. El compară pronunţarea sa cu a altora, observă defectele şi se poate corecta, 

inventează cuvinte noi, limbajul are de acum înainte un rol tot mai mare în îndrumarea comportării 

copilului, în timp ce învăţarea poate să devină acum o ocupaţie specială prin care poate să îşi însuşească 

cunoştinţe noi şi îşi poate forma deprinderi voluntare. Activitatea copilului se mută din familie în şcoală, 

iar persoana centrală devine învăţătorul. Munca şcolară ia locul jocului. 

 Dezvoltarea fizică este mai puţin marcată decât în perioadele anterioare. Creierul copilului însă se 

dezvoltă mult, nu atât în ceea ce priveşte greutatea, cât în ceea ce priveşte structura (sunt bine marcate 

circumvoluţiunile, lobii frontali se măresc ca volum, celulele corticale sunt capabile de funcţionare fină şi 

complexă). Solicitările la care este supus copilul în procesul de învăţământ şi în relaţiile lui cu mediul 

social contribuie la o puternică dezvoltare psihică. Percepţia copilului păstrează însă unele trăsături ale 

vârstei preşcolare fiind globală şi superficială. 

 Un rol important pentru întreaga evoluţie intelectuală a şcolarilor îl are cultivarea capacităţilor de 

exprimare a elevilor. În activitatea de învăţare la toate disciplinele, nu poate fi conceput un succes real 

fără ca elevii să dispună de posibilitatea de a se exprima, dar dezvoltarea limbajului nu poate fi separată 

de dezvoltarea gândirii. 

P. P. Neveanu arată : „calităţile exprimării noastre, bogăţia vocabularului, corectitudinea 

gramaticală, precizia şi calitatea frazei sunt condiţii de care depinde modul însuşi de desfăşurare a 

gândurilor noastre. Nu este posibil să ai gândire bogată, rodnică, limpede cu un vocabular sărac, cu o frază 

încâlcită, rău construită. În acelaşi timp, însă, o exprimare corectă, coerentă, nuanţată este ea însăşi 

condiţionată de o gândire bine dezvoltată.”1  

La intrarea în şcoală, copiii stăpânesc în bună măsură, sistemul limbii materne. Limbajul lor în linii 

generale, este format din punct de vedere fonetic şi gramatical, dar păstrează multe din particularităţile 

 
1 Popescu Neveanu, Paul , Psihologia generală, Bucureşti, EDP, 1971, p. 27 
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vârstei preşcolare. Sunt caracteristice discordanţa dintre vocabularul activ şi cel pasiv, oscilaţiile în 

precizia şi gradul de stabilitat 

 Exprimarea corectă a elevilor reprezintă pentru învăţător şi pentru profesorul de limba română un 

diagnostic al nivelului cu care îl preiau pe elev şi cu care îl predau societăţii la absolvirea şcolii generale. 
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Inovaţie  în  educaţie 

                                                           Prof. înv. primar  Iosif  Elena 

                                                                               Şcoala  Gimnazială Nr.1 Jegălia, jud.Călăraşi 

 

                 Consider că este foarte uşor să  vorbim despre  inovaţie  în educaţie, însă  este extrem de  

dificil să stabilim  cum, unde şi când apare  inovaţia  şi cât  de  eficientă este aceasta. Evident că schimbările  

la  nivelul societăţii în care trăim atrag după sine necesitatea analizării,  identificării şi  implementării unor 

modificări din perspectivă  educaţională.   

                    Chiar dacă ar exista  departamente de   inovare, chiar dacă există politici  în acest sens, este 

foarte greu de demonstrat eficienţa acestora. De-a lungul timpului, s-a încercat în permanenţă  reformarea  

învăţământului, fapt care a implicat schimbări doar  la  nivel administrativ, fără  a interveni  prea  mult în 

ceea ce priveşte predarea  şi  învăţarea în clasă. Apare, implicit, necesitatea formării profesionale a 

cadrelor didactice care, la rândul lor, trebuie să aibă disponibilitate spre adaptare. Inevitabil, inovaţia 

înseamnă creşterea  calităţii şi  nu de puţine ori apare ideea de colaborare şi de învăţare de la colegi.  

                     O altă  tendinţă  tot  mai des  dezbătută o  reprezintă transformarea şcolilor în organizaţii care 

învaţă. Este un început care are ca fundament principiul că schimbarea începe de la lucruri mici şi creşte 

organic şi că şcoala trebuie să ofere, dincolo de clădirea propriu-zisă, locuri şi oportunităţi pentru ca elevii 

să fie educaţi. Ceea ce mi se pare foarte important este, de asemenea, modul în care îi putem  îndruma pe 

copii să se implice personal în proecesul de învăţare pentru că doar astfel, ei vor vor învăţa în mod susţinut 

şi îşi vor dezvolta capacitatea de a face propriile alegeri.Un alt aspect relevant, din această perspectivă, îl 

reprezintă faptul că ,, învăţarea organizaţională consumă mai puţin timp decât cea alternativă”. 

                      Cu toate că apare în curriculum, învăţarea abilităţilor care îi ajută pe beneficiarii direcţi ai 

procesului instructiv-educativ să reuşească într-o lume supusă unei permanente schimbări, această 

învăţare este, din punctul meu de vedere, prea puţin transpusă în practicile de predare şi învăţare. 

Cercetările în domeniu au fost făcute pentru a stabili felul în care au evoluat practicile educaţionale şi 

reflectă cum învaţă  şi  cum sunt învăţaţi elevii pentru a putea implementa educaţia pe care vrem să o avem 

în viitor. S-a constatat, în urma acestor studii, că cea mai mare inovaţie constă atât în achiziţiile 

independente de cunoştinţe şi practicile de învăţare, cât şi în practicile active de învăţare, ceea ce aduce 

din nou în prim plan ideea a avea ,, şcoli care învaţă”. 
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În ultimii doi ani, mai ales în perioada pandemiei, s-a făcut remarcată utilizarea într-un procent mult mai 

ridicat a tehnologiei, în sensul că predarea , respectiv învăţarea s-au mutat în mediul on-line, iar temele 

elevilor au fost, de asemenea trimise prin intermediul dispozitivelor tehnologice. Un alt aspect remarcabil 

al inovării pentru elevi a constat în modul în care profesorii au reuşit să-şi dezvolte cunoştinţele 

profesionale, mai ales din perspectiva folosirii platformelor educaţionale cu care nu fuseseră atât de 

familiarizaţi anterior. 

Un alt standard despre care se discută tot mai des din perspectiva inovaţiei în educaţie este dat de creşterea 

stării de bine a tuturor beneficiarilor educaţiei, fie că vorbim despre elevi, cadre didactice sau părinţi. Este 

mai mult decât evident că ţările care au inovat cel mai mult în ultimii zece ani au înregistrat creşteri 

semnificative ale satisfacţiei elevilor şi, implicit a celorlaţi beneficiari ai procesului instructiv-educativ. 
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PROIECTELE EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE – UN PLUS ÎN VIAȚA COPIILOR NOȘTRI 

 

Profesor: Andrei Lenuța Ramona 

Colegiul Național „Iancu de Hunedoara, județ Hunedoara 

 

După vârstă, unii dintre noi suntem dascăli de modă veche, după muncă și rezultate, suntem 

dascălii „Școlii moderne”. În activitățile curriculare, aplicăm programa didactică și răspundem cerințelor 

educaționale ale elevilor și părinților actuali prin metode interactive, provocatoare, ancorate în realitatea, 

care diferă mult de metodele pedagogice clasice, bazate pe expunere, memorizare, reproducere.  

Îmi desfășor activitatea de profesor într-un colegiu național cu prestanță la nivel județean și 

național, statut impus de rezultatele elevilor la final de ciclu de învățământ, la olimpiade și concursuri 

școlare, de reușitele din viața profesională a foștilor elevi. De aceea susțin că parteneriatul profesor-elev-

părinte este cel mai important în actul educativ și susțin că performanța poate fi obținută cu preluarea 

rigurozității, perseverenței, antrenamentului – caracteristici ale metodelor clasice de predare-învățare-

evaluare, la care nu am renunțat, ci le-am adaptat cerințelor actuale. 

Cadrele didactice din Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” caută mereu noi metode de 

motivare a elevilor pentru activitățile școlare obligatorii. De aceea, toți cei implicați în acest triunghi 

educațional profesor-elev-părinte, am acceptat provocarea proiectelor – alternativă educațională prin 

activități extrașcolare.  

Parteneriatele facilitează realizarea de proiecte prin care elevii au posibilitatea să își perfecționeze 

și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, schimburi de experiențe, perfecționându-

și  competențele de comunicare, asigurând un mediu sănătos de socializare, adaptat vârstei și nevoilor 

fiecăruia. 

Prezentăm mai jos statistica și valențele educative ale proiectului „Avocat pentru o zi”, în care 

înscrierea elevilor s-a realizat benevol, activitățile desfășurându-se în cadru organizat, în afara orelor de 

curs. 

 

Denumire proiect: AVOCAT PENTRU O ZI!  

Tipul activității: Activități extracurriculare / fără consum de resurse financiare 

Instituția: Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”, Hunedoara – Structura „Colegiu” 

Partener: Baroul Hunedoara (fără contribuție financiară) 
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Beneficiari direcți:        168 elevi de clasele VII-XI (19,1% dintre elevii colegiului), 6 profesori-

diriginți (9,7%) 

Beneficiari indirecți:  711 elevi de clasele V-XII din C.N. „Iancu de Hunedoara”  

56 de profesori și diriginți  

Peste 2700 colocatari / familiile elevilor din grupul beneficiarilor direcți 

Scopul proiectului: Diversificarea ofertei educaționale pentru 168 de elevi de gimnaziu și liceu din C.N 

„Iancu de Hunedoara” prin activități interactive din domeniul educației civice 

Obiective: Scăderea acțiunilor de bullyng în rândul elevilor de gimnaziu și liceu din C.N „Iancu de 

Hunedoara”  

 Cunoașterea și asumarea responsabilităților civice de către elevii, față de propriile acțiuni  

Perioada de desfășurare: mai-iunie  2022 

Rezultate: • Creșterea gradului de cunoaștere a legislației românești, de către tinerii din grupul țintă, cu 

privire la tematica abordată în cadrul activităților; 

   • Experimentarea diverselor situații (victimă bullyng, părinte elev agresor/agresat, avocat) prin joc de 

rol 

   • 80% dintre participanți și-au exprimat dorința de a relua experiența proiectului, în cadrul unei 

tematici lărgite 

Tab. 1. Centralizatorul activităților din proiect și situația participării elevilor din clasa a VII-a D 

Profesor responsabil: Andrei Ramona, profesor disciplina Religie ortodoxă, diriginte clasa a VII-a D 

Tipul activității/ Descriere Nr. 

ore 

aloc

ate 

Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Perioada 

de 

desfășura

re a 

activității  

Grupa

/ Clasa 

Tota

l 

Cu 

risc 

Total Cu 

risc 

1. Mic ghid de orientare 

profesională 

- Informații despre profesiile 

juridice 

- Rolul fiecărui profesionist în 

Drept 

- Organizarea juridică 

1 18 7 14 4 05. 

2022 

a VII-a 
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2. Ce înseamnӑ să fii liber 

- Distincția dintre normele juridice 

și alte norme care se respectă într-o 

societate, punând accent pe 

consecințele nerespectării acestora 

- Distincția dintre formele 

răspunderii juridice, cu accent pe 

răspunderea civilă delictuală, 

abuzul de drept. 

1 18 7 16 5 05. 

2022 

a VII-a 

3. Fii cool, fără să fii penal 

- Infracțiunile de violență 

1 18 7 15 5 05. 

2022 

a VII-a 

4. Fii cool, fără să fii penal 

- Infracțiunile legate de droguri 

1 18 7 15 5 05. 

2022 

a VII-a 

5. Fii cool, fără să fii penal 

- Infracțiunile care vizează 

patrimoniul 

1 18 7 15 4 06. 

2022 

a VII-a 

 

Fig. 1. Reprezentare grafică a perticipării elevilor din grupul țintă la activitățile proiectului 
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CĂTRE O ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ PRIN EVALUAREA AUTENTICĂ 

 

Prof. Mușat Ionela Rodica 

Gradinița ”Albinuța” București 

         

        Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea 

cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ. Este unanim acceptat că, în viaţa de 

zi cu zi, nu folosim cunoştinţe disparate acumulate la anumite discipline şi nu valorificăm capacităţi 

specifice unei materii de studiu. Abordarea integrată a cunoaşterii nu este un element de noutate, 

pedagogii subliniind, încă de la vechii greci, importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. 

Viaţa noastră este una complexă, unitară, prin urmare ar trebui să studiem fenomenele din 

perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi, mai mult, din perspectiva valorificării învăţării 

nonformale şi informale în context formal.            

       Literatura pedagogică oferă mai multe soluţii metodologice moderne: pluridisciplinaritatea sau 

abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdiciplinaritatea sau abordarea 

cross-curriculară.  

      Perspectiva interdisciplinară facilitează elevului "formarea unei imagini unitare asupra realităţii" 

şi dezvoltarea unei "gândiri integratoare". Corelaţiile interdisciplinare sunt legături logice între 

discipline, în sensul că explicarea unui fenomen solicită informaţii şi metode studiate la diferite 

materii. Acestea pot fi spontane sau planificate şi pot fi legate de definirea unor concepte / noţiuni, 

de utilizarea unor metode sau instrumente în contexte noi, de transferul unor valori şi formarea unor 

atitudini prin diferite discipline. Abordarea interdisciplinară nu elimină organizarea curriculum-ului 

pe discipline, ci este un demers complementar.  

       Până nu demult, evaluarea acorda mare atenţie preciziei măsurării rezultatelor elevilor, ca 

modalitate de asigurare a obiectivităţii şi comparabilităţii notelor/ calificativelor. Analiza efectelor 

negative ale evaluării asupra curriculum-ului şi asupra activităţii de predare-învăţare (se predă ceea 

ce se evaluează, elevul învaţă pentru examene etc) a generat un interes crescut pentru un nou mod 

de a gândi evaluarea, ca proces integrat în cel de predare-învăţare, care are loc în situaţii concrete, 

obişnuite. Evaluarea autentică sprijină învăţarea şi predarea, fără a le "distorsiona", monitorizează 

calitatea instruirii şi facilitează dezvoltarea competenţelor de autoevaluare ale elevilor. 
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      Mulţi specialişti în educaţie au criticat testele tip grilă deoarece acestea nu măsoară aspecte 

importante şi nu au capacitatea de a evalua competenţele superioare ale elevilor, ci doar capacităţile 

de memorare, recunoaştere şi rezolvare de probleme. De asemenea, testele nu explică de ce elevii 

au ajuns la acele performanţe, adică au valoare diagnostică redusă. Evaluarea autentică propune 

modalităţi de evaluare care să "provoace" analiza, integrarea şi valorificarea cunoştinţelor, 

creativitatea. Denumirea sa subliniază ideea de a solicita elevului să demonstreze ce poate face în 

situaţii similare din afara şcolii, rezolvarea de sarcini complexe, căutare de soluţii, elaborarea unor 

produse, care le permit să integreze cunoştinţele dobândite şi să genereze cunoştinţe noi. În loc să 

rezolve itemi cu alegere multiplă, elevii sunt angajaţi în experimente ştiinţifice, conduc cercetări 

sociale, scriu referate şi eseuri, citesc şi interpretează opere literare, rezolvă probleme de matematică 

în contexte reale. Profesorul proiectează oportunităţi de învăţare adecvate pentru elevi, implică 

părinţii, elevii, colegii - învăţători şi profesori - în evaluare.  

           Pentru aceasta, profesorii au nevoie de mai multe informaţii despre "cum învaţă elevii". 

Evaluarea trebuie contextualizată, bazată pe legătura dintre experienţele concrete de viaţă şi ceea ce 

se învaţă la şcoală.  

         Sumarizând, caracteristicile definitorii ale evaluării autentice sunt date de:  

➢ relevanţa sarcinilor de evaluare pentru performanţele elevilor şi punerea elevilor în situaţii 

asemănătoare celor din viaţa reală: realizează experimente, nu memorează informaţii; rezolvă 

probleme concrete de viaţă, reflectează asupra a ceea ce învaţă şi îşi pot exprima stilul de 

învăţare, aptitudinile, interesele, ca sursă de dezvoltare a competenţelor şi ca identificare a 

punctelor forte;  

➢ surprinderea aspectelor esenţiale prin criteriile de evaluare şi asigurarea unităţii cunoaşterii, 

conform premisei "întregul este mai important decât partea";  

➢ dezvoltarea capacităţii de autoevaluare: elevii îşi analizează rezultatele, le compară, îşi 

revizuiesc strategia de învăţare;  

➢ sentimentul elevilor că munca lor este importantă, şi nu doar rezultatele finale.  

          Evaluarea autentică se caracterizează prin integrarea sa în curriculum, astfel încât să devină 

dificil de delimitat de instruire. Scopurile specifice evaluării se diversifică şi se combină cu scopuri 

specifice predării şi învăţării. Evaluarea devine într-adevăr o modalitate de a sprijini/ transforma 

procesul de predare-învăţare, de a întări aspectele pozitive şi de corectare rapidă şi eficientă a 

lacunelor. Un alt aspect semnificativ pentru a analiza contribuţia evaluării autentice la proiectarea 
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interdiciplinară a cunoaşterii constă în specificul metodelor de evaluare. Metodele "alternative", 

specifice evaluării autentice - proiectul, portofoliul, investigaţia etc. - sunt în acelaşi timp metode 

de predare-învăţare şi metode de evaluare. Ele permit profesorului să analizeze direct activitatea 

elevului, să evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate, şi nu numai rezultatele/ 

produsele finale.  

       Principiile privind predarea şi învăţarea accentuează următoarele idei:  

• respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale - reper fundamental în construirea 

situaţiilor de predare-învăţare;  

• diversificarea şi flexibilizarea situaţiilor de predare - învăţare prin utilizarea de metode şi 

procedee variate, interactive care să motiveze, să stimuleze copilul, să antreneze iniţiativa, 

imaginaţia, creativitatea, dorinţa de a învăţa;  

• centrarea pe obiective care urmăresc formarea de capacităţi, competenţe, atitudini;  

• centrarea pe copil în proiectarea activităţilor de învăţare.  

        Prin urmare, adecvarea procesului didactic la particularităţile elevilor necesită o nouă abordare 

a activităţii, mai flexibilă şi mai apropiată de experienţele reale ale elevilor. 

         Interdisciplinaritatea este, în acest context, o soluţie metodologică adecvată. Ca şi în cazul 

altor elemente ale procesului didactic, nu este suficientă o singură intervenţie novatoare. Abordarea 

integrată sau interdisciplinară a conţinuturilor trebuie însoţită de modernizarea celorlalte aspecte ale 

procesului de învăţământ: finalităţile, modurile de organizare a învăţării, strategiile, metodele şi 

mijloacele folosite, evaluarea etc.  

       Analizând contribuţia evaluării autentice la proiectarea interdisciplinară a învăţării, două dintre 

metodele alternative de evaluare care au un potenţial major în acest sens sunt proiectul şi portofoliul. 

Acestea prezintă următoarele avantaje:  

• promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la diferite 

discipline de studiu, prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor şi atitudinilor/ 

valorilor;  

• stimulează responsabilitatea elevului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor de 

realizare;  

• evaluează elevii în acţiune / în procesul de învăţare;  

• pun accent pe identificarea/ formularea problemelor şi apoi pe rezolvarea lor;  
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• angajează elevii în situaţii reale de viaţă; au semnificaţii practice, sociale, economice şi 

implicaţii în educaţia morală;  

• deplasează accentul de la "a învăţa despre", la "a şti cum"; ü promovează învăţarea prin 

contactul direct cu lucrurile (şcoala activă);  

• încurajează autoevaluarea, gândirea, mai degrabă decât memorarea sau recunoaşterea unei 

informaţii;  

• sunt interactive, angajează elevii în înţelegerea evaluării. 

        Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimulează 

crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între învăţător şi elevi şi între 

elevi. Elevul nu se simte "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator 

al situaţiilor de învăţare şi un element de legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează 

accesul la informaţie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile 

acestuia: predare-învăţare-evaluare.  

     Utilizarea metodelor alternative sau complementare de evaluare încurajează crearea unui climat 

de învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini 

contextualizate: realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în 

acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de evaluare. Este important ca elevii să înţeleagă criteriile 

de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanţelor obţinute, a le explica 

şi a găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie evaluati unii in raport cu ceilalti, scopul nu este de 

a-i ierarhiza, ci de a vedea evolutia, progresul, achizitiile.  

      Abordarea interdisciplinară reprezintă o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi a 

conţinuturilor educaţiei. Metodele alternative de evaluare impun proiectarea interdisciplinară a 

conţinuturilor, ca premisă pentru evaluarea autentică.  
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BASMUL – LUMEA COPILĂRIEI 

Prof.inv.prescolar – Șerban Daniela 

Liceul cu Program sportive Helmut Duckadam 

Gradinita nr.1, Clinceni, Ilfov 

 

Basmele şi poveştile au rămas de-a lungul vremii operele cele mai îndrăgite de copii, începând 

din primii ani ai vieţii până aproape de adolescentă. Mai întâi ascultându-le, apoi prin lecturarea lor, 

copiii îşi însuşesc din basme comorile nepreţuite ale creaţiilor populare. 

Sesizând valoarea instructiv-educativă a  acestor texte, mulţi psihologi au numit etapa preşcolară 

vârsta basmelor . Copilul este o personalitate în formare şi basmele aduc o preţioasă contribuţie la 

dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter. 

Preşcolarii sunt fermecaţi de lumea fabuloasă a basmelor şi povestirilor, le ascultă cu aceeaşi plăcere, 

chiar dacă sunt repetate, şi îşi manifestă întotdeauna dorinţa ca valorile lor morale să dureze cât mai mult. 

Totodată, ei au posibilitatea să-şi reprezinte obiecte şi fenomene pe care nu le-au perceput niciodată. Cu 

ajutorul lor se exersează modalităţi de preluare a reprezentărilor în imaginaţie, se face transpunerea în 

lumea acestor fiinţe, în care eroii acţionează în concordanţă cu propriile aspiraţii, fiinţele apropiate şi 

îndrăgite sunt întotdeauna puternice şi îndrăzneţe, iar binele şi dreptatea triumfă mereu. Prin reliefarea 

calităţilor eroilor se creează în mintea copiilor adevărate modele de viaţă. Din faptele eroului pozitiv, ei 

învaţă să fie curajoşi şi dârji, perseverenţi şi hotărâţi, modeşti şi harnici, cinstiţi şi drepţi, prieteni 

adevăraţi, exprimând compasiune faţă de cei slabi, admiraţie faţă de cei optimişti şi devenind încrezători 

în forţele lor. 

Basmele contribuie, de asemenea, la dezvoltarea imaginaţiei creatoare a copiilor atât de necesară 

omului în toate formele de activitate. Ele sunt şi puternice mijloace de dezvoltare a gândirii, a atenţiei şi 

a memoriei, căci, ascultându-le, copiii urmăresc cu încordare peripeţiile narate, se implică afectiv şi reţin 

cu mai multă uşurinţă ideile textului, formându-şi numeroase reprezentări ale lumii înconjurătoare. 

În altă ordine de idei, basmul ajută la înţelegerea  frumosului, fiind un mijloc valoros atât pentru 

educarea artistică a copiilor, cât şi pentru dezvoltarea limbajului. Odată cu conţinutul de idei şi expresii 

poetice, copiii îşi îmbogăţesc vocabularul cu expresii din limba vie a poporului, îşi dezvoltă capacitatea 

de a se exprima, învaţă să propunţe corect cuvintele sau să folosească mijloace de expresivitate sau 

proverbele şi zicătorile pline de înţelepsiune. 

Povestirea basmelor constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare şi este una 

dintre activităţile cele mai plăcute copiilor, satisfăcându-le nevoia de cunoaştere, de afectivitate, 
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stimulându-le imaginaţia. În contextual în care părinţii acordă din ce în ce mai puţin timp  copiilor, în 

care lumea virtuală a calculatorului îi atrage din ce în ce mai mult, îndepărtându-i de cuvântul scris, 

basmele pot deveni un minunat mijloc de educare a gustului pentru frumos, prilejuind copilului puternice 

emoţii estetice, facându-l să regăsească drumul spre lumea lecturii, care nouă ne-a fermecat copilăria. 

Îmi doresc ca preşcolarii noştri să-şi facă din cărţi cei mai buni prieteni. 

Astăzi, mai mult ca oricând, datoria educatoarelor este să deschidă drumul spre lumea povestilor şi a 

basmelor, din care copiii învaţă să deosebească binele de rău, adevărul de minciună, faptele bune de cele 

rele, devenind mai atenţi, mai ascultători, mai buni şi mai sensibili unii cu alţii. Admirând întreaga 

comoară de înţelepciune pe care o cuprind basmele, creaţii specifice ale poporului, cu o complexă valoare 

formativă, copiii învaţă să preţuiască poporul pentru înaltele şi deosebitele sale calităţi. 

Basmul este un excelent mijloc de educare a limbajului preşcolarilor cu condiţia folosirii unor strategii 

didactice eficiente, a unor metode şi material modern în spaţiul activităţii integrate. 

Elementul cheie al acestei strategii este motivarea copilului pentru învăţare, atragerea şi implicarea sa 

activă în propria formare. În acest sens, basmele au o mare forţă de atracţie asupra copiilor de vârstă 

preşcolară, ei fiind impresionaţi de lumea lor mirifică, o lume în care binele, adevărul, frumosul ramân 

adevăratele valori ale omenirii, triumfând asupra răului pe care-l expulzează pentru a rămâne o lume 

ideală potrivită inocenţei copilăriei. 

Dar basmul s-a predate dintotdeauna în activităţile de dezvoltare a limbajului copilului preşcolar. Ceea 

ce conferă superioritate activităţii moderne în faţa lecţiei tradiţionale este alegerea unor strategii care să 

capteze atenţia copilului şi să menţină treaz interesul său pentru învăţare, chiar şi atunci când sunt 

implicate noţiuni abstracte, greu accesibile. Folosirea jocului, a unor metode cât mai atractive şi variate, 

a unor material şi mijloace didactice pline de originalitate, precum şi angrenarea copiilor în diferite forme 

de organizare pot conferi un plus de eficacitate activităţilor de educare a limbajului. 

Numai în acest fel basmul contribuie la îmbogăţirea limbajului sub diferitele sale aspecte, fonetic, lexical, 

gramatical; se consolidează pronunţia corectă a sunetelor, se activează şi îmbogăţeşte vocabularul cu 

cuvinte şi expresii întâlnite în textele basmelor; exprimarea devine tot mai corectă din punct de vedere 

gramatical; se dezvoltă vorbirea expresivă prin respectarea pauzelor, a tonului, a ritmului; creşte 

capacitatea de a reproduce cu uşurinţă un text, fără a devia de la subiect, folosind dialogul; se dezvoltă 

tot mai mult prin contactul cu textul capacitatea de a percepe frumuseţea limbii literare; se stimulează 

interesul copiilor pentru lectură, se dezvoltă imaginaţia creatoare. 
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Lumea în care trăim este într-o continuă schimbare, iar odată cu ea apar noi surse de informare atât pentru 

adulţi cât şi pentru copii, unele mai atractive decât altele, ceea ce îi ajută pe copii să descopere anumite 

cunoştinţe înainte ca noi să le planificăm. 

Predarea tradiţională în sensul în care educatoarea explică, face o demonstraţie, iar rolul copiilor este 

acela de a o urmări, nu mai este eficientă, deoarece produce învăţare în foarte mică măsură. Cadrul 

didactic trebuie să găsească acele metode care să permită stocarea informaţiei pentru mai mult timp, 

copiii înşişi trebuind să aplice ceea ce au auzit şi au văzut. Dacă copiilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a 

investigaţiei, a acţiunii – învăţarea nu are loc. 

Pentru a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie 

combinate cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă independentă. 

Practica dascălilor de a da cât mai multe informaţii trebuie înlocuită cu preocuparea de a-i îndruma pe 

copii spre un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor 

demersuri intelectuale interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin asumarea responsabilităţii, 

prin formularea şi verificarea soluţiilor, prin elaborarea unor sinteze în activităţi de grup, individual, în 

perechi. 

Încununarea acestor cerinţe este realizată prin punerea în practică a metodelor interactive de grup care 

aduc schimbări în planul gândirii cu referire la idei, opinii, limbaj, activează copiii, îi motivează reducând 

încorsetarea pe care, deopotrivă, atât ei cât şi educatoarea, o resimt într-o activitate tradiţională. 

Închei reamintind ceea ce spunea Maria Montessori: “Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. 

Această lume nu va mai exista atunci când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea 

lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5709 
 

 

BIBLIOGRAFIE 

Antonovici, Ştefania; Ciobotaru, Melania, Educarea limbajului – extindere. Îndrumător pentru 

educatoare, Aramis, 2008; 

Anghelescu, Mircea; Ionescu, Cristina; Lăzărescu, Mircea, Dicţionar de termini literari, Editura 

Garamond, 1995; 

Barbu, Hristu şi colaboratorii, Pedagogie preşcolară – Didactica (manual pentru şcoli normale, cls. XI), 

Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1993; 

Bucur, Ana, Mijloace de învăţământ şi materiale didactice în grădiniţă, Bucureşti, Institutul de Stiinţe 

ale Educaţiei; 

Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga Mihaela, Metode interactive de grup, Craiova, 

Editura Arves, 2006; 

Creţu, Tinca, Psihologia vârstelor, Bucureşti, Editura Credis, 2009; 

Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Bucureşti, Editura Polirom, 2006; 

Dumitrana, Magdalena, Educaţia limbajului în învăţământul preşcolar, (I – II), Bucureşti, Editura 

Compania, 1999/2001; 

Dumitrana, Magdalena, Jocuri şi jucării pentru preşcolari – ghid metodic de activităţi realizate cu 

ajutorul unor material simple, Bucureşti, Editura Compania, 2005; 

Dumitru, Muster, Metodologia cercetării în educaţie şi învăţământ, Bucureşti, Editura Ed Litera, 1985; 

Ionescu, Miron, Clasic şi modern în organizarea lecţiei, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1972; 

E. S. Kolumbus, Didactica preşcolară, Bucureşti, Editura V & I Integral, 1998; 

Ezechil, Liliana; Paisi, Lăzărescu, Mihaela, Laborator preşcolar, Bucureşti, Editura V&I Integral, 2006; 

Hristu, Candoveanu, Literatura română pentru copii, Bucureşti, Editura Albatros, 1988; 

Lazăr, Şăineanu, Basmele române, Editura Minerva, Bucureşti, 1978; 

Lespezeanu, Monica, Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Bucureşti, Editura Omfal 

Esenţial, 2007; 

Jean, Piaget, Psihologia copilului, Chişinău, Editura Cartier, 2005; 

Manolache, Adriana; Dragomir, Cornelia; Petre, Mariana, ABC-ul basmelor – caiet 6-7 ani, Editura 

Aramis, 2008; 

Montessori, Maria, Descoperirea copilului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1977; 

Mitu, Florica, Antonovici, Ştefania, Metodica activităţilor de educarea limbajului, Bucureşti, Editura 

Pro Humanitas, 2000; 

Osterrieth, Paul, Introducere în psihologia copilului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976; 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5710 
 

Metode inovative de predare-învăţare 

Prof. înv. primar Szabo Anca-Ioana 

Şcoala Gimnazială Dacia Oradea 

 

    Metoda de învăţământ reprezintă calea sau modalitatea de lucru aleasă de cadrul didactic şi pusă în 

aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora. Astfel că, metoda 

aleasă îi permite profesorului să se manifeste ca organizator al proceselor de predare- învăţare, în cursul 

desfăşurării acestora, el putând juca rolul de animator, ghid, evaluator. 

 Termenul metodă derivă din două cuvinte greceşti (odos- „cale” şi metha- „spre”, „către”) şi are înţelesul 

de „drum (către)… “, „cale (spre)…”; un mod de „urmărire”, de cercetare a unui lucru, de căutare, de 

explorare a unui fenomen obiectiv în vederea aflării adevărului, drumul parcurs în vederea atingerii unui 

scop, a obţinerii unui rezultat determinat. 

    Importanţa metodelor de învăţământ constă în faptul că, prin intervenţia lor activă, se poate modifica 

mersul proceselor de predare şi învăţare, poate să imprime un curs sau altul derulării acestora. 

Metodele utilizate la elevi sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”. Numai abilitatea cadrului didactic 

poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul elevilor şi să-l determine să înveţe în modul cel 

mai plăcut, prin joc. Cele mai utilizate metode interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare 

ale elevilor în direcţia propusă, le captează atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, 

voinţei, motivaţiei şi imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac. 

Metodele inovative de învăţare stimulează învăţarea şi dezvoltarea personală încă de la vârstele 

timpurii,fiind instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, 

asigurând perfecţionarea şi optimizarea demersului educaţional. Ele presupun o învăţare prin comunicare, 

prin colaborare, care produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare 

centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe 

influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

Învățarea activă angajează capacitățile productiv-creative, operațiile de gândire și imaginație, apelează la 

structurile mintale și la cele cognitive de care elevul dispune și de care se folosește în producerea noii 

învățării. În lucrul cu metodele moderne, profesorul joacă un rol esențial. Acesta trebuie să-și pună în joc 

toate cunoștințele sale și întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur și simplu cunoștințe care urmează 
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a fi însușite mecanic, ci pentru a insufla elevilor săi dorința de a le dobândi, prin ei înșiși, printr-un studiu 

cât mai activ și mai intens. Rolul profesorului este de a organiza învățarea, de a susține efortul elevilor și 

de a nu lua asupra lui, integral sau parțial, această strădanie. Utilizarea metodelor activ-participative, 

cunoscute și ca metode moderne folosite în procesul instructiv-educativ, nu constituie doar o modalitate 

de a proiecta diferit demersul didactic, de a ne încadra în actualitatea sistemului de învățământ, cât mai 

ales o modalitate de a activiza și de a responsabiliza elevii în propria dezvoltare, prin ceea ce aceste metode 

reușesc să dezvolte diferit față de metodele tradiționale în procesul cognitiv al educabililor, iar aici 

amintesc dezvoltarea gândirii critice, creativitatea, colaborarea, exprimarea propriei opinii, spiritul de 

echipă și inițiativa elevilor.  
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IMPLICAREA COPIILOR CU CES 

ÎN PREDAREA UNEI LECȚII DE CHIMIE 

                       

                                                                                     Prof. Sorina Știrboiu 

Școala Gimnazială ,,Carol I"  Curtea de Argeș 

       

  Educaţia incluzivă promovează o pedagogie centrată pe copil, în condiţiile în care învăţământul 

trebuie să se adapteze diferenţelor dintre oameni, la cerinţele specifice de educaţie care derivă din 

acestea. Ea trebuie să fie accesibilă și flexibilă.  Incluziunea şcolară a copiilor eu cerinţe educative 

speciale (CES), în deosebi a copiilor cu dificultăţi de învăţare, în şcoala obişnuită are drept scop final 

participarea deplină a tuturor copiilor la activităţile şi viaţa din comunitate și implică:  

- asigurarea serviciilor specializate în şcoală; 

- sprijinirea adecvată a cadrelor didactice şi a personalului implicat; 

- participarea copiilor la cât mai multe activităţi în şcoală şi în afara ei; 

- utilizarea în comun a tuturor facilităţilor - bibliotecă, teren de sport etc; 

-  încurajarea prieteniilor şi a relaţiilor sociale între toţi copiii;  

-  educarea tuturor copiilor pentru integrare şi acceptarea diferenţelor dintre oameni; 

-  asigurarea programelor de sprijin individualizat;  

-  implicarea părinţilor .  

  Pregătirea profesorilor constituie o cerinţă de bază pentru realizarea şcolii incluzive.   Primele cerinţe 

faţă de formarea continuă sunt determinate de răspunsurile necesare la problemele pe care le ridică 

activitatea curentă în clasa de elevi. Dacă într-o clasă există un copil cu dizabilităţi, profesorul poate 

face faţă diferenţelor dintre copii dacă: ştie care sunt punctele forte şi punctele slabe ale copiilor şi 

dacă planifică lecţiile ţinând seama de acestea; ştie că învăţarea copilului poate fi afectată de dizabilităţi 

sau de lipsuri şi foloseşte strategii de predare-învăţare prin care aceste dificultăţi să fie depăşite;  are 

încredere în propriile sale capacităţi şi abilităţi de profesor, de a proiecta lecţiile pentru a răspunde 

cerinţelor tuturor elevilor şi pentru a adapta curriculum-ul, astfel încât să se potrivească pentru toţi 

elevii;  este ajutat şi sprijinit de către colegi, părinţi şi alte categorii de profesionişti; are credinţa că 

toţi copiii au dreptul la educaţie şi că toţi copiii sunt capabili să înveţe. 

 Am aplicat aceste cerințe la disciplina chimie, la clasa a VIII a B, unde este o elevă cu CES și mai 

mulți elevi cu dificultăți de învățare.  

TEMA: Proprietăţi chimice ale acizilor, CLASA: a VIII-a, TIPUL LECŢIEI: mixtă 

  Lecția urmărește cunoaşterea proprietăţilor substanţelor chimice şi utilizarea lor în viaţa cotidiană. 

Elevii utilizează simbolurile chimice, formulele chimice, clasificarea subsatnţelor chimice, 
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recunoaşterea diferitelor tipuri de substanţe şi includerea lor într-o anumită clasă de compuşi. La 

încheierea lucrării practice elevii vor avea deprinderi de folosire a ustensilelor de laborator, vor putea 

sintetiza observaţiile practice sub formă de scheme şi tabele. 

Lecţia continuă partea informativă, teoretică, a subcapitolului „Acizi”, urmată de partea 

experimentală, specifică ştiinţelor naturii. Astfel, elevii vor înţelege mai bine legătura dintre 

proprietățile substanţelor chimice şi utilizarea acestora în diferite domenii ale vieţii.  

  Metodele interactive de învăţare folosite pe parcursul lecţiei le oferă tuturor elevilor posibilitatea de 

a se implica în procesul de învăţare. 

  Evaluarea se realizează prin observarea sistematică a elevilor, analiza şi autoevaluarea răspunsurilor 

de pe fişa de lucru, rezolvarea unor jocuri didactice. 

  Clasa formată din 24 de elevi care vor forma 6 echipe a câte 4 elevi; într-o echipă va fi inclusă  eleva 

cu CES. În aceleaşi grupuri sunt cuprinşi şi elevi foarte buni la învăţătură, care vor forma perechi cu 

elevii cu dificultăți de învățare, ajutându-i astfel şi pe aceştia să se integreze și să participe la 

problematica discutată în timpul lecţiei. 

1. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, brainstormingul, „ciorchinele”, „cubul”, 

expunerea, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, feed-back-ul. 

2. Resurse materiale: tablă, cretă,videoproiector, planşă didactică „Proprietăţile chimice ale acizilor”, 

fişe de lucru pe grupe de elevi, substanţe chimice, ustensile de laborator, cubul. 

3. Resurse de timp : 50 minute. 

Pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a lecţiei anterioare fiecare echipă va primi o fişă de lucru( 

Fişa nr.1) care cuprinde doi itemi : 

• I1 – cuprinde 2 coloane : coloana A include diferitele categorii în care sunt clasificaţi acizii, iar coloana 

B cuprinde mai multe exemple de acizi. Elevii trebuie să traseze corespondenţa dintre acizi şi 

categoriile în care pot fi incluşi aceştia. 

• I2 – este un tabel în care sunt notate formulele chimice a 5 acizi, iar elevii vor avea ca sarcină de lucru 

completarea spaţiilor libere din tabel cu radicalii acizi corespunzători fiecărui acid şi cu denumirile 

acestora.  

Timp de lucru : 5 minute 

Elevii aflaţi în acelaşi grup vor schimba fişele cu grupul alăturat  şi pe baza fişei de lucru etalon şi a 

baremului stabilit, prezentate la videoproiector, se vor autoevalua.  

Prin sondaj se verifică punctajul realizat de 1 – 2 echipe şi se prezintă concluziile de către profesor. Se 

precizează că notele obţinute la acest test vor fi trecute în catalog, pentru ca elevii  să fie atenţi şi 

implicați în desfăşurarea lecției. 
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 2. Se anunţă titlul noii lecţii, se consemnează pe tablă şi în caietele elevilor; profesorul 

subliniază finalităţile lecţiei şi precizează că vor fi utilizate cunoştinţele anterioare. 

,,  MOZAICUL” ( 30 minute)   

A. Se menţine împărţirea clasei în aceleaşi echipe, sarcinile de lucru se dau în mod echitabil ( 

elevii cu CES se vor ocupa de identificarea substanţelor).  

B. Se distribuie fiecărui grup de elevi câte o fişă de lucru ( Fişa nr.2) care cuprinde succesiunea 

de lucrări experimentale ce vor fi efectuate. 

 C. Fişa de lucru va fi expusă elevilor şi cu ajutorul videoproiectorului astfel încât colaborarea 

permanentă elev – profesor să se menţină. 

 D. Profesorul subliniază faptul că fiecare elev din grup va fi considerat „expert” pentru colegi 

deoarece va efectua o anumită secvenţă de lecţie, de la 1 la 4. 

 E. Se distribuie sarcini precise pentru fiecare număr .  

 F. Profesorul discută cu elevii regulile pentru grup : fiecare elev participă; nimeni nu domină; 

fiecare elev se concentrează asupra sarcinii care îi revine; se atrage atenţia asupra gestionării eficiente 

a timpului de lucru. 

 G. Pe măsură ce vor fi efectuate experimentele indicate în fişă elevii vor nota la tablă ecuaţiile 

reacţiilor chimice. Observaţiile fiecărui grup vor fi consemnate pe fişa de lucru . 

 H. Permanent profesorul va coordona activitatea experimentală, va corecta greşelile în cazul 

manevrării incorecte a ustensilelor şi va aminti principalele reguli de protecţie a muncii în laboratorul 

de chimie. 

 I. Profesorul va conduce conversaţia astfel încât elevii să descopere utilizările practice ale 

acizilor cu care lucrează şi chiar şi ale altor acizi. 

 J. Se vor preciza importanţa pentru organismul uman a acidului clorhidric( legătura biologie – 

chimie) şi importanţa utilizării în alimentaţie a acidului fosforic. 

 K. Pe tot parcursul predării - descoperirii noii lecţii, elevii vor formula întrebări, vor face 

diverse supoziţii, vor face legături cu lecţii anterioare şi cu noţiuni aflate de la alte discipline şcolare. 

  Gîndiţi – lucraţi în grup – comunicaţi ( 10 minute) : „CUBUL” 

 Fiecare grup va primi câte un cub şi pe fiecare din cele 6 feţe ale acestuia va trebui să noteze, 

pentru acidul care îl vor avea stabilit, următoarele :  

1. Formula chimică; 

2. Reacţia de recunoaştere cu turnesolul; 

3. Reacţia cu Mg; 

4. Reacţia cu MgO; 

5. Reacţia de neutralizare(al doilea reactant fiind la alegere); 
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6. O importanţă practică. 

Se dau acizii: acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, acid fosforic, acid cloric, acid sulfhidric. 

Evaluare ( 5 min.) : Eşti şeful departamentului de vânzări pentru o firmă care fabrică  acid sulfuric, 

cunoscut şi sub denumirea de „sângele industriei”. Concepe o reclamă publicitară sau un slogan care 

să te ajute să distribui acest produs agenţilor industriali. 

CONCLUZII : 

A. Autoevaluarea cunoştinţelor învăţate la lecţia precedentă a dezvăluit un uşor dezinteres al elevilor 

legat de noţiunile pur teoretice. 

B. „Mozaicul” i-a pus pe elevi în situaţia de a colabora permanent, de a se susţine reciproc, de a-şi ajuta 

colegii cu probleme CES, de a-şi gestiona eficient timpul.  

C. „Cubul” a fost o foarte bună alegere de realizare a feed-back-ului. Elevii au fost încântaţi de acest joc 

didactic.  

D. Reclama publicitară – a evidenţiat spiritul de echipă şi imaginaţia creativă a elevilor.  

E. Linia valorilor – a remarcat  capacitatea de corelare a informaţiilor primite cu cele cunoscute de la 

orele precedente.  
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Utilizarea unor metodologii de evaluare centrate pe elev 

Prof. Rățoi Otilia 

Liceul tehnologic Petre Baniță, Călărași 

 

 

 
Problematica metodelor este poate una dintre cele mai mult abordată în teoria și practica instruirii, căci 

aratăcăile directe de predare, de învățare, de evaluare. 

  De aceea este mai eficient acum să evidențiem notele lor esențiale, pentru a desprinde apoi consecințele 

asupra utilizării lor eficiente și a le încadra în conceptele cu sferă mai largă:metodologie, tehnologie 

didactică și strategie de instruire. 

Metodele interactive de grup sunt modalități moderne de stimulare a  învățării și dezvoltării personale încă 

de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experiențe, de 

cunoștințe.   

 Interactivitatea presupune o învățare prin comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de 

idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe disponibilitatea și dorința de 

cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și activă, pe influența reciprocă din interiorul 

microgrupurilor si interacțiunea socială a membrilor unui grup. 

În ceea ce privește evaluarea învăţării.  Putem aplica aceasta la două niveluri.  Mai întâi, aceştia ne 

pot spune când anume sunt pregătiţi să fie evaluaţi.  În al doilea rând, aceştia pot contribui la propria 

lor evaluare şi la aceea a colegilor lor. Am recunoscut că fiecare elev este unic.  Aceştia diferă în 

multe moduri diferite, printre care se numără capacitatea lor de a învăţa materiale diferite şi viteza cu 

care pot să le înveţe. Într-o abordare centrată pe elev a unui curriculum bazat pe competenţe, ne vom 

evalua elevii atunci când aceştia consideră că sunt pregătiţi.  Aceasta poate însemna că solicită 

evaluarea foarte devreme şi că au succes.  Apoi va trebui să plănuim următoarea formare pentru ei.  

În cel mai bun caz, pot avea o experienţă anterioară ce le-a dat capacitatea de a satisface cerinţele 

evaluării înainte de a li se fi predat formal lucrurile respective, şi trebuie să putem răspunde unei 

astfel de situaţii. Alţi elevi pot cere să fie evaluaţi înainte de a fi pregătiţi.  Putem concepe un sistem 

de autoevaluare sau negociere ce le va da elevilor posibilitatea de a realiza dacă sunt pregătiţi pentru 

evaluarea formală, pentru a reduce riscul de a nu promova examenele.  Dar chiar şi ‘nepromovarea’ 

poate fi folosită ca o oportunitate de a-i ajuta să stabilească ce anume trebuie să facă pentru a avea 

succes atunci când repetă examenele. A-i da elevului posibilitatea de a stabili când anume se simte 

pregătit pentru evaluare constituie baza evaluării la cerere.  Aceasta se află în contrast evident cu 

abordările  
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tradiţionale ale evaluării în momente stabilite, ce pot fi prea devreme pentru unii elevi şi prea târziu 

pentru alţii. În final, în contextul activităţii elevului, am sugerat că elevii pot contribui la propria lor 

evaluare.  Putem stabili o îndrumare şi liste de verificare ce să le permită elevilor să-şi evalueze 

propria competenţă.  Apoi putem monitoriza şi evalua această auto-evaluare şi o putem folosi ca 

parte a evaluării formale a elevului. Spre deosebire de aşteptările noastre, elevii tind să-şi 

subevalueze performanţa.  Aceasta poate fi foarte util pentru creşterea motivaţiei elevilor noştri.  Le 

putem spune că sunt mai buni decât cred şi aceasta îi va face să se simtă bine.    

Metodele activ-participative sunt proceduri care pornesc de la ideea că învăţarea este o activitate 

personală, care încurajează elevii să gândească independent şi să reflecteze. Câteva metode şi 

procedee active : 

1. Brainstorming 

Scop : stimularea creativităţii şi productivităţii gândirii prin intermediul grupului.  

Demers metodologic: se porneşte de la un cuvânt mic sau o temă şi se solicită cât mai mulţi asociaţi 

cognitivi, într-un anumit interval de timp, se prezintă elevilor regula de bază: amânarea judecăţilor 

critice în momentul emiterii ideilor, concentrarea asupra cantităţii şi nu a calităţii, este necesar ca 

elevii să fie stimulaţi şi încurajaţi pe tot parcursul şedinţei; se noteaz ă ideile pentru a fi apoi triate, 

analizate şi evaluate; se poate demara şedinţa cu un exerciţiu de „ încălzire”. 

2. Ciorchinele 

Scop : exersarea gândirii libere şi structurarea informaţiilor într-o formă de organizare grafică 

accesibilă.  

Demers metodologic : există mai multe variante conform cărora elaborarea ciorchinelui se poate 

realiza frontal, în asociere cu branistorming, pe grupe, folosind texte, imagini, sau individual. La fel 

ca şi în cazul celorlalţi organizatori grafici, ciorchinele poate fi utilizat în momentul reflecţiei, ca 

mijloc de rezumare. 

3. Cubul 

 Scop : explorarea unui subiect nou sau îmbogăţirea unui subiect cunoscut, urmând algoritmul în şase 

paşi: descriere, comparare, analizare, asociere, aplicare, argumentare.  

Demers metodologic: se grupează elevii câte 6 şi vor primi ca sarcină fie abordarea unui subiect 

dintr-o singură perspectivă, fie din toate cele şase, în funcţie de timpul alocat şi amploarea 

subiectului. Opţional se pot selecta numai anumite sarcini. De asemenea, în grup, fiecare elev poate 

îndeplini un anumit rol în timpul rezolvării sarcinilor comune: „ rostogolici” (rostogoleşte cubul); 

„ştie tot” (reţine sarcinile prezentate de colegi), „isteţul” (citeşte imaginile si formulează întrebarea 

sau explică sarcinile), „cronometrul” (măsoară timpul şi intervenţiile colegilor), „umoristul” 

(încurajează colegii, vine cu idei de rezolvare).  
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3. Lotus / Floarea de nufăr 

Scop : stabilirea de relaţii între noţiuni, pornind de la o tema principală. Dezvoltarea potenţialului 

creativ, a inteligenţelor multiple în activităţi individuale şi de grup pe teme din domenii diferite.  

Demers metodologic : 

1. Se alege o temă mai largă şi se plasează în centrul unei diafragme sau subteme; 

 2. Se stabilesc împreună cu elevii conţinuturile/ideile/conexiunile; se selectează un număr de opt 

idei/ subteme care se vor vota în opt cadrane care înconjoară tema principală;  

3. În grupuri mici se stabilesc noi conexiuni pentru aceste opt subteme şi se trec în diafragmă; 

 4. Se prezintă rezultatele grupului şi se fixează ideile noi. 

4.Pălăriile gânditoare 

Scop : stimularea creativităţii prin interpretarea de roluri „dacă interpretezi rolul unui gânditor, chiar 

vei deveni unul...” (Eduard De Bono)  

Demers metodologic : se alege o adecvată şi se prezintă elevilor rolurile corespunzătoare celor şase 

pălării gânditoare ( „cubul” pălăriilor, diferenţiate după culoare). 

 ○ pălăria albă ( „computerul”) – exprimă obiectivitatea, neutralitatea şi claritatea. Formulări 

specifice: „Ce informaţii avem?”, „Ce informaţii lipsesc?”, „Cum le putem obţine?”. 

 ○ pălăria roşie („empaticul”) – oferă libertate imaginaţiei şi descătuşare enunţurilor. Formulări 

specifice: „Asta mă face să simt o stare de...”, „Nu-mi place când se procedează in acest fel...” . 

○ pălăria neagra („negativistul”) – este perspectiva gândirii pesimiste, centrată pe demolare prin 

judecăţi critice sau prudenţă exagerată. Formulări specifice: „Nu este corect!”, „Nu ne permite 

regulamentul!” . 

 ○ pălăria galbenă („optimistul”) – joacă rolul opus celei negre, oferind o perspecrtivă constructivă, 

pozitivă, optimistă, fundamentată logic. Formulări specifice: ”Care sunt beneficiile?”, ”Care sunt 

punctele tari?” 

 ○ pălăria verde (“creativul”) – aparţine celor productivi şi inovativi. Formulări specifice: ”Există 

mai multe posibilităţi!”,”Soluţia poate fi găsită şi dacă…” 

 ○ pălăria albastr ă (“managerul”) – exprimă controlul, organizarea, rigurozitatea. Formulări 

specifice: ” Pe ce ne bazăm? ”, ”Să ne concentr ă m pe aspectele importante!” În varianta clasică, 

elevii sunt grupaţi cât e şase, fiecare interpretând în grupul său un anumit rol. 

 În alte variante, fie se împart elevii în şase grupuri corespunzătoare celor şase pălării, fie se 

formează perechi din pălării cu roluri opuse: albă şi roşie, neagr ă şi galbenă, verde şi albastră. Se 

recomandă ambele variante pentru ca elevii să exerseze perspective diferite de interpretare a aceleiaşi 

situaţii/eveniment şi să dobândească abilităţi multiple. 

5. Mozaic cu fișe expert 
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Scop: asigură cooperarea în înţelegerea lecţiilor şi îi implică pe elevi în propria lor educaţie. 

 Demers metodologic: clasa se împarte în patru grupuri de experţi, fiecare grup primeşte textul 

prelucrat sau i se indică lecţia din manual şi o fişă de expert cu sarcini de lucru ; în cadrul grupului se 

citeşte textul, se răspunde la întrebările din fişă şi se stabileşte strategia care va fi adoptată pentru a 

preda noţiunile precizate în fişă, colegilor din grupa de bază sau grupul casă ; în fiecare grup de bază 

toţi elevii vor avea o sarcină :  

să-i facă pe colegi să înţeleagă un fragment din lecţie.  

6. GLC –Gândiți lucrați în perechi comunicați 

Scop: dezvoltarea capacităţii de a folosi reflecţia, sinteza ş i rezumarea conceptelor ş i a 

informaţiilor, individual și î n cooperare.  

Demers metodologic: se comunic ă sarcina individuală de lucru şi intervalul de timp acordat, apoi se 

transmite cerinţa ca fiecare să îm părtăşească perechii alese rezolvarea acestei sarcini; la rândul său, 

fiecare va asculta apoi modul de rezolvare propus de colegul său; frontal se analizează /comentează 

ideile reţinute  

în activitatea desfăşurată în perechi; se vor nota principalele idei.  

6. Diagrama venn 

Scop: conştientizarea eficinentă a elementelor comparative; asemanări şi deosebiri între concepte, 

fenomene, evenimente etc.  

Demers metodologic: se propun cei doi termeni pentru realizarea comparaţiei, fiecare înscriindu-se 

într-un cerc. Spaţiul cercului recpectiv va fi completat cu elemente caracteristice, distincte ş i 

definitorii pentru fiecare termen, urmând ca în spaţiul de suprapunere să fie notate c ât mai multe 

asemănări.  

7. Turul galeriei 

Scop: stimularea învăţării şi interaprecierii  

Demers metodologic: se poate aplica individual, în perechi sau în grupe de lucru. Se vor alege 

strategii de rezolvare/aplicaţii diferite pentru aceeaşi temă sau problemă . La final, lucrările vor fi 

expuse, prezentate, analizate şi apreciate ca într-o galerie expoziţional ă , în formă scrisă sau orală. 

Ideile noi, soluţiile se vor sistematiza, evalua şi realiza. 

8. Știu – Vreu să știu – Am învățat 

Scop : formarea unui stil de învăţare eficient prin conştientizarea legăturii dintre experienţa cognitivă 

şi noile achiziţii. 

Demers metodologic: se poate lucra prin conţinuturi din manual sau pe orice tip de conţinut/subiect 

sau temă, pornind de la stabilirea legăturii dintre cunoştinţele anterioare şi cele noi, departajate activ 

şi conştient în trei coloane ale unui tabel; coloana „ŞTIU” poate fi completată prin brainstorming 
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individual sau colectiv, pe baza unui text scris, sau după o secvenţă de conversaţii euristice; coloana 

„VREAU S Ă ŞTIU” poate fi completată prin problematizări, provocări; este important ca elevii să 

fie ajutaţi să formuleze întrebări asupra subiectelor neclare; în coloana „AM ÎNVĂŢAT” se pot nota 

termenii cheie, idei principale, sau individual, orice tip de achiziţii recunoscute de elevi. 
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NUMĂRUL e 

Profesor: Dragomir Mirela 

Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”, Tecuci 

 

Numărul e, numărul lui Euler sau cunoscuta constantă Napier este unul dintre cele mai  importante 

numere iraționale din domeniile matematicii și algebrei. Este un număr fundamental într-o funcție 

exponențială, care nu poate fi reprezentat printr-un număr natural. Este un număr irațional căruia nu-i 

putem ști exact valoarea deoarece are infinite zecimale. 

Numărul e este definit ca fiind suma seriei: 

1 + 
1

1!
 + 

1

2!
 + ... + 

1

n!
 + ... ( 1 ) 

  Sau ca limita șirului (1 +  
1

n
)

n

.   ( 2 ) 

  Se consideră mai întâi numărul e ca fiind suma seriei ( 1 ) . Seria ( 1 ) este convergentă , deoarece , după 

criteriul raportului , 

lim
𝑛→∞

𝑢𝑛+1

𝑢𝑛
 = lim

𝑛→∞

1

𝑛+1
 = 0. 

Dacă notăm  

en = 1 + 
1

1!
 + 

1

2!
 + ... + 

1

n!
 

rn = 
1

(n+1)!
 + 

1

(n+2)!
 + ...  

     Rezultă că e = en + rn. Trebuie să găsim o limită superioară a erorii pe care o facem asupra lui e 

oprindu-ne la primii n+1 termeni . Se observă că  

rn = 
1

n!
 [

1

𝑛+1
+ 

1

( 𝑛+1)(𝑛+2)
+  … ] < 

1

n!
[

1

𝑛+1
+  

1

(𝑛+1)2 +  … ] 

Deci, 

rn< 
1

n!
 ∙ 

1

n
 sau rn= 

1

n!
 ∙ 

θ

n
 cu 0 < 𝜃 < 1. 

     Pentru n = 1 , avem e = 2 + 𝜃 , deci 2 < e < 3. 

      Pentru n = 6 , rn <  
1

6!
 ∙  

1

6
 = 0,0002; prin urmare , dacă se însumează primii șapte termeni obținem pe 

e cu trei zecimale exacte; pentru n= 8 , obținem rn <  
1

8!
 ∙  

1

8
 = 0,000003 , adică însumând primii nouă 

termeni obținem numărul e cu cinci zecimale exacte. 

      Ne propunem să calculăm numărul e cu 15 zecimale exacte. Pentru aceasta trebuie să calculăm suma 

a 17 termeni , deoarece 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5722 
 

r17 <  
1

17! 17
 <  

2

1016
 

     Fiecare termen din cei 17 trebuie calculat cu 18 zecimale exacte , deoarece eroarea provenind de la 

termenul al 18 lea pentru toțitermenii este mai mică decât 
15

1018 și suma erorilor îndeplinește condiția cerută 

, deoarece 

15

1018 + 
2

1016 = 0, 000 000 000 000 000 215 < 
1

1015 . 

    Făcând calculul efectiv , avem 

1 + 
1

1!
 + 

1

2!
 = 2,5 

1

3!
 ≅ 0,166 666 666 666 666 666 ,      

1

4!
 ≅ 0,041 666 666 666 666 666 

1

5!
 ≅ 0,008 333 333 333 333 333 ,     

1

6!
 ≅ 0,001 388 888 888 888 888 

1

7!
 ≅ 0,000 198 412 698 412 698  ,     

1

8!
 ≅ 0,000 024 801 587 301 587 

1

9!
 ≅ 0,000 002 755 731 922 398 ,      

1

10!
 ≅ 0,000 000 275 573 192 239 

1

11!
 ≅ 0,000 000 025 052 108 385 ,    

1

12!
 ≅ 0,000 000 002 087 675 690 

1

13!
 ≅ 0,000 000 000 160 590 437 ,    

1

14!
 ≅ 0,000 000 000 011 470 745 

1

15!
 ≅ 0,000 000 000 000 764 716  ,    

1

16!
 ≅ 0,000 000 000 000 047 794 

1

17!
 ≅ 0,000 000 000 000 002 811 

și însumând 2,718 281 828 459 045 053 < 𝑒 < 2,718 281 828 459 045 268, deci valoarea lui e cu 15 

zecimale exacte este 

 e ≅ 2,718 281 828 459 045 

    Numărul e este irațional. Folosind seria ( 1 ) , putem arăta că numărul e nu este rațional. 

    Dacă p și q sunt întregi primi între ei , trebuie să arătăm că nu putem avea  

p

q
 = 1 + 

1

1! 
+  … +  

1

q!
+  

1

q!
∙

θ

q
 , 0 < 𝜃 < 1. 

     Înmulțind ambii termeni cu q! Rezultă p ∙ (𝑞 − 1)! = întreg + 
θ

q
 , ceea ce este imposibil. 

     Echivalența celor două definiții.Să considerăm acum numărul e definit ca limita șirului (2). 

Vom nota E = lim
𝑛→∞

(1 +  
1

n
)

n

. 

 Am arătat că șirul En = (1 +  
1

n
)

n

 este crescător și mărginit , deci convergent. 
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  Să arătăm că E = e . Avem: 

En = 1 + ∑
(1− 

1

n
)(1− 

2

n
)…(1− 

m−1

n
) 

m!
n
m=1          ( 3 ) 

en = 1 + 
1

1!
 + 

1

2!
 + ... + 

1

n!
 

Deci  

    En  <   en < 𝑒                                           ( 4 ) 

și lim
𝑛→∞

𝐸𝑛 = E ≤ 𝑒. 

      Dacă păstrăm în ( 3 ) pe m fix și facem pe n să tindă către infinit , rezultă , dacă notăm cu Em,n suma 

primilor m+1 termeni din ( 3 ) , că lim
𝑛→∞

𝐸𝑚,𝑛 = em , deci 

lim
𝑛→∞

𝐸𝑚,𝑛 = lim
𝑛→∞

𝐸𝑛 ≥ em , oricare ar fi m , 

Sau 

             E ≥ e                                                               ( 5 ) 

Comparând ( 4 ) cu ( 5 ) , rezultă că E = e. 

Raționamentele de mai sus au fost făcute în ipoteza că n este un număr natural , deoarece am folosit 

formula binomului lui Newton , care nu este valabilă decât dacă n este întreg și pozitiv. 

a) Să arătăm că 

lim
𝑛→∞

(1 +  
1

n
)

n

= lim
𝑛→∞

(1 − 
1

n
)

−n

= lim
𝑛→∞

(
𝑛

𝑛−1
)

𝑛

= 

= lim
𝑛→−∞

[(1 +  
1

𝑛−1
)

𝑛−1

∙
𝑛

𝑛−1
] = e 

b) Presupunem acum că n este un număr real și pozitiv oarecare. Există două numere întregi consecutive 

m și m+1 astfel încât m< n< m+1, atunci 

1

m
 > 

1

n 
>

1

m+1
 

1 + 
1

m
 ˃ 1 + 

1

n 
˃ 1 + 

1

m+1
 

Prin urmare , 

(1 +  
1

m
)

m+1

˃ (1 +  
1

n
)

n

˃ (1 +  
1

m+1
)

m

 

și trecând la limită  

lim
𝑛→∞

[(1 + 
1

m
)

𝑚

(1 +  
1

m
)] ≥ lim

𝑛→∞
(1 +  

1

n
)

n

 ≥ lim
𝑛→−∞

[(1 +  
1

𝑚+1
)

𝑚+1

∙
𝑚+1

𝑚+2
] 

Din care obținem 
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e ≤ lim
𝑛→∞

(1 +  
1

n
)

n

 ≤ e , n ϵ ǀR , 

sau  

lim
𝑛→∞

(1 +  
1

n
)

n

= 𝑒 , n ϵ ǀR  

Avem și  

a) Dacă xn →  +∞ , atunci (1 +  
1

xn
)

xn

 → 𝑒; 

b) Dacă xn →  −∞ , atunci (1 +  
1

xn
)

xn

 → 𝑒; 

c) Dacă xn →  0 , xn ˃ 0 , atunci  (1 +  xn)
1

xn → 𝑒; 

d) Dacă xn →  0 , xn <  0 , atunci  (1 +  xn)
1

xn → 𝑒; 
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MODELUL CLASIC ŞI  MODELUL MODERN ÎN SISTEMUL  

DE ÎNVÂŢĂMÂNT ROMÂNESC  

Influența mijloacelor TIC asupra procesului de predare-învățare-evaluare  

  
  

  Prof. Vîrcan Raluca  

Liceul Teoretic Amărăștii de Jos, județul Dolj  

  

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de vedere, 

educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile generale date de 

cărţile de metodologie.”   

                                                                                                     Gaston Mialaret  

Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se pune accent 

pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi materiale. Astfel 

apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două puncte de vedere; primul se referă la 

ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al doilea se referă la 

ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de organizare a predării-

învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice, conţinuturile transmise, formele 

de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare.  

Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda didactica.      

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum spre”. Metodele 

de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau 

sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, 

atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( M.Ionescu, V.Chiş, p.126) Metoda este selectată de cadrul 

didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul 

acestora; presupune, în toate cazurile, o colaborare între profesor şi elev, participarea lor la căutare de 

soluţii, la distingerea dintre adevăr şi eroare şi care, sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate, 

se foloseşte pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ.  

Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului instructiv, de 

particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor şcolare, de 

natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului didactic.  
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O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, caracteristici ce se 

pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă, complementară sau chiar contrară. 

Astfel, o metodă tradiţională poate evolua spre modernitate, în măsura în care secvenţele proceduale care 

le compun ingăduie restructurări inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul 

noi. În unele metode moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale 

acestei metode erau de mult cunoscute şi aplicate.  

Considerăm că fiecare metodă, şi nu mă refer doar la clasificarea în funţie de axa istorică, apare sub 

forma unor variante şi aspecte diferite, încât, in mod difuz, în cadrul unei metode, de exemplu cea clasică, 

se poate naşte treptat tendinţe către modernism. Ele apar şi se concretizează în variante metodologice 

compozite, prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin articularea a două sau mai multe metode. 

O variantă de clasificare a metodelor educaţionale se poate pronunţa în jurul axei istorice: metode clasice, 

tradiţionale (modelul clasic) și metode moderne (modelul modern).  

MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII  ÎN  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TRADIȚIONAL                     

MODEL DE REALIZARE A ÎNVĂŢĂRII  

 ÎNTR-UN ÎNVĂŢĂMÂNT MODERN  

  

 memorarea şi reproducerea 

cunoştinţelor transmise de cadrul didactic ;  

competiţia cu scop de ierarhizare;  

AVANTAJE:  LIMITE:  

-stimulează 

productivitatea, 

promovează  

aspiraţii mai înalte; 

pregăteşte elevii 

pentru viaţa 

competitivă.  

-generează conflicte, 

agresivitate; lipsa 

comunicării și a 

încrederii, amplifică 

teama de eşec, 

egoismul;  

  

 se poate realiza și individual.  

 apel la experienţa proprie;  

 promovează învăţarea prin colaborare;  

 dezvoltă gândirea critică în confruntări.  

  

AVANTAJE:   

Stimulează: argumentarea unei opinii; -

cooperarea în rezolvarea sarcinilor şi 

problemelor de lucru (de învăţare).  

-iniţiativa,spiritul întreprinzător, -

cutezanţa, asumarea riscurilor, implicare 

personală, gândire liberă, creativă,critic.   

  

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  

TRADIȚIONAL  

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  

MODERN  
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 măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor 

(ce ştie elevul);  

 accent pe aspectul cantitativ (cât de 

multă informaţie deţine elevul).   

 măsurarea şi aprecierea 

capacităţilor(ce ştie şi ce poate să facă 

elevul);  

 accent pe elementele de ordin 

calitativ (sentimente, atitudini etc.).  

Noile tehnologii au produs schimbări, modificări în toate domeniile și era de așteptat ca la un 

moment dat acest progres să influențeze și procesul de predare-învățare.Astfel elevii sunt nevoiți să învețe 

să gestioneze un număr impresionant de informații,să le analizeze, să ia decizii săși dezvolte cunoștințele 

pentru a face față provocărilor tehnologice actuale. În ceea ce privește personalul didactic, sunt necesare 

eforturi de formare profesională. Totalitatea instrumentelor care aparțin tehnologiei informațiilor și 

comunicării sunt binecunoscute sub denumirea de TIC. În această categorie aș include: calculatorul, 

internetul, poşta electronică, imprimanta, videoproiectorul. Toate acestea reprezintă realități pe care elevii 

le experimentează în fiecare zi. La rândul lui, cadrul didactic este pus în situația de a opta între continuarea 

demersului său educațional în mod conservator, folosind metodele tradiționale, ignorând tendințele de 

schimbare sau acceptarea provocării și implementarea în același timp a noilor tehnologii în activitatea sa 

didactică. În cadrul orelor de limba și literatura română, instrumentele TIC facilitează procesul de predare-

învățare și uneori chiar și evaluare (chiar dacă ne gândim la simplele teste alcătuite cu ajutorul 

calculatorului,la imprimanta sau scannerul care ne ajută să multiplicăm materialele)  ne oferă posibilitatea 

de a căuta, ne învață a colecta şi procesa în mod corect informaţia şi de a o folosi într-o manieră critică şi 

sistematică. De asemenea se dezvoltă abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta 

şi înţelege singuri informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet. 

Folosirea mijloacelor TIC sprijină dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii și în același timp dezvoltă o 

atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă. În activitatea  de dascăl, cu ajutorul unui 

calculator se pot elabora si redacta pe calculator planuri de lectii, schite, desene, scheme, fise de lucru 

individuale sau de grup, pentru elevi; aceste materiale, stocate sub forma de fișiere,pot fi periodic 

actualizate. De asemenea se pot utiliza facilități multimedia pentru a susține auditiv si vizual teoria 

(prezentări multimedia), se pot accesa informații de pe CD-uri, dischete, etc.  

       La ora de limba română, se poate favoriza utilizarea mesajelor instante, similare comunicării prin 

chat room prin care, elevii pot să comunice unii cu ceilalţi şi în afara clasei; primesc reacţii cu privire la 

produsele la care lucrează; exersează comunicarea utilizând limbajul scris; se implică în discuţii 
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interactive, la distanţă; lucrează împreună la un proiect, în timp real, în grupuri sau perechi; schimbă 

informaţii bazate pe text, documente şi alte resurse.  

       Publicaţiile electronice – afişe, prezentări, publicaţii (broşuri, buletine informative, ziare), siteuri sau 

bloguri – create de elevi pe parcursul unei unităţi de învăţare reprezintă un exemplu de integrare creativă 

a tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-învăţareevaluare.  
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Iată cum ar arăta o analiză SWOT a influenței 

mijloacelor TIC în procesul educativ: Punctele tari   

  

 -în regiunea noastră,o mare parte din populaţie este 

multilingvă, ceea ce determina o creştere constantă 

a numărului specialiştilor în domeniul TIC, care 

cunosc limbaje moderne de programare, baze de 

date, etc. Mulţi din aceştia au experienţă de lucru în 

companii TIC străine, având posibilitate să-şi 

perfecţioneze continuu capacităţile;  

 -prin utilizarea TIC se dobândește o eficientizare a 

procesului educațional;  

  -aproape toate unitățile de învățământ posedă 

laboratoare de informatică sau cel puțin un  

calculator la dispoziția cadrelor didactice;  

  -programele de formare continuă a cadrelor 

didactice includ folosirea echipamentelor noi, a 

calculatoarelor, fapt care duce la modernizarea 

modului de lucru al profesorilor; elevii vor fi deja 

familiarizați încă din școlile gimnaziale cu ceea ce 

înseamnă informație, a informa, a se informa, a 

selecta; își vor putea forma o viziune complexă 

asupra lectiilor învățate, datorită surplusului de 

informație găsit pe internet, care le permite 

cunoașterea unui lucru din mai multe puncte de 

vedere, abordarea unei teme din perspectiva mai 

multor critici;  

 -lărgirea orizontului cunoașterii, elevul nu se mai 

limitează la cunoștințele pe care i le transmite cadrul 

didactic. Elevul are posibilitatea de a găsi argumente 

pentru a-și susține propriile idei, păreri, opinii. 

cunoașterea, aprofundarea, asimilarea unui bagaj 

Punctele slabe  

  

   -majoritatea cadrelor didactice şi 

manageriale din sistem nu au abilităţi 

suficiente de utilizare a resurselor TIC în 

educaţie;   

 -capacitatea pieţei locale de absorbţie a 

produselor şi serviciilor TIC este 

actualmente redusă, fapt cauzat de 

nivelul redus de cunoaştere şi 

conştientizare a beneficiilor TIC, 

precum şi de puterea de cumpărare 

scăzută a populaţiei datorită salariilor 

reduse;  

  -lipsa motivaţiei profesorilor pentru 

utilizarea TIC la orele de curs;  

   -teama de nou care poate produce 

refuzul cadrelor didactice de a-si înlocui 

propriile metode conservatoare cu cele 

moderne, facilitate de  

mijloacele TIC;  

   -imposibilitatea desfășurării în cele 

mai bune condiții a lecțiilor în 

eventualitatea lipsei temporare a  

energiei electrice;  

 -necesitatea aprofundării unor noțiuni 

teoretice pentru a putea folosi corect 

mijloacele de informare computerizată;  

-lipsa unui calculator pe care să îl poată 
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vast de cunoștințe într-o perioada mult mai scurtă, 

dacât prin modalități care nu includ folosirea 

mijloacelor TIC.  

folosi acasă (atât elevul cât și cadrul 

didactic)  
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Oportunităţi  

-piaţa produselor şi serviciilor TIC înregistrează rate 

continue de creştere.  

 -sporeşte ponderea utilizatorilor tineri de Internet, 

ceea ce promite o nouă generaţie iniţiată în utilizarea 

tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Un 

impact favorabil, in acest sens, il au centrele de 

instruire on-line, publicarea cărţilor digitale, apariția 

tabletelor;  

 -colaborarea cu alte unități școlare din țară sau chiar 

din alte țări; realizarea unor parteneriate 

interșcolare;  

 -posibilitatea efectuării procesului de 

predareînvățare între mai multe persoane din locații 

diferite (prin intermediul Skype);  

 -posibilitatea învățării redactării unor texte 

nonfuncționale prin completarea unor formulare 

găsite on-line(CV european);  

  -elevii vor învăța încă de la o vârstă fragedă cum să 

realizeze documente în diferite programe 

(Word,Excel), cum să se documenteze (dicționare 

on-line Google, Bing), cum să-și selecteze  

informația în funcțiile de nevoile lor la un moment 

dat;  

  -TIC sporește libertatea de a fi informat, libertatea 

de a-și alege informația dorită; ajută și la  

dezvoltarea creativității, imaginației, inteligenței; 

încă de mici copilașii înlocuiesc hârtia și creioanele 

Ameninţări  

 -persistă încă mari discrepanţe între 

mediul urban şi rural, precum şi între 

diferite categorii sociale. Prin urmare nu 

există acces la tehnologiile 

informaţionale şi de comunicaţii pentru 

toată populaţia ţării în egală măsură (și 

aici mă refer la școlile din mediul rural, 

cu o situație financiară precară);  

 -preţul acestor tehnologii este destul de 

ridicat în comparaţie cu salariile din 

economia naţională, ceea ce determină 

efectuarea de reparații a mijloacelor TIC 

în baza unor costuri ridicate, ceea ce 

împiedică cumpărarea mijloacelor noi 

de informare;  

 -cadrele didactice de vârsta a doua și a 

treia sunt prea puțin informate în 

domeniul respectiv, nu conştientizează 

încă numeroasele avantaje pe care le 

oferă utilizarea computerului şi  

Internetului.  

 -deseori fondurile alocate achiziționării  

de echipament și soft educațional 

necesare sistemului educațional sunt 

nealocate sau insuficiente;  

  -dacă este folosită prea des aceeași 

metodă sau dacă instrumentele TIC nu 

sunt folosite corespunzător vor favoriza 

monotonia, plictiseala, neînțelegerea 
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colorate cu anumite programe care le permit același 

lucru (Paint)  

 -efectuarea unor cursuri on-line, pregătirea elevului, 

viitor adult,  pentru a deveni un individ care să se 

poată integra cu ușurință în societate  

(obținerea unor burse școlare în urma efectuării  

noțiunilor, îngreunarea procesului de 

predare-învățare;  

 -obținerea unor rezultate mai slabe la 

evaluare, datorită incapacității elevilor  
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unor examene on-line, efectuarea unor cursuri de 

formare profesională, de formare continuă a  

cadrelor didactice și nu numai);  

  

de a folosi corespunzător mijloacele 

TIC;  

       Diminuirea  capacițății  de  

exprimare orală;  

  

  

De asemenea, elevii pot consulta cărți on-line,materiale informative, pot selecta informația necesară (pot 

realiza fișe de lectură, fișe cu citate, aspecte critice, interpretări ale anumitor critici, autori). Pentru a 

exemplifica am atașat în anexa de mai jos, fisele folosite în cadrul unei ore de limba și literatura română, 

în care am folosit mijloacele TIC.  

 În şcolile din România se practică într-o proporţie mai mare modelul tradiţional faţă de cel modern. 

Un studiul realizat, a presupus alcătuirea unui chestionar ce a fost aplicat (recent) pe un grup de 30 de 

studenţi de la Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi, viitori profesori, având cunoştinţele de bază ale Pedagogiei. 

Studenţii de vârste diferite, facultăţi diferite, şi pregătire pedagogică la nivele diferite, au completat 

chestionarele primite în vederea realizării unei statistici satisfăcătoare. Având în vedere că, abia desprinşi 

de pe băncile şcolii , se pregătesc să profeseze meseria dascălilor lor, sunt puşi în situaţia să balanseze 

modelul clasic şi cel modern. Rezultatele cercetării au scos în evidenţă apropierea de modelul modern; de 

o comunicare mai profundă între elev şi profesor; de o educaţie bazată mai mult pe descoperire, cercetare; 

iniţiativa elevului atras cu pasiune de informaţiile primite. În mod sigur o metodologie de succes va 

implica împletirea celor două modele (clasic şi modern), având proporţii diferite între ele în funcţie de 

situaţia momentului, de colectiv şi bineînţeles de obiectivele educaţionale urmărite.  

        Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de procese pentru a 

putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă presupune mai întâi înţelegerea 

faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza cunoştinţelor dobândite ulterior, generalizarea 

şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi 

îndrumător în activitatea de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor 

metode activ – participative care să solicite interesul,  

creativitatea,imaginaţia,implicarea şi participarea elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i 

folosească.  
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IMPACTUL MASS-MEDIA 

ASUPRA ACTIVITĂȚII LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ 
 

Prof. înv. preșcolar Bălosu Ana-Maria 

G.P.P. ˮTic Piticˮ Hârșova,Constanța 

 
„Nici o educaţie nu transformă fiinţa umană, dar o trezeşte” Maurice Barrès 

 

Copilul este speranță, bucurie, putere, viață, puritate, minune, împlinire, iubire. Orice sintagmă în care 

este cuprinsă bunătatea, puritatea, gingășia poate fi calificată drept definiție a copililului. 

Copilul caută în permanență să pătrundă în lumea celor ,,mariˮ, el imită comportamentele persoanei adulte 

cu care își petrece timpul.În prima perioada este bona, mama, bunica, bunicul sau tata, iar apoi când merge 

la grădiniță este doamna. 

Mass- media reprezintă lumea celor cu care preșcolarul intră în contact încă de la naștere. Adultul folosește 

produsele mass-media pentru informare dar în cazul părinților acestea sun folosite ca artificiu pentru a 

,,domoliiˮ stările de nelinișe, plictiseală ale copiilor. 

„Produsele mass-media ce sunt distribuite ca bunuri de consum au un caracter complex: au un autor 

cunoscut sau sunt anonime, sunt destinate consumului individual sau colectiv, sunt perisabile sau au o 

durată mai mare de consum, sunt autonome sau sunt accesibile prin intermediul unor aparate speciale; în 

oricare dintre aceste ipostaze, produsele mass-media sunt purtătoarele unor mesaje.”15 

Termenul mass- media, uneori formulat ca media, este o expresie engleză la plural, care a fost preluată și 

în română, având traducerea și semnificația ,, medii (de comunicare) de masăˮ. 

În mod sgestiv, termenul ,,mass- mediaˮ asociază cuvântul din limba latină ,,mediaˮ (mijloace) cu cel 

englezesc ,,massˮ ( masă, care în context, desemnează un număr foarte mare de oameni). 

Media cuprinde toate sursele de informație publice care ajung la un număr foarte mare de persoane, ca de 

exemplu televiziune, internet, radio, presă inclusiv aparițiile periodice ca reviste, ziare sau fioletoane. 

Aceasta presupune că produsul respectiv este ușor de obținut și are un preț accesibil pentru toate grupurile 

sociale.ˮ 

Mass- media reprezintă, în opinia lui Ion Albulescu, ,,suporturi sau instrumente tehnice care servesc la 

transmineterea în forme specifice a unor mesaje între profesioniști ai comunicării, reuniți în instituțtii 

sociale, și marela public, constituit într-un ansamblu de indivizi izolați.ˮ 

În context termenul poate fi extins la expresiile sinonimice: mijloace de comunicare socială și tehnici de 

difuziune colectivă. 

Procesul de realizare a actului comunicaţional mediatic este considerat ca fiind unul special, datorită 

implicării mijloacelor tehnice în difuzarea rapidă și eficace a mesajelor de la un emiţător către un public 

diferenţiat sau relativ diferenţiat. D. McQuail afirmă: „comunicarea de masă este o formă a producţieide 

masă”. Principalele elemente ale comunicării sunt: emiţătorul (cel care emite mesajul), receptorul (cel care 

recepţionează mesajul, îl decodifică, îl interpretează), mesajul (cantitate de informaţii structurate conform 

anumitor reguli), canalul (mijlocul prin intermediul căruia mesajul ajunge de la emiţător la receptor), codul 

(sistem de semne convenţionale, comune codificatorului și decodifi- catorului). 

Procesul de transmitere a informaţiei, în general, și rolul fiecărui element al comunicării, în particular, au 
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constituit principalul obiect de studiu pentrufondatorii și reprezentanţii modelelor comunicării. 

Modele ce permit interpretarea unui ansamblu de fenomene ce stau la baza dezvoltării mecanismului de 

funcţionare al comunicării de masă, astfel traversând structuri care evidenţiază relaţiile existente între 

acestea. Orice model poate fi construit pe două căi: izomorfică – fiecare component al obiectului real are 

un corespondent identificabil, strict similar cu un component al modelului; homomorfică – modelul este 

o reprezentare simplificată a obiectului real. După scop, modelele pot fi normative (acestea stabilesc o 

scară de valori și sunt aplicate în cazul măsurării situaţiei empirice) și descriptiv-explicative (acestea se 

construiesc prin generalizarea situaţiei empirice). Funcţiile ce pot fi îndeplinite de un model sunt: euristice, 

organizaţionale și predictive. 

În lucrarea sa ,,Introducere în sistemul mass- mediaˮ, profesorul Mihai Coman, amintește de două mari 

tipuri de relații pe care comunicarea umană se poate constituii: 

Directe- comunicarea se realizează între două sau mai multe persoane, aflate în poziții de proximitate ( de 

obicei spațială); în actul comunicării, ele interacționează influnțându-se reciproc- comunicarea 

interpersonală. 

Indirecte- comunicarea este mediată de un suport mai mult sau mai pțin complex din punct de vedere 

tehnologic ( scriosre, telefon, calculator) sau de un bun produs de un ansamblu de instituții, specialiști și 

dotări tehnologice (cărțile, filmele, ziarele, radioul, televiziunea, internetul). Indiferent de caracteristicile 

tehnice, de modul de funcționare și de intențiile ori atitudinile oamenilor care comunică actul de mediere 

permite: sporirea capacitășii de înmagazinare a datelor; creșterea vitezei de transmitere a mesajelor; 

creșterea capacității mesajelor de a ajunge la distanțe din ce în ce mai mari. 

După același autor comunicarea mediatică include două tipuri de relații: 

 

Comunicare madiatic tehnologic/ asistată de aparate/ personal medie/ network media- leagă grupuri mai 

puțin numeroase (teleconferințele, videoconferințele, dialogul prin e-mail, discursurile, spectacolele sau 

concertele amplificate prin instalațiile specifice, etc.); 

Comunicarea demasă- leagă grupuri sociale mai numeroase (un grup de emițători profesioniști transmit 

mesaje către un grup foarte mare de receptori prin intermediul unor tehnici sofisticate – studiouri de 

televiziune, relee, steliți, sitemul editurilor de carte, al tipografiilor și al librăriilor,etc.). 

În limbajul de specialitate,comunicarea de masă, a cunoscut numeroase tipuri de definire și numeroase 

tipuri de clasificare. După unii autori comunicarea de masă este orientată catre audiențe largi, eterogene, 

care nu sunt cunoscute de către comunicator. Acest tip de comunicare provine de la o sursă individuală sau 

organizațională, este transmisă prin modalități de codare și multiplicare electronice sau mecanice, 

adresându- se unor audiențe relativ mari. Alți autori ( T.O' Sullivan,M. Janowitz, J. Watson, A Hill) o 

definesc ca fiind practica și produsul ce oferă divertisment și informații unui receptor necunoscut, prin 

intermediul conglomeratelor instituționalizate de producție de difuzare. 
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Foarte adesea, în limbajul de specialitate, comunicarea de masă este considerată sinonimă cu aceea de 

mass- media, care s-a format din cuvântul englez ,,massˮ și cel latin ,,mediaˮ. ,,Mediaˮ reprezintă fie 

suportul, fie tehnica, fie suma instituțiilor, fie toate acestea la un loc, prin care se asigură circulația 

mesajelor din ce în ce mai rapid, în cât mamulte zone geografice, către conglomerate din ce în ce mai 

numeroase de oameni. 

În lucrarea sa, profesorul Mihai Coman, în funcție de cricteriul de clasificare folosit, ordonează elementele 

componente ale sistemului mass- madia, în diverse categorii: 

După suportul pe care este transmis mesajul: - media tipărită (cărți, ziare și reviste, afișe); media 

electronică( radioul, televiziune, calculatoare); 

După modul de achiziționare se disting cele cumpărate direct ( cărți, reviste, ziare, casete și CD- uri); 

cele pentru care se plătește o taxă de acces (televiziunea publică, prin cablu, internet); cele pentru care 

nu se plătește un prț direct (radioul și televiziunea comercială) și cele care se plătește numai pentru 

unitatea alasă din ansamblul întregului produs; 

După conținut se identifică: media de divertisment, de informare, de publicitate; 

După mărimea publicului care primește acest mesaj: media de masă, media de grup și cea 

individuală; 

După caracteristicile tehnice, a suporturilor, se disting media autonomă și media de difuzare; După 

funcție: media de informare, de reprezentare și de distribuție; 

După modul de corelare a comunicatorilor se identifică comunicare off- line și on- line. 

În literatura de pecialitate, principalele direcții de influență a mass- media sunt puse în evidențăprin 

funcțiile pe care aceasta le îndeplinește. În general teoreticieniicomunicării de masă identifică următoarele 

funcții: 

Funcția de informare 

 

În societatea modernă, mass- media reprezintă, una dintre cele mai importante sure de informații.Indivizi 

aparținând unor categorii sociale diferite reușec să-și aigure informarea generală, înțelegerea realității 

Funcția de culturalizare 

Timp îndelungat, tranimiterea valorilor și modelelor culturare se afla în sarcina familiei,școală și 

instituțiile religioase, în ultima vreme, mass-media a intrdus valorile în circuitul destinat publicului larg, 

acționând ca un adevărat ,,difuzor de culturăˮ. Ion Albulescu subliniază: 

,,Se schimbă, în acest fel, condițiile în care se realizează culturalizarea. Mass-media acționează ca o 

instituție a democrației culturale, care face posibilă creșterea consumului de bunuri culturale și determină 

oanumită dinamocă a cerințelor, gusturilor, aspirațiilor, atitudinilor și opiniilor maselor. Apare cultura de 

masă, ca urmare a faptului că un număr mare de indivizi intră în contac cu valorile, fără intermedierea școlii 

sau a altor instituții abilitate.ˮ 

Funcția educativă 

 

Pornind de la faptul că, în multe situaţii, comunicarea mediată poate servi activităţilor de învăţare şi 

formare, Claude-Jean Bertrand a subliniat că „graniţele dintre jurnalism şi educaţie nu sunt stricte”19, 

ceea ce exprimă faptul că una dintre funcţiile instituţiilor media este cea educativă. 

Funcţia educativă a mijloacelor de comunicare în masă nu determină înlocuirea activităţii de învăţare 
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desfăşurată în cadrul instituţionalizat al şcolii. 

Deosebirile intervenţiilor educative mediatice faţă de cele tradiţionale sunt însă importante, ca mod de 

organizare şi de realizare. Caracteristică educaţiei prin mass-media este oferirea în mod spontan şi difuz a 

unei game largi de mesaje şi informaţii transmise, în timpul liber, într-un spaţiu neinstituţionalizat. Pe de 

altă parte, în cadrul sistemului instituţional de învăţământ organizat în trepte succesive se realizează un 

proces instructiv-educativ riguros planificat, sistematic şi intensiv, pus sub controlul unor persoane 

calificate, bazat pe selecţia şi structurarea strictă a informaţiilor, precum şi pe efortul voluntar de învăţare 

al elevilor. 

O educaţie modernă, adaptată realităţii sociale, nu face abstracţie de noile caracteristici ale vieţii socio-

culturale. Mediul în care creşte şi se formează copilul este, într-o tot mai mare măsură, determinat de 

influenţele pe care le exercită mass-media. Ponderea crescută a mijloacelor de comunicare în masă în viaţa 

culturală contemporană, frecvenţa cu care intervin în ritmul vieţii cotidiene, participarea lor efectivă la 

procesul general de formare a personalităţii individului au determinat importante mutaţii în structura 

mediului educaţional.De pe urma lor se resimt atât şcoala, în poziţia, activitatea şi misiunea ei, cât şi 

elevul, în evoluţia lui psihologică şi socială. 

Lewis Mumford (Cultura oraşelor, 1953) definea mass-media ca fiind „ochiul lumii”. Într- adevăr, 

posibilităţile de informare şi instruire oferite de mass-media sunt extrem de ample, constituindu-se 

în adevărate industrii. 

Aşa cum scria Ion Albulescu, „Informaţiile şi experienţele accesibile datorită mijloacelor de comunicare 

în masă pot fi valorificate în realizarea obiectivelor instructiv-educative pe care şcoala şi le 

propune.Acţionând convergent şcoala şi mass-media se constituie într-un sistem de educaţie cuprinzător 

şi eficace, apt să satisfacă înaltele exigenţe formative pe care societatea contemporană le impune 

membrilor săi.” 

În plin proces de modernizare, şcoala e nevoită să integreze şi să valorifice gama de produse oferite de 

industriile informaţionale moderne. Astfel, produsele media sunt folosite din ce în ce mai des, chiar dacă nu 

suficient, ca auxiliare pedagogice deosebit de eficiente. Sunt folosite diverse suporturi de difuzare a 

mesajelor, de la cele tipărite, la cele bazate pe film şi la cele electronice. În ultima perioadă, folosirea 

calculatoarelor a permis crearea complexelor multimedia, care combină textul scris, sunetul şi imaginea, 

rezultând produse noi. Sistemele multimedia, a căror funcţionare are la bază ideea de convergenţă, s-au 

constituit prin combinarea industriilor mass-media cu industriile calculatoarelor şi cu telecomunicaţiile, 

rezultând reţele de tipul on-line (e-mail, w.w.w.), teletext, presă digitală magistrală informaţională etc. 

Funcția de socializare 

 

Prin intermediul conținuturilor distribuite, prin valoririle, opiniile, concepțiile, convingerile,atitudini, 

norme, reguli și stereotipii acceptate de societate, mass- media, își asumă din ce în ce mai mult rolul de 

socializare.Astfel, copiii asimilează norme de comportament, prescripții, interdicții, restricții, reprezentări 

simbolice. 

Mass- media devine un liant social, deoarece, fiecare individ poate cunoaște și înțelege modul de viață și 

concepțiile celorlalți, marile problem cu care se confruntă societatea, așteptările și aspirațiile acesteia. 

• Funcția de formare a opiniei publice, în sensul că mass- media se poate constituii într-o tribună de 

dezbatere a problemelor vieții. În acest cadru, sunt evaluate evenimente, sunt cristalizate opinii și sunt 
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emise judecăți de valoare în legătură cu controversele apărute. În aceste condiții, este 

semnificativ aportul adus de mass-media la formarea sau remodelarea opiniei publice, a atitudinilor și 

comportamentelor. 

Funcția de divertisment 

 

În opinia lui Ion Albulescu, mass- media creează și o ambianță compensatorie, care permite refacerea 

echilibrului psihic al omului. 

În literature de specialitate, numeroși autori au vorbit chiar despre un rol psihoterapeutic, în sensul că 

mesajele transmise prin intermediul mass- mediei duc la reacții de eliberare a individului, prin proiectarea 

și trăirea simbolică a unor emoții refulate sau a unor conflicte nerezolvate, care ăi perturb viața psihică. 

Influențele pe care le exercită mass-media în societatea contemporană și consecințele lor pentru existența 

individului și a colectivităților au suscitat reflecții și cercetari inclusiv din partea pedagogilor, preocupați 

de caracteristicile și dinamica mediului în care cresc copiii. 

Între educaţie şi sistemul mass-media există de multă vreme legături indisolubile, care s-au întărit continuu 

în ultimul timp, îndeosebi odată cu dezvoltarea reţelelor informatice. Interacţiunile dintre cele două 

domenii constituie o preocupare pentru pedagogi, şi nu numai pentru ei, deoarece impactul comunicării de 

masă asupra personalităţii umane nu poate fi ignorat. În condiţiile diversificării nevoilor educative în lumea 

modernă, mass-media pot reprezenta veritabile resurse ale învăţării.Nu este vorba doar despre oferta de 

programe și de suporturi informative și formative valorificabile în perspectiva educației formale sau 

neformale, ci și despre influențele difuze, spontane, neintenționate exercitate prin mesaje al căror conținut 

nu a fost conceput în scop explicit educativ. Evaluarea potențialului educativ al mass-media și a efectelor 

pe care le au influențele exercitate asupra personalității umane este necesară, pentru a înțelege cum pot 

completa experiențelecognitive și afective dobândite pe această cale conținutul învățării realizate 

îngrădiniță, școala, familie sau alteinstituții sociale. 

În plin proces de modernizare, şcoala e nevoită să integreze şi să valorifice gama de produse oferite de 

industriile informaţionale moderne. Astfel, produsele media sunt folosite din ce în ce mai des, chiar dacă nu 

suficient, ca auxiliare pedagogice deosebit de eficiente. Sunt folosite diverse suporturi de difuzare a 

mesajelor, de la cele tipărite, la cele bazate pe film şi la cele electronice. În ultima perioadă, folosirea 

calculatoarelor a permis crearea complexelor multimedia, care combină textul scris, sunetul şi imaginea, 

rezultând produse noi. Sistemele multimedia, a căror funcţionare are la bază ideea de convergenţă, s-au 

constituit prin combinarea industriilor mass-media cu industriile calculatoarelor şi cu telecomunicaţiile, 

rezultând reţele de tipul on-line (e-mail, w.w.w.), teletext, presă digitală magistrală informaţională etc. 
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PROIECT DIDACTIC 

                                                       

                                                                 Angheli Mariana 

                                                            Șc. Gim. ” Sfinții Trei Ierarhi” Hanu Conachi,Galați 

 

 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 

Disciplina de învățământ: Matematică 

Unitatea de învățare: Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10 000, fără și  cu trecere 

peste ordin 

Subiectul lecției: Aflarea numărului necunoscut 

Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe 

Clasa:  a III-a  

Competențe specifice: 

2.4. Efectuarea de adunări și scăderi cu numere naturale în concentrul 0-10 000; 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și / sau compunerea 

unor probleme cu raționamente simple. 

Obiectiv fundamental: dezvoltarea capacității de calcul prin rezolvarea exercițiilor și problemelor de 

aflare a termenului necunoscut 

Obiective operaționale: 

La sfârșitul orei elevii trebuie: 

O1: să afle numărul necunoscut din exercițiile date, utilizând modelul mersului invers; 

O2: să specifice denumirea științifică a numărului care trebuie aflat: termenul,   descăzutul, scăzătorul, 

aplicând raționamentul adecvat și formulele matematice învățate: T1=S-T2; D= S+R; S= D-R; 

O3: să rezolve exerciții și probleme de aflare a termenului necunoscut cu grade de dificultate diferite. 

 

Strategia didactică: 

• Metode și procedee: conversația examinatoare, explicația, demonstrația, învățarea prin descoperire, 

exercițiul, munca independentă, jocul didactic 

• Materiale didactice și mijloace de învățământ: culegeri, manual 

• Forme de organizare: frontal, individual (online) 

• Resurse umane: 28 elevi 

• Resurse temporale: 45 minute 

Bibliografie:  

• M.E.N.- „Programa școlară pentru disciplina Matematică, clasele a III-a și a IV-a”, București, 2014; 

• Mirela Mihăiescu, Ștefan Pacearcă ș.a., „Matematică”, manual pentru clasa a III-a, Editura 

INTUITEXT, București, 2016; 
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DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

N

r. 

cr

t. 

Secvențele 

lecției 

Tim

p 

1 

Conținut informațional 

Strategii didactice  

Evaluare 

Instrumente

/ 

indicatori 

 

Metode 

și 

procedee 

 

Resurse 

materiale 

 

Forme de 

organiza

re 

1. Moment 

organizatori

c 

1’ Pregătirea materialelor, a 

instrumentelor de lucru  

instructaj Caiete, 

manuale, 

fișe 

frontal Capacitatea 

de organizare 

2.  Verificarea 

temei de 

acasă și a 

cunoștințelo

r însușite 

anterior 

10’ Se verifică tema de acasă a 

elevilor 

 

 

Exerciții de calcul mintal (vezi 

Anexa 1) 

Joc interactiv „Secretul 

picăturilor de apă”- manual 

digital, pg. 33 

Conversaț

ia 

Autoeval

uare 

 

 

 

      Jocul  

Interactiv 

Caietul de 

matemati

că 

 

 

      Soft 

educațion

al 

Individual 

 

 

 

      

Frontal 

Aprecieri 

orale 

 

 

 

Capacitatea 

de a rezolva 

exerciții de 

scădere în 

timp limitat 

3. Captarea 

atenției 

5’ Se rezolvă rebusul  din fișa de 

lucru. Elevii utilizează 

terminologia matematică 

adecvată: sumă, scăzător, 

adunare, scădere, descăzut, rest, 

termeni. (vezi Anexa 2) 

 

   

Explicația 

 

 

Wordwall 

 

Frontal 

Cunoașterea 

și capacitatea 

de utilizare a 

terminologiei 

matematice 

învățate 

 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

1’ -  Astăzi vom învăța să aflăm 

numărul necunoscut dintr-o 

adunare sau scădere folosind 

metoda mersului invers 

Expunere

a 

 Frontal Aprecieri 

orale 

5. Dobândirea 

noilor 

cunoștințe 

10’ Material interactiv- „Aflarea 

numărului necunoscut prin 

metoda mersului invers” 

Exerciții aplicative pentru aflarea 

termenilor, a descăzutului, a 

scăzătorului: 

manual, pg. 34, ex. 2. 

 

Demonstr

are 

Explicația  

Exercițiul 

Soft 

educațion

al, pg. 34 

 

Frontal 

Capacitatea 

de a 

recepționa 

informații 

noi 
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6. Fixarea 

noilor 

cunoștințe 

10’ Exerciții aplicative- 

1. Aflați numărul necunoscut, 

folosind metoda mersului invers 

exercitiul 4: 

a) a+560= 780                  325+f=  

330 

b) d-345=1 300             6 500-g=2 

300 

 

2. Rezolvaţi următoarele exerciții: 

a) a+25+7=35 

b) 25-b-3=17 

c) 28-c+3=20 

3. Problemă ex 8: Mă gândesc la un 

număr. Îl adun cu 3 200, scad 800 

și obțin 4 000. La ce număr m-am 

gândit? 

 

Exercițiul 

 

Fișa de 

lucru 

Manualul, 

pg. 35 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

Capacitatea 

de a rezolva 

exerciții și 

probleme de 

aflare a 

termenului 

necunoscut 

7. Obținerea 

performanțe

i 

10’ Ofer elevilor spre rezolvare o 

activitate de muncă 

independentă.  

    Munca 

independ

entă 

    Soft 

educațion

al 

 

 

   

Individual 

 

Capacitatea 

de a aplica 

algoritmul de 

calcul  

învățat 

8. Încheierea 

lecției 

2’ Anunțarea temei pentru acasă: 

manual 

Se apreciază verbal și prin 

calificative contribuția elevilor la 

lecție. 

Conversaț

ia de 

încheiere 

Manual 

 

Frontal 

 

Calificative 

și aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

Exerciții de calcul mintal: 

o Aflaţi diferenţa vecinilor lui 10, la care adaug 5 (7) 

o Aflaţi suma lui 8 şi 7, la care adaug 5 (20). 

 

Anexa 2 

Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veți descoperi denumirea unei operații matematice. 

 

  
    

     

A 
        

      1                  

    2                    

      3                  

      4                  

    5                    

  6                      

7                        

        B               

1. Rezultatul adunării se numește... 

2. Al doilea număr al scăderii se numește... 

3. Operația matematica prin care mărim se numește... 

4. Numărul din care se scade se numește... 

5. Rezultatul scăderii se numește... 

6. Numerele care se adună se numesc... 

7. Luna în care ne aflăm se numește... 

 

Activitate individuală 

 

1. Află valorile literelor: 

 

a) 1 512 + a = 2 308 

a =  

a = 

v : 

b) s – 218 = 1 321 

s =  

s =  

v : 

https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/rebus-operatii-matematice#1
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/rebus-operatii-matematice#2
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/rebus-operatii-matematice#3
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/rebus-operatii-matematice#4
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/rebus-operatii-matematice#5
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/rebus-operatii-matematice#6
https://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/rebus-operatii-matematice#7
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2. Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 1 521 și obțin 3 204.  

La ce număr m-am gândit? 

 

             

             

             

             

         

3. La cercul de pictură erau înscriși 1 085 de copii. 

Câți copii s-au mai înscris dacă acum sunt 1 312 copii? 

             

             

             

             

             

        

4. Află numărul necunoscut: 

 

2 315 + 859 + r = 7 503 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof.Ion Cornelia-Camelia 

Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă” Brăila 

 

DATA: 

 

ŞCOALA: Şcoala Gimnazială "Vlaicu Vodă", Brăila 

 

DISCIPLINA: Educaţie plastică 

 

CLASA: a V – a A 

 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Linia- element decorativ 

 

SUBIECTUL :"Motivul unic" 

 

TIPUL LECŢIEI: de consolidare şi de formare a priceperilor şi deprinderilor 

 

DURATA: 50 minute 

 

PROFESOR: Cornelia-Camelia Ion 

 

COMPETENŢE GENERALE:Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic 

 

COMPETENŢE SPECIFICE: 

 

2.5 Folosirea pricipiilor artei în compoziţii decorative 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

 

O1 – să definească rolul decorativ al liniei; 

 

O2 – să denumească modalităţi de folosire a liniei în arta decorativă; O3 – să construiască frize 

decorative cu ajutorul liniilor; 

O4 – să construiască semne plastice decorative cu ajutorul liniilor; 

 

O5 – să realizeze o compoziţie decorativă care să simbolizeze o farfurie ornamentală. 
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STRATEGIA DIDACTICĂ: 

 

RESURSE PROCEDURALE: 

 

- metode şi procedee: intuiţia,conversaţia, explicaţia, munca independentă. 

 

RESURSE MATERIALE: - planşe-desene, reproduceri de artă populară românească, obiecte de artă populară 

 

 

 

 
NR. 

CRT. 

ETAPELE 

LECŢIEI 

 
OB. 

OP. 

CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ  

 

EVALUARE 

ACTIVITATEA 

PROPUNĂTOAREI 

ACTIVITATE 

A 

ELEVILOR 

METODE ŞI 

PROCEDEE 

FORME DE 

ORGANIZARE 

RESURSE 

MATERIALE DOZARE 

1. Moment 

organizatoric 

(1 minut) 

 Se consemnează absenţele. 

Verifică existenţa resurselor 

materiale. 

Se pregătesc 

pentru lecţie. 

Răspund la 

întrebări. 

conversaţia frontal   

2. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

(4 minute) 

 
O1 

 
Despre ce am vorbit ora trecută ? 

 
Ora trecută am 

vorbit despre 

punct. 

conversaţia 

 
 

dialogul 

dirijat 

Frontal   

    

Ce este punctul ? 
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Cum putem obtine puncte în 

pictură ? 

Punctul este cel 

mai simplu 

element de 

limbaj plastic 

din care 

evolueaza 

intreaga creatie 

plastică. 

Se pot obtine 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etapa de 

verificare şi de 

consolidare a 

cunoştinţelor 

( 10 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O1 

Despre care elemente de limbaj 

plastic am mai vorbit? 

 
Ora trecută am cunoscut diferite 

ipostaze ale punctului în arta. 

Ora aceasta ne vom axa numai 

asupra liniei şi vom crea modele 

cu ajutorul liniei. 

Se anunţă tema şi subiectul 

lecţiei. 

"Linia-element decorativ" 

 
 

În artele plastice linia este 

elementul fundamental al 

limbajului. Punctul în miscare 

formează linia. 

Linia este mijloc de comunicare 

a afectivității și inteligentei 

umane. 

Prin linie se exprimă 

spatialitatea,mișcarea, volumul și 

materialitatea. 

Prezint elevilor câteva 

reproduceri de artă în care linia 

prin mai multe 

procedee : 

amprentă, 

pulverizare, 

stropire. 

 
Am mai vorbit 

despre linie, 

formă, pete de 

culoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Urmăresc 

imaginile și 

notează în 

caiete. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frontal 
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4. 

  

 

 

 

 
O2 

joacă un rol foarte important. 

Explic faptul că pentru a obtine 

efecte expresive linia este 

folosită în diferite moduri : 

linie continuă, linie modulată, 

linie difuză, linie groasă. 

Ca sens, ca directie, liniile sunt 

drepte,frânte sau curbe. 

Linia poate fi întâlnită ca linie- 

ornament al formelor create de 

natură(zebre, fluturi) sau al 

formelor create de om(tesături, 

vase de ceramică), precum și 

linie-obiect(linii de cale ferată, 

crengile pomilor). 

Prezint lucrări din arta polulară 

românească și cer elevior să 

identifice tipurile de linii folosite 

și să mentioneze rolul acestora. 

 
Ce fel de linii se folosesc în 

desenul decorativ ? 

Cu ce scop se folosesc aceste 

tipuri de linii ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În arta populară 

se folosesc linii 

drepte, frânte 

sau curbe și 

rolul lor este de 
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 Etapa de 

creaţie şi de 

formare a 

priceperilor şi 

deprinderilor 

(25 min.) 

 
O3 

O4 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cum se pot aplica motivele 

decorative pe suprafeţele pe care 

vrem să le decorăm fie sub 

formă de frize, fie răspîndite 

(după anumite criterii) pe 

suprafaţa obiectului ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cum poate fi cromatica spaţiilor 

decorative ? 

a înfrumuseța 

suprafețele. 

 
Aceste tipuri de 

linii se folosesc 

ele însele ca 

semn plastic 

decorativ sau 

se construiesc 

cu ajutorul 

unor semne 

plastice. 

 
Modelele se 

realizează prin 

repetarea 

semnelor sau 

prin alternarea 

lor. 

 

 

Cromatica 

poate respecta 

principiul 

 individual   
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Am spus că în această oră vom 

crea un desen decorativ cu 

ajutorul liniilor și acesta se 

numește motiv unic. 

 
Prezint elevilor câteva modele de 

farfurii tradiţionale româneşti . 

 

 

Pregătesc şi împart elevilor 

farfuriile pe care urmează să le 

picteze. 

Li se atrage atenţia să utilizeze 

linia atât ca semn plastic 

decorativ, cât şi pentru 

construirea unor semne plastice 

decorative. 

Folosind culori semene sau 

contrastante, elevii vor realiza 

decorarea suprafeţei de carton a 

asemănării sau 

al 

complementari 

tăţii. 

 

 

 

 

 
Elevii observă 

motivele 

decorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efectuează 

operaţiile în 

funcţie de 

indicaţiile 

primite. 
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   farfuriei.      

6. Etapa finală 

(5 minute) 

O5 Se fac aprecieri globale şi 

individuale cu privire la 

sarcină de lucru şi participarea 

elevilor la lecţie. 

Prezint cateva lucrări care vor 

fi evaluate dupa următoarele 

criterii: 

-s-a folosit linia ca semn 

plastic decorativ; 

-s-a realizat armonizarea 

cromatică între semnele 

Ascultă 

modul de 

apreciere. 

conversaţia frontal 

individual 
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   plastice decorative; 

-s-au respectat 

modalităţile 

tradiţionale de 

înfrumuseţare a 

obiectelor 

tradiţionale 

româneşti. 

 
Partici

pă la 

analiz

ă 
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DEMERS DIDACTIC 

CLASA:  a VIII-a 

CSEI SUCEAVA/ Kedainiu specialioji mokykla  Lituania  (proiect  realizat  în  cadrul  

programului  Erasmus  C.H.A.N.G.E.) 

 PROFESORI: FĂRCANE  LILIANA  MIRELA/ INGRIDA  JUREVICIENE 

ARIA CURRICULARĂ: Arte 

DISCIPLINA : Educație plastică 

TEMA: Rolul  decorativ  al  punctului  și  liniei  în motive  tradiționale  românești  și  lituaniene 

SUBIECTUL :  Decorarea  ulciorului,  farfuriei  și  costumului  popular cu motive  tradiționale  

românești  și  lituaniene 

SCOP: 

➢ Dezvoltarea  priceperilor şi deprinderilor de a lucra folosind tehnicile învǎţate ( simetria, 

alternanța, repetiția) și cultivarea simţului artistic prin intuirea unor lucrǎri din arta populară 

românească și lituaniană 

OBIECTIVE  OPERAȚIONALE: 

O1. Sǎ recunoascǎ pe alte lucrǎri de artǎ (costume populare, covoare, ceramicǎ)  punctul şi linia ca 

elemente decorative în motivele românești și lituaniene; 

O2. Sǎ aplice noţiunile învǎţate anterior în aceastǎ lecţie prin realizarea unor compoziţii plastice : 

decorarea ulciorului, farfuriei, costumului popular; 

   O3. Sǎ analizeze critic şi autocritic lucrǎrile executate; 

O4. Sǎ participe activ şi afectiv la lecţie; 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, exerciţiul, demonstraţia; 

Forma de organizare: muncǎ individualǎ 

Resurse: bloc de desen, acuarele, guașe, carioci, pensule de diferite dimensiuni, fișe pentru ulcior, 

farfurie și costum popular, vase de ceramicǎ pictate, costume populare, farfurii din carton, laptop și 

videoproiector. 

ACTIVITATEA NR. 1 

România: 

Prezint elevilor scopul și obiectivele lecției și câteva informații despre Lituania, mai ales tradiții 

lituaniene. 

https://www.youtube.com/watch?v=ERoXwRuLWoI&t=2s 

 Linia şi punctul joacă  un  rol deosebit  în  împodobirea  diferitelor  materiale. Aceasta  pentru că linia 

dă caracter ornamentului, îl face original, iar punctul are rolul de a îmbogăţi  expresia  artistică  a  

ornamentului  respectiv. Cele  două elemente de limbaj plastic au un rol decorativ în mai multe genuri 

de artă.( ppt.Motive decorative în arta populară românească și lituaniană). Copiii observă imagini  

reprezentând  obiecte  de  artǎ  populară  (ceramicǎ, ştergare, costume populare) din cele două țări. Se 

observă  prezenţa liniilor  şi  a  punctelor  cu  rol  decorativ,  atât  în  arta  popular  românească, cât și 

lituaniană. Sesizează  diferența de culori. ( culori vii pe obiectele românești, mai sobre pe cele 

lituaniene), dar în mare parte motivele sunt aceleași: florale și geometrice. 

Lituania: 

Familiarizarea cu arta populară românească 

ppt.Romania presentation și ppt.Romanian traditional motifs 

ACTIVITATEA NR.2 

România/Lituania 

https://www.youtube.com/watch?v=ERoXwRuLWoI&t=2s
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În  faţa  elevilor  se  află  o  miniexpoziţie  cu  obiecte  de  artǎ  popularǎ: ceramicǎ, ştergare, 

costume populare . Observă  motivele decorative. Primesc  apoi  farfurii  de  carton,  planșe  cu  

ulcioare  și  ștergare  pe  care  le  vor  decora  și  picta  cu  motive tradiționale  românești  și  

lituaniene, utilizând  elementele  de  limbaj  plastic  punctul  și  linia. Se amintesc câteva detalii 

importante pentru  reuşita  compoziţiei: umezirea  pastilei  de  culoare  înainte  de  folosire,  

transportul  culorii  în  cantitǎţi  cât  mai  mici , execuţia  punctelor  cu  pensule  cât  mai  subţiri, 

combinarea  culorilor  pentru  a  obţine  nuanţe  sau  tonuri. Activitatea se desfășoară pe fond 

muzical. 

https://www.youtube.com/watch?v=9zE--yeo82I&t=20s 

https://www.youtube.com/watch?v=WkBHmnArTEw&list=RDVfM7E3yE7x0&index=2 

ACTIVITATEA NR.3 (online) 

Elevii  din  fiecare  țară  pictează  costumul  popular  specific  țării  partenere,  evidențiind  modelele  

decorative  redate  cu  ajutorul elementelor de limbaj plastic, punctul și linia. Se  realizează  expoziţii 

cu lucrările  elevilor care  se  evaluează  după  următoarele criterii: 

- expresivitatea  liniilor  şi  a  punctelor; 

- expresivitatea  culorilor; 

- armonia  cromatică; 

- originalitate,  creativitate. 

Fixarea  cunoștințelor : joc didactic interactiv 

https://wordwall.net/resource/12041855/traditional-motifs 

IMPACT 

În  urma  activităților desfășurate în comun ( online), fiecare  participant are șansa de a descoperi  

aspecte  deosebite  din  cultura, tradițiile,  folclorul  celorlalți. Analiza  comparativă  a  lucrărilor  

prezentate  evidențiază  asemănări,  dar  și  deosebiri  în  ceea  ce privește  motivele  tradiționale  

românești  și  lituaniene   utilizate  în  decorarea  obiectelor  populare . Implicarea  activă  în  

activități  aduce  participanților  un  plus  de  bogăție  sufletească,  dar  și  achiziții  noi  și  

interesante  despre  tradițiile  populare  din  fiecare țară. Putem  concluziona  că  tradiția  unui  popor  

este  un  bun  prilej  de  a crea  conexiuni  între  culturi,  oferind  oamenilor  posibilitatea  de  a  se 

apropia  mai  mult  unii  de  alții  (chiar și virtual),  indiferent  de  naționalitatea  lor. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9zE--yeo82I&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=WkBHmnArTEw&list=RDVfM7E3yE7x0&index=2
https://wordwall.net/resource/12041855/traditional-motifs
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PROIECT DIDACTIC  

 

SCOALA : Gimnaziala Movila Banului  

CLASA :  a IV-a   

Propunator : Prof  Înv. Primar Lambru  Viorica 

ARIA CURRICULARĂ : Matematică și științe ale naturii 

DISCIPLINA : Matematica  

SUBIECTUL LECŢIEI :  Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000 

TIPUL LECŢIEI :  Recapitulare  

DURATA ACTIVITĂŢII :  45` 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  : 

       O1-să  efectueze adunări și scăderi cu numerele  naturale de la o la 1 000 000; 

       O2- să folosească proprietățile operațiilor pentru efectuarea unor calcule rapide; 

       O3- să transpună situațiile –problemă în limbaj matematic;        

       O4- să rezolve probleme diverse; 

       O5- să compună probleme după exerciții date; 

        

STRATEGII DIDACTICE :  

           Metode  și procedee didactice: 

• conversaţia 

• explicaţia 

• exerciţiul 

• problematizarea 

• metoda didactică „Floare de lotus” 

 

Mijloace de învățământ: 

 Fişe de lucru ,  manual , recompense , diplome 

 

Forme de organizare: frontal , pe echipe , pe grupe, individual  

Durata activității : 45 minute 

Locul de desfășurare : sala de clasă 

Modalităţi de evaluare: 

• evaluare frontală 

• prin analiza răspunsurilor elevilor 

• prin observarea comportamentului elevilor 
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Bibliografie: 

- manual de matematică , ed.Intuitext 

-„Exerciții și problemede matematică ,pentru clasele I-IV”, A.Călugărița, Ed.Universal Pan, 

1997; 

- Elemente de didactica matematicii, C.petrovici, M.Neagu, Ed.pin Iași , 2004; 
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Momentele lecţiei 

 

Conţinutul lecţiei 

Strategii didactice  

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 

- Se creează condiţiile psihologice şi 

organizatorice necesare unei bune desfăşurări a 

lecţiei . 

Clasa este impartita pe sapte grupe , fiecare grupa 

reprezentand un pitic . 

 

Conversaţia 

 

Imagini cu 

piticii  

 

Frontal 

 

2. Verificarea temei - Se verifica tema cantitativ de către doamna 

invatatoare.  

 

Conversaţia 

  

Frontal 

 

Evaluare 

orală 

3. Captarea atenţiei - Se va realiza printr-o scrisoare primita de la 

Alba-ca- zapada 

Dragi copii! 

 

 

                     Apelez la ajutorul vostru pentru că 

am necazuri. Mama vitregă a reuşit să-mi 

răpească piticii  şi i-a transformat în pitici de 

grădină. Vraja se poate desface numai dacă 

reusim sa trecem de toate obstacolele rezolvand 

corect toate  exerciţiile  si  problemele la 

matematică. Sunt convinsă că mă pot baza pe voi.  

 Îmi pun toată speranţa , să nu mă 

dezamăgiţi! 

  

                            Cu drag, prietena voastră 

                                            Albă ca Zăpada 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

Scrisoarea 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 

sistematică 
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4. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

dobândite anterior 

Anexa 1 

Reactualizarea cunostintelor se va realiza prin 

Metoda ciorchinelui  , punandu-se urmatoarele 

intrebari :  

1. Ce operatii de gradul I cunoasteţi  ? 

Adunarea si scăderea. 

2. Cum se numesc numerele care se adună ? 

Numerele care se aduna se numesc termeni. 

3. Cum se numeşte rezultatul operaţiei de adunare ? 

Rezultatul operatiei de adunare se numeste 

suma. 

4. Cum numeste numărul din care scădem ? 

Numaru din  care scadem se numeste descăzut 

.  

5. Cum se numeste numarul pe care-l scadem ? 

Numarul pe care-l scădem se numeşte 

scăzator. 

6. Rezultatul operatiei de scădere este rest sau 

diferenţă. 

7. Care sunt propietatile operatiei de adunare ? 

Comutativitate , asociativitate , o -> elemental 

neutru . 

8. Cum aflăm descăzutul ? 

Prin operatia de adunare.  

9. Cum aflăm scăzătorul ? 

Prin operaţie de scădere .  

 

 

 

Conversaţia 

Exerciţiu 

 

Metoda 

Ciorchinelui  

  

 

Fisa de 

lucru 

 

Individual 

Observare 

sistematică 

Evaluare 

scrisă 
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5. Anunţarea titlului 

lecţiei   

     -  Se anunţă titlul lecţiei “Adunarea şi scăderea 

în intervalul 0 – 1 000.000” şi câteva din obiective 

în manieră accesibilă copiilor. 

- Se scrie titlul pe tablă şi în caiete. 

 

Explicaţia 

 

Tabla 

Caietele 

elevilor 

 

Frontal 

 

Observarea 

sistematică 

6. Dirijarea 

recapitulării 

  ( consolidării 

      cunoştinţelor ) 

Pentru a trece de pădurea intunecată de mama 

vitregă , trebuie sa aflăm repede rezultatele de la 

câteva exerciţii orale . 

 1.Calcul mintal oral . Copii ne vom incălzi mintea 

cu cateva exerciţii orale .  

7+8 =                        23-3 =  

20+30 =                    150-50 =  

15+15 =                    28-7 =         

1. Măreste-l pe 125 cu 25 .  

2. Luaţi din 300 , 100 . 

3. Adăugaţi la dublul lui 100 , triplul său .  

4. Micşoraţi dublul lui 200 cu diferenţa sa .  

5. Exericiţiu in lanţ :  

25+25 = 50 – 10 = 40+20 = 60+5 = 65-15 = 50  

100+100=200+300=500-400=100+250=350-50 = 

300 

Am trecut cu bine de proba aceasta , pădurea s-a 

luminat si putem vedea mai bine drumul spre cei 

şapte pitici .  

 

Mama vitregă a distrus podul peste prăpastie . Ca 

sa putem trece peste aceasta prăpastie , haideţi să 

rezolvăm repede ,in linişte exerciţiile de pe fişa pe 

care o aveţi pregătita pe bancă . Cel care termină 

cel mai repede va trece primul peste prăpastie .  

 

 

 

Exerciţiul 

oral 

 

 

 

 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

Conversaţia 

 

Metoda 

didactica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul 

mintal oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisa de 

lucru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

Evaluare 

scrisă 

 

 

Evaluare 

orală 
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- Muncă independentă: - Elevilor li se vor da 

fişe cu  (   ANEXA 2 ) exerciţii de adunare si 

scădere in intervalul 0 – 1 000 000  

 

Bravo copii ! Ati trecut cu bine de prăpastie , dar 

am ajuns pe o câmpie plina cu flori multicolore , 

dar mama vitregă le-a otravit . Ca să putem trece 

de ele , trebuie sa le ajutăm rezolvând exercitiile 

de pe petalele lor .   

- Metoda didactică “Floare de lotus” 

   Se prezintă o fişă pe care se află desenată o floare 

de lotus. Pe fiecare petală există câte o sarcină 

matematică. Exerciţiile se vor lucra la tabla şi pe 

caiete .(ANEXA 3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Floare de 

lotus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

     Tablă 

 

 

 

 

 

Individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

scrisă 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

In sfarşit copii am ajuns la cei şapte pitici , mai 

avem de îndeplinit o ultimă sarcina , pentru a le 

reda viata .  

 

- Concurs pe echipe: 

   Copiii sunt împărţiţi în şapte  echipe (ANEXA 4 

) . Fiecare echipă are de rezolvat o fişă de lucru . ( 

ANEXA 5 ) . 

 

 

Jocul 

didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe  

 

 

Diploma 

 

 

Echipe 

 

Participarea 

activă la 

desfăşurarea 

jocului 
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Piticii au răspăltit-o pe Alba ca Zăpada dându-i 

diamante astfel : trei pitici i-au dat 2436 diamante 

, alti trei i-au dat cu 1379 mai multe , iar ultimul 

pitici i-a dat cu 1745 mai putine decat primii trei .  

Cate diamante a primit Alba ca Zăpada ? 

 

Alba ca Zăpada vă mulţumeşte pentru ajutorul dat 

si vă oferă tuturor câte o diplomă .  

8. Temă pentru acasă - Se solicită elevilor să-şi noteze tema pentru 

acasă  

Conversaţia Caietele 

elevilor 

Frontal Observarea 

sistematică 

9. Aprecieri finale  

- Se va face aprecieri asupra activităţii elevilor . 

 

Conversaţia 

  

Frontal 

Observarea 

sistematică 
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ANEXA 1 

 

 

 

 

Operaţii Matematice 

Adunarea si scăderea în 

intervalul 0 – 1 000 000  
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ANEXA 2    

   

     

 

 

 

                                                                          
                                                                                     

 

                                            

                                                                                                                                         

                                                                                       

                                                                               

 

 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                               

                                         
                                                                                                                                               

 

 

    

677 650 – 493 728 = 

 

273 340 + 241 579 

=  

 

768 732 – 193 

094=  

 

978 000 – 293 104 – 184 

043= 

 

184 049 +93 793 = 

 

278 735 + 380 245 – 425 200 + 333 259 = 
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273 340 + 

420 579 =  
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ANEXA 3 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUNAREA ŞI 

SCĂDEREA ÎN 

INTERVALUL  

0 – 1 000 000  

 

1.Încercuieşte 
numerele pare: 

    200.435,           
807.104 , 552.237,  
     93.998 ,                 
353.504 

    2. Compară     
     numerele: 
   47.524          527.542 
 

   984.23      837.513 – 254 125 
  

    519.842  190.342 + 370.972 

 

 

 
3. Uneşte operaţiile cu rezultatul  
potrivit: 
411.256 + 413.427 = 263.345        
309.999 –46.654 = 824.683 
 
 

4. Află terme- 
nul necunoscut: 
  + 263.222 = 485.444 

800.798 -  = 100.798  

5. La suma 
numerelor 501.930 
si 20.563, adaugă 
succesorul lui 
11.989 
 

6. La marginea 
satului s-au plantat 
401.205 tei şi cu 
200.032 mai mulţi 
salcâmi. Câţi pomi s-
au plantat ? 
 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://art-zone.ro/poze/mari/_lotus.jpg&imgrefurl=http://art-zone.ro/poze/Lotus-1114.html&usg=__V2YpNPttVu7BaJzLK2989jW05x8=&h=318&w=500&sz=26&hl=ro&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=KlZQqAPC7_WXyM:&tbnh=83&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dimgini%2Bfloare%2Blotus%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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ANEXA 4 

 

 

 

                 Înţeleptul                                                 Bucurosul  

                                                 
 

Ruşinosul                                                          Somnorosul  

                                                      
                                          

               

 

 

 

    Hap-ciu                                                   Morocănasul  
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Mutulică 

 
 

ANEXA 5 

 

 1.Calculaţi: 

       a) 4 573 +                9 758 -                             12 784 +                      532 748 - 

              214                    5 433                                 3 157                         128 395 

 

 

 

        b)25 326 – 15 214 =                                     17 350 –     12 995 = 

              6 453 +  4 568 =                                     335 496 + 567 819 = 

 

 

2.Efectuaţi, apoi faceţi proba prin operaţia inversă: 

       12 745 + 25 123 =                                               163 536 – 76 365 = 

                                                                            ____________________________                   

______________________ 

 

 

 

3.Aflaţi numărul necunoscut: 

      3 150 + a = 12 745                     b – 5 250 = 2 150                       16 320 – c = 7  

 

 

 

 

 

  3 458 + 308 – d  = 1 156                                           e – (35 808 + 1 209) = 4 207 

 

 

 f – 3 284 – 814 = 2 350                                             9 572 – g + 1 305 = 10 000 
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PROIECT DIDACTIC 

  

DATA:   

CLASA: a IV-a   

PROPUNĂTOR : BANU EMILIA  

ȘCOALA: 

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii  

DISCIPLINA: Matematică 

               UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Primim și dăruim” 

SUBIECTUL:  Împărţirea numerelor naturale  în concentrul  0-1000000 cu  rest  

                          diferit de 0 

FORMA DE REALIZARE :Activitate integrată 

TIPUL LECŢIEI: lecție de fixare și sistematizare 

 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult 

trei cifre  și de împărțiri la numere de o cifră sau două cifre 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea 

de probleme cu raționamente diverse 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 1 000 000 

 

 

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 

 O1 -  să identifice rezultatul corect la exerciții de împărțire a unei sume la un număr  

 O2 -  să rezolve corect exerciţii de împărţire cu rest diferit de 0 ; 

 O3 - să  utilizeze corect terminologia specifică operaţiilor matematice învăţate  în rezolvarea de 

exerciţii și probleme; 

 O4 –să  completeze un tabel cu  câtul și restul  unor împărţiri ;   

 O5 - să rezolve o problemă folosind împărțirea cu rest și  planul  de rezolvare. 

 

 OBIECTIV AFECTIV 

Dezvoltarea interesului elevilor pentru învățarea unor noțiuni matematice 

OBIECTIV PSIHOMOTRIC 

Dezvoltarea deprinderii de a scrie corect,lizibil, îngrijit. 

 

STRATEGII  DIDACTICE 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic,problematizarea, Ştiu- vreau 

să ştiu- am aflat. 

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: manual, tablă, markere, fişe de lucru pe echipe, 

coli xerox , fişe de evaluare, tablă, plicul surpriză. 

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe; 
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d) Forme de evaluare: observarea  sistematică, evaluarea pe grupe, interevaluarea, aprecierea 

verbală, evaluarea scrisă 

 

RESURSE 

 

- bibliografice: 

➢ Constantin Cucoş , ( coordonator ) , Pedagogie . editura Polirom , Iaşi 2006 

➢ Gheorghe Dumitriu , Constanţa Dumitriu ,, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade 

didactice” , Editura Didactică şi pedagogică , Bucureşti , 2004 

➢ Costică Lupu , ,,Metodica predării matematicii , pentru învăţământ primar şi preşcolar” , Editura 

Caba, 2006 

➢ Programa școlară pentru clasa a IV-a, București,2013 

➢ Mirela Mihăescu,Ștefan Pacearcă,Anița Dulman - ,,Matematică-manual pentru clasa a IV-a”, Editura 

Intuitext,București,2016 

➢ Daniela Berechet-,,Modalități de lucru diferențiate-Pregătire suplimentară prin planuri 

individualizate-Matematică –clasa a IV-a”,Ed.Paralela 45,Pitești,2018 

             

- umane: 17  elevi  

 

- spaţiale: sala de clasă  

 

- temporale : 45 minute 
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Desfășurarea   lecției 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 

 

Durată 

 

Ob

. 

op. 

 

CONŢINUT ȘTIINȚIFIC  

 

 

 

STRATEGII  DIDACTICE 

 

 

 

EVALUAR

E 

Metode si 

procedee 

Mijloace  Forme de 

organizare 

 

1. Moment 

organizatoric 

  

 

2min.   

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a 

activităţii: 

- pregătirea materialului didactic; 

-asigurarea liniştii şi a disciplinei pentru desfăşurarea 

activităţii; 

 

 

conversaţia 

 

 

materiale 

necesare  

lecţiei 

 

 

-frontal 

-individual 

 

-observarea  

sistematică 

2.Verificarea temei 

și captarea atenției 

 

2 min. 

 

 7min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

   Se verifică tema cantitativ și calitativ.Câțiva elevi sunt 

numiți să citească rezultatele obținute la exercițiile de la 

temă, iar restul își corectează cu un pix de altă culoare.Se 

dau explicații pentru exercițiile mai dificile.  

Plicul cu surprize 

Se va arăta elevilor  un plic  pe spatele căruia sunt scrise 2 

exerciţii(Anexa 1) 

(20+12): 4= 

(15+20): 5= 

Elevul care va rezolvă  primul (și corect) exerciţiile de pe 

plic va deschide plicul și va afla surpriza. 

Elevii rezolvă cerinţele și deschid plicul.Un elev citește 

mesajul din plic. 

-conversația 

-explicația 

-exerciţiul 

 

 

-munca 

independentă  

-exerciţiul 

 

-jocul 

didactic 

 

 

-caiete de 

teme 

 

 

 

-plicul cu 

exerciţii şi 

mesajul 

-frontal şi 

individual 

 

 

 

frontal 

-aprecieri 

verbale 

 

 

-aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

-observarea  

sistematică 
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,,-Bună ziua, copii! Sunt spiridușul lui Moș Crăciun și am 

nevoie de ajutorul vostru.Moș Crăciun are de împărțit o 

mulțime de cadouri la diferiți copii. Problema este că 

uneori nu reușește să obțină câturile potrivite .Și cum 

moșul e bătrîn și nu prea mai știe să împartă corect,m-am 

gândit să vă cer ajutorul!....De exemplu... 

-Trebuie să împartă: 20 de păpuși la 6 fetițe,14 mașinuțe 

la 5 băieți și 30 de acadele la 7 copii.Vă rog, calculați voi 

pentru el și scrieți-mi răspunsurile corecte!....Și poate 

( cine știe?),cadourile rămase vor ajunge la voi..... 

 

-conversația, 

explicația 

 

 

 

 

 

3.Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

 

 

11min. 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

O3 

Elevii sunt dirijați către rezolvarea exercițiilor.Ei observă 

că numerele nu se împart exact și se obține un rest.Se 

explică și se mai dau și alte exemple de împărțiri cu rest. 

Apoi se scrie titlul pe tablă și în caiete: 

,,Împărțirea cu rest.Proba împărțirii cu rest” 

Se scrie la tablă formula împărțirii cu rest și se explică 

modul în care se face proba . 

      D : Î = C+ R 

Se anunță tema lecției și obiectivele propuse 

,,Astăzi la ora de matematică vom rezolva împărțiri cu rest, 

vom învăța să facem proba ca să ne verificăm și vom 

rezolva  și niște probleme cu împărțiri.” 

 

-conversaţia, 

explicaţia 

 

    

 

-tabla, 

 -markere, 

caiete 

-frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

-individual 

-observarea 

sistematică 
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4. Dirijarea conso-

lidării şi sistemati-

zării cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15min. 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

Elevii sunt împărţiti în 3 echipe şi vor lucra pe fişe de lucru: 

echipa spiriduşilor, echipa zânelor şi echipa renilor. 

Anexele  2, 3, 4 

Ei vor primi fișe de lucru .Pentru fiecare exercițiu 

rezolvat corect, echipa va primi 5 puncte. 

Echipa cu punctajul cel mai mare va primi o diplomă și 

va fi desemnată câștigătoare. 

Rezolvarea exercițiilor se verifica la tablă.Copiii din 

aceeași echipă îl pot corecta pe colegul numit să 

răspundă. 

 

-explicaţia, 

instructajul 

 

 

-jocul didactic 

 

 

 

  

 

 

-planşă 

-simboluri 

pentru 

echipe  

 

-fișe de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pe grupe  

 

-frontal 

 

 

 

 

-observarea  

sistematică 

 

 

 

-interevaluare 

 

 

 

5.Asigurarea reten-

ției și a transferului 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevilor li se solicită rezolvarea individuală a unei fișe de 

lucru care conține 2 exerciții simple de împărțire cu rest. 

(Anexa 5) 

 

 

 

 

 

-munca 

independentă 

 

-fişe de 

lucru 

 

-individual 

 

observare 

sistematica 

      

 

 

 

 

 

6. Aprecierea şi 

încheierea 

activităţii 

Tema pentru acasă 

 

 

5min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fac aprecieri finale ,colective și individuale și se scrie 

răspunsul pentru spiridușul lui Moș Crăciun. 

Apoi se comunică tema pentru acasă(1-2 exerciții din 

manual). 

  

-fișe de 

lucru, 

caiete 

-catalog 

 

frontal 

individual 

 

 

aprecieri 

verbale 
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Elevii care au fost activi în timpul orei  primesc calificative 

în catalog. 
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Anexa 2 

GRUPA SPIRIDUŞILOR 

 

 

 

 

 

1. Completați tabelul: 

 

          

 

       2. De Crăciun, spiriduşii clasei a IV-a B vor împărţi daruri prichindeilor de  grădiniţă. Ei au 

pregătit  21  de cadouri  pe care vor să le împartă în mod egal celor  10 prichindei.  Câte daruri va 

primi fiecare copil?Sunt cadouri în plus? 

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     16:5 28:3 43:6 35:8 47:9 

câtul      

restul      

proba      
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Anexa 3 

 

 

 

 

GRUPA   ZÂNELOR 

 

 

 

 

 

1.Completează tabelul: 

 

       

     2. Pentru a orna bradul de Crăciun, copiii au așezat în mod egal cele  32  de globulețe pe 9 

crenguțe.Câte globulețe erau pe fiecare crenguță de brad?Căte globulețe au rămas? 

 

 

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 8:5 17:4 48:9 23:5 14:4 

câtul      

restul      

proba      
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Anexa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA RENILOR 

 

 

1. Completează  tabelul: 

 

 

3. Pentru a merge la colindat, elevii clasei a IV-a B s-au împărțit în  3 grupe cu număr egal de 

copii.Știind că  sunt 26 de elevi în clasă, aflați câți elevi erau în fiecare grupă? Credeți că a fost 

cineva absent? 

 

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM AFLAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 29:6 75:9 58:7 35:8 18:4 

câtul      

restul      

proba      
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Anexa 1 

 

                              -Bună ziua, copii! 

 

 

      Sunt spiridușul lui Moș Crăciun și  am nevoie de ajutorul       

   vostru. Moș Crăciun are de împărțit   o mulțime de cadouri     

   la diferiți copii. Problema este că uneori nu obține câturile    

   potrivite.Și cum moșul e bătrîn și nu prea mai știe să 

   împartă corect,m-am gândit să vă cer ajutorul!.... 

      De exemplu... 

    -Trebuie să împartă în mod egal: 20 de păpuși la 6     

   fetițe,14 mașinuțe la 5 băieți și 30 de acadele la 7 copii.Vă  

   rog, calculați voi pentru el și scrieți-mi răspunsurile   

   corecte!....Și poate,( cine știe?),cadourile rămase vor  

   ajunge la voi..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 5 
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. 

  

                            FIȘĂ  DE  EVALUARE 

                   1.Aflați deîmpărțitul dacă împărțitorul  

                este 7,câtul 3 și restul 4.  

                 2.Aflați împărțitorul,dacă deîmpărțitul  

               este 20,câtul este 3 și restul 2. 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Prof. înv. preșc. Răducu Costinela 

 Grădinița nr. 232,București 

 

Tema anuală de studiu: ,,Cum exprimăm ceea ce simţim?“ 

Tema săptămânii: ,,1 Iunie – La mulţi ani, copile!“ 

Domeniul experiențial: Domeniul om și societate – Activitate gospodărească 

 Tema : ,,Limonadă pentru zilele căluroase” 

Tipul activității : consolidare de priceperi și deprinderi 

Grupa: mică 

Data: 25.05.2022 

 

DIMENSIUNI ALE DEVOLTĂRII 

➢ Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru 

necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;  

➢ Formarea deprinderilor practic-gospodăreşti şi utilizarea vocabularului specific. 

 

COMPORTAMENTE VIZATE 

➢ Planifică o activitate din 2-3 pași și o realizează. 

➢ Urmează instrucțiuni cu 2,3 etape, fără legătură cu contextele cunoscute. 

➢ Participă la activități, în grupuri mici sau mari.  

 

      Scopul: 

➢ Consolidarea unor deprinderi practice manual și elemente casnice însușite anterior (realizarea unui 

produs alimentar după o rețetă) 

 

  Obiective operaţionale: 

        O1- să denumească correct materialele și instrumentele de lucru; 

        O2- să stoarcă zeama lămâii, utilizând storcătorul; 

        O3- să adauge zeama de lămâie în pahar; 

        O4 - să amestece zahărul şi apa cu zeama de lămâie 

        O4- să decoreze limonada cu felii de lămâie şi frunze de mentă; 

 

  Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. 

Materiale didactice: șorțuri, bonete, tocătoare, pahare, linguriţe de plastic, carafe, paie, lămâie, zahăr, 

apă, frunze de mentă, cuțite din plastic; 

Forme de organizare: frontală, individuală 

Durata: 15-20 minute 

 

      Bibliografie: -,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5783 
 

                       Bucureşti 2005 

 

DEMERS DIDACTIC 

 

Etapele 

activităţii 

Continutul activitatii 

 

Metode și 

procedee 

Materiale 

didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

 

Asigurarea condiţiilor necesare pentru 

desfăşurarea activităţii: aerisirea sălii de 

grupă, aranjarea meselor, pregătirea 

materialelor necesare, stabilirea ordinii şi 

desciplinei. 

   

2.Captarea 

atenţiei și intuirea 

materialului 

 

Prezint copiilor imagini cu limonadă, 

discutând despre acestea : 

-Ce vedeţi? 

-Din ce este realizată? 

-Ce gust are? 

Conversația 

 

-imagini cu 

limonadă 

 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

Prezint limonada realizată anterior. 

-Cum credeți că se realizează limonada? 

-Vreţi să faceţi şi voi? 

Astăzi, la activitatea practică, vom realiza 

limonadă. 

Conversația  -limonadă  

4.Reactualizarea 

cunoștințelor 

Sunt reamintite etapele și modalitățile de 

realizare a produsului, și instrumentele de 

lucru (storcător, linguriţe). 

Conversația 

Explicația 

 Orală: Ce 

sunt acestea? 

Cum le 

folosim? 

5.Dirijarea 

învăţării 

Înainte de a executa tema propusă, se vor 

efectua exerciții de încălzire a mușchilor 

mici ai mâinii. 

Cadrul didactic va repeta ingredientele și 

materialul didactic puse la dispoziție, va 

explica modalitatea de realizare, va 

demonstra și ajuta în caz de nevoie, va 

accentua criteriile de evaluare, va insista 

asupra poziției corecte a corpului, va 

încuraja copiii în finalizarea cu success a 

sarcinii de lucru. Se va urmări modul de 

relaționare și cooperare a copiilor. 

Explicația 

 

Demonstrați

a 

 

Exercițiul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practic-

acțională 
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6.Obținerea 

performanței 

Copiii vor avea de realizat limonadă, prin 

respectarea etapelor de lucru, utilizarea 

ingredientelor puse la dispoziție și 

executarea corectă a operațiilor. 

Se insistă pe igiena și curățenia la locul 

de muncă. 

Explicația 

Conversația 

Tocătoare 

Lămâi 

Zahăr 

Apă 

Cuțite din 

plastic 

Pahare 

Paie 

Practic - 

acțională 

7.Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

Se va realiza o expoziție cu paharele 

tuturor copiilor, după analizarea și 

exprimarea opiniilor referitoare la 

corectitudinea realizării temei propuse. 

Conversația 

Explicația 

 Orală: Ce 

lucrare îți 

place? De ce? 

8. Evaluarea 

lucrărilor 

Se vor face aprecieri legate de rezultatele 

activității, în funcție de crietriile de 

evaluare stabilite. 

Conversatia  Orală 

Frontală 

9. Încheierea 

activității  

Se va face curățenie la locul de lucru, 

copiii primind recompense.  

Conversația   Orală 

Finală 
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Proiect de activitate integrata 

 Prof. Tolnai Kinga Gabriella 

G.P.P 30 Oradea 

 

Grupa: Combinată 

Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema săptămânală: Pentru tine , dragă mamă 

Tema zilei: Mama, ființa cea mai dragă 

Tipul activității: Consolidare de cunoștințe 

Forma de realizare: Activitate integrată 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

ADP: Întâlnirea de dimineață ,,E ziua ta, mămico!” 

ALA1: Bibliotecă – „Mesaj pentru mama”- elemente de comunicare scrisă 

 Artă – „Colier/ brățară pentru mama”- înșirare 

ADE: ,,Surprizele din geanta mamei” (DLC-joc didactic) 

 „Felicitare pentru mama” (DOS/ activitate practică- aplicație) 

ALA:2 ,,Adunăm flori pentru mama”- joc distractiv 

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual 

Durata: o 

Scopul activității: 

Stimularea exprimării orale, utilizarea corecta a structurilor verbale, dezvoltarea creativității si 

expresivității limbajului; 

Formarea şi consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

Dimensiuni ale dezvoltării/ Comporamente vizate 
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A DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare 

1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

1.2. Participă la activități fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare 

1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate 

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 

1. Interacțiuni cu adulții și copiii de vârstă apropiată 

1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situații problematice specifice 

2. Comportamente prosociale, de acceptare şi de respectare a diversității 

2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege efectele acestora în planul relațiilor sociale, în contexte 

familiare 

2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate 

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență 

2.2. Activare şi manifestare a potențialului creativ 

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale şi practice, în conversaţii şi 

povestiri creative 

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI 

SCRIERII 

1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

1.1.Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înţelegerii şi receptării lui 

(comunicare receptivă) 

2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare 
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2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare 

3. Premize ale citirii şi scrierii în contexte de comunicare cunoscute 

3.2. Discriminează/ diferențiează fonetic cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu litere 

3.4. Asimilează unele elemente ale scrisului şi foloseşte diferite modalităţi de comunicare grafică şi 

orală pentru transmiterea unui mesaj 

1. Ascultarea activă a mesajului pentru înţelegerea şi receptarea lui (comunicare receptivă) 

1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor 

2. Exprimare orală a mesajului, a emoţiilor etc. (comunicare expresivă) 

2.2. Participă la activităţile de grup şi la activităţile de joc, în situaţii uzuale, în calitate de vorbitor 

2.3. Utilizează structuri orale simple 

Bibliografie: 

Rafailă Elena, Educarea creativității la vârsta preșcolară, Ed. Aramis, București 

Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concept şi instrumente cu care operează 

CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE, 2019 

Cioflica Smaranda Maria, coord., ,,Ziua bună începe la întâlnirea de dimineață”, Ed. Tehno-Art, 

Pertoșani, 2010 

Curriculum pentru educaţie timpurie 2019, MECT 
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SCENARIU ZILEI 

Activitatea zilei debutează cu deprinderi specifice primirii copiilor, aceștia fiind întâmpinați de către 

educatoare, copiii intra in clasa, salută, utilizând formulele de salut sau făcând cu mânuța colegilor. 

Se desfășoară jocul liber, în funcție de preocupările, interesele copiilor, dar și de materialele 

pe care le au puse la dispozitie: jucării, diferite truse ,cuburi lego, masinute, papusi etc. 

I. Moment organizatoric 

În vederea bunei desfășurări a activităților de învățare au loc: aranjarea mobilierului, stabilirea 

liniștii și asigurarea unei atmosfere de lucru adecvate. 

II. Întâlnirea de dimineață 

Ne așezăm pe covor, în formă de cerc, pentru a stabili un contact vizual cu toți copiii grupei. 

Salutul: Educatoarea: “ Bună dimineața dragi fluturași! “ . Toată lumea o salută pe doamna 

educatoare și apoi se salută între ei. 

Prezența: Se realizează prezența copiilor cu ajutorul catalogului, se precizează numărul fetițelor 

și al băiețeilor prezenți, apoi totalul copiilor prezenți, un copil verifică corectitudinea prezenței la 

panou. 

Împărtășirea cu ceilalți: copiii reactualizează “ Calendarul naturii “ amintind în ce anotimp 

suntem, în ce lună, în ce zi a săptămânii și în ce dată, marcând și schimbările meteo, dacă este 

necesar; copiii primesc palate cu două fețe: una zâmbitoare și una tristă. La întrebarea “ Cum te 

simți când te gândești la mămica ta? “ , ei vor arăta una dintre fețe. Cei care doresc pot justifica 

alegerea făcută. 

Noutatea zilei o reprezintă povestirea “ Inimioare, inimioare “ de Sarina Cassavan, care are ca 

scop întărirea sentimentelor de dragoste și respect față de mama. 

III. Captarea atenției 

În grupă își face apariția Negustorul care a aflat că copiii își doresc să confecționeze brățări sau 

coliere din mărgele în formă de inimă mamelor. Negustorul dorește să le ofere ajutorul lui pentru 
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confecționarea acestor materiale. 

IV. Anunțarea temei și a obiectivelor activității didactice 

O dată cu citirea mesajului zilei anunț tema zilei “ Mama, ființa cea mai dragă “ . 

Prezint centrele și explic sarcinile și obiectivele pe înțelesul lor. 

ALA I 

La sectorul Bibliotecă, vor primi o fişă în care este reprezentată o inimă în interiorul căreia 

găsim mesajul Mama, te iubesc! 

Copiii vor exersa semne grafice (elemente de comunicare scrisă). 

Centrul Artă este pregătit cu materialele necesare (paste colorate, sârmă şi mărgele) pentru 

realizarea unui colier pe care preşcolarii îl vor dărui mamei. 

Tranzitie: ,,Luaţi seama bine” 

 „Surprizele din geanta mamei”- joc didactic care are ca sarcină didactică – denumirea imaginilor 

de pe jetoane, despărțirea în silabe și identificarea numărului de silabe, alcătuirea de propoziții 

simple cu cuvintele date. 

Regulile de joc- grupa este împărțită în două echipe. Alternativ, câte un membru al celor două 

echipe va extrage din geanta mamei, cu ajutorul metodei “ mâna oarbă “ un plic în care se găsesc 

jetoane cu imagini: obiecte, ființe, flori. Copiii vor rezolva sarciniile jocului. Răspunsurile corectevor 

fi răsplătite cu aplauze, iar fiecare echipă va primi câte o inimă în bolul comun. 

Elementele de joc sunt: elemente surpriză, geanta mamei, jetoane, aplauze, inimioare, stimulente 

Tranziţii „Dacă vesel se trăieşte” 

ADE 2 DOS- Activitate practică 

„Felicitare pentru mama” 

Educatoarea anunță copiii că astăzi vor pregăti pentru mamele lor o surpriză-felicitare. 

Copiii vor confecționa o felicitare mamei lipind flori pe cosuleț. La sfârșitul activității lucrările 

copiilor vor fi expuse pe panoul grupei. 
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ALA II 

 „Adunăm flori pentru mama” - joc distractiv 

Copiii sunt împărțiți în două echipe - Echipa Florilor Roșii și Echipa Florilor Albe. 

 Câte doi reprezentanţi din fiecare echipă vor porni pe un traseu dat, din cerculeţele de la linia de 

pornire şi vor aduna în coşuleţe cât mai multe flori. 

La finalul activității se vor face aprecieri, toți copiii vor fi recompensați cu un balon roşu în 

formă de inimioară. 

Obținerea performanței 

Prin tranziția “Ușurel ne ridicăm....... 

V. Încheierea activității. Aprecieri finale. 

După ce au finalizat lucrările, copiii își vor expune lucrările la panoul grupei.  

Ofer recompense tuturor copiilor. 

Se fac aprecieri finale privind comportamentul copiilor pe tot parcursul întregii zile 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5791 
 

Unterrichtsentwurf 

 

Lehrkraft: Tolnai Andrea  

Schule : Colegiul Național <Mihai Eminescu>Oradea 

Unterrichtsfach: Deutsch  -L3 

Klasse : XI.-I 

Datum: 28 .03 . 2022 

Thema der Unterrichtsstunde:  Freizeitaktivitäten-Hobbys 

Unterrichtsziele:die Schüler sollen: -verschiedene Hobbys erkennen bzw. erraten 

                                                                -über eigene Hobbys sprechen können 

                                                                -ein Interview mit den Klassenkollegen machen                                                              

                                                               

Unterrichtsverfahren: Einführendes Gespräch, Frage /Antwort,  Entdecken,  Zuordnen, 

Sozialformen:Plenum , Einzelarbeit, Partnerarbeit, 

Materialien: Power Point , Bilder , Arbeitsblätter 

 

Verlauf der Unterrichtsstunde 

Zei

t 

Unterrichts

phasen 

                     

Interaktion                               

                Lehrer 

 

Schüler 

Methoden 

 

 Lernziele Hilfsmitt

el 

2 

Mi

n 

1.Organisato

risches 

Moment 

Lehrer grüβt  und fragt 

nach fehlenden 

Schüler 

Schüler grüβen.  

Ordner meldet 

ob jemand fehlt. 

Einführende

s Gespräch 

Schaffen 

der 

Arbeitsatm

osphäre 

 

5M

in 

2.Leistungsk

ontrolle 

Prüfen der 

Hausaufgaben und der 

gelernten Lektion  

Schüler lesen 

und verbessern 

die 

Hausaufgaben 

Plenum Vorwissen 

aktivieren 

und 

festigen 

des 

Lernstoffe

s 

Heft 



,,GHID METODOLOGIC.MODELE DE PROIECTE DIDACTICE”  

AUGUST 2022 

5792 
 

3 

Mi

n 

3.Einführun

g 

 Der Lehrer stellt  die 

Frage Was machts du 

mit deinem Freund in 

deiner Freizeit? Was 

ist euer Hobby? 

Schüler sind 

aufmerksam, 

antworten auf 

die Frage 

Freies 

Sprechen 

Frage 

/Antwort 

Plenum 

Eintauchen 

motivieren 

für das 

Thema  

 

 

1M

in 

4.Präsentatio

n des 

Themas 

Der Lehrer schreibt 

das Thema: 

Freizeitaktivitaten 

an die Tafel 

Schüler 

schreiben den 

Titel in die 

Hefte 

Freies 

Sprechen 

Plenum 

Das 

Thema 

wird 

bekannt 

gemacht 

 

25 

Mi

n 

5.Semantisie

rung 

Lehrer stellt den 

Schülern eine Power 

Point 

Präsentation,erklärt  

die neuen Wörter, 

stellt Fragen , 

beantwortet die Fragen 

der Schüler 

 

 Lehrer zeigt einige 

Bilder mit 

verschiedenen Hobbys 

 

Der Lehrer präsentiert 

ein Video mit einer 

Umfrage im Power 

Point 

Schüler arbeiten 

,hören das 

Gespräch 

aufmerksam, 

antworten auf 

die Fragen , 

Die Schüler 

müssen aus  den 

gemischten  

Buchstaben die 

unter den 

Bildern  stehen 

die Hobbys 

erraten-

entdecken 

Die Schüler 

müssen die 

Hobbys ,die in 

der Umfrage 

erwähnt sind, in 

die Hefte 

schreiben. 

Aufgabenst

ellung  

 

Plenum 

 

 

Einzelarbeit 

Schreib- 

und 

Sprechanla

ss, 

Schreibfert

igkeit 

üben,Vorw

issen 

aktivieren 

und 

festigen 

des 

Lernstoffe

s 

 

Arbeitsbl

att, 

Bilder , 

Karten 

12 

Mi

n 

6.Űbungsph

ase 

 Lehrer gibt den 

Schülern die Aufgabe  

Schüler sollen  

ein Interview 

mit dem 

Banknachbar 

über ihre /seine 

Hobbys machen 

Aufgabenst

ellung 

Plenum 

Partnerarbei

t 

Festigung 

des 

Lernstoffe

s 

 

Luftballo

ns 

Arbeitsbl

att,  
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1M

in 

7.Hausaufga

ben-stellung 

Lehrer diktiert die 

Hausaufgabe 

Schüler 

schreiben die 

Aufgabe auf. 

Erklärung 

Plenum 

 Arbeitsbl

att 

1 

Mi

n 

8. 

Evaluation 

Kollektive Bewertung   

mündlich und 

schritflich 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


